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

1.10. Resolucions

Resolució 860/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la participació de les comunitats autò-
nomes en els òrgans constitucionals (tram. 250-
02038/06). Adopció en comissió. 11

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

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

2.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre la dotació
dels mitjans necessaris per al funcionament del parc
de bombers del municipi del Prat de Llobregat (Baix
Llobregat) (tram. 250-00930/06). Retirada. 11

Proposició no de llei sobre les obres de
remodelació de l’estació de Renfe de Sant Adrià de
Besòs (Barcelonès) (tram. 250-01213/06). Retirada. 11

Proposició no de llei sobre la substitu-
ció del projecte de construcció d’una cruïlla a
Casavells, de Corçà (Baix Empordà) pel d’una roton-
da (tram. 250-01295/06). Rebuig. 11

Proposició no de llei sobre la liquidació
de les quotes de l’increment de la tarifa de saneja-
ment, del cànon d’infraestructura hidràulica i del nou
cànon de l’aigua pel servei de subministrament domi-
ciliari d’aigua potable als municipis afectats per la
contaminació per nitrats de llurs aqüífers (tram. 250-
01336/06). Rebuig. 12

Proposició no de llei sobre la millora i
l’increment dels serveis dels Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya (FGC) de Barcelona a Igualada
(Anoia) i el desdoblament de la línia fèrria (tram. 250-
01344/06). Rebuig. 12

Proposició no de llei sobre la regulació
de la mediació en la compravenda i el lloguer de fin-
ques urbanes dins el dret civil català (tram. 250-
01365/06). Rebuig. 12

Proposició no de llei sobre la creació
d’un accés per a vianants a l’estació dels Ferrocar-
rils de la Generalitat de Catalunya de Santa Coloma
de Cervelló (Baix Llobregat) (tram. 250-01443/06).
Rebuig. 12

Proposició no de llei sobre l’eliminació
de les pudors causades per purins a determinades
comarques (tram. 250-01508/06). Rebuig. 12

Proposició no de llei sobre el cost del
desdoblament de l’Eix Llobregat - Cardener (C-55) al
pas per Manresa (Bages) i de l’alliberament de l’Eix
del Llobregat (C-16) en el tram comprès entre Sant
Vicenç de Castellet i Sallent (Bages) (tram. 250-
01513/06). Rebuig. 12

Proposició no de llei sobre la prolonga-
ció de la xarxa de ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya cap a Esplugues de Llobregat (Baix Llobre-
gat) (tram. 250-01576/06). Rebuig. 12

Proposició no de llei sobre el projecte
de construcció d’una canonada a la Vall de
Riudemeia, d’Argentona (Maresme) (tram. 250-
01621/06). Retirada. 13

Proposició no de llei sobre la imperme-
abilització de la bassa de Capellades i la sobreexplo-
tació de l’aqüífer Carme - Capellades (Anoia) (tram.
250-01628/06). Rebuig. 13

Proposició no de llei sobre la paralitza-
ció de la construcció de l’estació depuradora d’aigües
residuals (EDAR) a Vallbona d’Anoia (Anoia) (tram.
250-01683/06). Rebuig. 13

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). Rebuig. 13

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

tres propostes de normes
3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de regulació dels drets
de superfície, de servitud i d’adquisició (tram. 200-
00034/06). Ponència per a elaborar l’Informe. 13

Projecte de llei d’ampliació dels terminis
de resolució del procediment i de presentació de sol·li-
cituds concedits pel Decret 288/2000, de 31 d’agost,
pel qual s’estableixen els requisits per regular les in-
demnitzacions de les persones incloses en els supò-
sits previstos a la Llei 46/1977, de 15 d’octubre,
d’amnistia, i excloses dels beneficis de la disposició
addicional divuitena dels pressupostos generals de
l’Estat per als períodes 1990 i 1992 (tram. 200-00047/
06). Text presentat. Antecedents. Tramitació pel pro-
cediment d’urgència. 14

Projecte de llei de cooperatives de Ca-
talunya (tram. 200-00048/06). Text presentat. Ante-
cedents. 15
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3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la
Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s’esta-
bleixen normes addicionals de protecció dels espais
d’especial interès natural afectats per activitats ex-
tractives (tram. 202-00121/06). Presentació i trame-
sa al Consell Executiu. 57

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

3.10.07. Mocions de censura

Moció de censura al president de la
Generalitat i proposta del diputat Sr. Pasqual Mara-
gall i Mira com a candidat a la presidència (tram.
205-00001/06). Presentació. 60

3.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre la creació de
l’Escola Superior de Policia de Catalunya (ESPC)
(tram. 250-01776/06). Esmenes presentades. 62

Proposició no de llei sobre la dotació de
les regions policials on s’ha desplegat la Policia de la
Generalitat - Mossos d’Esquadra de grups de tècnics
especialistes en desactivació d’artefactes explosius
(Tedax) (tram. 250-01777/06). Esmenes presenta-
des. 62

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’unitats dependents per a mares empresonades
que viuen amb els fills (tram. 250-01806/06). Pròrro-
ga del termini de presentació d’esmenes. 63

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de vorals per a vianants entre els quilòmetres 17
i 19 de la carretera C-243 (tram. 250-01807/06). Pròr-
roga del termini de presentació d’esmenes. 63

Proposició no de llei sobre la facilitació
d’informació i la no-autorització del pas de la línia
d’alta tensió entre Espanya i França pel Pallars
(tram. 250-01809/06). Pròrroga del termini de presen-
tació d’esmenes. 63

Proposició no de llei sobre la redacció
d’un projecte de millora de la carretera C-58, entre
Terrassa (Vallès Occidental) i Castellbell i el Vilar
(Bages), i la construcció de dos nous enllaços a
Viladecavalls i Vacarisses (Vallès Occidental) (tram.
250-01811/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 63

Proposició no de llei sobre les gestions
amb el Govern de l’Estat perquè es doti l’autopista A-
2 d’un carril segregat per a ús exclusiu de les línies
regulars d’autobusos entre Sant Feliu de Llobregat
(Baix Llobregat) i Barcelona (tram. 250-01814/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 63

Proposició no de llei sobre la prevenció
de l’activitat de col·lectius violents als estadis espor-
tius (tram. 250-01817/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. 64

Proposició no de llei sobre l’educació
visual i plàstica i la musical (tram. 250-01819/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 64

Proposició no de llei sobre la millora
dels transport sanitari als municipis del Masnou,
Alella i Teià (Maresme) (tram. 250-01822/06). Pròrro-
ga del termini de presentació d’esmenes. 64

Proposició no de llei sobre l’organitza-
ció d’un debat previ a la reforma de la legislació uni-
versitària, amb la participació de les comunitats au-
tònomes i de la Conferència de Rectors de les Uni-

versitats espanyoles (tram. 250-01831/06). Pròrro-
ga del termini de presentació d’esmenes. 64

Proposició no de llei sobre la condem-
na de la violació dels drets humans a l’Afganistan
(tram. 250-01833/06). Pròrroga del termini de presen-
tació d’esmenes. 64

Proposició no de llei sobre l’adequació
de l’exigència de coneixements de llengua catalana
en els processos selectius de personal al servei de
la Generalitat (tram. 250-01837/06). Pròrroga del ter-
mini de presentació d’esmenes. 64

Proposició no de llei sobre el traspàs a
la Generalitat de la carretera L-800 (tram. 250-01838/
06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 65

Proposició no de llei sobre el nou pro-
jecte de construcció d’una central tèrmica a Sant
Pere de Torelló (Osona) i l’adequació a les necessi-
tats del municipi (tram. 250-01842/06). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. 65

Proposició no de llei sobre el compli-
ment de les previsions de construcció d’habitatges
de lloguer per a joves durant el període 1999-2003
(tram. 250-01844/06). Pròrroga del termini de presen-
tació d’esmenes. 65

Proposició no de llei sobre l’orientació
de l’obra social de les caixes d’estalvi, amb atenció
preferent al territori on s’implanten (tram. 250-01850/
06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 65

Proposició no de llei sobre el reforça-
ment dels serveis d’urgències quirúrgiques de l’Hos-
pital General de Granollers (Vallès Oriental) i la deri-
vació dels malalts a altres centres en casos de satu-
ració (tram. 250-01852/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. 65

Proposició no de llei sobre les gestions
amb el Govern de l’Estat perquè modifiqui el Reial
decret 63/1995, sobre ordenació de prestacions sani-
tàries del Sistema Nacional de Salut, pel que fa a la
cirurgia de canvi de sexe (tram. 250-01853/06). Pròr-
roga del termini de presentació d’esmenes. 66

Proposició no de llei sobre l’accés a un
reconeixement psicoterapèutic per a l’obtenció d’un
diagnòstic relatiu als trastorns de la transsexualitat
(tram. 250-01854/06). Pròrroga del termini de presen-
tació d’esmenes. 66

Proposició no de llei sobre la negocia-
ció amb Telefónica perquè iniciï el procés de recon-
versió de la tecnologia rural d’accés cel·lular (TRAC)
a una tecnologia que permeti la transmissió de dades
i la connexió a Internet (tram. 250-01861/06). Pròrro-
ga del termini de presentació d’esmenes. 66

Proposició no de llei sobre el projecte
de la variant de la carretera C-243 entre Martorell
(Baix Llobregat) i Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
(tram. 250-01865/06). Pròrroga del termini de presen-
tació d’esmenes. 66

Proposició no de llei sobre l’aplicació
del Pla de Solució de l’Organització de les Nacions
Unides (ONU) i l’Organització de la Unitat Africana
(OUA) (tram. 250-01867/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. 66

Proposició no de llei sobre la declaració
de parc natural de la zona forestal de la serralada de
Marina compresa entre els municipis d’Argentona i
Tiana (Maresme) i entre Santa Maria de Martorelles
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i la Roca del Vallès (Vallès Oriental) (tram. 250-
01870/06). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. 66

Proposició no de llei sobre el des-
mantellament de les instal·lacions de Radio
Liberty, a la platja de Pals (Baix Empordà), i la in-
corporació d’aquest espai al PEIN (tram. 250-
01878/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 67

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un inventari dels immobles que els ajuntaments
van cedir a Telefónica quan era una empresa públi-
ca, amb la finalitat de recuperar-los (tram. 250-
01879/06). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. 67

Proposició no de llei sobre la declaració
de parc natural de l’espai del PEIN Capçaleres del
Ter i del Freser i l’evitació, entretant, de determina-
des actuacions incompatibles amb la futura figura de
protecció (tram. 250-01880/06). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes. 67

Proposició no de llei sobre l’elaboració
del projecte de construcció de l’escola Can Basora,
de Mollet del Vallès (Vallès Oriental) (tram. 250-
01881/06). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. 67

Proposició no de llei sobre la inclusió
d’una casella indicadora de la llengua d’ús habitual
de l’alumne en les sol·licituds de preinscripció a en-
senyaments de règim general dels centres docents
públics (tram. 250-01882/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. 67

Proposició no de llei sobre la millora
dels serveis de raigs X, de geriatria i d’atenció tele-
fònica al centre d’atenció primària del Masnou (Ma-
resme) (tram. 250-01883/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. 67

Proposició no de llei sobre l’increment
dels ajuts especials i del suport complementari als
alumnes d’ensenyament obligatori que no assistei-
xen regularment als centres escolars a causa d’ad-
versitats familiars o per malaltia prolongada (tram.
250-01884/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 68

Proposició no de llei sobre la limitació
del transport de combustible per carretera (tram. 250-
01887/06). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. 68

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un parc de bombers i la dotació de serveis per
a l’extinció d’incendis a Castelldefels (Baix Llobre-
gat) (tram. 250-01888/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. 68

Proposició no de llei sobre l’increment
de la circulació de trens dobles per la línia C-1 de
Renfe (tram. 250-01889/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. 68

Proposició no de llei sobre la instal·lació
del tacògraf en tots els vehicles del transport sanitari
públic (tram. 250-01892/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. 68

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de les infraestructures de transport i distribució
d’energia elèctrica que garanteixin la cobertura de
tot el territori de Catalunya (tram. 250-01898/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 68

Proposició no de llei sobre la construc-
ció del dispensari del barri marítim de Gavà Mar, de
Gavà (Baix Llobregat), i la corresponent dotació de
personal (tram. 250-01902/06). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes. 69

Proposició no de llei sobre la dotació
de material i personal de les àrees bàsiques de sa-
lut de Gavà (Baix Llobregat) (tram. 250-01904/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 69

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’habitatges tutelats al barri de la Mion - Puigbe-
renguer, de Manresa (Bages) (tram. 250-01905/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 69

Proposició no de llei sobre l’activitat de
la Comissió de Control dels Dispositius de
Videovigilància a Catalunya (tram. 250-01906/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 69

Proposició no de llei sobre la destinació
del percentatge del 0,7% dels recursos propis de la
Generalitat a programes d’ajut internacional (tram.
250-01912/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 69

Proposició no de llei sobre la transfe-
rència de tecnologia de les universitats i els centres
públics de recerca als països subdesenvolupats
(tram. 250-01913/06). Pròrroga del termini de presen-
tació d’esmenes. 69

Proposició no de llei sobre la implanta-
ció d’un codi ètic en les empreses que reben ajuts
públics de la Generalitat (tram. 250-01914/06). Pròr-
roga del termini de presentació d’esmenes. 70

Proposició no de llei sobre el patrocini
ambiental dels països subdesenvolupats (tram. 250-
01915/06). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. 70

Proposició no de llei sobre la recompra
del deute extern dels països subdesenvolupats
(tram. 250-01916/06). Pròrroga del termini de presen-
tació d’esmenes. 70

Proposició no de llei sobre la incorpora-
ció d’un codi ètic en les operacions de la Generalitat
amb entitats bancàries (tram. 250-01917/06). Pròrro-
ga del termini de presentació d’esmenes. 70

Proposició no de llei sobre la implanta-
ció d’un codi ètic en les inversions de les caixes d’es-
talvi (tram. 250-01918/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. 70

Proposició no de llei sobre el foment de
les donacions a les entitats dedicades a la solidaritat,
amb càrrec al tram autonòmic de l’IRPF (tram. 250-
01919/06). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. 70

Proposició no de llei sobre els serveis i
els recursos dedicats a la gent gran (tram. 250-
01926/06). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. 71

Proposició no de llei sobre la creació de
mòduls de seguretat en els centres hospitalaris que
no en disposen (tram. 250-01927/06). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. 71

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una conducció d’aigües de les fonts del riu
Cardener al dipòsit de Sant Llorenç de Morunys
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(Solsonès) (tram. 250-01928/06). Pròrroga del termi-
ni de presentació d’esmenes. 71

Proposició no de llei sobre les obres de
millora dels establiments de les àrees bàsiques de
salut i els centres d’atenció primària de Martorell
(Baix Llobregat), i l’increment de les dotacions de
personal i aparells sanitaris (tram. 250-01929/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 71

Proposició no de llei sobre la neteja i
les obres de reparació del riu Tenes, al terme muni-
cipal de Bigues i Riells (Vallès Oriental) (tram. 250-
01930/06). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. 71

Proposició no de llei sobre el refor-
çament de la dotació de transport sanitari en la zona
costanera del nord de la comarca del Maresme
(tram. 250-01931/06). Pròrroga del termini de presen-
tació d’esmenes. 71

Proposició no de llei sobre la dotació
del parc de bombers de Sant Llorenç Savall (Vallès
Occidental) dels vehicles i el material mèdic neces-
saris per a garantir l’eficàcia de les seves tasques
(tram. 250-01932/06). Pròrroga del termini de presen-
tació d’esmenes. 72

Proposició no de llei sobre les actuaci-
ons a fer en la zona ocupada anterioment per Radio
Liberty, a Pals (Baix Empordà) (tram. 250-01933/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 72

Proposició no de llei sobre el dret de
les dones i els nadons a rebre una atenció sanitària
de qualitat i calidesa en el part (tram. 250-01936/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 72

Proposició no de llei sobre les obres de
reparació del mur del pont de Bertrana, a la carretera
C-26, entre Berga i Vilada (Barguedà) (tram. 250-
01937/06). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. 72

Proposició no de llei sobre les obres de
reparació del dipòsit d’aigua de Vilada (Berguedà)
(tram. 250-01938/06). Pròrroga del termini de presen-
tació d’esmenes. 72

Proposició no de llei sobre la captació
d’aigua i la construcció d’un nou dipòsit a Vilada
(Berguedà) (tram. 250-01939/06). Pròrroga del termi-
ni de presentació d’esmenes. 72

Proposició no de llei sobre les negocia-
cions amb l’Ajuntament d’Olèrdola (Alt Penedès) per
a impulsar un servei públic de transport dins el muni-
cipi (tram. 250-01941/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. 73

Proposició no de llei sobre els recursos
públics del Departament de Benestar Social desti-
nats a l’elaboració d’una proposició de llei presenta-
da per Convergència i Unió al Congrés dels Dipu-
tats, sobre la integració social dels immigrants
(tram. 250-01942/06). Pròrroga del termini de presen-
tació d’esmenes. 73

Proposició no de llei sobre la denúncia
d’agressions d’animals de companyia pels centres
sanitaris i la revisió del catàleg d’animals conside-
rats potencialment perillosos (tram. 250-01943/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 73

Proposició no de llei sobre la creació
d’un servei d’orientació i assistència jurídica peniten-
ciària i l’assessorament gratuït dels interns (tram.

250-01944/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 73

Proposició no de llei sobre l’aplicació
per la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
d’un programa d’identificació dels cadàvers de perso-
nes desaparegudes mitjançant la tècnica de l’ADN
(tram. 250-01946/06). Pròrroga del termini de presen-
tació d’esmenes. 73

Proposició no de llei sobre la titularitat
de la carretera de Montferrer a Sant Joan de l’Erm, a
Montferrer i Castellbò (Alt Urgell) (tram. 250-01948/
06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 73

Proposició no de llei sobre la titularitat
de les carreteres de la vall de la Vansa (la Vansa i
Fórnols) i Tuixén, de Josa i Tuixén (Alt Urgell) (tram.
250-01949/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 74

Proposició no de llei la necessitat de fer
efectiu el dret de lliure elecció de metge en l’atenció
especialitzada (tram. 250-01950/06). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. 74

Proposició no de llei sobre el restabli-
ment del servei de funicular a Gelida (Alt Penedès)
(tram. 250-01952/06). Pròrroga del termini de presen-
tació d’esmenes. 74

Proposició no de llei sobre l’impuls
d’una línia d’ajuts i subvencions al servei del taxi per
a facilitar l’adaptació a l’euro (tram. 250-01953/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 74

Proposició no de llei sobre l’increment
de l’import dels ajuts econòmics destinats a les fa-
mílies amb infants d’edats compreses entre els 0 i
els 3 anys (tram. 250-01954/06). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes. 74

Proposició no de llei sobre l’oferta de
places als objectors de consciència i la prestació
dels serveis per altres col·lectius (tram. 250-01955/
06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 74

Proposició no de llei sobre les gestions
davant la Diputació de Barcelona per a construir car-
rils laterals en l’accés de la urbanització Can
Martinell, de Gelida (Alt Penedès), a la carretera C-
243b (tram. 250-01956/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. 75

Proposició no de llei sobre les gestions
davant la Diputació de Barcelona per a instal·lar un
semàfor a la carretera C-243b, a Gelida (Alt
Penedès), que garanteixi l’accés dels vianants a
l’àrea recreativa de Can Torrent (tram. 250-01957/
06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 75

Proposició no de llei sobre la creació
d’un fons per a finançar el transport especial porta a
porta dels discapacitats físics a la xarxa metropolita-
na del transport públic (tram. 250-01958/06). Pròrro-
ga del termini de presentació d’esmenes. 75

Proposició no de llei sobre la implanta-
ció de l’assistent personal per a persones discapa-
citades (tram. 250-01961/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. 75

Proposició no de llei sobre la regulació
dels procediments de selecció del personal al servei
de les agències i els consorcis en què participa la
Generalitat (tram. 250-01962/06). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes. 75
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Proposició no de llei sobre la contami-
nació de l’aqüífer del baix Ter i la llibertat d’accés a
la informació en matèria mediambiental (tram. 250-
01963/06). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. 76

Proposició no de llei sobre l’inici dels
tràmits de concurs i adjudicació de les obres de ca-
nalització de la riera de la Salut, a Sant Feliu de Llo-
bregat (Baix Llobregat) (tram. 250-01964/06). Pròrro-
ga del termini de presentació d’esmenes. 76

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un nou parc de bombers a Sant Boi de Llobre-
gat (Baix Llobregat) (tram. 250-01965/06). Pròrroga
del termini de presentació d’esmenes. 76

Proposició no de llei sobre la renovació
i la millora dels equips i les instal·lacions del parc de
bombers de Santa Coloma de Gramenet (Barcelo-
nès) (tram. 250-01966/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. 76

Proposició no de llei sobre les gestions
per a l’ampliació i la millora del traçat de la carretera
C-31, entre Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú
(Garraf), per a permetre el pas dels vehicles d’emer-
gència (tram. 250-01967/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. 76

Proposició no de llei sobre la signatura
d’un conveni amb l’Ajuntament d’Argentona (Mares-
me) per a participar en el finançament de les obres
de rehabilitació dels habitatges del barri de Sant Mi-
quel del Cros (tram. 250-01968/06). Pròrroga del ter-
mini de presentació d’esmenes. 77

Proposició no de llei sobre la signatura
d’un conveni amb l’Ajuntament de Sant Pere de Ri-
bes (Garraf) per a reforçar l’estructura del pont de les
Parellades i fer compatible el trànsit de vehicles amb
el de vianants (tram. 250-01970/06). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. 77

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una residència assistida per a persones grans a
Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) (tram. 250-
01971/06). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. 77

Proposició no de llei sobre la cessió a
la Direcció General d’Atenció al Menor de les com-
petències administratives relatives als menors d’edat
(tram. 250-01972/06). Pròrroga del termini de presen-
tació d’esmenes. 77

Proposició no de llei sobre l’increment
del nombre de places de cases d’acollida i pisos pont
per a dones maltractades i sobre una campanya in-
formativa a les víctimes de la violència domèstica
(tram. 250-01973/06). Pròrroga del termini de presen-
tació d’esmenes. 77

Proposició no de llei sobre l’aplicació
del programa per a persones grans «Salut a casa» a
les ciutats de Tarragona, Lleida i Girona (tram. 250-
01976/06). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. 78

Proposició no de llei sobre les negocia-
cions amb les meses sectorials per a crear les cate-
gories de metge d’urgència hospitalària i d’admissió
i documentació clínica en la xarxa hospitalària d’uti-
lització pública (tram. 250-01978/06). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. 78

Proposició no de llei sobre la millora de
la dotació del parc de bombers de Gelida (Alt

Penedès) (tram. 250-01979/06). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes. 78

Proposició no de llei sobre l’execució
de les obres d’ampliació de l’Escola Lluís Piquer, de
Parets del Vallès (Vallès Oriental), dins el curs 2001-
2002 (tram. 250-01981/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. 78

Proposició no de llei sobre l’inici de les
obres d’un nou centre educatiu a Granollers (Vallès
Oriental) dins el curs 2001-2002 (tram. 250-01982/
06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 78

Proposició no de llei sobre la creació
d’una unitat específica d’educació especial a Santa
Coloma de Gramenet (Barcelonès) i la implantació
d’un programa d’ensenyament professional adaptat
(tram. 250-01984/06). Pròrroga del termini de presen-
tació d’esmenes. 78

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un vial alternatiu d’accés a la fàbrica de ci-
ments Sanson, de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llo-
bregat) (tram. 250-01986/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. 79

Proposició no de llei sobre el suport
institucional a la Comissió per a la Commemoració
de l’Any Gaudí i l’inici d’actuacions per a l’emissió de
segells amb motiu del cent-cinquantè aniversari del
naixement d’Antoni Gaudí (tram. 250-01987/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 79

Proposició no de llei sobre l’avaluació i
l’increment dels serveis externs de suport a la inte-
gració laboral, en el marc del IV Pla d’actuació social
(tram. 250-01988/06). Pròrroga del termini de presen-
tació d’esmenes. Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 79

Proposició no de llei sobre la participa-
ció en el projecte d’un xec de vacances educatives
per a l’estiu de l’any 2002 (tram. 250-01992/06). Pròr-
roga del termini de presentació d’esmenes. 79

Proposició no de llei sobre la protecció
dels menors desemparats que han delinquit (tram.
250-01993/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. 80

Proposició no de llei sobre la síndrome
de fatiga crònica (tram. 250-01995/06). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. 80

Proposició no de llei sobre l’acolliment
temporal de les persones immigrades (tram. 250-
01996/06). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. 80

Proposició no de llei sobre la suspensió
de la moratòria d’instal·lació de noves xarxes elèctri-
ques (tram. 250-01997/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. 80

Proposició no de llei sobre la millora de
la senyalització d’orientació a les carreteres de les
comarques de la Catalunya meridional amb càrrec
als pressupostos del 2002 (tram. 250-01999/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 80

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’inversions, manteniment i seguretat en els
monuments i els jaciments arqueològics de les co-
marques de la Catalunya occidental (tram. 250-
02001/06). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. 81
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Proposició no de llei sobre l’execució
de les obres de millora del tram de la carretera C-
233, comprès entre les Borges Blanques i l’Albagès
(Garrigues) (tram. 250-02002/06). Pròrroga del termi-
ni de presentació d’esmenes. 81

Proposició no de llei sobre la millora de
la senyalització d’orientació a les carreteres de les
comarques de la Catalunya occidental amb càrrec
als pressupostos del 2002 (tram. 250-02003/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 81

Proposició no de llei sobre l’execució
d’obres de millora de la carretera C-14 al pas per
Oliana (Alt Urgell) (tram. 250-02004/06). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. 81

Proposició no de llei sobre la creació
d’una comissió d’experts per a analitzar les causes i
les conseqüències de la presència de porcs senglars
a determinades zones de Catalunya (tram. 250-
02005/06). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes. 81

Proposició no de llei sobre la dotació
pressupostària per a millorar la senyalització de car-
reteres a la ciutat de Girona (tram. 250-02006/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 82

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció de la normativa vigent en matèria d’activitats
extractives (tram. 250-02007/06). Pròrroga del termi-
ni de presentació d’esmenes. 82

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció de l’ordenació de la rotonda d’Òdena (Anoia)
(tram. 250-02008/06). Pròrroga del termini de presen-
tació d’esmenes. 82

Proposició no de llei sobre el desdobla-
ment de la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat,
entre Martorell (Baix Llobregat) i Igualada (Anoia)
(tram. 250-02009/06). Pròrroga del termini de presen-
tació d’esmenes. 82

Proposició no de llei sobre el projecte
de variant de la carretera C-243, de Martorell (Baix
Llobregat) a Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
(tram. 250-02013/06). Pròrroga del termini de presen-
tació d’esmenes. 82

Proposició no de llei sobre els informes
de l’Agència Catalana de l’Aigua relatius a la qualitat
de les aigües a les zones vulnerables (tram. 250-
02014/06). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. 82

Proposició no de llei sobre la revisió
anual de les fites de la frontera i l’aplicació del princi-
pi internacional del «Rebus sic stantibus» (tram.
250-02015/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 83

Proposició no de llei sobre els tipus
d’interès de les caixes d’estalvi (tram. 250-02016/
06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 83

Proposició no de llei sobre la creació de
centres de venda i difusió descentralitzats de l’Insti-
tut Cartogràfic de Catalunya (tram. 250-02017/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 83

Proposició no de llei sobre la creació de
la Cartoteca Nacional de Catalunya dependent de
l’Institut Cartogràfic de Catalunya (tram. 250-02018/
06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 83

Proposició no de llei sobre la reobertura
de l’aeroport de la Seu d’Urgell (Alt Urgell) (tram.
250-02021/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 83

Proposició no de llei sobre la signatura
d’un conveni entre el Govern de la Generalitat i el
Govern d’Andorra, favorable a les famílies amb fills
a les universitats catalanes i andorrana (tram. 250-
02022/06). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. 83

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de reactivació econòmica de la comarca de
l’Alt Urgell (tram. 250-02023/06). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes. 84

Proposició no de llei sobre la presenta-
ció d’un Pla de construcció d’una xarxa d’habitatges
tutelats a les comarques de l’Alt Pirineu (tram. 250-
02024/06). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. 84

Proposició no de llei sobre el desenvo-
lupament d’un pla sectorial de protecció de la via
verda entre la muntanya de Sant Llorenç del Munt i la
serra de Collserola i la definició d’una estratègia eco-
nòmica del Vallès (tram. 250-02041/06). Correcció
d’errades de publicació (BOPC 218) 84

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi relatiu a l’equilibri econòmic i financer de
les empreses concessionàries d’autopistes (tram.
250-02042/06). Correcció d’errades de publicació
(BOPC 218) 84

Proposició no de llei sobre l’inici d’una
campanya d’informació dels perills que pot generar
per a la salut el mal ús dels antibiòtics (tram. 250-
02055/06). Presentació. 84

Proposició no de llei sobre l’oferta de
cicles formatius de grau mitjà i superior que s’impar-
teixen a l’IES Pere Barnils, de Centelles (Osona)
(tram. 250-02056/06). Presentació. 85

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi relatiu a l’equiparació de les incapacitats
entre els treballadors que cotitzen com a treballa-
dors autònoms i els que cotitzen pel règim general
(tram. 250-02057/06). Presentació. 86

Proposició no de llei sobre el desenvo-
lupament d’una normativa en matèria d’ocupació
aplicable als aturats de més de quaranta-cinc anys
que faci dotze mesos o més que estan sense feina
(tram. 250-02058/06). Presentació. 86

Proposició no de llei sobre l’establiment
de circuits d’acció cultural que estructurin l’oferta de
promoció cultural i de les arts del Departament de
Cultura (tram. 250-02059/06). Presentació. 87

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’habitatges tutelats i d’un centre de dia al barri
de la Mion - Puigberenguer, de Manresa (Bages)
(tram. 250-02060/06). Presentació. 88

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi relatiu a l’equiparació de les jubilacions
entre els treballadors que cotitzen com a autònoms i
els que cotitzen pel règim general (tram. 250-02061/
06). Presentació. 88

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla especial de protecció de l’entorn de la nova
carretera de Martorell (Baix Llobregat) a Sant
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Sadurní d’Anoia (Alt Penedès) (tram. 250-02062/06).
Presentació. 89

Proposició no de llei sobre l’evitació
dels antibiòtics per a engreixar el bestiar o com a
plaguicides (tram. 250-02063/06). Presentació. 89

Proposició no de llei sobre l’arribada del
senyal de telefonia mòbil a tots els indrets de la co-
marca de l’Anoia (tram. 250-02064/06). Presentació. 90

Proposició no de llei sobre la destinació
de fons per a la restauració de la Biblioteca - Museu
Víctor Balaguer i de la Casa de Santa Teresa, de
Vilanova i la Geltrú (Garraf) (tram. 250-02065/06).
Presentació. 90

Proposició no de llei sobre l’adequació
de les instal·lacions del Far de Vilanova i la Geltrú
(Garraf) per a seu del Museu del Mar (tram. 250-
02066/06). Presentació. 91

Proposició no de llei sobre la dotació
d’un gimnàs del CEIP l’Aragai, de Vilanova i la
Geltrú (Garraf) (tram. 250-02067/06). Presentació. 91

Proposició no de llei sobre la liberalitza-
ció del sector elèctric (tram. 250-02068/06). Presen-
tació. 92

Proposició no de llei sobre l’actuació de
la Generalitat davant de les empreses elèctriques
(tram. 250-02069/06). Presentació. 92

Proposició no de llei sobre les recoma-
nacions de la Missió Ramsar d’Assessorament del
delta de l’Ebre, del 2000 (tram. 250-02070/06). Pre-
sentació. 93

Proposició no de llei sobre la millora del
transport sanitari a Sabadell, Barberà del Vallès i
Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)
(tram. 250-02071/06). Presentació. 95

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del Pla general metropolità (PGM) pel que fa al
sòl no urbanitzable protegit (tram. 250-02072/06).
Presentació. 96

Proposició no de llei sobre la supressió
de la girada a l’esquerra en els punts quilomètrics
186 i 188 de la carretera C-31, entre Barcelona i
Castelldefels (Baix Llobregat), per a accedir a uns
càmpings (tram. 250-02073/06). Presentació. 96

Proposició no de llei sobre la dotació
del centre d’educació especial de la Fundació l’Espi-
ga, de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), d’una
unitat sociosanitària de rehabilitació i habilitació per
a persones amb discapacitat motriu (tram. 250-
02074/06). Presentació. 97

Proposició no de llei sobre el garanti-
ment de la participació de les comunitats autònomes
en les qüestions relatives a l’autogovern (tram. 250-
02076/06). Presentació. 98

Proposició no de llei sobre el suport
institucional a la petició d’indult de cinc joves (tram.
250-02077/06). Presentació. 98

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del Decret 25/1998, de 4 de febrer, sobre coordi-
nació d’estudis i enquestes d’opinió i creació del
Registre públic d’enquestes i estudis d’opinió de la
Generalitat de Catalunya, pel que fa al subministra-
ment de dades al Parlament (tram. 250-02078/06).
Presentació. 99

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una nova llar d’infants al barri de la Vila, de
Martorell (Baix Llobregat) (tram. 250-02079/06). Pre-
sentació. 100

Proposició no de llei sobre les obres de
millora de la seguretat de l’IES El Bullidor, de Rubí
(Vallès Occidental) (tram. 250-02080/06). Presenta-
ció. 101

Proposició no de llei sobre l’assignació
de personal auxiliar de docència els instituts d’ense-
nyament secundari (tram. 250-02081/06). Presentació. 101

Proposició no de llei sobre el no-esta-
bliment de noves superfícies comercials a Sant Vi-
cenç de Castellet (Bages) (tram. 250-02082/06).
Presentació. 102

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una nova llar d’infants a Vilanova i la Geltrú
(Garraf) (tram. 250-02083/06). Presentació. 102

Proposició no de llei sobre l’increment
de recursos destinats a la creació de llars d’infants
fins a arribar a finançar el trenta per cent del cost de
la plaça (tram. 250-02084/06). Presentació. 103

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de carreteres per a millorar les connexions
viàries de l’autopista C-32, a Mataró (Maresme)
(tram. 250-02085/06). Presentació. 103

Proposició no de llei sobre la integració
dels professionals sanitaris dels centres penitenciaris
a la xarxa pública de sanitat (tram. 250-02086/06).
Presentació. 104

Proposició no de llei sobre el condicio-
nament de l’accés a la platja Llarga, de Tarragona
(tram. 250-02087/06). Presentació. 105

Proposició no de llei sobre l’oferta de
places per a la formació d’anestesistes (tram. 250-
02088/06). Presentació. 106

Proposició no de llei sobre la concessió
del certificat de discapacitat als malalts de fibrosi
quística (tram. 250-02089/06). Presentació. 106

Proposició no de llei sobre l’ensenya-
ment del rus i l’italià a l’Escola Oficial d’Idiomes, de
Tarragona (tram. 250-02090/06). Presentació. 107

Proposició no de llei sobre la consolida-
ció de l’escullera del port de Sant Feliu de Guíxols
(Baix Empordà) (tram. 250-02091/06). Presentació. 108

Proposició no de llei sobre l’increment
del nombre de llars d’infants laborals i de la dotació
pressupostària corresponent (tram. 250-02092/06).
Presentació. 108

3.10.30. Debats generals

Debat general sobre  l’orientació política
general del Consell Executiu (tram. 255-00008/06).
Pròrroga del termini de presentació de propostes de
resolució. Propostes de resolució presentades pels
grups parlamentaris. Pròrrogues del termini de pre-
sentació de propostes de resolució transaccionals.
Propostes de resolució transaccionals presentades
pels grups parlamentaris. 109

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

Projecte de resolució per la qual s’acor-
da de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats
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la Proposició de llei orgànica per la qual es modifica
la Llei orgànica 6/1985, de l’1 de juliol, del poder ju-
dicial (tram. 269-00005/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. 129

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les línies elèctriques d’alta tensió de Catalunya i
especialment els problemes sorgits amb la línia de
les Gavarres (tram. 300-00732/06). Presentació. 129

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el seu capteniment en matèria d’esports, especial-
ment pel que fa a la política de subvencions de
construcció i condicionament d’equipaments espor-
tius (tram. 300-00733/06). Presentació. 130

3.30. Altres tramitacions
3.30.06. Procediments relatius al Compte

General de les Corporacions Locals
i a altres informes de la Sindicatura
de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització núm. 4/2001-B sobre l’Ajuntament de
Torroella de Montgrí, exercici 1999 (tram. 258-
00028/06). Obertura del procediment i encàrrec a la
Comissió. 130

4. INFORMACIÓ
4.45. Composició dels òrgans de la cam-

bra

Composició del Ple del Parlament
(tram. 396-00001/06). Accés al ple exercici de la
condició de parlamentari. 130

Composició del Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi (tram. 399-00002/06).
Adscripció d’un diputat. 130

Composició de la Comissió d’Organit-
zació i Administració de la Generalitat i Govern Lo-
cal (tram. 400-00001/06). Substitució de diputats. 131

Composició de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia i Pesca (tram. 400-00005/06). Elecció
de la secretària. 131

Composició de la Comissió d’Estudi
sobre la Problemàtica del Món Rural a Catalunya
(tram. 400-00023/06). Substitució de diputats. 131

4.50. Compliment de resolucions i de
mocions

Control del compliment de la Moció 58/
VI del Parlament de Catalunya, sobre la regulació de
les activitats físiques i esportives en el medi natural
(tram. 340-00234/06). Informe relatiu al compliment
de la Moció. 131

Control del compliment de la Resolució
243/VI del Parlament de Catalunya, de defensa de la
no-discriminació per motiu d’opció sexual (tram. 340-
00329/06). Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució 132

Control del compliment de la Resolució
765/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’acaba-
ment de l’elaboració del Pla de l’energia a Catalunya
en l’horitzó de l’any 2010 abans del 21 de setembre
de 2001 (tram. 340-00511/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució 132

Control del compliment de la Resolució
639/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’incre-
ment de les actuacions institucionals de sensibilit-
zació i d’informació pel que fa al fenomen migratori

(tram. 340-00512/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. 133

Control del compliment de la Resolució
640/VI del Parlament de Catalunya, sobre els ser-
veis d’immigració de totes les delegacions de Cata-
lunya (tram. 340-00513/06). Informe relatiu al compli-
ment de la Resolució. 134

Control del compliment de la Resolució
553/VI del Parlament de Catalunya, sobre la inclusió
d’actuacions de l’àmbit de la creació artística con-
temporània en l’aplicació de la reserva de l’1% cultu-
ral (tram. 340-00514/06). Informe relatiu al compli-
ment de la Resolució. 135

Control del compliment de la Resolució
474/VI del Parlament de Catalunya, sobre la incorpo-
ració de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona al Consorci de la Mina, a
Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) (tram. 340-00515/
06). Informe relatiu al compliment de la Resolució. 135

Control del compliment de la Resolució
631/VI del Parlament de Catalunya, sobre la com-
pensació econòmica de tots els presos polítics del
franquisme menors de seixanta-cinc anys (tram.
340-00516/06). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. 136

Control del compliment de la Resolució
718/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’arribada
del senyal per a l’ús de telefonia mòbil a tot Catalu-
nya i concretament a la zona de la Conca de Barberà
(tram. 340-00517/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. 136

Control del compliment de la Resolució
754/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’adscrip-
ció d’un professor més a l’escola Sant Salvador, de
Godall (Montsià) (tram. 340-00518/06). Informe rela-
tiu al compliment de la Resolució. 136

Control del compliment de la Resolució
686/VI del Parlament de Catalunya, sobre les titula-
cions vàlides per a impartir les especialitats de la
formació professional específica (tram. 340-00519/
06). Informe relatiu al compliment de la Resolució. 137

Control del compliment de la Resolució
458/VI del Parlament de Catalunya, sobre la revisió
del Mapa escolar de secundària a Cornellà de Llobre-
gat (Baix Llobregat) (tram. 340-00520/06). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. 137

Control del compliment de la Resolució
470/VI del Parlament de Catalunya, sobre el cicle
formatiu de grau superior a l’Institut d’Ensenyament
Secundari Ramon de la Torre, de Torredembarra
(Tarragonès) (tram. 340-00521/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 137

Control del compliment de la Resolució
457/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’ampliació
del centre d’educació infantil i primària Dolors
Almeda, de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
(tram. 340-00522/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. 138

4.53. Sessions informatives i comparei-
xences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de l’agru-
pació de familiars de desapareguts Inter Sos davant
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
perquè informi dels propòsits que mouen aquesta
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associació i la problemàtica que presenta la recerca
de persones que desapareixen sense motius evi-
dents (tram. 356-00308/06). Acord sobre la sol·-
licitud. 138

Sol·licitud de compareixença de la Sra.
Julia García-Valdecasas, delegada del Govern a
Catalunya, davant la Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana perquè informi sobre la manca
de dotacions policials a Barcelona i l’àrea metropoli-
tana (tram. 356-00324/06). Sol·licitud. 138

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua da-
vant la Comissió de Política Territorial per a valorar
el funcionament del Consell des de la seva creació
(tram. 356-00349/06). Acord sobre la sol·licitud. 138

Sol·licitud de compareixença del conse-
ller de Medi Ambient davant la Comissió de Política
Territorial perquè informi sobre la política de parcs i
d’espais naturals (tram. 356-00354/06). Acord sobre
la sol·licitud. 139

Sol·licitud de compareixença del conse-
ller de Medi Ambient davant la Comissió de Política
Territorial perquè informi sobre els treballs fets pel
que fa a l’Agendia 21 a Catalunya (tram. 356-00360/
06). Acord sobre la sol·licitud. 139

Sol·licitud de compareixença de la dele-
gada del Govern de l’Estat a Catalunya davant la
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
perquè informi sobre l’actuació de la Policia Nacional
en la manifestació contra la globalització que tingué
lloc a Barcelona el 24 de juny de 2001 (tram. 356-
00365/06). Rebuig de la sol·licitud. 139

Sol·licitud de compareixença de la Sra.
Julia García-Valdecasas Salgado, delegada del Go-
vern de l’Estat a Catalunya, davant la comissió cor-
responent perquè informi sobre l’actuació dels cos-
sos i forces de seguretat de l’Estat amb motiu de la
manifestació contra la globalització convocada per
diferents entitats el 24 de juny de 2001 a la ciutat
de Barcelona (tram. 356-00366/06). Rebuig de la
sol·licitud. 139

Sol·licitud de compareixença dels au-
tors de l’estudi «El bosc multifuncional com a eina
per al desenvolupament rural», Projecte Multifor,
davant la Comissió d’Estudi sobre la Problemàtica
del Món Rural (tram. 356-00383/06). Acord sobre la
sol·licitud. 139

Sol·licitud de compareixença del secre-
tari permanent del Comitè Català per a la Carta de
la Terra davant la Comissió de Política Territorial
perquè informi sobre els continguts d’aquesta Carta
(tram. 356-00384/06). Sol·licitud i tramesa a la Co-
missió. 139

Sol·licitud de compareixença de l’As-
sociació Rauxa davant la Comissió de Política So-
cial per a exposar la problemàtica de les persones
transeünts del carrer que pateixen alcoholisme crò-
nic (tram. 356-00385/06). Sol·licitud i tramesa a la
Comissió. 140

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

Sessió informativa de la Comissió de
Política Cultural amb la consellera d’Ensenyament
sobre l’inici del curs escolar 2001-2002 (tram. 355-
00120/06). Substanciació. 140

Sessió informativa de la Comissió d’In-
dústria, Energia, Comerç i Turisme amb el conseller

d’Indústria, Comerç i Turisme sobre el Pla de
l’energia a Catalunya en l’horitzó de l’any 2010
(tram. 355-00125/06). Correcció d’errades de publi-
cació (BOPC 218). 140

Sessió informativa de la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el conseller
de Justícia per a presentar el nou model d’atenció
als menors desemparats i en situació d’alt risc soci-
al (tram. 355-00126/06). Sol·licitud i tramesa a la
Comissió. 140

Sessió informativa de la Comissió d’In-
dústria, Energia, Comerç i Turisme amb el conseller
d’Indústria, Comerç i Turisme sobre el Pla de l’ener-
gia a Catalunya en l’horitzó de l’any 2010 (tram. 355-
00127/06). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 140

Sessió informativa de la Comissió de
Política Social amb la consellera de Benestar Social
per a presentar el Pla integral de suport a la infància
i l’adolescència, en compliment de l’apartat 1 de la
Moció 6/VI del Parlament de Catalunya (tram. 355-
00128/06). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 140

Sessió informativa de la Comissió de
Política Territorial amb el conseller de Medi Ambient
sobre la política de parcs i d’espais naturals (tram.
355-00129/06). Acord de tenir la sessió informativa. 141

Sessió informativa de la Comissió de
Política Territorial amb el conseller de Medi Ambient
sobre els treballs fets relatius a l’Agenda 21 a Cata-
lunya (tram. 355-00130/06). Acord de tenir la sessió
informativa. 141

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

Compareixença del president del Con-
sell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua davant la Comis-
sió de Política Territorial per a valorar el funcionament
del Consell des de la seva creació (tram. 357-00203/
06). Acord de tenir la sessió de compareixença. 141

Compareixença de l’agrupació de famili-
ars de desapareguts Inter Sos davant la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana perquè informi
dels propòsits que mouen aquesta associació i la pro-
blemàtica que presenta la recerca de persones que
desapareixen sense motius evidents (tram. 357-
00204/06). Acord de tenir la sessió de compareixença. 141

Compareixença dels autors de l’estudi
«El bosc multifuncional com a eina per al desenvolu-
pament rural», Projecte Multifor, davant la Comissió
d’Estudi sobre la Problemàtica del Món Rural (tram.
357-00205/06). Acord de tenir la sessió de comparei-
xença. Substanciació. 141

4.70. Comunicacions del president de la
Generalitat i del Govern

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

Encàrrec del despatx del conseller de
Sanitat i Seguretat Social al conseller d’Interior
(tram. 330-00067/06). Coneixement. 142

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

Estats de desenvolupament i d’execu-
ció del pressupost de la Generalitat de Catalunya del
2001 (tram. 334-00070/06). Presentació i tramesa a
la Comissió. 142

Informe sobre l’evolució del dèficit
(tram. 334-00071/06). Presentació i tramesa a la
Comissió. 142
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4.90. Règim interior
4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs per a la provisió d’un lloc de
treball de gestor/a parlamentari/ària del Departament
de Gestió Parlamentària del Parlament de Catalu-
nya. (tram. 500-00023/06). Adscripció. 143

4.90.15. Contractació

Concurs per a adjudicar el contracte
d’execució de les obres del projecte d’instal·lació

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.

d’una estació transformadora i de quadres elèctrics al
Palau del Parlament. Anunci 143

 Concurs per a adjudicar el contracte
d’execució de les obres per a la redistribució de la
zona de vestidors al Palau del Parlament. Anunci. 143

4.95. Altres informacions

Credencial de la diputada Sra. Maria
Jesús Fanego Lorigados (reg. 30865). Coneixement. 144
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 860/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la participació de les
comunitats autònomes en els òrgans
constitucionals
Tram. 250-02038/06

Adopció: Comissió d’Organització i Ad-
ministració de la Generalitat i Govern
Local
Sessió núm. 18, 26.09.2001, DSPC-C 227

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
26 de setembre de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la presència autonòmica
catalana en la futura composició del Tribunal
Constitucional (tram. 250-02038/06), presentada pel
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds,
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 30448)
i pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi (reg. 30469)

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

RESOLUCIÓ

1 El Parlament de Catalunya considera que els òr-
gans constitucionals haurien de reflectir la pluri-
nacionalitat de l’Estat espanyol i, en aquest sentit,
acorda impulsar una modificació de la legislació
vigent per tal d’assegurar que la provisió de places
dels òrgans constitucionals garanteixi una partici-
pació efectiva de les comunitats autònomes, mitjan-
çant la intervenció del Senat en aquests procedi-
ments, i garanteixi específicament la participació de
la Generalitat en l’elecció dels membres del Tribu-
nal Constitucional, en tant que òrgan constitucional
general i no central de l’Estat.

2 D’acord amb l’apartat 1, el Parlament de Catalu-
nya insta el Govern a negociar, amb el seu suport, la
presència autonòmica catalana en la composició del
Tribunal Constitucional resultant de l’actual procés
de renovació d’aquest òrgan.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2001

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

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

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

2.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre la dotació
dels mitjans necessaris per al funcio-
nament del parc de bombers del muni-
cipi del Prat de Llobregat (Baix Llobre-
gat)
Tram. 250-00930/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 22 de la Comissió de Jus-
tícia, Dret i Seguretat Ciutadana, tinguda el dia
27.09.2001 (DSPC-C 229).

Proposició no de llei sobre les obres
de remodelació de l’estació de Renfe
de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
Tram. 250-01213/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 24 de la Comissió de Po-
lítica Territorial, tinguda el dia 26.09.2001 (DSPC-C
226).

Proposició no de llei sobre la substitu-
ció del projecte de construcció d’una
cruïlla a Casavells, de Corçà (Baix
Empordà) pel d’una rotonda
Tram. 250-01295/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 24, tinguda el dia 26.09.2001 (DSPC-C
226).

1.10.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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Proposició no de llei sobre la liquida-
ció de les quotes de l’increment de la
tarifa de sanejament, del cànon d’in-
fraestructura hidràulica i del nou cà-
non de l’aigua pel servei de subminis-
trament domiciliari d’aigua potable als
municipis afectats per la contamina-
ció per nitrats de llurs aqüífers
Tram. 250-01336/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 24, tinguda el dia 26.09.2001 (DSPC-C
226).

Proposició no de llei sobre la millora i
l’increment dels serveis dels Ferrocar-
rils de la Generalitat de Catalunya
(FGC) de Barcelona a Igualada (Anoia)
i el desdoblament de la línia fèrria
Tram. 250-01344/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 24, tinguda el dia 26.09.2001 (DSPC-C
226).

Proposició no de llei sobre la regula-
ció de la mediació en la compravenda
i el lloguer de finques urbanes dins el
dret civil català
Tram. 250-01365/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segure-
tat Ciutadana en la sessió núm. 22, tinguda el dia
27.09.2001 (DSPC-C 229).

Proposició no de llei sobre la creació
d’un accés per a vianants a l’estació
dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya de Santa Coloma de
Cervelló (Baix Llobregat)
Tram. 250-01443/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 24, tinguda el dia 26.09.2001 (DSPC-C
226).

Proposició no de llei sobre l’elimina-
ció de les pudors causades per
purins a determinades comarques
Tram. 250-01508/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 24, tinguda el dia 26.09.2001 (DSPC-C 226).

Proposició no de llei sobre el cost del
desdoblament de l’Eix Llobregat-Car-
dener (C-55) al pas per Manresa (Ba-
ges) i de l’alliberament de l’Eix del Llo-
bregat (C-16) en el tram comprès entre
Sant Vicenç de Castellet i Sallent (Ba-
ges)
Tram. 250-01513/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 24, tinguda el dia 26.09.2001 (DSPC-C
226).

Proposició no de llei sobre la prolon-
gació de la xarxa de ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya cap a Esplu-
gues de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-01576/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 24, tinguda el dia 26.09.2001 (DSPC-C
226).

2.10.25.

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG RETIRADA CANVI O DECAÏMENT
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Proposició no de llei sobre el projecte
de construcció d’una canonada a la
Vall de Riudemeia, d’Argentona (Ma-
resme)
Tram. 250-01621/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 24 de la Comissió de Po-
lítica Territorial, tinguda el dia 26.09.2001 (DSPC-C
226).

Proposició no de llei sobre la imper-
meabilització de la bassa de Capella-
des i la sobreexplotació de l’aqüífer
Carme - Capellades (Anoia)
Tram. 250-01628/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 24, tinguda el dia 26.09.2001 (DSPC-C
226).

Proposició no de llei sobre la paralitza-
ció de la construcció de l’estació depu-
radora d’aigües residuals (EDAR) a
Vallbona d’Anoia (Anoia)
Tram. 250-01683/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 24, tinguda el dia 26.09.2001 (DSPC-C
226).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segure-
tat Ciutadana en la sessió núm. 22, tinguda el dia
27.09.2001 (DSPC-C 229).

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 regulació dels drets
de superfície, de servitud i d’adquisi-
ció
Tram. 200-00034/06

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana,
en sessió tinguda el dia 27 de setembre de 2001,
atès l’acord de la Mesa i de la Junta de Portaveus
del 8 de maig de 2001, d’acord amb l’article 97.1
del Reglament del Parlament, ha nomenat la Ponèn-
cia que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de
llei de regulació dels drets de superfície, de servi-
tud i d’adquisició (tram. 200-00034/06), que resta
constituïda pels membres següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Sr. Jaume Camps i Rovira

Grup Socialista al Parlament de Catalunya:

Sr. Roberto E. Labandera Ganachipi

Grup Parlamentari Popular:

Sra. M. Dolors Nadal i Aymerich

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya:

Sr. Joan Ridao i Martín

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

Sr. Rafael Ribó i Massó

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2001

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

3.01.01.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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Projecte de llei d’ampliació dels termi-
nis de resolució del procediment i de
presentació de sol·licituds concedits
pel Decret 288/2000, de 31 d’agost, pel
qual s’estableixen els requisits per re-
gular les indemnitzacions de les per-
sones incloses en els supòsits pre-
vistos a la Llei 46/1977, de 15 d’octu-
bre, d’amnistia, i excloses dels benefi-
cis de la disposició addicional divuite-
na dels pressupostos generals de
l’Estat per als períodes 1990 i 1992
Tram. 200-00047/06

Text presentat
Reg. 30804 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Vives i Tomàs, Secretari del Govern

CERTIFICO

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de
Catalunya, celebrada el dia 25 de setembre de 2001,
es va prendre, entre d’altres, l’acord que es repro-
dueix a continuació:

«A proposta del Conseller en cap s’aprova l’Avant-
projecte de Llei d’ampliació dels terminis de resolu-
ció del procediment i de presentació de sol·licituds
concedits pel Decret 288/2000, de 31 d’agost, pel
qual s’estableixen els requisits per regular les in-
demnitzacions de les persones incloses en els supò-
sits previstos a la Llei 46/1977, de 15 d’octubre,
d’amnistia, i excloses dels beneficis de la disposi-
ció addicional divuitena dels pressupostos generals
de l’Estat per als períodes 1990 1992, i s’autoritza
l’esmentat Conseller perquè el presenti al Parla-
ment, tot sol·licitant la seva tramitació pel procedi-
ment d’urgència.

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el pre-
sent Certificat a Barcelona, el vint-i-sis de setembre
de dos mil u.

Antoni Vives i Tomàs

PROJECTE DE LLEI D’AMPLIACIÓ DELS TERMINIS DE

RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT I DE PRESENTACIÓ DE

SOL·LICITUDS CONCEDITS PEL DECRET 288/2000, DE 31
D’AGOST, PEL QUAL S’ESTABLEIXEN ELS REQUISITS PER

REGULAR LES INDEMNITZACIONS DE LES PERSONES

INCLOSES EN ELS SUPÒSITS PREVISTOS A LA LLEI 46/1977,
DE 15 D’OCTUBRE, D’AMNISTIA, I EXCLOSES DELS

BENEFICIS DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL DIVUITENA DELS

PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER ALS PERÍODES

1990 I 1992

La Llei de pressupostos generals de l’Estat per a
1990, en la seva disposició addicional divuitena, va
estipular la concessió d’una sèrie d’indemnitzaci-
ons a favor d’aquelles persones que van patir presó

com a conseqüència dels supòsits regulats a la Llei
46/1977, de 15 d’octubre, d’amnistia.

Pel Decret 288/2000, de 31 d’agost, la Generalitat
de Catalunya va ampliar la cobertura d’aquelles
indemnitzacions a persones residents a Catalunya
que, havent patit privació de llibertat en els supò-
sits previstos en la Llei 46/1977, no complien algun
dels requisits exigits en la disposició addicional di-
vuitena abans mencionada.

La base reguladora vuitena de l’annex al Decret
288/2000, de 31 d’agost, va establir inicialment un
termini de sis mesos per finalitzar el procediment
d’atorgament de les esmentades indemnitzacions,
el qual fou modificat per Decret 145/2001, de 29 de
maig, per tal d’ampliar-lo. I si en aquella ocasió,
l’exposició de motius del Decret 145/2001, de 29
de maig, ja al·ludia a la necessitat d’analitzar i com-
provar el compliment dels requisits de totes aques-
tes sol·licituds, esmena de deficiències pels interes-
sats, informes preceptius, etc., que implicaven un
lògic retard en resoldre, no pal·liat, ni tan sols, amb
l’habilitació de més mitjans personals i materials
proveïts a l’efecte, ara, no sols perduren les matei-
xes dificultats sinó que es preveu que s’incrementin
amb la concessió, per aquesta llei, d’un nou termini
de presentació de sol·licituds. Tot això, aconsella,
una nova ampliació del termini per dictar i notificar
resolució, en interès de tots els afectats.

Cal aclarir que l’obertura d’aquest nou termini de
presentació no afecta les sol·licituds en curs, sinó
que té per objecte les sol·licituds ja formulades amb
anterioritat amb el mateix objecte d’obtenir una in-
demnització a l’empara del Decret 288/2000, de 31
d’agost, però que foren lliurades extemporàniament,
així com a aquelles altres sol·licituds no presentades
per aquelles persones que, malgrat reunir els requi-
sits de l’article 2 del Decret esmentat, no van arri-
bar a formular-les. Efectivament, cal tenir en comp-
te, d’una banda, aquells afectats que, malgrat reunir
els requisits exigits a l’article 2 del Decret 288/
2000, de 31 d’agost, han presentat la seva sol·licitud
fora del termini establert la base reguladora 3.3 de
l’annex, i, d’altra banda, aquells que simplement no
han pogut complimentar-la, vistes les dificultats
sorgides –tant per a uns, com per als altres– a l’hora
de disposar de la documentació acreditativa corres-
ponent.

Així, per tal de donar satisfacció a un col·lectiu més
ampli de persones afectades per la repressió de les
llibertats i que van patir presó com a conseqüència
dels supòsits previstos a la Llei 46/1977, de 15 d’oc-
tubre, és procedent ampliar l’esmentat termini per
dictar i notificar les diferents resolucions relatives a
indemnitzacions que incrementaran encara més,
considerablement i indubtable, el seu nombre. Tot
això justifica que es dicti una norma amb rang de
llei, de conformitat amb el que exigeix per a la dura-
da del termini la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
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ARTICLE 1. PRÒRROGA DEL TERMINI PER RESOLDRE I

NOTIFICAR ELS PROCEDIMENTS DE CONCESSIÓ

D’INDEMNITZACIONS PREVISTES AL DECRET 288/2000, DE

31 D’AGOST

El termini màxim per resoldre i notificar els proce-
diments de concessió d’indemnitzacions previstes
al Decret 288/2000, de 31 d’agost, és de 3 anys, a
comptar des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

ARTICLE 2. NOU TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

D’INDEMNITZACIÓ A L’EMPARA DEL DECRET 288/2000, DE

31 D’AGOST.

1. S’obre un nou termini de presentació de sol·-
licituds d’indemnització a l’empara del Decret 288/
2000, de 31 d’agost, per a tots aquells interessats
que van presentar la seva sol·licitud fora del termini
establert a la base reguladora 3.3 del Decret esmen-
tat, així com per a altres interessats que no ho van
fer però reuneixen els requisits establerts a l’article
2 de l’esmentat Decret.

2. Aquest nou termini de presentació de les sol·-
licituds, juntament amb la documentació exigida
pel Decret 288/2000, de 31 d’agost, cas de no estar
ja en poder de l’Administració actuant, serà de 3
mesos des de la publicació d’aquesta llei en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3. Per a l’exercici del dret descrit a l’apartat 1 caldrà
adjuntar a la sol·licitud còpia de la sol·licitud presen-
tada al seu dia, cas que aquesta hagués estat extem-
porània, o declaració escrita de no haver-la presen-
tat amb anterioritat.

4. Les indemnitzacions només poden ser concedi-
des una sola vegada pel mateix supòsit de fet. Per
tant, no podran exercir aquest dret les persones que
al seu dia van presentar una sol·licitud, admesa a trà-
mit, i que actualment es trobi en procés de tramita-
ció, hagi estat resolta, o, resolta i abonada.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia de la
seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

ANTECEDENTS DEL PROJECTE

1. Memòria explicativa del projecte de decret

2. Llista de disposicions afectades per la nova pro-
posta

3. Taula de vigències de disposicions anteriors so-
bre la mateixa matèria

4. Informe cost-benefici

5. Informe econòmic

6. Informe d’impacte de gènere

7. Informe jurídic

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

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 30804).

Tràmits afectats: Des de l’inici de la tramitació.

Reducció de terminis: A la meitat dels que són fixats
amb caràcter ordinari.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 02.10.2001

Projecte de llei de cooperatives de
Catalunya
Tram. 200-00048/06

Text presentat
Reg. 30950 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Vives i Tomàs, Secretari del Govern

CERTIFICO

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de
Catalunya, celebrada el dia 25 de setembre de 2001,
es va prendre, entre d’altres, l’acord que es repro-
dueix a continuació:

«A proposta del Conseller de Treball s’aprova
l’avantprojecte de Llei de Cooperatives de Catalu-
nya i s’autoritza l’esmentat Conseller perquè el pre-
senti al Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el pres-
sent certificat a Barcelona, el vint-i-sis de setembre
de dos mil u.

Antoni Vives i Tomàs

PROJECTE DE LLEI DE COOPERATIVES DE CATALUNYA

ÍNDEX

Preàmbul

Títol 1: De la societat cooperativa

Capítol 1: Disposicions generals

Article 1: Concepte i caràcters
Article 2: Àmbit d’aplicació de la Llei
Article 3: Denominació
Article 4: Operacions amb terceres persones
Article 5: Seccions

Capítol 2: De la constitució i del registre

Article 6: Personalitat jurídica
Article 7: Nombre mínim de persones sòcies
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Article 8: La societat en constitució
Article 9: La societat cooperativa irregular
Article 10: Assemblea constituent
Article 11: Contingut mínim dels estatuts socials
Article 12: Organització
Article 13: Actes d’inscripció obligatòria
Article 14: Principis del registre de cooperatives
Article 15: Inscripció
Article 16: Efectes de la inscripció

Capítol 3: Règim social

Article 17: Persones que poden ésser sòcies
Article 18: Admissió
Article 19: Baixa
Article 20: Efectes econòmics de la baixa
Article 21: Disciplina social
Article 22: Instructor
Article 23: Drets de les persones sòcies
Article 24: Dret d’informació
Article 25: Límits i garanties de l’exercici del dret
d’informació
Article 26: Obligacions de les persones sòcies
Article 27: Altres tipus de persones sòcies

Capítol 4: Dels òrgans de la societat

Secció 1: De l’Assemblea General
Article 28: Assemblea General
Article 29: Competències i classes d’assemblees
Article 30: Forma de convocatòria i assemblea universal
Article 31: Convocatòria especial
Article 32: Constitució de l’Assemblea
Article 33: Adopció d’acords
Article 34: Dret de vot
Article 35: Vot per representació
Article 36: Assemblees generals mitjançant delegats
Article 37: Acta
Article 38: Impugnació dels acords socials de l’Assemblea
General

Secció 2: Administració de la cooperativa

Article 39: Consell Rector
Article 40: De la presidència
Article 41: Composició del Consell Rector
Article 42: Vigència del càrrec, efectes i representació
Article 43: Funcionament
Article 44: Delegació de facultats
Article 45: Responsabilitat
Article 46: Efectes de l’acció de responsabilitat
Article 47: Impugnació dels acords del Consell Rector
Article 48: De la direcció
Article 49: Disposicions comunes al Consell Rector i a la
Direcció
Article 50: Conflicte d’interessos

Secció 3: De la Intervenció de comptes i del Comitè de
Recursos

Article 51: Intervenció de comptes
Article 52: Auditoria de comptes
Article 53: Comitè de Recursos

Capítol 5: Règim econòmic

Article 54: Responsabilitat de les persones sòcies pels
deutes socials

Article 55: Capital social
Article 56: Aportacions obligatòries
Article 57: Aportacions de les noves persones sòcies
Article 58: Aportacions voluntàries
Article 59: Interessos
Article 60: Transmissió de les aportacions
Article 61: Prestacions i finançament que no formen part
del capital social
Article 62: Deute subordinat, títols participatius i
obligacions
Article 63: Comptabilitat i determinació dels resultats
Article 64: Classes de resultats comptables
Article 65: Deduccions específiques
Article 66: Aplicació dels excedents
Article 67: Imputació de pèrdues
Article 68: Fons de Reserva Obligatori
Article 69: Fons d’Educació i Promoció Cooperativa

Capítol 6: Dels llibres i la comptabilitat

Article 70: Documentació social
Article 71: Comptabilitat
Article 72: Dipòsit dels comptes anuals

Capítol 7: De la modificació dels estatuts socials, fusió,
escissió, transformació, dissolució i liquidació

Article 73: Modificació dels estatuts socials
Article 74: Fusió
Article 75: Projecte de fusió
Article 76: Informació sobre la fusió
Article 77: Acord de fusió
Article 78: Dret de separació de les persones sòcies
Article 79: Dret d’oposició de les persones creditores
Article 80: Escriptura i inscripció de la fusió
Article 81: Fusió especial
Article 82: Escissió
Article 83: Transformació de societat cooperativa en
qualsevol altra persona jurídica
Article 84: Transformació en societat cooperativa
Article 85: Dissolució
Article 86: Nomenament de liquidadors
Article 87: Atribucions dels liquidadors
Article 88: Adjudicació de l’haver social
Article 89: Operacions finals
Article 90: Suspensió de pagaments i fallides

Capítol 8: De les classes de cooperatives de primer grau

Article 91: Classificació

Secció 1: De les cooperatives agràries

Article 92: Definició i objecte
Article 93: Regulacions especials
Article 94: Successió de la persona sòcia titular

Secció 2: De les cooperatives d’assegurances
Article 95: Objecte i àmbit

Secció 3: De les cooperatives de consumidors i usuaris

Article 96: Objecte
Article 97: Nombre mínim de persones sòcies
Article 98: Altres activitats productives
Article 99: Condició de majoristes

Secció 4: De les cooperatives de crèdit

Article 100: Objecte i requisits
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Article 101: Reemborsament d’aportacions
Article 102: Vot plural

Secció 5: De les cooperatives d’ensenyament

Article 103: Objecte

Secció 6: De les cooperatives d’habitatge

Article 104: Objecte
Article 105: Característiques
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Article 114: Règim de treball
Article 115: Període de prova per a l’admissió de
persones sòcies
Article 116: Suspensió o baixa obligatòria dels socis o
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Secció 10: De les cooperatives mixtes

Article 117: Cooperatives mixtes en general
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Títol 3: L’Administració pública i el cooperativisme

Capítol 1: De la inspecció, del règim sancionador i de la
desqualificació

Article 132: Inspecció de cooperatives
Article 133: Infraccions
Article 134: Sancions
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Article 138: Ensenyament del cooperativisme
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de la Generalitat
Article 140: Canalització de fons mitjançant les
cooperatives
Article 141: Acció del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca en relació amb les cooperatives
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relació amb la integració social mitjançant les
cooperatives
Article 143: Ajuts per a la creació de cooperatives de
segon grau o per a la fusió de cooperatives
Article 144: Dret a l’adquisició de terrenys
Article 145: Condicions de vendes
Article 146: Activitats cooperatives internes
Article 147: Normes per a constituir i desenvolupar
cooperatives
Article 148: Creació de cooperatives de serveis públics

Títol 4: Del Consell Superior de la Cooperació

Capítol 1: Del Consell Superior de la Cooperació

Article 149: Finalitat
Article 150: Competències específiques
Article 151: Composició
Article 152: Funcionament
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Article 154: Finançament
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Quarta: Aplicació de les disposicions del Capítol 7 del títol
Cinquena: Aplicació de la figura del soci col·laborador a
les seccions de crèdit de les cooperatives

Disposició derogatòria

Disposicions finals

Primera: Modificació del Reglament regulador del Registre
General de cooperatives de Catalunya
Segona: Entrada en vigor de la Llei.

PREÀMBUL

Les darreres modificacions de la Llei de cooperati-
ves de Catalunya, Llei 13/1991, d’1 de juliol, i Llei
14/1993, de 25 de novembre, van suposar impor-
tants innovacions respecte a la legislació llavors
vigent a Catalunya en matèria de cooperatives.

Una de les principals novetats, la reducció del nom-
bre mínim de socis per a constituir una cooperativa
de treball associat, de 5 a 3 membres, que va com-
portar un gran augment en el nombre de constituci-
ons de cooperatives i va afavorir la utilització
d’aquesta figura jurídica per iniciar nombrosos pro-
jectes d’autogestió empresarials, ha estat després
incorporada, fins i tot en termes més extensius, en
algunes legislacions autonòmiques de cooperatives,
així com en la darrera regulació de cooperatives en
l’àmbit estatal.

Es va adequar també el marc normatiu existent en
aquell moment a les directives que en matèria de
societats va dictar la Unió Europea, per a recollir,
per exemple, l’obligatorietat de la publicitat dels
comptes anuals de les societats.

Tanmateix, en el transcurs d’aquests darrers 10
anys s’han detectat canvis tecnològics, econòmics i
en l’organització del treball que requereixen poten-
ciar les pimes, i als quals, per tant, no són alienes les
cooperatives.

És evident la necessitat creixent de les societats de
fer front a un mercat cada cop més competitiu, que
augmentarà amb l’ampliació del nombre de mem-
bres de la Unió Europea i amb els desafiaments eco-
nòmics i empresarials que representa l’entrada en la
Unió Monetària Europea; caldrà per tant tenir ins-
truments de gestió empresarial més vàlids i eficaços.

Així mateix, la societat demana cada cop més solu-
cions a problemes i necessitats de caire socials, i la
creació de noves activitats generadores d’autoocu-
pació. L’autoocupació generada mitjançant les ano-
menades empreses d’economia social i, en concret,
mitjançant les cooperatives, s’ha demostrat com una
de les fórmules més adequades per a la inserció so-
cial i laboral de les persones.

Ha quedat palesa, aquests darrers anys, la importàn-
cia del model cooperatiu per crear ocupació estable,
per constituir un factor de progrés en les zones ru-
rals, per aconseguir una millor redistribució de re-
cursos i per desenvolupar amb la major eficàcia la
prestació de serveis de naturalesa social. La coope-

rativa, des del punt de vista tant jurídic com econò-
mic, pot esdevenir una figura clau per a la consoli-
dació del concepte actual de l’empresa competitiva
ja que compta, com a base, d’una banda amb la im-
portància que es dóna en aquest tipus de societats,
dins els seus recursos, al capital humà i, d’altra ban-
da, amb la idea de responsabilitat social de l’empre-
sa.

Així doncs, atenent les peticions del moviment coo-
peratiu s’ha dut a terme una reforma de l’actual le-
gislació de cooperatives catalana per complir les
finalitats del mateix mandat constitucional i autonò-
mic, que ordena el foment de les cooperatives mit-
jançant la legislació adequada, tal com disposa l’ar-
ticle 55.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, en
relació amb l’article 9.21 del mateix Estatut, que
estableix la competència exclusiva en matèria de
cooperatives, i d’acord amb l’article 129.2 de la
Constitució espanyola; però adequat a les necessi-
tats actuals del mercat i dels nous projectes empre-
sarials i socials.

La modificació s’ha plantejat amb la finalitat de res-
pectar els principis de l’esperit cooperatiu i que, per
tant, els valors que ha encarnat històricament a Ca-
talunya el cooperativisme siguin compatibles amb
la finalitat última del conjunt de socis, ja sia una
rendibilitat econòmica, l’èxit del projecte empresa-
rial i social o la satisfacció social de la comunitat.

L’objectiu de la Llei és tant fomentar la constitució
de cooperatives com donar una resposta viable a les
demandes de la societat, i a més aconseguir la con-
solidació econòmica de les ja existents. Per això
s’ha fet més èmfasi, a l’hora de fer la regulació, a
aconseguir una major flexibilització del règim eco-
nòmic i societari potenciant fórmules que ajudin a
augmentar el finançament d’aquestes entitats.

No menys important com a objectiu ha estat refer-
mar les garanties jurídiques del Registre General de
Cooperatives de Catalunya per refermar la seva
condició de registre jurídic i aconseguir una ade-
quació del Registre General de Cooperatives de
Catalunya a la realitat existent mitjançant l’obliga-
torietat de l’adaptació dels estatuts socials de les
cooperatives a la nova llei, en el termini màxim de
dos anys, i la previsió d’incoar expedients
desqualificadors a les cooperatives no adequades.

La Llei s’articula en 5 títols, amb 156 articles, 4 dis-
posicions addicionals, 5 disposicions transitòries, 1
disposició derogatòria i 2 disposicions finals.

Les principals modificacions apareixen al títol 1, de
la societat cooperativa:

– S’estableix per a totes les cooperatives la possibi-
litat de fer operacions amb tercers, tot respectant les
limitacions de caràcter estatutari, fiscal o sectorial.

– Es dóna una major regulació a les seccions com a
organització interna de funcionament de les coope-
ratives

– Es generalitza per a les cooperatives de primer
grau el nombre mínim de 3 socis per a la seva cons-
titució; tanmateix, es manté l’excepció que ja preve-
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ia la llei per a les cooperatives de consumidors i
usuaris. Per a les cooperatives de segon grau s’ha
rebaixat a 2 el nombre mínim de socis per cons-
tituir-les, un dels quals haurà de ser cooperativa, i la
majoria dels vots socials haurà d’estar en mans
d’entitats cooperatives.

– S’ha regulat la figura de la societat cooperativa
irregular

– S’introdueix la possibilitat de nomenar un ins-
tructor, que pot ser persona no sòcia, perquè col·-
labori amb el Consell Rector en la tramitació dels
expedients sancionadors.

– Es crea la figura del soci col·laborador, que substi-
tueix a la figura de l’adherit i que, sense realitzar
l’activitat cooperativitzada principal, podrà col·-
laborar en la consecució de l’objecte social de la
cooperativa.

– Es preveu la possibilitat d’impugnar davant la ju-
risdicció competent els acords presos pel Consell
Rector.

– S’amplia per a totes les classes de cooperatives,
excepte les de treball associat, la possibilitat de
ponderar el vot en funció de l’activitat coope-
rativitzada, augmentant el valor d’aquest de 3 a 5
vots.

– Es possibilita als tercers que acreditin un interès
legítim l’accés a l’exercici de les accions d’impug-
nació dels acords nuls o anul·lables; en tot cas,
s’entendrà a aquests efectes que tenen un interès
legítim les entitats federatives de cooperatives.

– Es distingeix, a part de la responsabilitat davant
tercers (limitada o il·limitada, segons estatuts), la
responsabilitat patrimonial davant la cooperativa
derivada de l’incompliment de les obligacions com
a soci.

– S’estableix un capital social mínim de 3.000
euros, totalment subscrit i desemborsat en el mo-
ment de la constitució.

– S’incrementa fins a 6 punts el límit de l’interès per
a les aportacions al capital social.

– S’elimina la limitació per soci al capital social per
a potenciar la inversió ja que no té cap repercussió,
atès que ni els drets socials ni la participació en els
excedents depenen del capital social sinó de l’acti-
vitat cooperativitzada.

– En les cooperatives de treball associat, els resul-
tats derivats de la prestació de treball dels seus tre-
balladors no socis es consideraran resultat coopera-
tiu quan la cooperativa compleixi la limitació legal
de contractació.

– Es preveu expressament la possibilitat per als tre-
balladors no socis de participar en els resultats de
la cooperativa.

– Es podrà imputar a reserves la totalitat de les pèr-
dues, ja siguin cooperatives o extracooperatives.
Fins el 50% de les pèrdues es podrà imputar al Fons
de Reserva Obligatori, i la resta al Fons de Reserva
Voluntari, si n’hi ha, i en darrer terme als socis.

– Es regula extensament el procediment de fusió
entre cooperatives i es preveu el supòsit de fusió
amb una entitat no cooperativa.

– Es possibilita la transformació d’una cooperativa
en qualsevol persona jurídica, respectant el destí de
les reserves. També es preveu la possibilitat de
transformar una societat no cooperativa en coope-
rativa.

– S’estableix un termini màxim de 3 anys per fer la
liquidació, excepte per causa de força major justifi-
cada.

– En general, es fa una revisió i adequació a les ne-
cessitats de cada sector al regular les diferents clas-
ses de cooperatives. En concret, per a les de treball
associat es defineix què s’entén per activitat coope-
rativitzada, que inclou el treball que hi presten els
socis treballadors i els treballadors contractats, sem-
pre que es respectin els límits legals de contractació
que preveu la Llei.

– La limitació de contractació a les cooperatives de
treball associat es fa dependre no del nombre de tre-
balladors sinó del nombre total d’hores/any realitza-
des per treballadors en relació amb els socis treba-
lladors; en concret, el límit s’estableix en el 30% del
total d’hores a l’any realitzades per les persones
que són sòcies treballadores.

– Es regula extensament el règim de treball dels so-
cis a les cooperatives de treball associat, distingint
les matèries que poden ser objecte d’autoregulació
de les que, per tractar-se de matèries d’ordre públic,
no són derogables ni es poden limitar per autoregu-
lació, llevat d’autorització legal expressa.

– S’inclouen com a supòsit de suspensió o baixa
obligatòria dels socis o sòcies treballadores les cau-
ses econòmiques, tècniques, organitzatives o de
producció. Tanmateix, es preveu que es podrà reco-
llir expressament als estatuts l’exclusió o limitació
d’aquests supòsits.

– Es preveu la qualificació d’una cooperativa com
d’iniciativa social per a les cooperatives que, amb
independència de la seva classe i sense ànim de lu-
cre, tenen per objecte la inserció plena, tant social
com laboral, de persones amb especials dificultats
d’integració o que pateixen alguna classe d’exclu-
sió social.

– També s’estableix la regulació mínima estatutària
perquè una cooperativa pugui considerar-se entitat
sense ànim de lucre.

– Es preveu una regulació més acurada, extensa i
que afavoreixi la competitivitat de les cooperatives
de segon grau. Se suprimeixen les restriccions per
ser soci en aquesta classe de cooperatives; podrà
ser-ho qualsevol persona física o jurídica.

– Es regulen noves formes de col·laboració, com per
exemple els grups cooperatius.

Al títol 2, de les federacions i les confederacions de
cooperatives, es regulen principalment, de forma
més extensa, les funcions d’aquestes entitats. Espe-
cialment, i pel que fa referència a les federacions, la
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representació pública segons el seu sector d’activi-
tat o branca de la cooperació, de manera que pot
exercir les accions legals pertinents així com la re-
presentació i la defensa dels interessos generals de
les cooperatives i dels seus associats davant l’Admi-
nistració pública i qualsevol altres persones físi-
ques o jurídiques, i especialment davant qualsevol
instància jurisdiccional.

Al títol 3, de l’administració i cooperativisme, es
remarca el paper de la Inspecció de Treball i Segu-
retat Social en la col·laboració de les tasques ins-
pectores del Departament de Treball. S’han revisat
els articles que regulen la tipificació de les faltes i
de les sancions, i s’ha inclòs la impossibilitat d’ac-
cés al registre de cooperatives competent dels actes
de les cooperatives que no hagin dipositat els seus
comptes anuals i/o auditories de l’exercici, o bé no
hagin inscrit el canvi de domicili o la renovació dels
seus càrrecs socials.

Es mantenen les mesures de foment i promoció del
cooperativisme que es recollia a l’anterior llei de
cooperatives catalana i, s’hi inclou el dret preferent
per a les cooperatives en els casos d’empat en els
concursos i subhastes en què participin, convocats
per l’administració autonòmica catalana i ens que
en depenguin, per a la realització d’obres, serveis i
subministraments.

Al títol 4, del Consell Superior de la Cooperació, es
regula pràcticament igual l’estructura i funciona-
ment del Consell Superior de la Cooperativa ja que,
a més, ja existeix un reglament que desenvolupa
aquestes qüestions.

Al títol 5, de la jurisdicció i la competència, es dis-
tingeix entre els supòsits que hauran de plantejar-se
davant la jurisdicció civil i els que hauran de plan-
tejar-se davant la jurisdicció de l’ordre social. Tam-
bé s’estableix, per evitar buits legals, que s’aplica-
rà el dret cooperatiu en sentit estricte per a la solu-
ció dels conflictes entre les cooperatives i llurs so-
cis, entenent com a tal i de forma exhaustiva: aques-
ta mateixa Llei, les disposicions normatives que la
despleguen, els estatuts socials de la cooperativa,
els reglaments de règim intern, altres acords dels
òrgans socials de la cooperativa, els principis coo-
peratius catalans, el costum, la tradició jurídica ca-
talana i, supletòriament, la legislació cooperativa en
general.

A les disposicions addicionals s’estableix el caràc-
ter negatiu del silenci davant la inactivitat de l’Ad-
ministració per a tots els actes que, bàsicament,
afectin la personalitat jurídica de la cooperativa.

A les disposicions transitòries s’estableix un termini
màxim de 2 anys per adaptar els estatuts socials de
les cooperatives a aquesta Llei. Un cop transcorre-
gut aquest termini, les cooperatives corresponents
quedaran desqualificades per resolució del conse-
ller competent en matèria de cooperatives.

Es preveu també l’aplicació de la figura del soci
col·laborador a les seccions de crèdit com a substitu-
ció de la figura de l’adherit.

L’Avantprojecte de llei de cooperatives de Catalu-
nya ha estat sotmès a les consultes preceptives del
Consell de Treball, el Consell Superior de la Coo-
peració, el Consell d’Organitzacions Representati-
ves de l’Economia Social i l’Institut Català de la
Dona.

TÍTOL 1

DE LA SOCIETAT COOPERATIVA

CAPÍTOL 1

DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1. CONCEPTE I CARÀCTERS

1. Les cooperatives són societats que, amb plena
autonomia i sota els principis de lliure adhesió i de
baixa voluntària, amb capital variable i gestió de-
mocràtica, associen persones físiques o jurídiques
que tenen interessos o necessitats socioeconò-
miques comuns, que es proposen millorar la situa-
ció econòmica i social dels seus components i de
l’entorn comunitari on es mouen, desenvolupant
una activitat empresarial de base col·lectiva, en la
qual el servei mutu i l’aportació pecuniària de la
totalitat dels membres permetin de complir una fun-
ció que tendeixi a millorar les relacions humanes i a
posar els interessos col·lectius per damunt de tota
idea de benefici particular.

2. Els principis cooperatius formulats per l’Aliança
Cooperativa Internacional seran aplicats en el fun-
cionament i l’organització de les cooperatives
d’acord amb aquesta llei, i com a principis generals
del dret cooperatiu s’incorporen a les fonts del dret
cooperatiu català i aporten un criteri interpretatiu a
aquesta llei.

3. Pot ésser objecte de la societat cooperativa qual-
sevol activitat econòmica o social.

ARTICLE 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ DE LA LLEI

1. Es regiran per aquesta Llei les cooperatives que
realitzin principalment a Catalunya la seva activitat
cooperativitzada amb les persones que en són sòci-
es, sens perjudici de l’activitat amb terceres perso-
nes o la instrumental o personal accessòria que pu-
guin realitzar fora de l’esmentat territori.

2. La present Llei s’aplicarà a les federacions i con-
federacions de cooperatives que portin a terme el
seu objecte social principalment en l’àmbit d’aques-
ta comunitat.

3. Les societats cooperatives, les federacions i les
confederacions de cooperatives que es regeixen per
aquesta Llei han de tenir el domicili social en el
lloc de Catalunya on duen a terme principalment
les seves activitats econòmiques i socials.

ARTICLE 3. DENOMINACIÓ

1. La denominació de les cooperatives regides per
aquesta Llei ha d’incloure necessàriament en tota la
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seva documentació els termes «societat cooperativa
catalana» o llurs abreviatures, SCoopC o SCC, i el
règim de responsabilitat de les persones sòcies, que
pot ser limitada o il·limitada (L o Iltda.); també hau-
ran de fer constar en tota la documentació, la corres-
pondència i les factures les dades d’inscripció en el
registre de cooperatives.

Les cooperatives amb secció de crèdit subjectes a
la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del fun-
cionament de les seccions de crèdit de les coopera-
tives, hauran d’incloure l’expressió «i secció de crè-
dit» dins la seva denominació social.

2. Cap altra persona, societat, associació o entitat
no pot usar la denominació, el títol o subtítol o el
nom en cap rètol, marca, etiqueta, capçalera o anun-
ci ni en document de cap mena el mot «cooperati-
va» ni cap altre en sentit semblant o que pugui do-
nar lloc a confusions.

3. No es pot adoptar cap denominació idèntica o si-
milar a la d’una altra societat cooperativa preexis-
tent ni incloure en la denominació cap referència
que porti a confusió sobre la naturalesa jurídica de
la cooperativa.

ARTICLE 4. OPERACIONS AMB TERCERES PERSONES

Les cooperatives podran realitzar operacions amb
terceres persones no sòcies sense més limitacions
que les previstes en els seus propis estatuts socials,
en aquesta Llei o en altres lleis de caràcter sectorial
que els siguin d’aplicació.

Les cooperatives, quan operin amb terceres perso-
nes, hauran de comptabilitzar de forma separada els
resultats d’aquestes operacions, si són positius, se
n’imputarà almenys el 50% al Fons de Reserva Obli-
gatori.

ARTICLE 5. SECCIONS

1. Els estatuts socials poden establir l’existència i
funcionament de juntes, grups o seccions que des-
envolupin, dins dels fins generals, activitats econò-
miques o socials específiques amb autonomia de
gestió i possibilitat de patrimonis separats afectats a
aquest objecte, sens perjudici de la responsabilitat
general i unitària de la cooperativa. En tot cas, serà
necessari que portin comptabilitat separada, que
s’integrarà en la de la cooperativa en el seu conjunt.
Del compliment de les obligacions derivades de
l’activitat cooperativitzada específicament realitza-
da per les seccions, en respondran en primer lloc les
persones sòcies pertanyents a les seccions correspo-
nents.

2. En cas que la cooperativa hagi de fer front a res-
ponsabilitats contractuals o extracontractuals deri-
vades de l’actuació d’una secció, aquella podrà re-
petir contra les persones sòcies integrants en aques-
ta, exigint el desemborsament efectiu de les aporta-
cions compromeses o les garanties prestades.

Quan es faci ús d’aquesta possibilitat s’ha de fer
constar expressament davant de tercers amb els
quals la cooperativa hagi de contractar.

3. L’Assemblea General de la cooperativa podrà
suspendre motivadament els acords de l’Assemblea
de la secció que consideri contraris a la Llei, als es-
tatuts o que lesionin els interessos de la cooperati-
va; sens perjudici que aquests acords puguin ser
impugnats segons el procediment establert a l’arti-
cle 38 d’aquesta Llei.

4. En especial, les cooperatives podran tenir secci-
ons de crèdit, unitats econòmiques i comptables in-
ternes amb l’objecte d’acomplir algun dels fins que
estableix la regulació de seccions de crèdit catala-
na. El règim d’aquestes seccions serà el previst a
l’esmentada regulació específica; si no n’hi ha, es
regiran per les disposicions contingudes en aquesta
Llei

CAPITOL 2

DE LA CONSTITUCIÓ I EL REGISTRE

ARTICLE 6. PERSONALITAT JURÍDICA

La cooperativa quedarà constituïda i tindrà perso-
nalitat jurídica des del moment que s’inscrigui l’es-
criptura pública que contingui l’acta de l’assemblea
constituent amb els estatuts socials en el registre de
cooperatives corresponent.

ARTICLE 7. NOMBRE MÍNIM DE PERSONES SÒCIES

Les cooperatives de primer grau han d’estar forma-
des per un mínim de tres persones sòcies que realit-
zin activitat cooperativitzada, excepte en els casos
que aquesta Llei estableixi expressament una altra
cosa.

Les cooperatives de segon grau o de grau ulterior
han d’ésser integrades per un mínim de dues perso-
nes jurídiques sòcies, de les quals una almenys ha
de ser cooperativa.

ARTICLE 8. LA SOCIETAT EN CONSTITUCIÓ

1. Les persones fundadores actuaran en nom de la
futura societat i han de desplegar totes les activitats
necessàries per inscriure-la, i respondran de forma
solidària pels actes realitzats i/o contractes formalit-
zats en nom de la societat cooperativa amb anterio-
ritat a la seva inscripció en el Registre General de
Cooperatives de Catalunya, excepte que llur eficà-
cia s’hagi condicionat a la inscripció i, si escau, a la
posterior assumpció dels actes i/o contractes per
part de la societat. Les despeses produïdes per
aquestes actuacions seran a càrrec de la societat.

2. La societat en formació respondrà amb el patri-
moni integrat per les aportacions efectuades per les
persones sòcies al capital social pels actes i contrac-
tes de caràcter indispensable per a la inscripció de
la societat, pels realitzats per l’òrgan d’administra-
ció compresos en les facultats conferides per l’es-
criptura de constitució i, si escau, d’esmena, i pels
realitzats per mandat específic de representació per
totes les persones sòcies. Aquestes últimes respon-
dran personalment fins al límit de la quantitat que
s’haguessin obligat a aportar.
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3. Inscrita la societat, s’entendran assumits els actes
i contractes formalitzats amb anterioritat, i cessarà,
en ambdós supòsits, la responsabilitat solidària de
les persones a què es refereixen els apartats anteri-
ors, sempre que, en un termini de tres mesos des de
la inscripció, no hagi estat convocada l’Assemblea
o, si escau, sol·licitada convocatòria general extra-
ordinària de conformitat amb l’article 31, per desa-
provar la gestió efectuada.

4. Mentre no es produeixi la inscripció en el Regis-
tre, la projectada societat haurà d’afegir a la seva
denominació els mots «en constitució».

ARTICLE 9. LA SOCIETAT COOPERATIVA IRREGULAR

1. Transcorreguts sis mesos des de l’atorgament de
l’escriptura sense que s’hagi sol·licitat la inscripció
de la societat en el registre de cooperatives, o bé,
abans d’aquest termini, verificada la voluntat de no
inscriure-la, qualsevol persona sòcia podrà instar la
dissolució de la societat en constitució i exigir, amb
la liquidació prèvia del patrimoni social, la restitu-
ció de les seves aportacions.

2. Si la societat ha iniciat o continua realitzant l’ac-
tivitat del seu objecte social, les persones sòcies, a
partir del transcurs dels sis mesos esmentats o bé
verificada la voluntat de no inscriure la societat,
passaran a tenir, automàticament, responsabilitat il·-
limitada i solidària.

ARTICLE 10. ASSEMBLEA CONSTITUENT

1. L’assemblea constituent de la cooperativa ha
d’aprovar els estatuts socials, designar les persones
que hagin d’efectuar els actes necessaris per ins-
criure la projectada societat i nomenar les persones
que, una vegada inscrita la cooperativa, n’han d’in-
tegrar el Consell Rector i, si escau, la Intervenció
de Comptes i altres òrgans socials estatutàriament
obligatoris.

2. En l’acta de constitució, que ha d’ésser signada
pels fundadors, s’hi ha de fer constar la relació de
llurs noms i dades d’identificació fiscal.

ARTICLE 11. CONTINGUT MÍNIM DELS ESTATUTS SOCIALS

1. Els estatuts que han de regir el funcionament de
la cooperativa han de fer constar com a mínim els
elements següents:

a) Denominació de la societat

b) Domicili social

c) Activitat que constitueix el seu objecte social

d) La seva duració

e) Àmbit territorial de l’activitat cooperativa princi-
pal

f) Règim de responsabilitat de les persones sòcies
pels deutes socials

g) Classes de persones sòcies

h) Requisits per a l’admissió i la baixa de les perso-
nes sòcies

i) Drets i obligacions de les persones sòcies, indi-
cant el seu compromís o la seva participació míni-
ma en les activitats de la cooperativa

j) Normes de disciplina social, tipificació de les fal-
tes i sancions, procediments sancionadors i recursos

k) Capital social mínim de la cooperativa i determi-
nació de l’aportació obligatòria inicial de les dife-
rents persones sòcies que tingui la societat

l) Dret de reemborsament de les aportacions a les
persones sòcies, així com règim de transmissió
d’aquestes

m) Criteris d’aplicació dels resultats, amb determi-
nació dels percentatges dels excedents a destinar als
fons socials obligatoris

n) Forma i termini per convocar l’Assemblea Gene-
ral, així com règim d’adopció d’acords

o) Estructura dels òrgans socials d’administració i
control que tinguin caràcter obligatori, així com el
seu règim d’actuació

p) Normes sobre procediment electoral i remoció
dels òrgans socials

q) Membres del Consell Rector a qui es confereix el
poder de representació

r) Causes de dissolució de la cooperativa

2. Els estatuts socials podran ser desenvolupats mit-
jançant reglaments de règim intern aprovats per
l’Assemblea.

ARTICLE 12. ORGANITZACIÓ

1. El registre de les entitats a les quals s’aplica
aquesta Llei s’adscriu a un únic departament i s’es-
tructura amb caràcter desconcentrat.

2. El registre de cooperatives assumirà a tots els ni-
vells les funcions de qualificació, inscripció, reso-
lució i certificació.

ARTICLE 13. ACTES D’INSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA

Seran d’inscripció obligatòria i han de constar en
els fulls oberts a cada societat els actes següents:

1. Constitució de la societat, que serà la inscripció
primera.

2. Canvi de domicili.

3. Modificació dels estatuts socials.

4. Nomenament, cessament i delegacions dels mem-
bres del Consell Rector i de la Intervenció de Comp-
tes, altres òrgans socials regulats per estatuts, Direc-
ció General, Direcció de les seccions de crèdit i, si
escau, auditors de comptes, així com la creació i la
baixa de les seccions de crèdit. La inscripció com-
prendrà tant la dels membres titulars com la dels
suplents.

5. Els poders generals i les delegacions de facultats,
com també les seves modificacions, la revocació i
la substitució. No serà, en canvi, obligatòria la ins-
cripció dels poders generals per a plets o per a la
realització d’actes concrets.
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6. L’acord de dissolució i de nomenament de perso-
nes liquidadores.

7. La fusió pròpia o per absorció, i l’escissió.

8. La transformació de la cooperativa.

9. La liquidació de la societat.

10. La suspensió de pagaments, la fallida i les mesu-
res administratives i judicials d’intervenció.

11. Les resolucions judicials o administratives.

12. El dipòsit dels comptes anuals, per anotació
marginal.

Els acords dels apartats 9 i 10 hauran de ser comuni-
cats per l’òrgan judicial o administratiu que els va
acordar al registre general de cooperatives compe-
tent.

ARTICLE 14. PRINCIPIS DEL REGISTRE DE COOPERATIVES

El registre de cooperatives es regirà pels principis
d’obligatorietat de la inscripció, titulació pública,
de legalitat, de presumpció d’exactitud i validesa
del contingut dels llibres del registre, de publicitat
formal i material, de fe pública, de prioritat i de trac-
te successiu.

ARTICLE 15. INSCRIPCIÓ

1. Per a la inscripció de la nova cooperativa cal pre-
sentar al registre de cooperatives competent una
còpia autèntica i una còpia simple de l’escriptura
pública.

2. El registre, en un termini de tres mesos, ha de fer
la qualificació jurídica dels documents i, si és favo-
rable, amb la resolució prèvia, ha de procedir a la
inscripció de la constitució de la cooperativa i retor-
nar a aquesta la còpia autèntica de l’escriptura pú-
blica amb la diligència d’inscripció.

En cas que la qualificació sigui desfavorable, el
Registre notificarà per resolució als qui hagin estat
designats per inscriure la societat projectada els
defectes que hagin estat observats en l’acta de
constitució o en els estatuts.

Si no hi ha resolució expressa del Registre en el ter-
mini esmentat, la sol·licitud s’entendrà desestimada
per silenci negatiu.

3. Contra la resolució denegatòria d’inscripció
d’un document, les persones interessades podran
interposar en el termini d’un mes el recurs d’alçada
corresponent.

ARTICLE 16. EFECTES DE LA INSCRIPCIÓ

1. La inscripció dels actes de constitució, modifica-
ció d’estatuts socials, fusió, escissió, transformació,
dissolució, i sol·licitud de cancel·lació d’assenta-
ments, de societats cooperatives serà constitutiva.

2. Com a resultat de la qualificació, es procedirà a
l’extensió, la suspensió o la denegació de l’assenta-
ment sol·licitat, en funció de si els títols són correc-
tes o si presenten errors esmenables o no esmena-
bles.

3. La inscripció no convalida ni els actes ni els con-
tractes que siguin nuls d’acord amb la Llei.

CAPITOL 3

RÈGIM SOCIAL

ARTICLE 17. PERSONES QUE PODEN ÉSSER SÒCIES

Poden ésser sòcies de les cooperatives de primer,
segon o ulterior grau tant les persones físiques amb
plena capacitat d’obrar com les jurídiques, públi-
ques o privades.

ARTICLE 18. ADMISSIÓ

1. Els estatuts socials han d’establir els requisits
amb caràcter objectiu necessaris per a l’adquisició
de la condició de soci o sòcia. La sol·licitud d’ad-
missió s’ha de formular per escrit al Consell Rector,
que ha de resoldre en el termini màxim de dos me-
sos. Tant l’admissió com la denegació s’han de co-
municar per escrit a la persona interessada. En cas
de silenci, s’entendrà denegatori. Només es podrà
denegar l’admissió per motius basats en la Llei o en
els estatuts socials.

2. La denegació de l’admissió serà motivada. Tant
l’admissió com la denegació i el silenci són suscep-
tibles de recurs davant l’Assemblea General, o si
s’escau davant el Comitè de Recursos, en el termini
d’un mes a comptar des de la notificació de l’acord
del Consell Rector o des que es produeixi el silenci.
El recurs serà resolt, per votació secreta, per l’òr-
gan competent en la primera reunió que aquest faci
i serà preceptiva l’audiència prèvia de la persona
interessada. L’acord serà susceptible de recurs da-
vant la jurisdicció competent.

ARTICLE 19. BAIXA

1. La persona que és sòcia es pot donar de baixa de
la cooperativa en qualsevol moment i de conformi-
tat amb els estatuts socials; tanmateix, aquests esta-
tuts poden establir un termini mínim de permanèn-
cia a la cooperativa, en cap cas superior a cinc anys.

2. La persona sòcia, en tots els supòsits de baixa, ha
de complir el termini de preavís que fixin els esta-
tuts socials; aquest termini en cap cas pot ser supe-
rior a dotze mesos.

3. Els estatuts socials han d’establir els casos de
baixa justificada i no justificada, i si es planteja un
supòsit no previst als estatuts, el Consell Rector de-
cidirà la justificació o no de la baixa. En cas de bai-
xa justificada no seran d’aplicació els terminis pre-
vistos en els apartats 1 i 2.

4. S’han de donar obligatòriament de baixa les per-
sones sòcies que perdin els requisits establerts pels
estatuts de la cooperativa, així com els socis treba-
lladors i socis de treball als quals sigui d’aplicació
el que preveu l’article 116 d’aquesta Llei.

5. Les persones que són sòcies i que es donin de
baixa de la cooperativa, una vegada fixat l’import
de les aportacions que es reemborsaran, continua-
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ran essent responsables davant la cooperativa du-
rant cinc anys per les obligacions contretes per
aquella anteriorment a la data de la pèrdua de la
seva condició de soci o sòcia. Els estatuts socials
podran establir el mètode per a la quantificació i
determinació d’aquesta responsabilitat.

6. Els estatuts poden regular que, en cas de baixa,
les persones sòcies responguin durant el termini
que estableixin els mateixos estatuts, mai superior a
cinc anys, de les inversions realitzades i no amortit-
zades, en proporció a la seva activitat coopera-
tivitzada.

Aquesta mesura no serà aplicable quan el Consell
Rector hagi considerat la baixa del soci o sòcia jus-
tificada per causa de força major.

Tampoc s’aplicarà a la persona sòcia que, per causa
justificada, demani la baixa en els mateixos termi-
nis i condicions que estableix l’article 56.3 d’-
aquesta Llei.

ARTICLE 20. EFECTES ECONÒMICS DE LA BAIXA

1. Al produir-se la baixa d’un soci o sòcia, aquest
tindrà dret al reemborsament de les seves aportaci-
ons, voluntàries i obligatòries, al capital social, així
com al retorn cooperatiu que li correspongui en fun-
ció de la seva activitat cooperativitzada i, si escau,
la part individualitzada del Fons de Reserva Volun-
tari.

2. Els estatuts socials han de regular el dret al reem-
borsament de les aportacions socials, en cas de bai-
xa del soci o sòcia, d’acord amb les normes se-
güents:

a) Sobre la base dels resultats de l’exercici econò-
mic en què es produeixi la baixa i de la imputació
de resultats que li sigui atribuïble, es procedirà en
el termini d’un mes, a comptar des de l’aprovació
dels comptes anuals corresponents a l’exercici es-
mentat, a fixar l’import definitiu del reemborsament
de llurs aportacions al capital social. El Consell
Rector podrà fixar provisionalment aquest import
amb anterioritat a l’aprovació dels comptes, i si es-
cau, autoritzar algun reemborsament a compte del
definitiu.

b) De l’import resultant es podran deduir les quan-
titats que la persona sòcia degui a la cooperativa per
qualsevol concepte; les que procedeixin per baixa
no justificada o expulsió; les responsabilitats que
puguin ser-li imputades i quantificades, sens perju-
dici de la responsabilitat patrimonial que preveu
l’article 26.2 d’aquesta Llei; les pèrdues no com-
pensades d’exercicis anteriors, i les previsions de
pèrdues de l’exercici en curs a regularitzar un cop
tancat aquest.

3. El pagament de les bestretes meritades i, si escau,
dels retorns acordats, s’efectuarà immediatament,
excepte pacte contrari, però el pagament de les
aportacions socials es farà en el termini que es fixi
de mutu acord o, si no és així, el que assenyali el
Consell Rector, que no podrà ser mai superior a 5
anys a partir de la data de la baixa. La persona sòcia

tindrà dret a percebre l’interès legal del diner incre-
mentat en dos punts.

ARTICLE 21. DISCIPLINA SOCIAL

1. Els estatuts de cada cooperativa, o també pel que
fa exclusivament a la tipificació de les faltes lleus el
reglament de règim intern, han d’establir els proce-
diments sancionadors, especialment la tipificació
de faltes, sancions, terminis, prescripció, recursos
que escaiguin i possibles mesures cautelars, respec-
tant en tot cas les normes següents:

a) La facultat sancionadora és competència indele-
gable del Consell Rector.

b) Es preceptiva l’audiència prèvia de la persona
interessada o de qui el representi. El termini d’audi-
ència no podrà ser inferior a deu dies.

c) Es pot recórrer contra les sancions al Comitè de
Recursos o, si no n’hi ha, a l’Assemblea General en
el termini d’un mes a comptar des de la notificació
de la sanció. El termini màxim per resoldre el recurs
per part de l’Assemblea General serà de 6 mesos, a
comptar des de la data de la interposició, i, per part
del Comitè de Recursos, de 3 mesos com a màxim, a
comptar també des de la interposició.

d) L’acord de sanció o, si s’escau, la ratificació
d’aquest acord pel Comitè de Recursos o per l’As-
semblea General poden ésser impugnats en el ter-
mini d’un mes, a comptar des de la notificació, pel
tràmit processal d’impugnació d’acords socials de
l’Assemblea General establert a l’article 38 d’a-
questa Llei, i en els casos previstos per aquesta Llei
davant la jurisdicció competent segons allò previst
a l’article 156 d’aquesta Llei.

2. En cas d’expulsió de la persona sòcia, serà
d’aplicació el procediment establert a l’apartat ante-
rior amb les especificacions següents:

a) L’expulsió del soci o sòcia només pot ésser acor-
dada per una falta tipificada com a molt greu en els
estatuts, mitjançant un expedient instruït a aquest
efecte pel Consell Rector.

b) El recurs a l’Assemblea General ha d’ésser re-
solt, amb audiència prèvia de la persona interessa-
da, o de qui la representi, per votació secreta. L’As-
semblea General pot o bé anul·lar l’expulsió o bé
ratificar-la i, per tant, es procedirà a tramitar la bai-
xa de la persona sòcia.

c) El recurs al Comitè de Recursos, que ha d’ésser
interposat en el termini d’un mes, a comptar des de
la notificació de la sanció, ha d’ésser resolt, amb
audiència prèvia de la persona interessada, o de qui
la representi, en el termini màxim de 3 mesos, a
comptar des de la presentació del recurs. Si, trans-
corregut aquest termini, el recurs no s’ha resolt i la
resolució no ha estat notificada, s’haurà d’entendre
que es revoca la sanció del Consell Rector.

d) L’acord d’expulsió és executiu des del moment
en què la ratificació de l’acord és notificada pel
Comitè de Recursos o, si escau, per l’Assemblea
General, o bé un cop ha acabat el termini per recór-
rer contra l’acord.
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ARTICLE 22. INSTRUCTOR

1. Els estatuts socials podran establir el nomena-
ment d’una persona instructora perquè col·labori
amb el Consell Rector en la tramitació dels expedi-
ents sancionadors.

2. La persona instructora haurà de ser designada per
a cada cas concret pel Consell Rector d’entre les
persones sòcies, o bé pot ser un tercer, i haurà de
reunir els requisits de qualificació i honorabilitat
adequats per a la funció, els quals s’establiran en la
seva regulació estatutària.

3. La funció principal de la persona instructora serà
recollir proves sobre els fets objecte de l’expedient
sancionador i elaborar una proposta al Consell Rec-
tor, que tindrà caràcter preceptiu i no vinculant.

ARTICLE 23. DRETS DE LES PERSONES SÒCIES

Les persones que són sòcies tenen dret a:

a) Participar en la realització de l’objecte social de
la cooperativa.

b) Elegir i ésser elegides per als càrrecs dels òrgans
de la societat.

c) Participar amb veu i vot en l’adopció de tots els
acords de l’Assemblea General i dels altres òrgans
de què formin part.

d) Sol·licitar informació sobre les qüestions que
afectin els seus interessos econòmics i socials en
els termes que estableixin els estatuts socials.

e) Participar en els excedents, si n’hi ha, d’acord
amb els estatuts socials.

f) Percebre el reemborsament de la seva aportació
actualitzada en cas de baixa, liquidació o transfor-
mació de la cooperativa.

g) Els altres drets que resultin de les normes legals i
estatutàries, com també dels acords vàlidament
adoptats pels òrgans de la cooperativa.

ARTICLE 24. DRET D’INFORMACIÓ

1. Tota persona sòcia té el dret d’informació sobre
les qüestions que afectin els seus drets econòmics i
socials, en el termes que estableix aquest article.
Aquest dret d’informació ha d’ésser recollit neces-
sàriament en els estatuts socials, i ha de respectar,
com a mínim, el que disposa aquest article.

2. Tota persona sòcia té dret, en tot moment a:

a) Rebre una còpia dels estatuts i, si n’hi ha, dels
reglaments de règim intern; se li han de notificar
igualment les modificacions que s’hi facin i els
acords dels òrgans de govern que l’afectin.

b) Examinar lliurement els llibres socials de la coo-
perativa i sol·licitar certificacions tant dels acords
recollits a les actes de les assemblees generals com
de les inscripcions dels llibres corresponents.

c) Rebre qualsevol informe o aclariment sobre la
marxa de la cooperativa, en concret sobre el que fa
referència als seus drets econòmics o socials, sem-
pre que ho sol·liciti per escrit al Consell Rector. El

Consell Rector li ha de respondre en el termini mà-
xim de quinze dies, a comptar des de la presentació
de l’escrit. Si la persona sòcia estima que la respos-
ta que se li ha donat no és correcta, pot reiterar per
escrit la sol·licitud, que en aquest cas ha d’ésser res-
posta públicament pel Consell Rector en la primera
assemblea general que hi hagi després d’haver rei-
terat la petició.

d) Des del dia de la convocatòria de l’assemblea
general ordinària en la qual s’hagi de deliberar i
prendre acords sobre els comptes de l’exercici eco-
nòmic, les persones sòcies han de poder examinar,
en el domicili social: el balanç, el compte de pèrdu-
es i guanys, la memòria explicativa de l’exercici, la
proposta de distribució dels excedents o dels bene-
ficis extracooperatius o d’imputació de les pèrdues,
i l’informe de la Intervenció i, si escau, dels audi-
tors de comptes. Així mateix, les persones sòcies
tindran dret a rebre còpia dels documents i l’ampli-
ació de tota la informació que considerin necessà-
ria i tingui relació amb els punts de l’ordre del dia,
sempre que ho sol·licitin per escrit amb un mínim de
cinc dies d’antelació a la celebració de l’assemblea.

ARTICLE 25. LÍMITS I GARANTIES DE L’EXERCICI DEL DRET

D’INFORMACIÓ

1. El Consell Rector no podrà negar les informaci-
ons sol·licitades, excepte que motivadament al·legui
perjudici pels interessos socials. L’acord denegatori
de la informació podrà ser recorregut davant l’As-
semblea General, la qual haurà de resoldre sobre
aquest punt a la primera reunió que es faci. La seva
decisió podrà ser impugnada en la forma establerta
a l’article 38 d’aquesta Llei.

2. El deu per cent de les persones sòcies de la coo-
perativa, o un mínim de cent si en té més de mil,
poden sol·licitar per escrit al Consell Rector qualse-
vol altra informació que considerin necessària so-
bre la marxa de la cooperativa i el Consell Rector ha
de respondre també per escrit en el termini màxim
d’un mes. Si les persones sòcies que han fet la peti-
ció consideren que la resposta és insuficient, poden
reiterar per escrit la sol·licitud, que en aquest cas ha
d’ésser resposta públicament pel Consell Rector en
la primera assemblea general que es faci després de
la reiteració, i s’haurà de lliurar una còpia escrita
d’aquesta resposta als que hagin fet la petició.

3. La negativa del Consell Rector, o la manca de res-
posta, davant la sol·licitud d’informació d’una per-
sona sòcia a l’empara de l’article 24 i l’apartat 2 de
l’article 25, comportarà el dret de la persona sòcia a
exercir les accions oportunes davant la jurisdicció
voluntària, de conformitat amb la normativa vigent.

ARTICLE 26. OBLIGACIONS DE LES PERSONES SÒCIES

1. Les persones sòcies estan obligades a:

a) Complir les obligacions econòmiques que els
corresponguin.

b) Assistir a les reunions de les assemblees generals
i dels altres òrgans pels quals siguin convocats.

3.01.01.

3. TRAMITACIONS EN CURS



8 d’octubre de 2001 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 220

26

c) Acceptar els càrrecs socials, llevat quan hi hagi
una causa justificada apreciada per l’Assemblea
General.

d) Complir els acords vàlidament adoptats pels òr-
gans de govern.

e) Participar en les activitats que constitueixen l’ob-
jecte de la cooperativa i realitzar l’activitat coope-
rativitzada d’acord amb allò que exigeix aquesta
Llei, els estatuts socials o els altres acords vàlida-
ment adoptats a la cooperativa.

f) No dedicar-se a activitats que puguin competir
amb les finalitats socials de la cooperativa ni col·-
laborar amb qui n’efectuï, llevat que hi estiguin au-
toritzats expressament pel Consell Rector.

g) Participar en les activitats de formació i
intercooperació.

h) Guardar secret sobre els assumptes i dades de la
cooperativa la divulgació dels quals pugui perjudi-
car els interessos socials.

2. Sens perjudici d’altres tipus de responsabilitats
que li siguin imputables, la persona sòcia respon
davant la cooperativa amb el seu patrimoni perso-
nal, present o futur, de l’incompliment o el compli-
ment defectuós de les seves obligacions socials.

ARTICLE 27. ALTRES TIPUS DE PERSONES SÒCIES

Els estatuts socials poden establir l’existència d’al-
tres tipus de persones sòcies, com:

1. Socis o sòcies de treball:

a) Els estatuts socials de les cooperatives de primer
grau que no siguin de treball associat i els de les
cooperatives de segon grau o ulterior poden pre-
veure el reconeixement de la qualitat de socis de
treball als treballadors o treballadores que ho sol·-
licitin. En aquest cas, els estatuts han d’establir
mòduls d’equivalència per assegurar la participació
equilibrada i equitativa dels socis o sòcies de tre-
ball en les obligacions i els drets socials, tant polí-
tics com econòmics.

b) Les normes que estableix aquesta Llei per als so-
cis treballadors de les cooperatives de treball asso-
ciat s’apliquen també als socis o sòcies de treball.

2. Socis o sòcies excedents:

a) Els estatuts socials poden regular, establint els
seus drets i obligacions, la figura de la persona sò-
cia excedent, que ha deixat de realitzar temporal-
ment l’activitat cooperativitzada a la cooperativa
per causa justificada.

b) La persona sòcia excedent en cap cas pot ésser
membre dels òrgans rectors de la cooperativa, ni té
dret a retorn cooperatiu.

c) La persona sòcia excedent té dret de veu, però no
de vot, a l’Assemblea General.

3. Socis o sòcies col·laboradores:

a) Els estatuts socials poden regular la possibilitat
que la cooperativa tingui socis o sòcies col·-
laboradores, que, sense realitzar l’activitat coope-

rativitzada principal, puguin col·laborar en la con-
secució de l’objecte social de la cooperativa.

b) Els seus drets i obligacions seran regulats per
allò què disposin els estatuts socials, i en el no pre-
vist per aquests estatuts, per allò que pactin les
parts.

c) Podran ser socis o sòcies col·laboradores les per-
sones físiques o jurídiques, públiques o privades, i
també, si el contingut de la vinculació amb la coo-
perativa ho permet, les comunitats de béns i les he-
rències jacents.

d) Els socis o sòcies col·laboradores no tenen dret a
realitzar l’activitat cooperativitzada principal, però
poden participar en les seccions de crèdit amb les
limitacions establertes en la Llei 6/1998, de 13 de
maig, de regulació del funcionament de les seccions
de crèdit de les cooperatives, o en l’ús de serveis
auxiliars o activitats accessòries de la cooperativa.

e) Les condicions de les seves aportacions al capi-
tal, que es comptabilitzaran separadament de les de
les persones sòcies, seran les que determinin els es-
tatuts, l’acord de l’Assemblea o el pacte entre les
parts.

f) Tenen dret de vot a l’Assemblea General amb els
límits de l’article 34.2 d’aquesta Llei.

g) Els estatuts podran regular el dret a formar part
dels altres òrgans socials.

h) Els estatuts podran atribuir fins a un 45% dels
excedents anuals a la seva distribució entre els socis
o sòcies col·laboradores, en proporció al capital des-
emborsat. En aquest cas, les pèrdues de l’exercici
seran suportades per aquests socis o sòcies en la
mateixa proporció fins al límit de la seva aportació.

CAPITOL 4

DELS ÒRGANS DE LA SOCIETAT

SECCIÓ 1

DE L’ASSEMBLEA GENERAL

ARTICLE 28. ASSEMBLEA GENERAL

L’Assemblea General de la cooperativa, constituïda
per les persones sòcies vàlidament convocades, és
l’òrgan d’expressió de la voluntat social. Els seus
acords són obligatoris per a la totalitat dels socis o
sòcies, fins i tot els dissidents i els que no hagin
participat en la reunió, llevat que per decisió admi-
nistrativa o judicial se n’hagi acordat la suspensió
o invalidesa.

ARTICLE 29. COMPETÈNCIES I CLASSES D’ASSEMBLEES

1. L’Assemblea General pot debatre i decidir sobre
qualsevol matèria de la cooperativa que no hagi es-
tat expressament atribuïda a un altre òrgan social.
En tot cas, el seu acord és necessari en els actes se-
güents:

a) Examen de la gestió social, aprovació dels
comptes anuals, de l’informe de gestió i de l’aplica-
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ció dels excedents disponibles o imputació de les
pèrdues.

b) Nomenament i revocació dels membres del Con-
sell Rector, dels membre de la Intervenció de
comptes, dels auditors de comptes, dels liquidadors
i, si s’escau, nomenament dels membres del Comitè
de Recursos, així com les bases de determinació de
la quantia de les retribucions d’aquests.

c) Modificació dels estatuts i aprovació o modifica-
ció, si s’escau, dels reglaments de règim intern de la
cooperativa.

d) Aprovació de noves aportacions obligatòries,
admissió d’aportacions voluntàries i d’aportacions
dels socis o sòcies col·laboradores, si n’hi ha, actu-
alització del valor de les aportacions al capital soci-
al, fixació de les aportacions dels nous socis o sòci-
es, establiment de quotes d’ingrés o periòdiques,
així com el tipus o base de determinació del tipus
d’interès a abonar per les aportacions al capital so-
cial.

e) Emissió d’obligacions, títols participatius o d’al-
tres formes de finançament mitjançant emissions de
valors negociables.

f) Admissió de finançament voluntari de les perso-
nes sòcies.

g) Fusió, escissió, transformació i dissolució de la
cooperativa.

h) Tota decisió que suposi, segons els estatuts, una
modificació substancial de l’estructura econòmica,
social, organitzativa o funcional de la cooperativa.

i) Constitució de cooperatives de segon grau i de
grups cooperatius o incorporació a aquests grups si
ja estan constituïts, participació en convenis
intercooperatius i d’altres formes de col·laboració
econòmica considerats als articles 126 i 127
d’aquesta Llei, adhesió a entitats representatives i
separació d’aquestes entitats.

j) Exercici de l’acció social de responsabilitat con-
tra els membres del Consell Rector, els interventors
de comptes, els auditors de comptes i els liquida-
dors.

k) Actes derivats d’una norma legal o estatutària.

2. La competència de l’Assemblea General sobre
els actes en què el seu acord sigui preceptiu en vir-
tut de norma legal o estatutària té caràcter indelega-
ble, excepte per a les competències que puguin ser
delegades en els supòsits de l’article 125 d’aquesta
Llei.

3. Les assemblees generals poden ser ordinàries o
extraordinàries. L’assemblea general ordinària s’ha
de reunir necessàriament una vegada a l’any, dintre
els sis mesos següents al tancament de l’exercici
econòmic, i té la funció d’examinar la gestió efectu-
ada pel Consell Rector i aprovar, si escau, els comp-
tes anuals i acordar l’aplicació de resultats.

Totes les altres assemblees tenen la consideració
d’extraordinàries.

ARTICLE 30. FORMA DE CONVOCATÒRIA I ASSEMBLEA

UNIVERSAL

1. L’assemblea general, ordinària o extraordinària,
ha de ser convocada mitjançant un anunci en el do-
micili social i, a més, de la manera que determinin
els estatuts socials, a fi i efecte que totes les perso-
nes sòcies en tinguin notícia amb una antelació mí-
nima de quinze dies i màxima de trenta a la data pre-
vista.

2. La convocatòria ha d’expressar amb claredat els
assumptes a tractar, el lloc, el dia i l’hora de reunió.
El lloc on es farà, llevat que hi hagi qualsevol regu-
lació diferent en els estatuts socials, ha d’ésser el
domicili social. També s’ha d’indicar, si escau, la
data i l’hora de reunió de l’assemblea en segona
convocatòria.

3. Això no obstant, l’assemblea s’ha d’entendre và-
lidament constituïda amb el caràcter d’universal
quan, essent-hi presents o representades totes les
persones sòcies, cap d’elles no s’oposa a fer-la.

4. El Consell Rector està obligat a incloure dins de
l’ordre del dia de la primera assemblea que s’hagi
de convocar, els assumptes que hagi sol·licitat per
escrit un mínim d’un 10% de vots socials.

ARTICLE 31. CONVOCATÒRIA ESPECIAL

1. Si el Consell Rector no convoca l’assemblea ge-
neral ordinària en el termini legal, qualsevol perso-
na que sigui sòcia pot presentar una sol·licitud de
convocatòria a l’òrgan judicial competent per raó
del domicili social de la cooperativa, a la qual ha
d’adjuntar una proposta d’ordre del dia. L’òrgan
judicial, amb audiència prèvia al Consell Rector, ha
de resoldre sobre la procedència de la convocatòria,
l’ordre del dia, la data i el lloc de l’assemblea, i la
persona que l’ha de presidir.

2. El Consell Rector pot convocar l’assemblea gene-
ral extraordinària sempre que ho consideri conveni-
ent per als interessos de la cooperativa. La convoca-
tòria ha d’indicar l’ordre del dia de l’assemblea.

3. El Consell Rector ha de convocar l’assemblea
general extraordinària sempre que ho sol·licitin la
Intervenció de Comptes o els interventors de comp-
tes, o un 10% dels vots socials. Les sol·licituds han
d’indicar l’ordre del dia de l’assemblea. Si el Con-
sell Rector no convoca l’assemblea en el termini
d’un mes, les persones sol·licitants poden instar la
convocatòria al jutge competent, en els mateixos
termes que estableix l’apartat 1 per l’assemblea ge-
neral ordinària.

ARTICLE 32. CONSTITUCIÓ DE L’ASSEMBLEA

1. L’assemblea general queda vàlidament constituï-
da en primera convocatòria quan hi assisteixen més
de la meitat dels vots socials. En segona convoca-
tòria, la constitució és vàlida sigui quin sigui el
nombre de vots socials assistents. Si els estatuts so-
cials ho regulen, l’assemblea general es podrà fer
per mitjans telemàtics.
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2. L’assemblea general ha d’estar presidida per qui
ocupi la presidència del Consell Rector o, si no hi
és, per la persona que n’exerceixi les funcions
d’acord amb els estatuts socials, o per la que la ma-
teixa assemblea elegeixi. Correspon a la presidèn-
cia dirigir les deliberacions i mantenir l’ordre du-
rant el desenvolupament de l’assemblea i vetllar pel
compliment de la Llei. Actua com a secretari o se-
cretària qui ja ho sigui en el Consell Rector o, si no
hi és, la persona que sigui elegida per l’Assemblea.

3. Als efectes d’aquesta Llei, s’entendrà per assis-
tència a l’assemblea, present o representada, la par-
ticipació en aquesta, tant si es fa físicament com si
es fa virtualment mitjançant procediments tele-
màtics.

ARTICLE 33. ADOPCIÓ D’ACORDS

1. L’Assemblea General adopta els acords per majo-
ria simple del nombre de vots socials assistents, lle-
vat que la Llei o els estatuts socials estableixin ma-
jories reforçades sense superar, en cap cas, les dues
terceres parts dels vots socials.

2. Els acords que fan referència a fusió, escissió,
transformació, dissolució, emissió d’obligacions i
títols participatius, o exigència de noves aportaci-
ons obligatòries al capital social, i en general, qual-
sevol acord que impliqui modificació dels estatuts
socials, requereixen, com a mínim, el vot favorable
de les dues terceres parts del nombre de vots soci-
als assistents. L’acció de responsabilitat contra els
membres del Consell Rector i la revocació d’algun
càrrec social requereixen votació secreta i la majo-
ria favorable de la meitat més un dels vots assistents,
si constava a l’ordre del dia de la convocatòria, o la
majoria de la meitat més un dels vots socials, si no
hi constava.

3. En els supòsits d’acords sobre expedients san-
cionadors, de ratificació de les sancions recorregu-
des, i de l’exercici de l’acció de responsabilitat o
cessament de membres d’òrgans socials, les perso-
nes afectades per aquestes decisions s’abstindran
de votar en l’òrgan al qual pertanyin i que hagi de
prendre la decisió corresponent, si bé es tindrà en
compte la seva assistència a l’efecte de determinar
la majoria exigida per adoptar l’acord, que s’haurà
de prendre pel vot favorable de la meitat més un
dels vots socials assistents, amb els requisits addi-
cionals de l’article 21 d’aquesta Llei.

4. L’assemblea general, llevat que s’hagi constituït
amb el caràcter d’universal, no pot adoptar acords
sobre assumptes que no constin a l’ordre del dia,
fora dels referents a la convocatòria d’una nova as-
semblea general, la realització de censura de comp-
tes per part de membres de la cooperativa o d’una
persona externa, l’exercici de l’acció de responsa-
bilitat contra els membres del Consell Rector o la
revocació d’algun càrrec social.

ARTICLE 34. DRET DE VOT

1. En les cooperatives de primer grau cada persona
que és sòcia té un vot. Això no obstant, excepte en

les cooperatives de treball associat i de consumi-
dors i usuaris, qualsevol cooperativa pot establir la
possibilitat de vot ponderat. Aquest vot, regulat ex-
pressament en els estatuts socials, ha de ser ponde-
rat en funció de l’activitat cooperativitzada de la
persona sòcia en la cooperativa i no pot ésser supe-
rior en cap cas a cinc vots socials.

2. El conjunt de vots de les persones que siguin sò-
cies col·laboradores en cap cas no pot superar el
40% de la totalitat dels vots socials.

3. Els estatuts de les cooperatives de crèdit podran
preveure que a l’assemblea general cada persona
sòcia tingui un vot o que el vot sigui proporcional a
les aportacions al capital social, l’activitat coope-
rativitzada desenvolupada per les persones sòcies o
el nombre de socis o sòcies de les cooperatives as-
sociades. En aquest cas, el nombre de vots per cada
persona sòcia no pot ésser superior al 20% del total
dels vots socials.

4. En les cooperatives de segon grau i les federaci-
ons, el vot de les entitats associades es pot ajustar a
qualsevol dels criteris establerts als apartats anteri-
ors d’aquest article. En cap cas les entitats no coo-
peratives podran tenir la majoria dels vots socials.

ARTICLE 35. VOT PER REPRESENTACIÓ

1. Els estatuts poden preveure el vot per represen-
tant. Cada representant només podrà tenir un vot
delegat i la representació, que ha d’ésser escrita i
expressa per a una sessió concreta, haurà d’ésser
admesa per la presidència de l’Assemblea General
al començament de la sessió. Quan el representant
sigui cònjuge o parella de fet, ascendent o descen-
dent de la persona representada, no serà necessària
l’admissió de la representació pel president de l’as-
semblea general si, a més d’aportar la representació
escrita i expressa per a una sessió concreta, acredita
aquesta condició familiar d’acord amb la normativa
específica.

2. La representació legal de les persones jurídiques
i dels menors i incapacitats s’ha d’ajustar a les nor-
mes de dret comú.

3. La representació de les persones amb disminució
amb declaració d’incapacitat, s’ajustarà a la norma-
tiva específica.

ARTICLE 36. ASSEMBLEES GENERALS MITJANÇANT DELEGATS

1. Els estatuts socials poden establir que les atribu-
cions de l’Assemblea General s’exerceixin mitjan-
çant una assemblea de segon grau, a la qual han
d’assistir els delegats designats en les assemblees
preparatòries o de secció, en els supòsits següents:

a) Si la cooperativa té més de cinc-centes persones
sòcies.

b) Si les persones sòcies resideixen en poblacions
allunyades de la seu social.

c) Per raó de la diversificació de les activitats de la
cooperativa.
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d) Si es donen altres circumstàncies que dificulten
greument la presència de totes les persones sòcies a
l’assemblea general.

e) Si la cooperativa s’organitza per seccions.

2. Les assemblees preparatòries o de secció i les as-
semblees de delegats han d’estar regulades en els
estatuts socials, i s’han d’atenir a les normes se-
güents:

a) Les convocatòries de les assemblees preparatòri-
es o de secció i de l’assemblea de delegats han de
ser úniques i han de tenir el mateix ordre del dia. La
convocatòria ha de reunir els requisits de l’article
30, amb l’excepció que, en cas la que la cooperativa
tingui un nombre elevat de socis, la convocatòria es
pot publicar en un diari de gran difusió de Catalu-
nya.

b) Les assemblees preparatòries o de secció, que
han de precedir una assemblea general, han de ser
presidides per una persona delegada pel Consell
Rector, la qual ha d’informar la junta de les qüesti-
ons a tractar i dirigir-ne les reunions.

c) Les persones sòcies presents a les assemblees
preparatòries o de secció han de designar les perso-
nes delegades que els han de representar a l’assem-
blea general, de conformitat amb les normes esta-
blertes en els estatuts socials. Les persones delega-
des podran ser designades per a una assemblea con-
creta o per a un període determinat. En qualsevol
cas, els estatuts socials han de regular les normes
per a l’elecció de delegats, el nombre màxim de vots
que podrà representar cada delegat a l’assemblea
general, i la vigència de la seva representació.

3. Les persones delegades de les assemblees prepa-
ratòries o de secció, que han d’ésser necessàriament
persones sòcies de la cooperativa i han d’haver as-
sistit a les reunions de les esmentades assemblees,
tindran en l’assemblea general els vots que a les
assemblees preparatòries o de secció se’ls hagin
conferit.

4. Només es podran impugnar, pel procediment pre-
vist a l’article 38 d’aquesta Llei, els acords adoptats
per l’assemblea general de delegats, sens perjudici
que per examinar la possible nul·litat dels dits acords
es puguin tenir en compte els acords i les decisions
de les assemblees preparatòries o de secció.

5. En tot allò no previst per aquest article ni pels
estatuts socials, s’aplicaran les normes generals pre-
vistes per a l’assemblea general.

ARTICLE 37. ACTA

1. L’acta de la sessió, signada per qui n’hagi ocupat
la presidència i la secretaria, ha d’indicar el lloc i la
data de les deliberacions, la llista d’assistents, si és
en primera o segona convocatòria, un resum dels
assumptes discutits, les intervencions que s’hagi
demanat que constin en acta, els acords presos i els
resultats de les votacions.

2. L’acta de l’assemblea general pot ésser aprovada
en la mateixa assemblea a continuació d’haver aca-

bat o, si no, en un termini de quinze dies, per la per-
sona que ocupi la presidència i dues persones que
hagin estat designades com a interventors de l’acta
en l’assemblea; després s’incorporarà en el llibre
corresponent.

3. Els acords seran executius des de la data que de-
termini l’Assemblea o, si no n’hi ha, a partir de la
data que es va fer l’assemblea, llevat que per llei
s’exigeixi una altra cosa. L’aprovació de l’acta és
condició resolutòria de la seva efectivitat. Tanma-
teix, els acords la inscripció dels quals tingui efec-
tes constitutius segons l’article 16 d’aquesta Llei,
tindran eficàcia i força executiva a partir de la seva
inscripció en el registre de cooperatives competent.

4. El Consell Rector podrà requerir la presència
d’un notari o notària perquè aixequi acta de l’As-
semblea General. Estarà obligat a fer-ho sempre
que, amb cinc dies hàbils d’antelació al dia previst
perquè es faci l’Assemblea, ho sol·liciti un grup de
persones sòcies que representin almenys el 5% dels
vots socials. En aquest últim cas, els acords només
seran eficaços si consten en acta notarial. L’acta no
se sotmetrà al tràmit d’aprovació i tindrà la consi-
deració d’acta de l’assemblea general, la qual s’in-
corporarà al Llibre d’actes. Tanmateix, l’executivi-
tat d’aquestes actes quedarà sotmesa al que s’esta-
bleix a l’apartat anterior.

5. Qualsevol persona sòcia pot sol·licitar certificat
dels acords presos i el Consell Rector l’hi ha d’ex-
pedir.

ARTICLE 38. IMPUGNACIÓ DELS ACORDS SOCIALS DE

L’ASSEMBLEA GENERAL

1. Els acords de l’Assemblea General que siguin
contraris a la Llei, s’oposin als estatuts o lesionin,
en benefici d’una o de diverses persones sòcies o
de terceres persones, els interessos de la cooperati-
va poden ésser impugnats segons les normes i dins
els terminis que estableix aquest article. La impug-
nació d’un acord social no és procedent si s’ha dei-
xat sense efecte o ha estat vàlidament substituït per
un altre.

2. Els acords que siguin contraris a la llei són nuls;
els altres acords a què es refereix l’apartat 1 són
anul·lables. La sentència que resol l’acció d’impug-
nació d’un acord social produeix efectes davant to-
tes les persones sòcies, però no afecta els drets ad-
quirits de bona fe per tercers a conseqüència de
l’acord impugnat, i comportarà, si escau, la cancel·-
lació de la inscripció de l’acord en el registre de
cooperatives corresponent.

3. Estan legitimats per exercir les accions d’impug-
nació dels acords nuls o anul·lables les persones as-
sistents a l’assemblea que hagin fet constar en acta
llur oposició al fet que aquesta assemblea s’hagi
dut a terme o hagin votat en contra de l’acord adop-
tat; les persones sòcies que hagin estat absents de
l’assemblea; les persones sòcies que hagin estat il·-
legítimament privades del dret d’emetre llur vot, i
els tercers quan acreditin un interès legítim. En
qualsevol cas, s’entendrà que tenen interès legítim
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les entitats federatives a què fa referència l’article
88, apartat d), d’aquesta Llei. Per exercir les accions
d’impugnació dels acords nuls estan legitimades,
també, les persones sòcies que hagin votat a favor
de l’acord o s’hagin abstingut. Els membres del
Consell Rector i de la Intervenció de Comptes te-
nen l’obligació d’exercir les accions d’impugnació
contra els acords socials que siguin contraris a la
Llei o s’oposin als estatuts de la cooperativa.

4 Les accions d’impugnació dels acords nuls cadu-
quen en el termini d’un any i els anul·lables, en el
termini de 40 dies. Els terminis es comptaran des de
la data d’aprovació de l’acord i, si és un acord
d’inscripció obligatòria, des de la data de seva ins-
cripció en el registre de cooperatives.

5. El procediment d’impugnació dels acords nuls o
anul·lables s’ha d’ajustar a les normes de la Llei
d’enjudiciament civil. Per sol·licitar la suspensió
cautelar de l’acord impugnat serà necessari el 5%
dels vots socials.

6. La interposició davant els òrgans socials dels re-
cursos que determina aquesta Llei interromp els ter-
minis de prescripció i de caducitat de les accions.

SECCIÓ 2

ADMINISTRACIÓ DE LA COOPERATIVA

ARTICLE 39. CONSELL RECTOR

El Consell Rector és l’òrgan de representació i go-
vern de la societat; gestiona l’empresa i exerceix,
quan escau, el control permanent i directe de la ges-
tió de l’empresa per la direcció. En tot cas, té com-
petència per establir les directrius generals d’actu-
ació, amb subordinació a la política fixada per l’As-
semblea General, i per realitzar els altres actes que
li atribueixen aquesta Llei, els reglaments i els esta-
tuts socials.

ARTICLE 40. DE LA PRESIDÈNCIA

La presidència de la cooperativa té atribuïda, en
nom del Consell Rector, la representació legal de la
societat, i presideix les reunions dels seus òrgans,
d’acord amb el que disposa l’article 32 d’aquesta
Llei i de la manera com ho estableixin els estatuts.
La representació, en tot cas, s’estén a tots els actes
compresos en l’objecte social delimitat als estatuts,
sens perjudici d’allò que preveu l’article 42.4
d’aquesta Llei.

ARTICLE 41. COMPOSICIÓ DEL CONSELL RECTOR

1. Poden ser membres del Consell Rector tant les
persones físiques com les persones jurídiques, que
actuaran a través de la persona física que n’exercei-
xi la representació legal davant la cooperativa

2. Els estatuts socials fixaran: la composició del
Consell Rector, tenint en compte que la majoria
dels seus membres han de ser persones sòcies que
realitzin l’activitat cooperativitzada principal; el
nombre mínim, que no pot ser inferior a tres, i les

regles de funcionament intern; el període pel qual
són elegits; els criteris que han de regir la renova-
ció, i si la distribució de càrrecs entre els elegits
correspon a l’Assemblea General o al Consell Rec-
tor.

3. En les cooperatives l’activitat de les quals s’es-
tén a diverses zones o es projecta sobre objectius,
fases o seccions clarament diferenciats, els estatuts
socials poden establir la possibilitat que la compo-
sició del Consell Rector reflecteixi aquesta diversi-
tat. Els estatuts socials poden fer ús també d’aquesta
facultat per garantir que els socis o sòcies de treball
siguin representats en el Consell Rector.

4. En les cooperatives constituïdes per tres perso-
nes sòcies, aquestes es constitueixen alhora en Con-
sell Rector i en Assemblea General; les actes corres-
ponents hauran d’indicar si s’han reunit en qualitat
de Consell Rector o d’Assemblea General. Un cop
exhaurit el termini màxim de vigència del càrrec
hauran de procedir a fer una redistribució dels càr-
recs, sens perjudici que en aquesta redistribució el
Consell Rector aprovi la reelecció.

ARTICLE 42. VIGÈNCIA DEL CÀRREC, EFECTES I

REPRESENTACIÓ

1. Els membres del Consell Rector seran elegits per
un període no superior a cinc anys, excepte en cas
de reelecció, per l’Assemblea General entre les per-
sones sòcies de la cooperativa, i pel procediment
que fixin els estatuts socials.

2. Els membres del Consell Rector continuaran
exercint els seus càrrecs provisionalment fins que a
la següent assemblea general i se’n produeixi la re-
novació, encara que hagi acabat el període pel qual
van ésser elegits.

3. L’exercici del càrrec de membre del Consell Rec-
tor produirà efectes des de la seva acceptació i hau-
rà d’ésser presentat per a la inscripció en el registre
de cooperatives corresponent.

4. Els estatuts socials podran atribuir la representa-
ció de la cooperativa davant de terceres persones a
un o més membres del Consell Rector, a títol indivi-
dual o conjunt, amb l’especificació de les facultats
que li corresponen, sens perjudici d’allò que preveu
l’article 40 d’aquesta Llei. Aquesta representació
també podrà ser conferida pel Consell Rector o per
algun dels seus membres o apoderats, dins dels lí-
mits de les seves facultats, llevat de previsió ex-
pressa en contra als estatuts o de l’Assemblea Ge-
neral.

ARTICLE 43. FUNCIONAMENT

1. Els estatuts socials han de regular el funciona-
ment intern del Consell Rector atenint-se a les nor-
mes següents:

a) Les deliberacions només són vàlides si hi assis-
teixen més de la meitat dels components. Aquest
quòrum pot ésser reforçat pels estatuts.

b) Els membres poden concedir la representació, en
cas de no-assistència, a un altre membre. Cada

3.01.01.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 220 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 8 d’octubre de 2001

31

membre del Consell només en pot representar un
altre.

c) Els acords s’adopten per la majoria absoluta dels
membres del Consell Rector presents o represen-
tats. Aquest quòrum pot ésser reforçat pels estatuts.
Es pot preveure estatutàriament que el vot de la per-
sona titular de la presidència sigui diriment en cas
d’empat en les votacions.

2. L’exercici del càrrec de membre del Consell Rec-
tor no dóna dret a retribució, excepte, si ho establei-
xen els estatuts o l’Assemblea, en el cas que desen-
volupi tasques de gestió directa. Els estatuts també
poden disposar que es compensin les despeses i els
perjudicis ocasionats per l’exercici del càrrec i de-
terminar l’òrgan social que n’ha de fixar la quantia.

ARTICLE 44. DELEGACIÓ DE FACULTATS

1. El Consell Rector pot delegar les facultats que es
refereixen al tràfic empresarial ordinari de la coo-
perativa en un o més dels seus membres.

2. En tot cas, conserva les facultats de:

a) Fixar les directrius generals d’actuació en la ges-
tió de la cooperativa, amb subjecció a la política
general establerta per l’Assemblea General.

b) Controlar permanentment i directament la gestió
empresarial que ha estat delegada.

c) Presentar a l’Assemblea General la memòria ex-
plicativa de la gestió, la rendició de comptes i la
proposta d’aplicació de resultats.

d) Autoritzar la prestació d’avals o fiances a favor
d’altres persones, tot salvant el que es disposa per a
les cooperatives de crèdit.

3. Els apoderaments i llurs revocacions s’han d’ins-
criure en el registre de cooperatives competent mit-
jançant escriptura pública.

ARTICLE 45. RESPONSABILITAT

1. Els membres del Consell Rector han d’exercir els
seus càrrecs amb la diligència que correspon a tota
persona representant lleial i a un ordenada empre-
sària.

2. Els membres del Consell Rector respondran soli-
dàriament davant la cooperativa, davant les perso-
nes sòcies i davant les persones creditores socials
dels danys que causin per actes contraris a la llei o
als estatuts o pels actes realitzats sense la diligència
amb què han de desenvolupar el càrrec. No respon-
dran pels actes en què no hagin participat o si han
votat en contra de l’acord i han fet constar la seva
oposició a l’acta, o mitjançant document fefaent
comunicat al Consell en els 10 dies següents a
l’acord.

3. L’acció de responsabilitat contra els membres del
Consell Rector pot ser exercida per la societat, per
un acord de l’Assemblea General de socis, adoptat
encara que no consti en l’ordre del dia. L’acció pres-
criurà al cap de tres anys, a comptar des del mo-
ment en què hagi pogut ésser exercida.

4. Les persones sòcies que representin el 5% dels
vots socials podran exercir l’acció de responsabili-
tat quan la societat no ho faci en el termini d’un mes
a comptar des que acordà fer-ho, o bé quan l’As-
semblea General hagi adoptat un acord contrari a
l’exigència de responsabilitat.

5. Les persones creditores podran exercir l’acció de
responsabilitat contra els membres del Consell Rec-
tor quan aquesta acció de responsabilitat no hagi
estat exercida per la societat o per les seves perso-
nes sòcies, sempre que el patrimoni social resulti
insuficient per a la satisfacció dels seus crèdits.

6. En qualsevol moment l’Assemblea General de
persones sòcies podrà transigir o renunciar a l’exer-
cici de l’acció de responsabilitat, sempre que no
s’hi oposin persones sòcies que representin al-
menys el 5% dels vots socials.

ARTICLE 46. EFECTES DE L’ACCIÓ DE RESPONSABILITAT

1. L’acord de promoure l’acció de responsabilitat o
de transigir determinarà la destitució dels membres
del Consell Rector afectats.

L’aprovació dels comptes anuals no impedirà
l’exercici de l’acció de responsabilitat ni suposarà
la renúncia a l’acció acordada o exercida.

2. No obstant el que disposa l’article anterior, que-
den salvades les accions d’indemnització que pu-
guin correspondre a les persones sòcies i a les ter-
ceres persones pels actes del Consell Rector que le-
sionin directament els seus interessos. El termini de
prescripció per establir l’acció corresponent és el
previst a l’apartat 3 de l’article 45, si el demandant
és persona sòcia, o el general, establert a l’article
1968 del Codi civil, si és una tercera persona.

ARTICLE 47. IMPUGNACIÓ DELS ACORDS DEL CONSELL

RECTOR

1. Els acords del Consell Rector que siguin contra-
ris a la Llei o als estatuts socials, o que lesionin, en
benefici d’una o més persones sòcies o de tercers,
els interessos de la cooperativa, poden ésser impug-
nats d’acord amb el procediment establert per a la
impugnació dels acords de l’Assemblea General
previstos a l’article 38 d’aquesta Llei. Els acords
contraris a la Llei són nuls i la resta són anul·lables.

2. Totes les persones sòcies, fins i tot els membres
del Consell Rector que hagin votat a favor de
l’acord i els que s’hagin abstingut, estan legitima-
des per exercir l’acció d’impugnació en el cas d’ac-
tes nuls. I, quant als actes anul·lables, estan legitima-
des el 5% de les persones sòcies, les persones no-
menades interventores de comptes, els membres del
Consell Rector absents i les persones assistents a la
reunió que hagin fet constar el seu vot contrari en
l’acta, així com les que hagin estat il·legítimament
privades del seu vot.

3. El termini per instar l’acció d’impugnació és de
dos mesos des que s’ha conegut l’acord, sempre
que no hagi transcorregut un any des de la data en
què es va adoptar l’acord.

3.01.01.

3. TRAMITACIONS EN CURS



8 d’octubre de 2001 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 220

32

ARTICLE 48. DE LA DIRECCIÓ

L’Assemblea General pot acordar d’instituir una
gerència o direcció encarregada de la gestió ordinà-
ria de l’empresa cooperativa, d’acord amb la regu-
lació estatutària de cada cooperativa, i sens perjudi-
ci en cap cas de les competències i les facultats del
Consell Rector. En el cas de les cooperatives amb
secció de crèdit i les cooperatives d’ensenyament,
s’haurà de designar una persona titular de la Direc-
ció General amb facultats específiques en cada cas.

ARTICLE 49. DISPOSICIONS COMUNES AL CONSELL RECTOR I
A LA DIRECCIÓ

No poden ser membres del Consell Rector ni titu-
lars de la Direcció o de la Gerència:

a) El personal al servei de l’Administració pública
que té encarregades funcions que es relacionen di-
rectament amb les activitats pròpies de la coopera-
tiva de què es tracta.

b) Les persones que exerceixen activitats comple-
mentàries de les de la cooperativa o que hi estiguin
en competència, llevat que l’Assemblea els autorit-
zi expressament.

c) Les persones sotmeses a interdicció, les fallides o
concursades no rehabilitades, les condemnades a
penes que comportin la inhabilitació per a l’exerci-
ci de càrrecs públics, les qui han estat condemnades
per greu incompliment de lleis o disposicions soci-
als, i les qui per raó de llur càrrec no poden dedicar-
se al comerç.

ARTICLE 50. CONFLICTE D’INTERESSOS

1. Quan la cooperativa s’ha d’obligar amb qualse-
vol membre del Consell Rector o de la direcció, o
amb un dels seus parents fins al quart grau de con-
sanguinitat o al segon d’afinitat, cal, per fer-ho,
l’autorització de l’Assemblea General.

2. Aquesta autorització no és necessària quan es
tracta de les relacions pròpies de la condició de per-
sona sòcia.

3. Els membres en els quals concorre la situació de
conflicte d’interessos no poden prendre part en la
votació corresponent.

4. El contracte estipulat sense l’esmentada autorit-
zació serà anul·lable, llevat que sigui ratificat. Tan-
mateix, queden salvats els drets adquirits pels ter-
cers de bona fe.

SECCIÓ 3

DE LA INTERVENCIÓ DE COMPTES I DEL COMITÈ DE

RECURSOS

ARTICLE 51. INTERVENCIÓ DE COMPTES

1. L’Assemblea General escollirà, entre les persones
sòcies, d’1 a 3 persones interventores de comptes i,
si ho preveuen els estatuts, unes de suplents. Per a
l’exercici del càrrec serà imprescindible tenir els
coneixements adients. Si la persona o persones sò-

cies nomenades no reuneixen aquesta condició,
l’Assemblea General podrà aprovar el seu assesso-
rament extern amb càrrec als fons de la cooperativa.

2. Els estatuts regularan el nombre de persones in-
terventores i la durada de llur mandat, que no pot
ésser inferior a un any ni superior a cinc anys, ex-
cepte en cas de reelecció. Si les persones interven-
tores de comptes són més d’una, poden emetre in-
forme separadament, en cas de discrepància.

3. Les persones nomenades interventores de comp-
tes tenen dret a comprovar en qualsevol moment la
documentació de la cooperativa.

4. La condició de persona interventora de comptes
és incompatible amb la de membre del Consell Rec-
tor o amb la de Direcció o Gerència, i, en tots els
supòsits, amb la de parent d’aquests fins al quart
grau de consanguinitat o el segon d’afinitat, llevat
–en aquest darrer cas– d’autorització expressa de
l’Assemblea General.

5. Les persones interventores de comptes han de
presentar a l’Assemblea General un informe sobre
els comptes anuals i altres documents comptables
que s’han de sotmetre preceptivament a l’Assem-
blea General perquè els aprovi. Les persones inter-
ventores disposen, per elaborar l’esmentat informe,
d’un termini màxim d’un mes, a comptar de la data
en què el Consell els hagi lliurat la documentació
pertinent.

6. L’exercici del càrrec de persona interventora de
comptes és gratuït, llevat que els estatuts establei-
xin el contrari o ho acordi l’Assemblea General. En
aquest cas, s’haurà de fixar el sistema de retribució.
En qualsevol cas seran rescabalats per les despeses
que els origini l’exercici de la seva funció.

7. Quan les cooperatives només estiguin formades
per 3 membres, estaran exemptes de nomenar per-
sona interventora de comptes.

8. El règim de responsabilitat de les persones inter-
ventores de comptes serà, en allò que els sigui apli-
cable, el previst a l’article 45 d’aquesta Llei.

ARTICLE 52. AUDITORIA DE COMPTES

Si ho estableixen la normativa legal o els estatuts,
ho acorden l’Assemblea General o el Consell Rec-
tor, o ho sol·licita el 15% dels vots socials de la coo-
perativa, els comptes de l’exercici econòmic han
d’ésser verificats per auditors de comptes, de con-
formitat amb la legislació vigent en matèria d’audi-
toria de comptes.

ARTICLE 53. COMITÈ DE RECURSOS

1. Els estatuts de les cooperatives poden establir
l’existència d’un comitè de recursos que tramiti i
resolgui els recursos contra les sancions que el Con-
sell Rector imposi a les persones sòcies i els altres
recursos previstos en aquesta Llei o per clàusula
estatutària.

2. Els estatuts han de fixar la composició del comitè
de recursos, que ha d’estar integrat, com a mínim,
per tres membres escollits per l’Assemblea General
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entre les persones sòcies amb plens drets. També, si
es preveu als estatuts, pot formar-ne part una asses-
soria externa elegida per l’Assemblea General.

3. Els membres del Comitè de Recursos són elegits,
segons el procediment establert als estatuts, per un
període de dos anys i poden ésser reelegits conse-
cutivament una sola vegada. El mandat es prorroga
fins que no s’ha produït la renovació dels membres.

4. No poden intervenir en la tramitació ni en la re-
solució dels recursos qualsevol membre que sigui
parent de la persona sòcia afectada, dins el quart
grau de consanguinitat o el segon grau d’afinitat, ni
els que hi tinguin amistat íntima, enemistat manifes-
ta o relació de servei, ni tampoc el mateix recurrent.
Tampoc no hi poden intervenir els membres que tin-
guin una relació directa amb l’objecte del recurs.
Tanmateix, les persones sòcies afectades poden ser
representades en la seva intervenció per un lletrat o
lletrada als efectes de la defensa dels seus interes-
sos en el recurs.

5. El càrrec de membre del Comitè de Recursos és
incompatible amb l’exercici de qualsevol altre càr-
rec d’elecció dins la cooperativa, amb el fet de man-
tenir-hi una relació laboral o de ser persona instruc-
tora de l’expedient sancionador.

6. Els acords del comitè de recursos són immediata-
ment executius i definitius, com a expressió de la
voluntat social. El procediment per recórrer contra
aquests acords és el mateix que estableix l’article
38 d’aquesta Llei per als acords de l’Assemblea
General.

CAPITOL 5

RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 54. RESPONSABILITAT DE LES PERSONES SÒCIES PELS

DEUTES SOCIALS

Els socis o sòcies respondran pels deutes socials,
fora que hi hagi disposició en contra en els estatuts
socials, de forma limitada a les aportacions al capi-
tal social subscrites, tant si són desemborsades com
si no.

ARTICLE 55. CAPITAL SOCIAL

1. El capital social és constituït per les aportacions
obligatòries i voluntàries de les persones sòcies.
Les aportacions s’hauran d’acreditar mitjançant tí-
tols o llibretes de participació nominatius.

La cooperativa es constituirà amb un capital social
mínim de 3.000 euros, que haurà d’estar íntegra-
ment subscrit i desemborsat.

El desemborsament del capital social mínim esmen-
tat al paràgraf anterior s’haurà d’acreditar davant el
notari o notària que atorgui l’escriptura pública de
constitució, mitjançant certificació del dipòsit eme-
sa per l’entitat corresponent. Així mateix, aquesta
acreditació també serà necessària en el cas d’aug-
ment de la xifra de capital social mínim.

2. Les aportacions poden ser dineràries o no
dineràries. Les dineràries es faran en moneda de
curs legal, i les no dineràries en béns o drets patri-
monials susceptibles de valoració econòmica.

3. En cas d’aportacions no dineràries, el Consell
Rector fixarà la seva vàlua sota la seva responsabi-
litat, amb l’informe previ de persones expertes in-
dependents, on es descriuran les aportacions no
dineràries, les seves dades registrals, si escau, i la
seva valoració econòmica.

4. A les aportacions no dineràries se’ls aplicarà,
quant al lliurament, el sanejament per evicció i la
transmissió de riscos, el que disposa la Llei de soci-
etats anònimes.

5. Els membres del Consell Rector respondran soli-
dàriament davant la societat i davant terceres perso-
nes de la realitat de les dites aportacions i de la seva
vàlua. L’acció de responsabilitat prescriurà als 5
anys des del moment que s’hagi realitzat l’aportació
no dinerària.

ARTICLE 56. APORTACIONS OBLIGATÒRIES

1. Els estatuts socials han de fixar l’aportació obli-
gatòria per adquirir la condició de soci o sòcia, que
por ésser igual o proporcional a l’activitat coope-
rativitzada desenvolupada o compromesa per cada
persona que sigui sòcia. Igualment, si escau, esta-
bliran l’aportació mínima obligatòria de les perso-
nes sòcies de treball i de les persones sòcies col·-
laboradores per adquirir aquesta condició.

S’ha de desemborsar almenys un 25% en el mo-
ment de la subscripció, i la resta de la manera i en el
termini previstos als estatuts o per l’Assemblea Ge-
neral. En tot cas, el capital social mínim inicial hau-
rà d’estar totalment desemborsat.

2. L’Assemblea General, per majoria de 2/3 dels
vots socials assistents, pot acordar l’exigència de
noves aportacions obligatòries i fixar-ne la quantia,
el termini i les condicions. Les persones sòcies que
tinguin desemborsades aportacions voluntàries fe-
tes anteriorment poden aplicar-les per atendre les
aportacions obligatòries exigides.

3. La persona sòcia que no desemborsi dins de ter-
mini la seva aportació incorrerà automàticament en
mora i no tindrà dret a percebre el retorn correspo-
nent. Tanmateix, la persona sòcia disconforme amb
l’acord d’exigència de noves aportacions obligatò-
ries, i que hagi votat en contra de l’acord i hagi fet
constar expressament en acta la seva oposició, així
com les persones sòcies absents, per causa justifica-
da, a l’assemblea general, tindran dret a obtenir, si
la demanen en el termini d’un mes des de l’acord a
què fa referència l’apartat 2 anterior, la seva baixa
per aquesta causa, que serà qualificada de voluntà-
ria justificada. En aquest cas no els serà exigible el
desemborsament de les noves aportacions aprova-
des.

4. Quan la persona sòcia es trobi en mora, el Con-
sell Rector podrà, si escau, reclamar el compliment
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de l’obligació de desemborsament amb abonament
de l’interès legal i dels danys i perjudicis causats
per la morositat o, aplicar les aportacions voluntàri-
es d’aquesta al desemborsament de les aportacions
obligatòries.

ARTICLE 57. APORTACIONS DE LES NOVES PERSONES SÒCIES

L’Assemblea General fixarà anualment la quantia
de l’aportació obligatòria inicial de les noves per-
sones sòcies, que no podrà excedir, llevat de les sò-
cies col·laboradores, les aportacions obligatòries
inicials i successives de les persones sòcies amb
més antiguitat, actualitzades segons l’índex de
preus de consum i, si escau, incrementades de resul-
tes de regularitzacions de balanços i de la imputació
de retorns cooperatius, ni podrà ser inferior a l’im-
port mínim escripturat per a les aportacions obliga-
tòries al capital social.

ARTICLE 58. APORTACIONS VOLUNTÀRIES

L’Assemblea General pot acordar l’admissió
d’aportacions voluntàries al capital social, que hau-
ran de ser desemborsades en el termini i les condici-
ons que estableixi l’acord d’admissió.

ARTICLE 59. INTERESSOS

Els estatuts socials han de preveure si les aportaci-
ons al capital social poden donar interès. En cas
afirmatiu, els criteris de determinació dels tipus
d’interès els han de fixar, per a les aportacions obli-
gatòries, els estatuts socials o l’Assemblea General
i, per a les aportacions voluntàries, l’acord d’ad-
missió. En cap cas no podrà excedir de més de 6
punts el tipus d’interès legal del diner.

ARTICLE 60. TRANSMISSIÓ DE LES APORTACIONS

Les aportacions només es poden transmetre:

a) Per actes inter vivos, entre persones que són sòci-
es en els termes fixats pels estatuts socials.

b) Per successió mortis causa.

Els hereus o hereves substituiran el causant en la
seva posició jurídica, i se subrogaran en els drets i
obligacions que aquest tenia envers la cooperativa.
Pel que fa a les persones sòcies que realitzaven al-
guna activitat cooperativitzada de caràcter personal,
els hereus podran optar entre sol·licitar, en el termini
màxim de sis mesos des del fet causant, l’alta com a
persones sòcies si reuneixen els requisits establerts
en els estatuts socials, o bé que els sigui liquidat el
crèdit que representi el valor de les aportacions al
capital del causant. Aquestes aportacions seran va-
lorades d’acord amb allò que preveu l’article 20
d’aquesta Llei, no se’ls aplicarà cap deducció i els
seran reemborsades en un termini que no podrà ser
superior al previst per als casos de baixa de les per-
sones sòcies, amb dret a percebre interessos amb els
mateixos límits i condicions que per a aquestes per-
sones, sempre que acreditin davant la cooperativa
el compliment de totes les exigències legals per fer
efectiva la successió.

ARTICLE 61. PRESTACIONS I FINANÇAMENT QUE NO FORMEN

PART DEL CAPITAL SOCIAL

1. Els estatuts socials o l’Assemblea General poden
establir quotes d’ingrés i periòdiques, així com la
seva quantia. En cap cas aquestes quotes no han
d’integrar el capital social ni són reintegrables.

2. La quantia d’aquestes quotes per a les noves per-
sones sòcies no pot ésser superior a les aportades
pels socis antics, a partir de l’aprovació de l’esta-
bliment de les quotes per l’Assemblea General si no
ho recollien els estatuts, actualitzades d’acord amb
l’índex de preus de consum.

3. Els lliuraments de fons, productes o matèries pri-
meres per a la gestió cooperativa i en general, i els
pagaments per a l’obtenció dels serveis coope-
rativitzats no integren el capital social i estan sub-
jectes a les condicions fixades o contractades amb
la societat cooperativa.

4. L’Assemblea General pot acordar l’admissió de
finançament voluntari de les persones sòcies, sota
qualsevol modalitat jurídica i amb el termini i les
condicions que s’estableixen en el mateix acord. En
cap cas no han d’integrar el capital social.

5. Les cooperatives, amb l’acord previ de l’Assem-
blea General, poden contractar comptes en partici-
pació amb persones sòcies o tercers, el règim dels
quals s’ha d’ajustar al que disposa la legislació vi-
gent.

ARTICLE 62. DEUTE SUBORDINAT, TÍTOLS PARTICIPATIUS I
OBLIGACIONS

1. L’Assemblea General podrà autoritzar l’emissió
de participacions especials amb caràcter de deute
subordinat, per tal de captar recursos financers de
les persones sòcies o de terceres persones, i fixar les
condicions de la seva emissió. Aquestes participaci-
ons especials seran lliurement transmissibles i hau-
ran d’ajustar-se a la normativa reguladora del mer-
cat de valors.

2. L’Assemblea General podrà autoritzar l’emissió
de títols participatius com una forma de finança-
ment voluntari de les persones sòcies o de terceres
persones no sòcies, les quals podran tenir la consi-
deració de valors mobiliaris i donaran dret a la re-
muneració que s’estableixi en el moment de l’emis-
sió, que en qualsevol cas ha d’estar en funció de
l’evolució de l’activitat de la cooperativa; a més,
està permès incorporar un interès fix.

L’acord d’emissió podrà establir el dret d’assistèn-
cia dels seus titulars que no són persones sòcies a
l’Assemblea General i al Consell Rector, amb veu i
sense vot. La regulació de l’emissió del títol partici-
patiu s’ha d’atenir a la legislació vigent en matèria
financera.

3. La cooperativa, per acord de l’Assemblea Ge-
neral, podrà emetre obligacions, que se sotme-
tran, en el seu règim, a la legislació aplicable en
la matèria.

3.01.01.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 220 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 8 d’octubre de 2001

35

ARTICLE 63. COMPTABILITAT I DETERMINACIÓ DELS RESULTATS

1. L’exercici econòmic coincideix amb l’any natu-
ral, llevat que estatuts socials disposin una altra
cosa.

Les cooperatives han de portar una comptabilitat
ordenada i adequada a llur activitat, amb subjecció
a la normativa comptable de caràcter general, amb
les peculiaritats incloses en aquesta Llei i les nor-
mes que la desenvolupin, i en el cas de les coopera-
tives amb secció de crèdit a les normes que aprovi
el Departament d’Economia i Finances.

2. El balanç de les cooperatives pot ésser regularit-
zat en els mateixos termes, i amb els mateixos bene-
ficis, que s’estableixin per a les societats mercantils.

3. La determinació dels resultats de l’exercici eco-
nòmic es portarà a terme conforme la normativa
general comptable, considerant, tanmateix, també
com a despeses les partides que s’enumeren a l’arti-
cle 65 d’aquesta Llei.

4. Per a la determinació dels resultats extracoo-
peratius a què es refereix l’article 64 d’aquesta Llei,
s’imputarà als ingressos derivats d’aquestes opera-
cions, a més de les despeses específiques necessàri-
es per a llur obtenció, la part que, segons criteris
d’imputació fonamentats, correspongui a les despe-
ses generals de la cooperativa.

ARTICLE 64. CLASSES DE RESULTATS COMPTABLES

1. Hi podran haver dos tipus de resultats compta-
bles:

a) Resultats cooperatius: els resultats derivats de les
activitats que integren l’objecte social malgrat pro-
cedeixin d’entitats no cooperatives quan aquestes
realitzin activitats preparatòries, complementàries o
subordinades a les de la mateixa cooperativa.

Tindrà la consideració de resultat cooperatiu a les
cooperatives de treball associat, i d’acord amb l’ar-
ticle 112 d’aquesta Llei, el que provingui de l’acti-
vitat cooperativitzada realitzada per tercers no socis
quan la cooperativa compleixi els límits de contrac-
tació establerts a la present Llei.

També es consideraran resultats cooperatius les
plusvàlues obtingudes per l’alienació dels elements
de l’immobilitzat material o immaterial destinats al
compliment de l’objecte social, quan es reinverteixi
la totalitat del seu import en nous elements de l’im-
mobilitzat material o immaterial, igualment afectes
al compliment de l’objecte social, dins del termini
comprès entre l’any anterior a la data de lliurament
o posada a disposició de l’element patrimonial i els
3 anys posteriors, sempre que romanguin en el seu
patrimoni, excepte pèrdues justificades, fins que fi-
nalitzi el seu període d’amortització.

b) Resultats extracooperatius: els resultats derivats
de les operacions per l’activitat cooperativitzada
realitzada amb terceres persones no sòcies, excepte
allò que es preveu a la lletra anterior d’aquest apar-
tat per a les cooperatives de treball associat; els ob-
tinguts d’activitats econòmiques o fonts alienes,
directament o indirecta, a les finalitats específiques

de la cooperativa; els derivats d’inversions o parti-
cipacions financeres en societats, llevat dels proce-
dents dels fons d’inversió, i els resultats extraordi-
naris procedents de l’alienació dels elements de
l’actiu immobilitzat, quan no puguin considerar-se
resultats cooperatius conforme a allò previst a la
lletra anterior d’aquest apartat.

2. Els resultats extracooperatius figuraran en comp-
tabilitat separadament, llevat que els estatuts socials
optin per la no-comptabilització separada.

ARTICLE 65. DEDUCCIONS ESPECÍFIQUES

1. A més a més de les deduccions de caràcter gene-
ral i de les previstes expressament per la legislació
fiscal, es considerarà com deducció específica per
fixar l’excedent net de l’exercici econòmic:

a) L’import dels béns lliurats per les persones sòcies
per a la gestió i el desplegament de la cooperativa.

b) L’import de les bestretes laborals de les persones
sòcies treballadores i les sòcies de treball.

c) Els interessos que es deuen a les persones sòcies
per les seves aportacions al capital social.

2. En les cooperatives d’habitatges no es poden
considerar en cap cas com pèrdues els increments
de costos que es produeixin durant el procés de re-
alització del projecte.

ARTICLE 66. APLICACIÓ DELS EXCEDENTS

1. Dels excedents comptabilitzats per la determina-
ció del resultat cooperatiu, un cop deduïdes les pèr-
dues de qualsevol naturalesa d’exercicis anteriors, i
abans de la consideració de l’Impost de Societats,
es destinarà, almenys, el 30% al Fons de Reserva
Obligatori i el 10% al Fons d’Educació i Promoció
Cooperativa. Es destinarà el 100% al Fons de Reser-
va Obligatori en el supòsit previst al darrer paràgraf
de l’article 64, apartat 1 a), d’aquesta Llei.

2. Dels beneficis extracooperatius, una vegada de-
duïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d’exerci-
cis anteriors i abans de la consideració de l’impost
sobre societats, es destinar almenys un 50% al Fons
de Reserva Obligatori.

3. Els excedents cooperatius i els beneficis extra-
cooperatius disponibles, un cop satisfets els impos-
tos exigibles, s’aplicaran, conforme estableixin els
estatuts o acordi l’assemblea general ordinària, de
la següent manera:

a) A retorn cooperatiu de les persones sòcies, que
podrà incorporar-se al capital social amb l’incre-
ment corresponent a la part de cada persona sòcia o
satisfer-se directament a aquesta persona després de
l’aprovació del balanç de l’exercici. Tanmateix,
l’Assemblea General podrà autoritzar el pagament
de retorns cooperatius a compte, a proposta del
Consell Rector i amb l’informe favorable previ de
la intervenció de comptes o, si escau, de l’auditoria.

b) A dotació a fons de reserva voluntaris amb ca-
ràcter repartible o irrepartible. En el primer cas, els
estatuts hauran d’establir els criteris d’individualit-
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zació de les reserves d’aquests fons per a cada per-
sona sòcia i els supòsits i requisits per al seu repar-
timent o imputació efectiva.

4. El retorn cooperatiu s’acreditarà a les persones
sòcies en proporció a les operacions, els serveis o
les activitats realitzats per cada persona sòcia amb
la cooperativa, tenint en compte allò que preveu
l’article 27, apartat 3 h) d’aquesta Llei.

5. Es podrà recollir estatutàriament, o per acord de
l’Assemblea General, el dret de les persones treba-
lladores no sòcies a percebre una retribució, amb
caràcter anual, en funció dels resultats de l’exercici
econòmic. Aquesta retribució tindrà caràcter salari-
al i substituirà el complement de naturalesa similar
establert, si s’escau, a la normativa laboral aplica-
ble, excepte quan sigui inferior a l’esmentat com-
plement, ja que en aquest cas s’aplicarà aquest dar-
rer.

ARTICLE 67. IMPUTACIÓ DE PÈRDUES

1. Els estatuts hauran de fixar els criteris per a la
compensació de les pèrdues, essent vàlid imputar-
les a un compte especial per a llur amortització amb
càrrec a futurs resultats positius, dins del termini
màxim que permeti la Llei de l’impost sobre socie-
tats.

2. En la imputació de les pèrdues, ja siguin coopera-
tives o extracooperatives, la cooperativa haurà de
regir-se per les normes següents:

a) Fins al 50% de les pèrdues podran imputar-se al
Fons de Reserva Obligatori. Quan per la imputació
de pèrdues s’hagi utilitzat el Fons de Reserva Obli-
gatori, totalment o parcial, no es procedirà al repar-
timent de retorn cooperatiu fins que aquest fons
hagi assolit el nivell anterior a la seva utilització.

b) Als fons de reserva voluntaris podran imputar-se
la totalitat de les pèrdues.

c) La quantia no compensada amb els fons obliga-
toris i voluntaris s’imputarà a les persones sòcies
en proporció a les operacions, els serveis o les acti-
vitats realitzats per cadascuna amb la cooperativa,
tenint en compte allò que preveu l’article 27, apar-
tat 3 h) d’aquesta Llei. Si aquestes operacions o ser-
veis realitzats fossin inferiors als que com a mínim
està obligat a realitzar cada persona sòcia confor-
me a l’article 26, apartat 1 e) d’aquesta Llei, la im-
putació de les pèrdues esmentades s’efectuarà en
proporció a l’activitat cooperativitzada mínima
obligatòria.

3. Les pèrdues imputades a cada persona sòcia
s’han de satisfer directament, dins l’exercici eco-
nòmic següent a l’exercici en què s’hagin produït,
mitjançant deduccions en les aportacions al capital
social. També es poden satisfer amb càrrec als re-
torns que podrien correspondre a la persona sòcia
en els set anys següents.

4. Les pèrdues que, un cop passat l’esmentat termi-
ni, quedin sense compensar han d’ésser satisfetes

directament per la persona sòcia en el termini d’un
mes fins el límit de les seves aportacions a capital,
si no és que s’insti la fallida o s’acordi l’increment
d’aportacions socials, sens perjudici del que pre-
veu l’article 54 d’aquesta Llei.

ARTICLE 68. FONS DE RESERVA OBLIGATORI

1. El Fons de Reserva Obligatori és irrepartible en-
tre les persones sòcies, i té la finalitat de consoli-
dar econòmicament la societat.

2. El Fons de Reserva Obligatori es constitueix per:

a) L’aplicació dels excedents cooperatius i dels be-
neficis extracooperatius d’acord amb allò previst a
l’article 66 d’aquesta Llei.

b) Les deduccions sobre les aportacions obligatòri-
es en cas de baixa injustificada o expulsió de les
persones sòcies.

c) Les quotes d’ingrés o periòdiques.

ARTICLE 69. FONS D’EDUCACIÓ I PROMOCIÓ COOPERATIVA

1. El Fons d’Educació i Promoció Cooperativa es
destinarà a:

a) La formació de les persones sòcies i dels treba-
lladors o treballadores en els principis i les tècni-
ques cooperatius, econòmics i professionals.

b) La promoció de les relacions intercooperatives i
el foment de la intercooperació.

c) L’atenció a objectius d’incidència social i de
lluita contra l’exclusió social.

d) El pagament de les quotes de la federació a la
qual pertanyi, si s’escau, la cooperativa.

2. La dotació d’aquest Fons podrà ser aportada
sota qualsevol títol, totalment o parcial, a una fede-
ració de cooperatives, a cooperatives de segon
grau i a entitats públiques o privades que tinguin
per objecte la realització de fins propis d’aquesta
reserva.

3. El Fons d’Educació i Promoció Cooperativa, que
és irrepartible entre les persones sòcies i és
inembargable, es constitueix:

a) Amb els percentatges sobre els excedents coope-
ratius i els beneficis extracooperatius d’acord amb
l’article 66 d’aquesta Llei.

b) Amb les multes i altres sancions que per via dis-
ciplinària imposi la cooperativa a les persones sò-
cies.

c) Amb les subvencions, les donacions i qualsevol
mena d’ajut rebut de les persones sòcies o de terce-
res persones per al compliment dels fins propis
d’aquest Fons.

4. L’Assemblea General ha de fixar les línies bàsi-
ques d’aplicació del Fons d’Educació i Promoció
Cooperativa, les dotacions del qual han de figurar
en el passiu del balanç amb separació d’altres par-
tides.
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CAPITOL 6

DELS LLIBRES I LA COMPTABILITAT

ARTICLE 70. DOCUMENTACIÓ SOCIAL

1. Les cooperatives han de portar en ordre i al dia
els llibres següents:

a) Registre de les persones sòcies i llurs aportaci-
ons socials.

b) Llibre d’actes de l’Assemblea General, del Con-
sell Rector i, si escau, de les assemblees preparatò-
ries o de secció.

c) Llibre d’inventaris i balanços i llibre diari.

d) Qualsevol altre que els sigui imposat per altres
disposicions legals.

2. Els llibres i els altres registres comptables que
han de portar les cooperatives han d’ésser relligats
i foliats i, abans de fer-ne ús, han d’ésser habilitats
pel registre de cooperatives competent.

3. També són vàlids els assentaments i les anotaci-
ons fets per procediments informàtics o per altres
procediments adequats. Posteriorment han d’ésser
relligats correlativament, per formar els llibres obli-
gatoris, els quals han d’ésser legalitzats pel registre
de cooperatives competent en el termini de 6 mesos
des de la data del tancament de l’exercici.

ARTICLE 71. COMPTABILITAT

Les cooperatives han de portar una comptabilitat
ordenada i adequada a la seva activitat d’acord amb
el Codi de comerç i la normativa comptable, amb
les peculiaritats contingudes en aquesta Llei i les
normes que la desenvolupin, i en el cas de les coo-
peratives amb secció de crèdit a les normes que
aprovi el Departament d’Economia i Finances.

ARTICLE 72. DIPÒSIT DELS COMPTES ANUALS

1. Les cooperatives, llurs federacions i les confede-
racions de cooperatives de Catalunya han de diposi-
tar en el departament competent en la matèria, dins
dels dos mesos següents a la data en què hagin estat
aprovats per l’Assemblea General, els comptes anu-
als, que han de comprendre el balanç, el compte
anual de pèrdues i guanys, la memòria explicativa
de l’exercici i l’informe de gestió, segons el proce-
diment que reglamentàriament es determini.

2. Les cooperatives que per disposició legal tenen
l’obligació d’auditar els comptes anuals han de di-
positar en el departament competent, a més a més
dels propis comptes anuals auditats, l’informe d’au-
ditoria corresponent.

CAPITOL 7

DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS SOCIALS, LA FUSIÓ,
L’ESCISSIÓ, LA TRANSFORMACIÓ, LA DISSOLUCIÓ I LA

LIQUIDACIÓ

ARTICLE 73. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS SOCIALS

1. Els acords sobre modificació dels estatuts socials
han d’ésser adoptats per una majoria de dos terços

del nombre de vots socials assistents a l’assemblea
general. Tanmateix, per al canvi de domicili social
dintre del mateix terme municipal és suficient
l’acord del Consell Rector.

2. Per inscriure en el registre de cooperatives com-
petent la modificació dels estatuts socials, la sol·-
licitud d’inscripció ha d’anar acompanyada del cer-
tificat de l’acta de l’assemblea general incorporat a
una escriptura pública.

ARTICLE 74. FUSIÓ

1. Les societats cooperatives poden fusionar-se en
una de nova, o bé absorbir una o més societats coo-
peratives. La inscripció de la fusió de societats coo-
peratives en el registre de cooperatives competent
ha d’adequar-se, en el supòsit de fusió pròpia, als
tràmits establerts per a la constitució i, en el de fu-
sió per absorció, als de modificació.

2. En cas de fusió entre cooperatives inscrites en
registres de cooperatives de comunitats autònomes
diferents, serà d’aplicació a cada cooperativa el
procediment de fusió previst a les normatives de
cooperatives corresponents per les quals es regeix.

ARTICLE 75. PROJECTE DE FUSIÓ

1. Els consells rectors de les societats cooperatives
que participen en la fusió hauran de redactar un pro-
jecte de fusió que hauran de subscriure com a con-
veni previ.

2. El conveni haurà de recollir els elements se-
güents:

a) Denominació, classe, àmbit i domicili de les coo-
peratives que participen en la fusió i de la nova co-
operativa, si escau, així com les dades identi-
ficadores de la inscripció d’aquestes cooperatives
en el registre de cooperatives.

b) El sistema per fixar la quantia que es reconeix a
cada persona sòcia de les cooperatives que s’extin-
geixen com a aportació al capital de la cooperativa
nova o absorbent, comptant, quan n’hi hagi, les re-
serves voluntàries de caràcter repartible.

c) Els drets i les obligacions que es reconeguin a les
persones sòcies de la cooperativa extingida en la
cooperativa nova o absorbent.

d) La data a partir de la qual les operacions de les
cooperatives que s’extingeixen hauran de ser con-
siderades realitzades, als efectes comptables, per
compte de la cooperativa nova o absorbent.

e) Els drets que, si s’escau, es reconeguin en la
nova cooperativa o en l’absorbent als posseïdors de
títols de les societats que s’extingeixen.

ARTICLE 76. INFORMACIÓ SOBRE LA FUSIÓ

Al publicar la convocatòria de l’assemblea general
que ha d’aprovar la fusió, han de posar-se a disposi-
ció de les persones sòcies, en el domicili social, els
documents següents:

a) El projecte de fusió.
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b) La memòria redactada pels consells rectors de
cada una de les cooperatives que participen en la
fusió amb una explicació jurídica i econòmica sobre
la conveniència i els efectes de la fusió projectada,
i, quan la cooperativa estigui obligada a auditar els
seus comptes, per llei o per estatuts, un informe de
les persones nomenades auditores de comptes que
estiguin en exercici del seu càrrec sobre la situació
econòmica i financera de les cooperatives que inter-
venen i la previsible de la cooperativa resultant i de
les persones sòcies, com a conseqüència de la fusió.

c) El balanç, el compte de pèrdues i guanys, i la
memòria explicativa dels tres darrers exercicis de
les cooperatives que participen en la fusió, i, si es-
cau, els informes de la Intervenció dels Comptes.

d) El balanç de fusió de cada una de les cooperati-
ves quan sigui diferent al del darrer anual aprovat.
Podrà considerar-se balanç de fusió el darrer balanç
anual aprovat, sempre que hagi estat tancat dins dels
sis mesos anteriors a la data que s’hagi fet l’assem-
blea que ha de resoldre sobre la fusió i que
prèviament a l’acord s’hagin aprovat els comptes
anuals. Si el balanç anual no compleix aquest requi-
sit, caldrà que en facin un informe la Intervenció de
Comptes i, si escau, els auditors de comptes. La im-
pugnació del balanç de fusió s’ha de sotmetre a
l’aprovació de l’Assemblea General, i s’ha de regir
pel règim general de la impugnació dels acords so-
cials.

ARTICLE 77. ACORD DE FUSIÓ

1. L’acord de fusió haurà de ser adoptat per les as-
semblees generals de cada una de les cooperatives
que hi participin, d’acord amb el projecte de fusió.

2. La convocatòria de l’assemblea general s’ha
d’ajustar a les normes legals i estatutàries previstes
per a la modificació d’estatuts.

3. La convocatòria ha d’incloure les mencions míni-
mes del projecte de fusió legalment exigides, i s’hi
ha de fer constar el dret de totes les persones sòcies
a examinar en el domicili social els documents indi-
cats a l’article anterior, així com a sol·licitar i obte-
nir el lliurament o l’enviament gratuït del text ínte-
gre d’aquests documents.

4. L’acord de fusió haurà d’aprovar-se per la majo-
ria prevista a l’article 33 i no podrà modificar el
projecte de fusió pactat.

5. L’acord de fusió haurà d’incloure les mencions
legalment existents per constituir una nova coopera-
tiva o, per al cas que hi hagi una cooperativa absor-
bent, aprovar les modificacions estatutàries neces-
sàries.

6. Des del moment que el projecte queda aprovat
per les assemblees generals de les cooperatives
intervinents, aquestes cooperatives queden obliga-
des a continuar el procediment de fusió.

7. L’acord de fusió, un cop adoptat, es publicarà en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en
un diari de gran difusió en el territori on tingui el

domicili social cada una de les cooperatives partici-
pants en la fusió.

8. Aprovat el projecte de fusió, els consells rectors
de les cooperatives que es fusionen s’han d’abste-
nir de fer qualsevol acte o formalitzar qualsevol
contracte que pugui obstaculitzar l’aprovació del
projecte o modificar substancialment la proporció
de la participació de les persones sòcies de les coo-
peratives extingides en la nova o absorbent.

9. El projecte quedarà sense efecte si la fusió no és
aprovada per totes les cooperatives que hi partici-
pen en un termini màxim de sis mesos des de la data
del projecte.

ARTICLE 78. DRET DE SEPARACIÓ DE LES PERSONES SÒCIES

1. Les persones sòcies de totes les cooperatives par-
ticipants en la fusió que hagin votat en contra
d’aquesta fusió, o les que, no havent assistit a l’as-
semblea per causa justificada, expressin la seva dis-
conformitat mitjançant un escrit adreçat a la presi-
dència del Consell Rector en el termini d’un mes des
de la darrera publicació dels anuncis de l’acord de
fusió, tindran dret a separar-se de la cooperativa.

2. En cas d’exercir aquest dret, la baixa de la perso-
na sòcia s’entendrà justificada, i s’haurà de forma-
litzar dins el mes següent a la data de realització de
l’assemblea o de la presentació de l’esmentat escrit.
No es podrà formalitzar la fusió fins que no s’hagi
efectuat prèviament el reemborsament de les apor-
tacions de les persones sòcies que hagin exercit el
dret de separació amb motiu d’aquest acord.

3. La devolució de l’aportació, en el cas de les per-
sones sòcies de les cooperatives que s’extingeixen
com a conseqüència de la fusió, serà obligació de la
cooperativa nova o absorbent, d’acord amb la Llei i
els estatuts respectius.

ARTICLE 79. DRET D’OPOSICIÓ DE LES PERSONES

CREDITORES

1. La fusió no es podrà realitzar abans que transcor-
ri un mes des del darrer dels anuncis previstos a
l’article 77 d’aquesta Llei. Si durant aquest termini
alguna persona creditora de qualsevol de les coo-
peratives participants en la fusió, amb crèdits nas-
cuts abans del darrer anunci de la fusió i que no es-
tiguin adequadament garantits, s’oposés per escrit a
la fusió, no podrà portar-se a efecte si els seus crè-
dits no són totalment satisfets o si la societat deuto-
ra o la cooperativa resultant de la fusió no n’aporta
garantia suficient.

2. Les persones creditores no podran oposar-se al
pagament, encara que es tracti de crèdits no vençuts.

3. A l’anunci de l’acord de fusió ha de mencionar-
se expressament aquest dret d’oposició de les per-
sones creditores.

ARTICLE 80. ESCRIPTURA I INSCRIPCIÓ DE LA FUSIÓ

1. Els acords de fusió es formalitzaran en escriptura
pública única, on constarà l’acord de fusió aprovat
per les respectives assemblees generals de les coo-
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peratives que es fusionen i el balanç de fusió de les
cooperatives que s’extingeixen.

2. A l’escriptura de fusió els atorgants hauran de
manifestar expressament que no s’ha produït cap
oposició de persones creditores que hi tinguin dret
i, si n’hi ha hagut, manifestar que han estat pagats o
garantits els seus crèdits, identificant en aquest cas
les persones creditores, els crèdits i les garanties
prestades.

3. En el cas de crear-se una nova cooperativa com a
conseqüència de la fusió, l’escriptura pública haurà
de contenir, a més, les mencions legalment exigides
per a la seva constitució segons la normativa aplica-
ble en funció del seu àmbit d’actuació principal. En
el cas de fusió per absorció, haurà de contenir les
modificacions estatutàries que s’hagin acordat per a
la cooperativa absorbent.

4. L’eficàcia de la fusió quedarà supeditada a la ins-
cripció de la nova cooperativa, o si escau, a la ins-
cripció de l’absorció. Un cop inscrita en el registre
de cooperatives l’escriptura de constitució per fusió
o d’absorció, es cancel·laran els assentaments re-
gistrals de les cooperatives extingides.

5. Els patrimonis de les cooperatives que es dissol-
guin, que no entraran en liquidació, es traspassaran
en bloc a la nova societat cooperativa que es creï o
a l’absorbent, la qual assumirà tots els drets i obli-
gacions de les entitats dissoltes. Els traspassos a què
fa referència aquest article no s’han d’entendre com
transmissions ni substitucions entre persones dife-
rents, als efectes que correspongui en matèria de
competència de la Generalitat.

ARTICLE 81. FUSIÓ ESPECIAL

1. Les societats cooperatives podran fusionar-se
amb entitats no cooperatives sense que es vegi afec-
tada la seva personalitat jurídica, sempre que no hi
hagi una norma legal que ho prohibeixi.

2. Serà d’aplicació la normativa reguladora de la
societat absorbent o que es constitueixi a partir de
la fusió, excepte en el cas dels requisits per prendre
els acords i en les garanties dels drets dels creditors
i de les persones sòcies disconformes amb la fusió
que demanen la baixa, en què seran d’aplicació els
articles 77, 78 i 79 d’aquesta Llei. No es podrà for-
malitzar la fusió fins que no s’hagi efectuat
prèviament el reemborsament de les aportacions de
les persones sòcies que hagin exercit el dret de se-
paració amb motiu d’aquest acord.

3. En el cas que el resultat de la fusió no sigui una
entitat cooperativa, s’han de preveure els requisits i
cal complir el destí de les reserves que preveu l’ar-
ticle 88 d’aquesta Llei.

ARTICLE 82. ESCISSIÓ

1. L’escissió pot implicar, si s’escau, la dissolució
sense liquidació de la cooperativa, amb la divisió
prèvia de tot, o part, del seu patrimoni en dues o
més parts, cada una de les quals es traspassarà en
bloc a entitats de nova creació o serà absorbida per

altres de ja existents. Una cooperativa també pot
cedir el seu patrimoni sense dissolució ni liquida-
ció, traspassant-ne en bloc una o més parts a altres
entitats no cooperatives.

2. En aquests casos són d’aplicació les normes
d’aquesta Llei que regulen la fusió i/o transforma-
ció.

ARTICLE 83. TRANSFORMACIÓ DE SOCIETAT COOPERATIVA EN

QUALSEVOL ALTRA PERSONA JURÍDICA

1. Les societats cooperatives podran transformar-se
en qualsevol altra persona jurídica.

2. L’acord de transformació haurà d’ésser adoptat
per una majoria de les dues terceres parts del nom-
bre de vots socials assistents a l’assemblea general.

3. L’acord de transformació es publicarà en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un diari
de gran difusió a Catalunya, i s’haurà de comunicar
a les persones creditores. Aquest acord no podrà
ésser realitzat abans d’un mes des de la data de l’úl-
tim anunci o, si escau, comunicació.

Si durant aquest període s’hi oposa alguna persona
creditora, l’acord no es podrà portar a efecte fins
que, prèviament, no s’hagin assegurat els drets
d’aquesta, la qual no es podrà oposar al pagament
encara que es tracti de crèdits no vençuts.

4. Amb la convocatòria de l’assemblea general que
ha d’acordar la transformació es trametrà a cada
persona sòcia la memòria feta pel Consell Rector
sobre la necessitat econòmica de la transformació.
L’Assemblea General haurà d’aprovar amb l’acord
de transformació el balanç tancat el dia anterior al
d’aquest acord, que haurà d’haver estat actualitzat i
verificat per auditors de comptes, així com les re-
quisits exigides per la llei corresponent per a la
constitució de la nova societat. Les plusvàlues que
es generin amb la regularització del balanç hauran
de destinar-se íntegrament al Fons de Reserva Obli-
gatori.

5. L’escriptura pública que recollirà l’acord de
transformació, amb la relació de les persones sòcies
que han exercit el dret de separació i el capital que
representen, haurà de reunir els requisits necessaris
per a la constitució de la societat resultant de la
transformació, i s’haurà de presentar al registre on
consti inscrita la cooperativa que es transforma. Ha
d’anar acompanyada també del balanç tancat el dia
anterior a l’aprovació de l’acord de transformació,
amb la verificació feta per auditors de comptes. Un
cop inscrita la baixa, o si escau l’anotació preventi-
va de la baixa provisional en aquest registre, es pre-
sentarà per a la seva inscripció al registre compe-
tent en funció del domicili de la societat resultant
de la transformació.

6. A l’escriptura s’incorporarà, a més de la certifi-
cació de nom lliurada pel registre competent en fun-
ció del tipus de societat resultant de la transforma-
ció, la certificació del registre de cooperatives con-
forme no existeixen obstacles per a la inscripció de
la transformació de la cooperativa en una altra enti-
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tat, així com la constància dels assentaments que
queden vigents.

7. La baixa de les persones sòcies, originada per
disconformitat amb l’acord de transformació, tindrà
el caràcter de justificada si és sol·licitada per escrit
al Consell Rector dins el termini del mes següent al
de la data de l’adopció de l’acord. En aquest cas, la
societat fruit de la transformació serà responsable
de reemborsar les aportacions a les persones sòcies
en el termini màxim establert a l’article 20 d’aques-
ta Llei. No es podrà formalitzar la transformació
fins que no s’hagi efectuat prèviament el reembor-
sament de les aportacions de les persones sòcies
que hagin exercit el dret de separació amb motiu
d’aquest acord.

8. Un cop exercit per les persones sòcies correspo-
nents el dret de separació, el patrimoni de la coope-
rativa que es transforma es traspassarà en bloc a la
nova societat que hagi sorgit.

Tanmateix, l’Assemblea General decidirà a l’acord
de transformació l’equivalència de les aportacions
de la persona sòcia com participacions d’aquesta en
la nova societat en proporció directa al capital des-
emborsat per cada persona sòcia en la cooperativa i
a l’activitat cooperativitzada desenvolupada per la
persona sòcia.

9. Els estatuts socials, o bé l’Assemblea General en
el moment d’aprovar la transformació, establiran
com es garanteix el dret a percebre els fons no re-
partibles a les entitats que haurien de ser destinatà-
ries dels imports a què fa referència l’apartat d) de
l’article 88 d’aquesta Llei en cas que es liquidés la
cooperativa en lloc d’aprovar la transformació.

10. La inscripció de la transformació no es podrà
dur a terme fins que no s’acrediti davant el registre
de cooperatives competent l’acord signat entre la
cooperativa que es transforma i l’entitat destinatària
de l’haver líquid social, pel que fa a allò que esta-
bleix l’apartat anterior.

11. El Fons d’Educació i Promoció tindrà el mateix
destí que en el cas de dissolució i liquidació de la
cooperativa.

ARTICLE 84. TRANSFORMACIÓ EN SOCIETAT COOPERATIVA

1. Les societats i entitats no cooperatives podran
transformar-se en societats cooperatives llevat que
hi hagi algun precepte legal que ho prohibeixi ex-
pressament.

2. L’acord de transformació haurà d’ésser adoptat
per la Junta General, o l’òrgan equivalent de l’enti-
tat, amb el quòrum i per la majoria que estableixi la
legislació d’aplicació a l’entitat que es transforma.

3. L’escriptura pública de transformació en societat
cooperativa incorporarà, a més de l’acord al qual fa
referència l’apartat anterior, tots els elements exi-
gits per aquesta Llei per a la constitució d’una soci-
etat cooperativa, el balanç tancat el dia anterior al
de l’acord de transformació i, si escau, l’informe
dels auditors.

ARTICLE 85. DISSOLUCIÓ

1. Són causes de dissolució de la societat cooperati-
va:

a) El compliment del termini fixat en els estatuts
socials, llevat que hi hagi un acord de pròrroga
adoptat per l’Assemblea General i degudament ins-
crit.

b) La finalització de l’objecte social o la impossibi-
litat de realitzar-lo. Pel que fa a les cooperatives de
crèdit i d’assegurances, cal atenir-se, a més, al que
disposen els organismes competents per raó de les
activitats efectuades. En particular, s’entendrà que
hi ha impossibilitat de realitzar l’objecte social quan
es produeixi la paralització o inactivitat dels òrgans
socials o la interrupció sense causa justificada de
l’activitat cooperativa, en ambdós casos durant dos
anys consecutius.

c) La voluntat de les persones sòcies, manifestada
mitjançant un acord de l’Assemblea General pres
per la majoria prevista per l’article 33 d’aquesta
Llei.

d) La reducció del nombre de persones sòcies per
sota del mínim legalment necessari per constituir la
cooperativa, si es manté durant més d’un any.

e) La reducció de la xifra del capital social per sota
del mínim establert legalment o estatutàriament, si
es manté durant més de sis mesos.

f) La fusió, l’escissió o la transformació a què fan
referència els articles del 74 al 83 d’aquesta Llei.

g) El concurs o la fallida, segons correspongui, de la
cooperativa, sempre que ho acordi l’Assemblea
General, com a conseqüència de la resolució judici-
al que la declari.

h) Qualsevol altra causa establerta en aquesta Llei o
en els estatuts socials.

2. La societat cooperativa dissolta conserva la seva
personalitat jurídica mentre es fa la liquidació. Du-
rant aquest període s’ha d’afegir a la denominació
social l’expressió «en liquidació».

3. L’acord de dissolució, o la resolució judicial si
s’escau, a mes d’inscriure’s en el registre de coope-
ratives s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya i en un diari de gran difusió
a Catalunya. L’acord publicat haurà d’incloure el
nomenament del liquidador o liquidadors de la so-
cietat.

ARTICLE 86. NOMENAMENT DE LIQUIDADORS

1. Amb l’adopció de l’acord de dissolució s’obrirà
el període de liquidació i el Consell Rector i la di-
recció, llevat del que s’estableix al darrer paràgraf
d’aquest precepte, cessaran en les seves funcions.

L’assemblea que acordi la dissolució haurà de no-
menar les persones liquidadores, en nombre senar,
preferentment entre les persones sòcies; si cap
d’elles no volgués acceptar el càrrec, entre persones
físiques o jurídiques que no tinguin la condició de
sòcies.
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En el cas que l’Assemblea no nomeni liquidadors
conforme al paràgraf precedent, els membres del
Consell Rector adquiriran automàticament aquesta
condició i, per tant, no es consideraran cessats en el
càrrec respectiu.

2. Quan es produeixi alguna de les causes previstes
a l’article 85, apartat 1, i l’Assemblea General no
acordi la dissolució de la cooperativa, els membres
del Consell Rector, qualsevol persona sòcia i qual-
sevol altra que tingui la consideració d’interessada
podran sol·licitar la dissolució judicial i el nomena-
ment dels liquidadors, que podrà recaure en perso-
nes no sòcies. Tenen en tot cas la condició d’interes-
sades als efectes d’aquest precepte les entitats que
preveu l’article 88, apartat d), d’aquesta Llei.

3. Durant el període de liquidació han d’ésser ob-
servades les disposicions legals i estatutàries apli-
cables al règim de les assemblees generals, a les
quals les persones nomenades liquidadores han de
donar compte de la liquidació i el balanç correspo-
nents perquè els aprovin, i estan sotmeses al mateix
règim de responsabilitat que es preveu per al Con-
sell Rector a l’article 45 d’aquesta Llei.

ARTICLE 87. ATRIBUCIONS DELS LIQUIDADORS

1. Són competències de les persones nomenades li-
quidadores:

a) Subscriure, juntament amb el Consell Rector,
l’inventari i el balanç de la cooperativa en el mo-
ment de l’inici de llurs funcions, referits al dia en
què s’inicia la liquidació.

b) Portar i custodiar els llibres i la correspondència
de la societat i vetllar per la integritat del seu patri-
moni.

c) Dur a terme les operacions comercials pendents i
totes les que siguin necessàries per a la liquidació
de la cooperativa.

d) Alienar els béns socials.

e) Reclamar i percebre els crèdits i els dividends
passius al temps d’inici de la liquidació.

f) Concertar les transaccions i els compromisos que
convinguin als interessos socials.

g) Pagar les persones creditores i les sòcies de ma-
nera que s’atenguin les normes que aquesta Llei es-
tableix.

h) Representar la cooperativa per al compliment
dels fins a què es refereix aquest article.

2. En tot cas, hauran de respectar les competències
de l’Assemblea General previstes a l’article 29
d’aquesta Llei, i estaran sotmesos en la seva gestió
al control i fiscalització de l’Assemblea.

ARTICLE 88. ADJUDICACIÓ DE L’HAVER SOCIAL

Per adjudicar l’haver social s’ha de procedir segons
l’ordre següent, respectant en tot cas íntegrament el
Fons d’Educació i Promoció Cooperativa:

a) Saldar els deutes socials.

b) Reintegrar a les persones sòcies llurs aportacions
al capital social, actualitzades quan s’escaigui.

c) Aplicar o distribuir el Fons de Reserva Voluntari
de caràcter repartible, si n’hi ha, d’acord amb allò
que estableixin els estatuts socials.

d) Aplicar el sobrant, si n’hi ha, al Fons d’Educació
i Promoció Cooperativa, perquè sigui transferit a
l’entitat federativa a la qual la cooperativa estigui
associada. Si no n’està, l’Assemblea General ha de
decidir a quines entitats federatives de cooperati-
ves d’entre les que hi ha a Catalunya s’ha de desti-
nar l’import d’aquest fons, sempre a fi que sigui uti-
litzat amb les finalitats esmentades. Si l’Assemblea
General no ho fa, el fons serà destinat a la Confede-
ració de Cooperatives de Catalunya. Les federaci-
ons de cooperatives i la Confederació, a l’hora de
presentar els seus comptes anuals, hauran d’especi-
ficar a la memòria el destí d’aquestes reserves que
han rebut.

e) En cas de dissolució d’una cooperativa de segon
grau o d’una cooperativa de crèdit, l’haver líquid
resultant ha d’ésser distribuït entre les persones sò-
cies en proporció al retorn rebut els darrers cinc
anys, o si més no des de la constitució de l’entitat
dissolta, i ha d’ésser destinat sempre als fons de re-
serva obligatoris respectius. En cas que formin part
de la cooperativa de segon grau entitats no coope-
ratives, la part de reserva que els correspondria ani-
ria destinat a les entitats que preveu l’apartat anteri-
or d’aquest article.

ARTICLE 89. OPERACIONS FINALS

1. Un cop acabada la liquidació, les persones no-
menades liquidadores han de fer el balanç final,
que ha d’ésser sotmès a l’Assemblea General.

2. Si la reunió de l’Assemblea General és impossi-
ble, les persones nomenades liquidadores han de
publicar el balanç final en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya i en un diari de gran difusió
a Catalunya.

3. El balanç pot ésser impugnat, d’acord amb el
que disposa l’article 38 d’aquesta Llei, dins els sis
mesos següents d’haver estat publicat. Si passat
aquest termini el balanç no ha estat impugnat, s’en-
tén que és aprovat.

4. Un cop aprovat el balanç final, les persones no-
menades liquidadores han de procedir a fer efectiva
l’adjudicació de l’haver social, conformement al
que disposa l’article anterior, i han de sol·licitar en
el termini de quinze dies la cancel·lació dels assen-
taments referents a la societat liquidada en el regis-
tre de cooperatives on sigui inscrita i dipositar en
aquesta oficina els llibres i els documents relatius al
tràfic de la cooperativa.

5. La liquidació s’haurà de realitzar en el termini
màxim de tres anys, excepte per causa de força ma-
jor justificada. Transcorregut aquest termini sense
que s’hagi sotmès a l’aprovació de l’Assemblea Ge-
neral el balanç final, qualsevol persona sòcia podrà
sol·licitar del jutge de 1a instància del domicili soci-
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al la separació de les persones liquidadores de la
cooperativa i presentar una proposta de nous nome-
naments, que podran recaure en persones no sòcies.

6. La denominació social de les cooperatives
cancel·lades en el Registre General de Cooperatives
caducarà transcorregut un any des de la data de
cancel·lació dels assentaments de la societat.

7. No obstant la cancel·lació, subsistirà la responsa-
bilitat personal i solidària dels membres del Consell
Rector, de la Gerència i, si escau, de les persones li-
quidadores pels deutes contrets o que es puguin
contreure en nom de la cooperativa, així com per la
seva pròpia gestió.

ARTICLE 90. SUSPENSIÓ DE PAGAMENTS I FALLIDES

1. A les societats cooperatives, els és aplicable la
legislació concursal de l’Estat.

2. La provisió judicial en virtut de la qual es consi-
dera incoat el procediment concursal respecte a una
cooperativa s’anotarà en el registre de cooperatives
on estigui inscrita.

CAPITOL 8

DE LES CLASSES DE COOPERATIVES DE PRIMER GRAU

ARTICLE 91. CLASSIFICACIÓ

1. Classes:

a) Agràries

b) Assegurances

c) Consumidors i usuaris

d) Crèdit

e) Ensenyament

f) Habitatge

g) Sanitàries

h) Serveis

i) Treball associat

j) Mixtes

2. Les cooperatives poden dedicar-se a qualsevol
activitat economicosocial lícita i es poden
constituir amb objectius socials diferents dels es-
mentats a l’apartat següent.

Secció 1

DE LES COOPERATIVES

ARTICLE 92. DEFINICIÓ I OBJECTE

1. Són cooperatives agràries les que associen titu-
lars d’explotacions agrícoles, ramaderes o forestals,
que tenen com a objecte la realització de tot tipus
d’activitats i operacions encaminades a la millora
de les explotacions de les persones que en són sò-
cies, dels seus elements o components i de la coo-
perativa, i a la millora de la població agrària i del

desenvolupament del món rural, així com qualsevol
altra finalitat o servei que sigui propi de l’activitat
agrària, ramadera, forestal o que hi estigui directa-
ment relacionat.

2. Les cooperatives agràries, definides a l’apartat
anterior, podran tenir per objecte qualsevol servei o
activitat empresarial exercit en comú, d’interès de
les persones que en són sòcies i de la població agrà-
ria, molt especialment els següents: realitzar activi-
tats de consum i serveis per a les persones que en
són sòcies i per als membres del seu entorn social, i
fomentar les activitats encaminades a la promoció i
la millora de la població agrària i el medi rural.

3. També podran desplegar conjuntament l’explota-
ció comunitària d’una terra i l’aprofitament de bes-
tiar, terres i/o immobles susceptibles d’explotació
agrària.

ARTICLE 93. REGULACIONS ESPECIALS

Els estatuts socials d’aquestes cooperatives han de
regular, a més del que exigeix amb caràcter general
aquesta Llei, els punts següents:

a) Les aportacions obligatòries de les persones que
són sòcies que s’incorporaran al capital social. Es
podran establir diferències segons els graus d’utilit-
zació dels serveis cooperatius a què es comprometi
la persona sòcia. També s’haurà de distingir les
aportacions que es facin en la condició de cedent
del gaudi de terres o en la de soci o sòcia treballa-
dora.

b) Els mòduls o les maneres de participació de les
persones que en són sòcies en els serveis que ofe-
reixi la cooperativa. En el cas de l’article 92.3
d’aquesta Llei, s’haurà d’especificar els mòduls de
participació de les persones sòcies que prestin els
seus drets d’ús i aprofitament de bestiar, de terres i/
o d’immobles susceptibles d’explotació agrària i
dels que, essent o no cedents de drets sobre béns, hi
presten el seu treball, els quals tindran la condició
de socis o sòcies de treball.

c) Les derrames per a despeses en el cas que s’esta-
bleixin.

d) La manera com, si es considera oportú, algun
membre de la comunitat familiar afectat a l’explo-
tació agrària de la persona sòcia pugui exercir els
drets d’ella a la cooperativa, fins i tot ésser elegit
per tenir-hi càrrecs socials.

e) Si escau, el temps mínim de permanència a la co-
operativa de les persones sòcies en la seva condició
de cedents de l’ús i aprofitament de béns, que no
podrà ésser superior a 15 anys, i les normes sobre
transmissió per a llurs titulars d’aquests béns.

f) Els criteris per a l’acreditació de les persones sò-
cies dels retorns cooperatius en funció de la seva
activitat cooperativitzada, tenint en compte a
aquests efectes la possible existència de persones
sòcies cedents de l’ús i l’aprofitament de béns, així
com de socis o sòcies treballadores.
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ARTICLE 94. SUCCESSIÓ DE LA PERSONA SÒCIA TITULAR

Si la persona sòcia titular d’una explotació agrària
deixa d’estar en actiu i se li dóna la baixa forçosa, el
succeeix el membre de la comunitat familiar afectat
a l’explotació agrària que esdevingui, per qualsevol
títol, el seu titular.

SECCIÓ 2

DE LES COOPERATIVES D’ASSEGURANCES

ARTICLE 95. OBJECTE I ÀMBIT

Són cooperatives d’assegurances les que exercei-
xen l’activitat asseguradora d’acord amb la legisla-
ció sectorial vigent.

SECCIÓ 3

DE LES COOPERATIVES DE CONSUMIDORS I USUARIS

ARTICLE 96. OBJECTE

Les cooperatives de consumidors i usuaris tenen per
objecte primordial el lliurament de béns o la presta-
ció de serveis per al consum directe de les persones
que són sòcies i de llurs familiars i el desenvolupa-
ment de les activitats necessàries per a una major
informació, formació i defensa dels drets dels con-
sumidors i els usuaris.

ARTICLE 97. NOMBRE MÍNIM DE PERSONES SÒCIES

1. Les cooperatives de consumidors i usuaris han de
tenir un mínim de 300 persones sòcies si desenvo-
lupen la major part de llur activitat a Barcelona, de
150 si la desenvolupen a les altres ciutats de més de
20.000 habitants, de 75 si ho fan a les poblacions
que tenen de 5.000 a 20.000 habitants, i de 50 a les
poblacions de menys de 5.000 habitants.

2. La direcció general competent en la matèria pot
autoritzar la constitució de cooperatives que no tin-
guin el nombre mínim de persones sòcies que fixa
l’apartat 1 en els supòsits següents:

a) Per raó de l’especialització de l’activitat.

b) Si l’activitat ha d’ésser desenvolupada per un
període de temps concret, que no pot excedir els
dos anys.

c) Si la cooperativa no té personal assalariat i els
serveis són prestats íntegrament per les persones
sòcies d’una manera gratuïta.

d) Si l’excepcionalitat del cas ho justifica.

3. La resolució a què es refereix l’apartat 2 pot ésser
objecte de recurs d’alçada en el termini d’un mes
davant el conseller o consellera competent en la
matèria.

ARTICLE 98. ALTRES ACTIVITATS PRODUCTIVES

Aquestes cooperatives no perdran llur caràcter es-
pecífic pel fet que produeixin els serveis o béns que

distribueixen, supòsit en el qual l’activitat produc-
tiva exercida també s’haurà de regir per les disposi-
cions d’aquesta Llei.

ARTICLE 99. CONDICIÓ DE MAJORISTES

Les cooperatives de consumidors i usuaris tenen la
condició de majoristes i poden detallar com a mino-
ristes.

Els lliuraments de béns i la prestació de serveis a les
persones que en són sòcies no tenen la condició de
vendes, ja que es tracta de consumidors agrupats
que els han adquirit conjuntament.

SECCIÓ 4

DE LES COOPERATIVES DE CRÈDIT

ARTICLE 100. OBJECTE I REQUISITS

1. Les cooperatives de crèdit tenen per objecte ex-
clusiu servir les necessitats de finançament i poten-
ciació dels estalvis de les seves persones sòcies,
primordialment, i de tercers, en la mesura que la
normativa específica aplicable ho autoritzi, mitjan-
çant les activitats pròpies de les entitats de crèdit.

2. Poden adoptar la denominació de cooperativa de
crèdit professional les cooperatives de crèdit crea-
des o constituïdes a l’empara d’un col·legi professi-
onal per acord dels òrgans rectors d’aquest col·legi,
si el 60% de les persones que són sòcies de la coo-
perativa, com a mínim, pertanyen al dit col·legi.
També poden promoure cooperatives de crèdit els
sindicats, tant globalment com per seccions, les as-
sociacions empresarials i les associacions professi-
onals, agrupades o separadament.

3. En les cooperatives de crèdit professionals, els
membres del Consell Rector i els interventors de
comptes són elegits entre els candidats presentats
per les persones sòcies.

4. Poden adoptar la denominació de caixa rural les
cooperatives de crèdit que tinguin per objecte prin-
cipal la prestació de serveis financers al medi rural
i que estiguin formades per cooperatives agràries,
cooperatives de treball associat o qualsevol altra
entitat col·lectiva agrària, per les persones que són
sòcies d’aquestes societats o per l’agrupament de
diverses caixes rurals d’àmbit territorial inferior.

Aquestes cooperatives de crèdit poden utilitzar la
denominació de caixa rural conjuntament amb la de
cooperativa de crèdit o separadament.

5. Les cooperatives de crèdit, per poder constituir-
se i funcionar, han de complir les normes sectorials
dictades per les autoritats econòmiques.

ARTICLE 101. REEMBOSSAMENT D’APORTACIONS

El reembossament de les aportacions al capital soci-
al s’ha d’ajustar a les condicions següents:

a) No es poden reemborsar les aportacions al capi-
tal social abans de passats 5 anys de la data d’in-
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grés de la persona sòcia, llevat que ho autoritzi el
Departament d’Economia i Finances.

b) No es poden reemborsar les aportacions si això
ocasiona la disminució del coeficient de garantia
per sota del límit establert, encara que hagin passat
els terminis que estableix l’article 20 d’aquesta
Llei.

c) Si passen set anys des de la baixa de la persona
sòcia i, per l’aplicació de l’apartat b), no s’han po-
gut reemborsar les aportacions al capital social,
s’entén que es produeix la causa de dissolució de
l’article 85, 1 b) d’aquesta Llei.

ARTICLE 102. VOT PLURAL

1. Els estatuts socials poden establir per a les perso-
nes sòcies que siguin societats cooperatives la pos-
sibilitat de vot plural, tot fixant-lo, en tot cas, en
proporció al nombre de persones sòcies, sense que
en cap cas pugui tenir cap d’elles, per si sola, més
d’un 20% dels vots totals.

2. Els estatuts socials poden establir, en cas que es
faci ús de la facultat de l’apartat anterior, que les
aportacions obligatòries a capital social, en el cas
de cooperatives, siguin proporcionals al nombre de
persones que són sòcies.

SECCIÓ 5

DE LES COOPERATIVES D’ENSENYAMENT

ARTICLE 103. OBJECTE

1. Es consideren cooperatives d’ensenyament les
que tenen com a objecte procurar o organitzar qual-
sevol mena d’activitat escolar o docent, en alguna
branca del saber o de la formació tècnica, artística,
esportiva o d’altres, així com prestar serveis que
facilitin l’activitat docent, com la venda de materi-
al, esport, cuina, etc. També poden tenir per finalitat
educar els alumnes dels diferents centres escolars en
la doctrina i la pràctica cooperativistes; amb aquest
objecte, poden produir i distribuir, exclusivament
entre les persones que en són sòcies, béns i serveis
que siguin d’utilitat escolar o que tinguin aplicació
en el progrés cultural dels socis.

2. Aquestes cooperatives són formades per la lliure
associació de pares i mares, d’alumnat o les perso-
nes que les representen legalment, personal docent,
i personal no docent, llevat del que disposin els es-
tatuts socials.

En el primer cas s’apliquen els criteris previstos per
a les cooperatives mixtes; s’haurà de regular ex-
pressament als estatuts la proporcionalitat entre els
diferents col·lectius a l’hora de l’exercici dels drets.
En el cas que només associïn pares i mares o alum-
nat, els són d’aplicació les normes previstes per a
les cooperatives de consum, excepte pel que fa al
nombre mínim de persones sòcies. En el cas que
només associïn personal docent i personal no do-
cent, s’apliquen les normes de treball associat.

SECCIÓ 6

DE LES COOPERATIVES D’HABITATGE

ARTICLE 104. OBJECTE

1. Es classifiquen com a cooperatives d’habitatge
les que tenen per objecte procurar a preu de cost
habitatges, serveis o edificacions complementàries
a llurs socis, organitzar-ne l’ús pel que fa als ele-
ments comuns i regular-ne l’administració, la con-
servació i la millora.

2. Les cooperatives d’habitatge poden adquirir,
parcel·lar i urbanitzar terrenys i, en general, desen-
volupar totes les activitats necessàries per complir
llurs objectius socials.

3. Les cooperatives d’habitatge poden tenir com a
objecte també la rehabilitació d’habitatges, de lo-
cals i d’edificacions i instal·lacions complementàries
per a destinar-los a llurs socis. També poden tenir
com a objecte la construcció d’habitatges per cedir-
los als socis mitjançant el règim d’ús i gaudi, ja si-
guin per a ús habitual i permanent, per a descans o
vacances, o destinats a residències per a persones
de la tercera edat o amb disminució.

ARTICLE 105. CARACTERÍSTIQUES

1. Cap persona no pot ésser simultàniament, a la
mateixa comarca, titular de més d’un habitatge o
local de promoció cooperativa, llevat dels casos en
què la condició de família nombrosa faci necessària
la utilització de dos habitatges, sempre que puguin
constituir una unitat vertical o horitzontal.

2. Els ens públics, les cooperatives i les entitats sen-
se ànim de lucre mercantil que necessitin locals per
desenvolupar llurs activitats poden ésser socis de
les cooperatives d’habitatge. No afecta aquestes
entitats la prohibició que estableix l’apartat 1.

3. La cooperativa pot adjudicar i cedir als socis,
mitjançant qualsevol títol admès en dret, la plena
propietat o el ple ús dels habitatges, els locals o les
instal·lacions i edificacions complementàries. Si en
manté la propietat, els estatuts socials han d’establir
les normes d’ús i els drets i les obligacions dels so-
cis i de la cooperativa, i poden regular la possibili-
tat que el dret d’ús de l’habitatge o el local sigui
cedit a socis d’altres cooperatives d’habitatge que
tinguin establerta aquesta modalitat o sigui permu-
tat amb ells.

4. Les cooperatives d’habitatge poden alienar o llo-
gar a tercers no socis els locals i les instal·lacions i
edificacions complementàries de llur propietat però
no pas els habitatges. En el cas que, un cop acabada
la promoció i adjudicats els habitatges als socis, en
quedés algun, es podrà adjudicar a un tercer no
soci sempre que reuneixi les condicions objectives
que es recullen als estatuts socials corresponents.

5. Cap persona no pot exercir simultàniament el
càrrec de membre del Consell Rector ni el d’inter-
ventor de comptes en més d’una cooperativa d’ha-
bitatge. Els membres del Consell Rector no poden
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rebre en cap cas remuneracions o compensacions
per l’exercici del càrrec, sens perjudici de llur dret a
ésser rescabalats de les despeses que aquest càrrec
els origini.

6. Una cooperativa d’habitatge no es pot dissoldre
fins que no ha transcorregut un mínim de cinc anys,
o un termini superior si ho indiquen els estatuts o
ho exigeixen els convenis de col·laboració amb en-
titats públiques, des de la data de transmissió de
l’habitatge o des de la darrera promoció que hagi
fet; si no ha fet cap promoció, no es pot dissoldre
abans dels tres anys d’haver estat constituïda.

ARTICLE 106. RÈGIM ECONÒMIC

1. Les cooperatives d’habitatge han d’observar,
quant als excedents, les regles següents:

1.1. Han d’aplicar els percentatges següents, per a la
formació i l’ampliació del Fons de Reserva Obliga-
tori i del Fons d’Educació i Promoció Cooperativa:

a) Sobre el preu total del pis, dels locals o de les
edificacions complementàries, inclosos el terreny,
la urbanització, la construcció i les despeses gene-
rals, un percentatge no inferior al dos per cent, cal-
culat sobre un preu base que en cap cas no pot ésser
inferior al que resulti d’aplicar els mòduls que si-
guin fixats per als habitatges de protecció oficial o
de règim similar.

b) En els processos de rehabilitació, un percentatge
de l’u per cent sobre el pressupost dels treballs de
rehabilitació.

c) Quan venguin solars urbanitzats a altres coope-
ratives, a ens públics o a entitats sense ànim de lu-
cre, un percentatge del zero coma vint-i-cinc per
cent sobre el preu de venda.

1.2 En el cas que encara hagi excedents s’aplicarà la
norma general de l’article 66 d’aquesta Llei.

2. S’ha d’aplicar al Fons de Reserva Obligatori el
setanta-cinc per cent de la quantitat que resulti de
la detracció dels percentatges fixats per l’apartat
1.1 d’aquest article, i s’ha de destinar el vint-i-cinc
al Fons d’Educació i Promoció Cooperativa.

3. El Fons de Reserva Obligatori, que té una funció
semblant a la d’un fons d’inversió, ha d’ésser utilit-
zat, principalment, per a alguna o algunes de les fi-
nalitats següents:

a) Sufragar els costos que pugui originar la creació
de sòl urbà, tant si és creat per la mateixa cooperati-
va com si ho és amb la col·laboració d’altres coope-
ratives, de corporacions locals, de l’Institut Català
del Sòl o de les societats mixtes que siguin creades
per aquest fi.

b) Crear reserva de sòl per a promocions futures o
per al desenvolupament per fases d’una promoció.

c) Cobrir les necessitats d’autofinançament que es
produeixin entre les aportacions dels socis i l’ob-
tenció dels préstecs hipotecaris.

d) Finançar les promocions que siguin adjudicades
a la cooperativa en règim d’ús.

ARTICLE 107. TRANSMISSIÓ D’HABITATGES

1. La cooperativa gaudeix del dret de tempteig per
poder oferir l’habitatge als socis expectants, per ri-
gorós ordre d’antiguitat de la data d’ingrés en el
cas de transmissió inter vivos d’habitatges i de lo-
cals abans que no hagin passat cinc anys des de:

a) el lliurament de l’habitatge,

b) o un termini superior si ho assenyalen els esta-
tuts socials o els convenis amb entitats públiques
per a l’adquisició de sòl.

2. El preu de tempteig ha d’ésser igual a la quantitat
desemborsada, incrementada amb la revaloració que
hagin experimentat d’acord amb l’índex de preus
del consum durant el període comprès entre les da-
tes de les diferents aportacions parcials i la data de
transmissió dels drets sobre l’habitatge o el local.

3. El dret d’adquisició preferent a què es refereix
l’apartat 1, en les mateixes condicions de preu,
s’aplica també en el cas que es vulguin transmetre
els drets del soci o sòcia referents a l’adquisició de
la plena propietat de l’habitatge o el local.

4. Si transcorren tres mesos des que la persona que
és sòcia comunica a la cooperativa el seu propòsit
de transmetre els seus drets sobre l’habitatge i cap
soci o sòcia expectant no ha fet ús de la preferèn-
cia, el soci o sòcia transmissor queda facultat per a
transmetre’l a tercers no socis

5. Si el soci, incomplint el que estableix l’apartat 1,
transmet a tercers els seus drets sobre l’habitatge o
el local i algun soci o sòcia expectant vol adquirir-
los, la cooperativa pot exercir el dret de retracte. En
aquest cas, el comprador ha de desemborsar el preu
que estableix l’apartat 2, incrementat amb les despe-
ses a què fa referència l’apartat segon de l’article
1518 del Codi civil, i el soci o sòcia transmissor ha
de fer-se càrrec de les despeses a què es refereix
l’apartat 1 del dit article del Codi civil.

6. El dret de retracte pot ésser exercit en el termini
d’un any des de la inscripció de la transmissió en el
Registre de la Propietat o, si no hi ha estat inscrita,
en el termini de tres mesos d’haver-se’n assabentat
el retractor.

7. El que estableixen els apartats 5 i 6 no s’aplica a
les transmissions fetes a favor dels descendents o
dels ascendents, el cònjuge, en cas de separació o
divorci, o entre parelles de fet.

8. En el cas de baixa de les persones que en són sò-
cies, les deduccions regulades per l’article 20 es
poden detreure dels fons lliurats per finançar el pa-
gament dels habitatges o els locals, d’acord amb el
que determinin els estatuts.

ARTICLE 108. POSSIBILITAT D’EXISTÈNCIA DE FASES

1. A les cooperatives d’habitatges els estatuts soci-
als poden regular que la construcció de cada fase o
bloc es faci amb autonomia de gestió i patrimonis
separats, sense que les persones sòcies no integra-
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des en cada una de les promocions es vegin respon-
sabilitzades per la gestió econòmica de les altres.
Quan es faci ús d’aquesta possibilitat, caldrà que es
porti comptabilitat independent, sens perjudici de
la general de la cooperativa. En tot cas, es farà
constar prèviament i expressament davant les terce-
res persones amb qui s’hagi de contractar.

2. Els estatuts socials poden regular l’existència
d’assemblees de fases o blocs, a les quals es poden
delegar competències de l’Assemblea General ex-
cepte en els assumptes que afectin tota la societat o
la responsabilitat del patrimoni general o dels al-
tres patrimonis separats, o els drets o obligacions
de les persones sòcies no adscrites a la fase o al
bloc respectius.

ARTICLE 109. AUDITORIA EXTERNA DE LES COOPERATIVES

D’HABITATGE

Les cooperatives d’habitatge, abans de presentar els
comptes anuals a l’aprovació de l’Assemblea Gene-
ral, els han de sotmetre als auditors de comptes per-
què els verifiquin, de conformitat amb la normativa
que regula l’auditoria de comptes, en els supòsits
següents:

a) Si la cooperativa té en promoció, entre habitatges
i locals, un nombre superior a cinquanta.

b) Si es construeix per fases o blocs i es fa amb
autonomia de gestió i amb patrimonis separats, si-
gui quin sigui el nombre d’habitatges o de locals
que es construeix.

c) Si la gestió empresarial de l’activitat immobilià-
ria s’ha concedit, mitjançant qualsevol tipus de man-
dat, a persones físiques o jurídiques altres que els
membres del Consell Rector o el director.

d) Si la cooperativa manté la propietat dels immo-
bles i n’ha adjudicat i cedit als socis, per qualsevol
títol admès en dret, només l’usdefruit.

e) Si l’obligatorietat de l’auditoria de comptes és
imposada pels estatuts socials o ho acorda l’Assem-
blea General.

SECCIÓ 7

DE LES COOPERATIVES SANITÀRIES

ARTICLE 110. OBJECTE I NORMES APLICABLES

1. Són cooperatives sanitàries les cooperatives
d’assegurances l’activitat empresarial de les quals
consisteix a cobrir riscos relatius a la salut de llurs
socis o assegurats i dels beneficiaris d’aquests.

S’apliquen a aquestes cooperatives les normes que
estableixen aquesta Llei, la legislació vigent sobre
assegurança privada, pel que fa a les cooperatives
d’assegurances a prima fixa, i la normativa en matè-
ria d’entitats d’assegurança lliure d’assistència
medicofarmacèutica.

2. Són també cooperatives sanitàries, als efectes
d’aquesta Llei, les constituïdes per persones físi-
ques i jurídiques amb l’objecte de promoure, equi-

par, administrar, sostenir i gestionar hospitals, clíni-
ques, centres d’assistència primària, i establiments
anàlegs destinats a prestar assistència sanitària a
llurs beneficiaris i familiars i, si escau, a llur perso-
nal treballador. S’apliquen a aquestes cooperatives,
a més de la legislació sanitària, els preceptes
d’aquesta Llei relatives a les cooperatives mixtes de
consumidors i usuaris i treball associat, i, si escau,
de les cooperatives mixtes, amb les adaptacions
que es puguin fixar per reglament atenent l’especi-
alitat del servei que presten.

3. La cooperativa de segon grau que integri al-
menys una cooperativa sanitària pot incloure el ter-
me «sanitària» en la seva denominació.

4. Les cooperatives sanitàries de segon grau poden
ser integrades per entitats de naturalesa no coopera-
tiva sense ànim de lucre, si l’estructura, els fins i
l’organització d’aquestes entitats estan relacionats
amb un propòsit sanitari viable que justifiqui la
cooperativització d’activitats en el seu àmbit d’ac-
tuació. El nombre d’entitats no cooperatives sòcies
no pot excedir de la meitat del total dels membres
de la cooperativa en què s’integren.

SECCIÓ 8

DE LES COOPERATIVES DE SERVEIS

ARTICLE 111. OBJECTE

1. Són cooperatives de serveis les que associen per-
sones físiques o jurídiques que són titulars d’explo-
tacions industrials o de serveis i professionals o ar-
tistes que exerceixen llur activitat per compte propi.
Les cooperatives de serveis tenen per objecte la
prestació de subministraments i serveis i l’execució
d’operacions encaminades al millorament econò-
mic i tècnic de les activitats professionals o de les
explotacions de llurs socis o sòcies.

2. Una cooperativa no pot ésser classificada com a
cooperativa de serveis si les circumstàncies o ca-
racterístiques que concorren en llurs socis o sòcies,
o en llur objecte, permeten d’incloure-la en una al-
tra de les classes que estableix l’article 91 d’aques-
ta Llei.

3. Per al compliment de llur objecte, les cooperati-
ves de serveis poden dur a terme les activitats se-
güents:

a) Adquirir, elaborar, produir, fabricar, reparar i
mantenir els instruments, la maquinària, les instal·-
lacions, el material, els productes i els elements ne-
cessaris o convenients per a la cooperativa i per a
l’activitat professional o les explotacions de les per-
sones sòcies.

b) Dur la gestió d’indústries auxiliars o comple-
mentàries de les de les persones sòcies i executar
operacions preliminars o fer transformacions que
afavoreixin l’activitat professional o les explotaci-
ons dels socis o sòcies.

c) Transportar, distribuir i comercialitzar els serveis
i els productes procedents de la cooperativa i de
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l’activitat professional o les explotacions de les per-
sones sòcies.

d) Qualsevol altra activitat que sigui necessària o
convenient o que faciliti el millorament econòmic,
tècnic, laboral o ecològic de l’activitat professional
o les explotacions dels socis o sòcies.

3. Les cooperatives de serveis poden rebre la deno-
minació de cooperatives del mar, del comerç, de
transports o del sector econòmic a què pertanyin les
explotacions de les quals siguin titulars els socis o
sòcies.

SECCIÓ 9

DE LES COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT

ARTICLE 112. OBJECTE

1. Són cooperatives de treball associat les que asso-
cien, com a mínim, tres persones físiques que, mit-
jançant llur treball, es proposen produir béns o
prestar serveis per a tercers.

2. S’entén per activitat cooperativitzada en aquesta
classe de cooperatives el treball que hi presten els
socis treballadors i els treballadors contractats, sem-
pre que es respectin els límits legals de contractació
que preveu l’article 113 d’aquesta Llei.

ARTICLE 113. LÍMITS A LA CONTRACTACIÓ

El nombre d’hores a l’any realitzades pels treballa-
dors o treballadores amb contracte de treball no pot
superar el 30% del total d’hores a l’any realitzades
per les persones que són sòcies treballadores.

No es tindran en compte per calcular aquest percen-
tatge:

a) Els treballadors o treballadores integrats en la
cooperativa per subrogació legal així com els que
s’incorporin en activitats sotmeses a la dita subro-
gació.

b) Els treballadors o treballadores que substitueixin
persones que són sòcies treballadores o treballadors
en situació d’excedència o incapacitat temporal,
baixa per maternitat, adopció o acolliment.

c) Els treballadors o treballadores que treballin en
centres de treball de caràcter subordinat o accessori.

d) Els treballadors o treballadores amb contractes
de treball en pràctiques, per a la formació o per obra
o servei determinat.

e) Els treballadors contractats per ser posats a dis-
posició d’empreses usuàries quan la cooperativa
actua com a empresa de treball temporal.

f) Els treballadors o treballadores contractats de
conformitat amb una disposició de foment de l’ocu-
pació de persones amb discapacitats físiques o psí-
quiques.

ARTICLE 114. RÈGIM DE TREBALL

1. Els criteris bàsics del règim de la prestació del
treball han d’ésser determinats o bé als estatuts o bé

en un reglament de règim interior aprovat per majo-
ria de dos terços de vots assistents a l’assemblea
general.

2. Podran regular-se, com a matèria d’aquest règim,
l’organització del treball, les jornades, el descans
setmanal, les festes, les vacances, els permisos, la
classificació professional, els criteris retributius, en
especial les bestretes laborals, la mobilitat funcio-
nal i geogràfica, les excedències o qualsevulla altra
causa de suspensió o extinció de la relació de tre-
ball cooperatiu, i, en general, qualsevulla altra ma-
tèria directament vinculada amb els drets i obligaci-
ons derivats de la prestació de treball pel soci treba-
llador.

A manca de regulació cooperativa, s’aplicarà allò
que prevegin les fonts de dret cooperatiu català i,
supletòriament, l’ordenament jurídic cooperatiu en
general, i, en darrer terme, la normativa laboral.

3. Per tractar-se de matèries d’ordre públic, no són
derogables ni es poden limitar per autoregulació,
llevat d’autorització legal expressa, les disposici-
ons següents:

a) Les relatives a treballs nocturns, insalubres, pe-
nosos, nocius o perillosos.

b) Les normes reguladores del règim de seguretat
social.

c) Les normes sobre prevenció de riscos laborals.

d) Les causes legals de suspensió i excedència.

ARTICLE 115. PERÍODE DE PROVA PER A L’ADMISSIÓ DE

SOCIS O SÒCIES

1. Els estatuts socials poden preveure com a requisit
per a l’admissió de socis o sòcies un període de pro-
va que no ha d’ésser superior a un any.

2. El període de prova pot reduir-se per mutu acord.
Durant aquest període es pot resoldre la relació per
lliure decisió unilateral del soci o sòcia o del Con-
sell Rector, la qual s’ha de comunicar per escrit. El
soci o sòcia a prova podrà recórrer la decisió del
Consell Rector en els mateixos termes que preveu
l’article 18, apartat 2, per a la denegació de l’admis-
sió com a persona sòcia.

3. El soci o sòcia a prova té només els drets de veu i
d’informació i no participarà en els resultats de
l’exercici. Les possibles aportacions econòmiques
del soci o sòcia a prova a la cooperativa durant
aquest període en cap cas s’incorporaran a capital
social.

4. Durant el període de prova s’aplicarà a l’aspirant
a soci o sòcia el règim de seguretat social establert
per a les persones que són sòcies, i també el seu rè-
gim de treball.

ARTICLE 116. SUSPENSIÓ O BAIXA OBLIGATÒRIA DELS SOCIS

O SÒCIES TREBALLADORS PER CAUSES ECONÒMIQUES,
TÈCNIQUES, ORGANITZATIVES O DE PRODUCCIÓ

1. En cas de causes econòmiques, tècniques,
organitzatives o de producció, l’Assemblea General
de socis podrà declarar la necessitat que, per alguna
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de les causes esmentades, passin a situació de sus-
pensió d’activitat la totalitat o part dels socis treba-
lladors de la cooperativa, així com declarar la dura-
da de la suspensió i designar els socis i sòcies treba-
lladors que, amb l’expedient tramitat prèviament
davant l’autoritat laboral competent, quedin afec-
tats per aquesta suspensió.

2. Quan per causes econòmiques, tècniques,
organitzatives o de producció, o en cas de força
major, quedi afectada la viabilitat global de l’em-
presa, i sigui necessari fer una reducció amb caràc-
ter definitiu del nombre de llocs de treball de la co-
operativa, l’Assemblea General, o el Consell Rector
si ho preveuen els estatuts socials, haurà de desig-
nar les persones sòcies treballadores que seran bai-
xa de la cooperativa per alguna o algunes de les
causes indicades en aquest article.

3. La baixa esmentada a l’apartat anterior tindrà la
consideració de baixa forçosa justificada, i per tant,
els socis i sòcies afectats tindran dret al reemborsa-
ment de les seves aportacions socials voluntàries
immediatament, i quant a les obligatòries, en el ter-
mini màxim de dos anys, d’acord amb el procedi-
ment regulat a l’article 20 d’aquesta Llei.

4. Es podrà recollir expressament als estatuts, i res-
pecte als socis treballadors o de treball, l’exclusió o
limitació de la suspensió i baixa obligatòria dels
socis pels supòsits recollits als apartats anteriors
d’aquest article.

5. Quan, per resolució ferma dictada de resultes del
corresponent expedient administratiu de reconeixe-
ment de la situació legal d’atur, no es declari aques-
ta situació per no constatar-se les causes que justi-
ficaven la baixa obligatòria, la persona o persones
sòcies afectades tindran dret a reingressar a la coo-
perativa si en el termini màxim d’un mes des de la
notificació de l’esmentat acord ho sol·liciten i com-
pleixen la resta de requisits objectius per continuar
essent socis. La readmissió haurà de fer-se efectiva
en un termini no superior a un mes a comptar des
que la cooperativa acusi recepció de la sol·licitud
esmentada.

SECCIÓ 10

DE LES COOPERATIVES MIXTES

ARTICLE 117. COOPERATIVES MIXTES EN GENERAL

1. Són cooperatives mixtes les que compleixen fi-
nalitats pròpies de diferents classes de cooperatives
i unifiquen les diferents activitats en una sola perso-
na jurídica.

2. Les diferents activitats realitzades per una coo-
perativa mixta hauran de tenir les característiques i
complir les obligacions essencials fixades per a les
cooperatives de les classes corresponents. Els esta-
tuts socials recolliran específicament els drets i
obligacions, tant polítics com econòmics, correspo-
nents a les diferents classes de soci.

3. En els organismes directius de les cooperatives
mixtes hi ha d’haver sempre representació equili-
brada, establerta estatutàriament, de les diferents
activitats que desenvolupi la cooperativa.

ARTICLE 118. COOPERATIVES MIXTES DE CONSUMIDORS I
USUARIS I DE TREBALL ASSOCIAT

1. Són cooperatives mixtes de consumidors i usua-
ris i de treball associat les que tenen un objecte so-
cial doble:

a) El lliurament de béns o la prestació de serveis
per al consum directe dels socis i de llurs familiars i
el desenvolupament de les activitats necessàries per
a una major informació, formació i defensa dels
drets dels consumidors i els usuaris.

b) L’exercici de les activitats econòmiques o profes-
sionals a què es refereix la lletra a), mitjançant l’as-
sociació de persones que, amb l’aportació de llur
treball personal, es proposen produir en comú béns
i serveis per als socis i llurs familiars i per a tercers
en general.

2. Les cooperatives mixtes de consumidors i usuaris
i de treball associat es regeixen, en funció de les
activitats que acompleixen, per les normes de ca-
dascuna d’aquestes classes d’entitats. Llurs estatuts
socials han de fixar en tot cas els criteris de relació
equitativa i proporcional entre els socis consumi-
dors i usuaris i els socis treballadors pel que fa als
drets i les obligacions socials, tant polítics com eco-
nòmics.

SECCIÓ 11

DE LES COOPERATIVES D’INICIATIVA SOCIAL

ARTICLE 119. QUALIFICACIÓ D’UNA COOPERATIVA COM

D’INICIATIVA SOCIAL

1. Seran reconegudes com d’iniciativa social les
cooperatives, amb independència de la seva classe,
i sense ànim de lucre, que tenen per objecte la in-
serció plena, tant en l’àmbit social com en el laboral,
de persones amb especials dificultats d’integració o
que pateixen alguna classe d’exclusió social. Les
activitats d’aquestes cooperatives poden ésser labo-
rals, terapèutiques, residencials, esportives,
assistencials o, en general, les que determinin els
estatuts socials.

2. Quan el seu objecte sigui la inserció plena de
persones amb discapacitat física, psíquica o senso-
rial podran estar formades, conjuntament o indistin-
tament, per aquestes persones, llurs tutors i el perso-
nal d’atenció.

3. El soci o sòcia que hagi deixat de complir alguna
de les activitats de la cooperativa té dret preferent
de reincorporació en l’activitat sobre qualsevol al-
tra persona prèviament no vinculada a l’entitat. Així
mateix, el soci que és baixa té també aquest dret
preferent de reincorporació.

4. Aquestes cooperatives poden preveure en els
seus estatuts la participació de voluntariat en la re-
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alització del seu objecte social. S’haurà d’establir
estatutàriament el règim del voluntariat, tot respec-
tant la seva normativa reguladora. El voluntariat
tindrà dret a assistir a les assemblees generals amb
veu i sense vot, i podran designar una persona que
el representi per assistir a les reunions del Consell
Rector amb veu i sense vot.

Les cooperatives respondran dels danys i perjudicis
que puguin causar el voluntariat com a conseqüèn-
cia de la seva activitat per a la cooperativa en els
termes previstos a la seva legislació específica.

SECCIÓ 12

DE LES COOPERATIVES QUE TENEN LA CONDICIÓ D’ENTITATS

SENSE ÀNIM DE LUCRE

ARTICLE 120. CONDICIÓ DE COOPERATIVA COM A ENTITAT

SENSE ÀNIM DE LUCRE

S’entén que la cooperativa tindrà la consideració
d’entitat sense ànim de lucre quan en llurs estatuts
reculli expressament que:

a) Els excedents de lliure disposició, un cop ateses
les dotacions als fons obligatoris, no es distribuiran
entre les persones sòcies sinó que es destinaran mit-
jançant una reserva estatutària irrepartible a la rea-
lització d’activitats pròpies d’aquesta classe de co-
operativa, a la qual es podrà imputar la totalitat de
les pèrdues conforme a allò establert a l’article 67
d’aquesta Llei.

b) Els càrrecs de membre del Consell Rector i els de
la Intervenció de Comptes són gratuïts, sense perju-
dici que siguin rescabalats de les despeses origina-
des en l’exercici del càrrec.

c) Les aportacions de les persones sòcies al capital
social, tant les obligatòries com les voluntàries, no
podran meritar un interès superior a l’interès legal
del diner, sens perjudici de les corresponents actua-
litzacions.

d) Les retribucions de les persones sòcies treballa-
dores o, si escau, de les persones sòcies de treball i
del personal treballador per compte aliè no podran
superar el 150% de les retribucions que en funció
de l’activitat i categoria professional estableixi el
conveni col·lectiu aplicable al personal assalariat del
sector i la zona.

CAPÍTOL 9

DE LES COOPERATIVES DE SEGON GRAU

ARTICLE 121. OBJECTE

La cooperativa de segon grau té com a objecte com-
pletar, promoure, coordinar, reforçar o integrar l’ac-
tivitat econòmica de les entitats membres amb l’ex-
tensió o abast que s’estableixi als estatuts.

ARTICLE 122. PERSONES SÒCIES

Podran formar part de la cooperativa de segon grau
les cooperatives de primer grau, les persones sòcies

de treball o qualsevol entitat o persona jurídica,
pública o privada, i incorporar si ho preveuen els
estatuts els socis o sòcies col·laboradores.

ARTICLE 123. CARACTERÍSTIQUES

1. Les cooperatives de segon grau podran convertir-
se en cooperatives de primer grau mitjançant el pro-
cediment establert a la Llei per a les modificacions
d’estatuts.

2. Les cooperatives que concentrin les seves empre-
ses per fusió o per constitució de cooperatives de
segon grau gaudiran de tots els beneficis atorgats
en la legislació sobre agrupació i concentració
d’empreses.

3. Els retorns cooperatius que percebin les coopera-
tives sòcies de les de segon grau, així com els inte-
ressos que meritin llurs aportacions al capital social
i els derivats del finançament voluntari que preveu
l’article 61 i 62 d’aquesta Llei, tindran la conside-
ració d’excedent cooperatiu.

ARTICLE 124. NORMATIVA APLICABLE

Per a allò no previst en aquest capítol, s’aplicaran a
les cooperatives de segon grau les disposicions de
caràcter general establertes en aquesta Llei, o les
sectorials que els siguin aplicables.

CAPÍTOL 10

DELS GRUPS COOPERATIUS

ARTICLE 125. GRUPS COOPERATIUS

1. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per grup coo-
peratiu el conjunt format, majoritàriament, per di-
verses societats cooperatives, sigui quina sigui la
seva classe, i l’entitat cap de grup, que necessària-
ment ha de ser una cooperativa, que exerceix facul-
tats o emet instruccions de compliment obligat per a
les entitats agrupades, de manera que es produeix
una unitat de decisió en l’àmbit d’aquestes facultats.

2. L’emissió d’instruccions podrà afectar diferents
àmbits de gestió, administració o govern, entre els
quals podria incloure’s:

a) L’establiment en les entitats de base de normes
estatutàries i reglamentàries comunes.

b) L’establiment de relacions associatives entre en-
titats de base.

c) Els compromisos d’aportació periòdica de recur-
sos calculats en funció de la seva evolució empresa-
rial respectiva o el compte de resultats.

3. L’aprovació de la incorporació al grup coopera-
tiu requerirà l’acord inicial de cada una de les enti-
tats de base, conforme a les seves pròpies regles de
competència i funcionament.

4. Els compromisos generals assumits davant el
grup podran formalitzar-se per escrit, sigui en els
estatuts de la cooperativa cap de grup o bé mitjan-
çant un altre document contractual, que necessària-
ment haurà d’incloure’n la durada en cas que sigui
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limitada; el procediment per a llur modificació; el
procediment per a la separació d’una entitat mem-
bre del grup, i les facultats, l’exercici de les quals
s’acordi atribuir a l’entitat cap de grup.

La modificació, ampliació o resolució dels compro-
misos indicats podrà efectuar-se, si així s’ha esta-
blert, mitjançant acord de l’òrgan màxim de l’entitat
cap de grup. El document contractual haurà d’ele-
var-se a escriptura pública.

5. L’acord d’integració o separació d’un grup s’ins-
criurà en el full corresponent a cada societat coo-
perativa en el registre de cooperatives competent.

6. La responsabilitat derivada de les operacions que
realitzin directament amb tercers les entitats mem-
bres integrades en un grup, no afectarà aquest grup
ni les altres entitats que l’integren.

CAPÍTOL 11

CONVENIS INTERCOOPERATIUS I ALTRES FORMES DE

COL·LABORACIÓ ECONÒMICA DE LES COOPERATIVES

ARTICLE 126. CONVENIS INTERCOOPERATIUS

1. S’entendrà, als efectes d’aquesta Llei, que són
convenis intercooperatius tots els pactes que, deri-
vats de l’establiment de relacions entre cooperati-
ves de branques iguals o diferents, i amb activitat a
la comunitat autònoma pròpia o en una de diferent,
permetin a les cooperatives oferir als socis d’altres
cooperatives, obertament i en tot allò que sigui pos-
sible, el subministrament de tots els béns i els ser-
veis de què disposen llurs propis socis, sense més
restriccions que les que puguin derivar de la singu-
laritat o complexitat de les operacions coopera-
tivitzades ofertes, dels estatuts socials o de les dis-
posicions legals.

2. Les persones sòcies afectades per l’àmbit d’apli-
cació dels convenis intercooperatius no tenen la
consideració de terceres no sòcies, llevat de les
operacions amb les seccions de crèdit.

3. Els convenis intercooperatius han d’ésser inscrits
mitjançant escriptura pública en el Registre General
de Cooperatives en funció del domicili de les coo-
peratives participants de l’acord i en el full obert a
cadascuna.

ARTICLE 127. ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ

ECONÒMICA

En el desenvolupament de la seva activitat, la coo-
perativa podrà vincular-se a tercers mitjançant els
acords, convenis, pactes o contractes que consideri
convenient.

TÍTOL 2

DE LES FEDERACIONS I LES CONFEDERACIONS

ARTICLE 128. DISPOSICIONS GENERALS

Amb la finalitat de representar, defensar i promoure
llurs interessos, les societats cooperatives regulades

per aquesta Llei poden constituir federacions de
classes de cooperatives de Catalunya i confederaci-
ons.

ARTICLE 129. FEDERACIONS DE COOPERATIVES

1. Podran ser membres de les federacions constitu-
ïdes d’acord amb l’article anterior les cooperatives
que, amb independència de la legislació que els si-
gui aplicable, desenvolupin la seva activitat en el
territori de Catalunya.

2. Són funcions de les federacions:

a) La representació pública, pel que fa al seu sector
d’activitat o branca, de la cooperació, de manera
que pot exercir les accions legals pertinents, així
com la representació i la defensa dels interessos
generals de les cooperatives i dels seus associats
davant l’Administració pública i qualsevol altra
persona física o jurídica. En especial, estan legiti-
mades per defensar els interessos del món coopera-
tiu i el respecte a la legislació cooperativa davant
qualsevol instància jurisdiccional.

b) La participació en la difusió dels principis coo-
peratius i l’estímul a l’educació i la formació de
cooperatives.

c) La promoció, l’organització, l’orientació i la for-
mació cooperatives de les persones sòcies, dels
seus membres de base i, si escau, del públic en ge-
neral.

d) La promoció i organització de serveis d’assesso-
rament, d’auditoria i d’assistència tècnica i jurídica,
i de qualsevol altre que sigui convenient als interes-
sos de les persones sòcies i membres de base.

e) El manteniment, el foment i la divulgació dels
principis inspiradors del moviment cooperatiu
d’acord amb les directrius i recomanacions dels
congressos de l’Aliança Cooperativa Internacional
i la legislació cooperativa aplicable.

f) Exercir d’àrbitre i mitjancer en els conflictes que
es puguin suscitar entre les cooperatives associa-
des, o entre aquestes cooperatives i les persones
sòcies, quan les parts afectades ho sol·licitin o ho
hagin establert en els seus estatuts socials.

g) La promoció i la realització d’estudis, publicaci-
ons, certàmens, exposicions i altres activitats que
facin referència al moviment cooperatiu en general
i a les branques de la cooperació en particular.

h) La col·laboració amb empreses, institucions i or-
ganismes per al foment de l’educació i la formació
cooperatives, i el desenvolupament de la presència
del moviment cooperatiu a la societat.

i) Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga a
les esmentades anteriorment.

3. Les societats agràries de transformació i les enti-
tats que associen agrupacions de productors agraris
es poden integrar, encara que no tinguin la condició
de societats cooperatives, en les federacions de co-
operatives agràries.
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4. El nombre mínim de cooperatives per constituir
una federació és de 15, excepte en el cas de les co-
operatives de crèdit, en que és de 3. La constitució i
el funcionament de les federacions està subjecta al
que aquesta Llei estableix per a les cooperatives de
segon grau.

5. Perquè una federació es consideri general i la
seva denominació es pugui referir a un àmbit geo-
gràfic determinat, la federació haurà d’acreditar
l’afiliació del 35% de les cooperatives inscrites i
amb activitat, en l’àmbit i la classe respectius. En
cas contrari, la denominació no pot incloure patro-
nímics ni qualificacions que es refereixen a un àm-
bit geogràfic o l’identifiquin.

6. Les federacions generals són representades di-
rectament en el Consell Superior de la Cooperació.

ARTICLE 130. CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE

CATALUNYA

1. La Confederació de Cooperatives de Catalunya
és l’òrgan màxim de representació de les cooperati-
ves i de les seves organitzacions sotmeses a aquesta
Llei.

2. Correspon a la Confederació:

a) La representació pública de la cooperació, de ma-
nera que pot exercir les accions legals pertinents.

b) La participació en la difusió dels principis coo-
peratius i l’estímul a l’educació i la formació de
cooperatives.

c) L’organització de serveis d’interès comú per a les
cooperatives.

d) En general, tot el que és beneficiós per a la coo-
peració i les seves entitats.

3. La Confederació ha d’estar integrada per federa-
cions generals, segons branques o classes de coope-
ratives. En els estatuts socials s’establiran els crite-
ris concrets de representació de cadascuna.

4. Els estatuts socials, que han de contenir les nor-
mes electorals dels seus òrgans, s’han de sotmetre
als criteris fixats per aquesta Llei i, un cop aprovats,
s’han d’inscriure en el registre de cooperatives
competent.

ARTICLE 131. PERSONALITAT JURÍDICA I CAPACITAT D’OBRAR

Les federacions i la Confederació tenen personalitat
jurídica i plena capacitat d’obrar.

TÍTOL 3

L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I EL COOPERATIVISME

CAPÍTOL 1

DE LA INSPECCIÓ, DEL RÈGIM SANCIONADOR I DE LA

DESQUALIFICACIÓ

ARTICLE 132. INSPECCIÓ DE COOPERATIVES

1. Correspon al departament competent en matèria
de cooperatives conèixer les infraccions i la impo-

sició de sancions que preveu aquesta Llei, en virtut
d’acta emesa per la Inspecció de Treball i Seguretat
Social, que recollirà, si escau, la infracció correspo-
nent i la proposta de grau d’acord amb els articles
133 i 134 d’aquesta Llei, sens perjudici de les com-
petències que respecte a les cooperatives amb sec-
ció de crèdit té el Departament d’Economia i Finan-
ces.

2. La vulneració dels preceptes d’aquesta Llei i dels
estatuts socials comporta la responsabilitat de la
cooperativa i, per a tot allò que els sigui directament
imputable, la responsabilitat de la totalitat dels
membres del Consell Rector, de la Intervenció de
Comptes, de la Direcció o Gerència, de les persones
amb poders generals i dels liquidadors, que podran
ser sancionats per les infraccions previstes a l’arti-
cle 133 quan resultin responsables.

ARTICLE 133. INFRACCIONS

1. Són infraccions lleus:

a) No tenir o no portar al dia els llibres socials o els
llibres de comptabilitat obligatoris per un termini
superior a 6 mesos, a comptar del darrer assenta-
ment fet.

b) Incomplir l’obligació de lliurar a les persones
sòcies els títols o les llibretes de participació que
acreditin llurs aportacions socials.

2. Són infraccions greus:

a) Incomplir l’obligació d’inscriure els nomena-
ments i les renovacions dels càrrecs i tots els altres
actes que hagin d’ésser registrats.

b) Abonar a les persones sòcies cooperadores en
actiu retorns cooperatius en funció de llur aportació
al capital i no en proporció a les operacions, els ser-
veis o les activitats cooperativitzades que hagin dut
a terme.

c) Vulnerar les disposicions legals i estatutàries o
els acords de l’Assemblea General sobre la imputa-
ció de pèrdues de l’exercici econòmic.

d) No destinar els recursos corresponents al Fons
de Reserva Obligatori i al Fons d’Educació i Pro-
moció Cooperativa, en els casos i per l’import esta-
blerts per llei, pels estatuts o per un acord de l’As-
semblea General.

e) No respectar els drets que, en matèria d’informa-
ció, estableixen els articles 24 i 25 d’aquesta Llei,
en els casos establerts per Llei, pels estatuts o per
un acord de l’Assemblea General.

f) No dipositar els comptes anuals i les auditories,
d’acord amb el que disposa l’article 72 d’aquesta
Llei, en els termes que estableix la legislació corres-
ponent.

g) Superar els límits per a la contractació amb ter-
cers per compte aliè.

3. Són infraccions molt greus:

a) Destinar a finalitats diferents de les que la Llei
determina els recursos del Fons d’Educació i Pro-
moció Cooperativa.
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b) Incomplir l’obligació de sotmetre els comptes de
l’exercici a verificació mitjançant auditoria externa,
si ho estableixen aquesta Llei o els estatuts socials,
ho acorden l’Assemblea General o el Consell Rec-
tor, o ho sol·licita el 15% de les persones sòcies de la
cooperativa.

c) Incomplir les normes legals i estatutàries que re-
gulen l’actualització de les aportacions socials i la
destinació del resultat de regularitzar el balanç de
la cooperativa.

d) No destinar els fons irrepartibles, o l’haver líquid
resultant de la liquidació, d’acord amb allò que pre-
veu aquesta Llei en els casos de liquidació, transfor-
mació, fusió i escissió de la cooperativa.

e) Incomplir les normes legals i estatutàries relati-
ves a l’objecte i la finalitat de la cooperativa.

f) Encobrir, sota la formula de societat cooperativa,
finalitats pròpies de les societats mercantils.

g) Obtenció fraudulenta de subvencions.

ARTICLE 134. SANCIONS

1. La imposició d’una sanció per la comissió d’una
infracció molt greu podrà comportar, a més, la san-
ció accessòria d’exclusió, per temps no inferior a un
any ni superior a tres anys, de la possibilitat d’obte-
nir cap tipus d’ajuts, bonificacions o subvencions
de caràcter públic, qualsevol que sigui la seva fina-
litat.

2. Als efectes de l’aplicació de la sanció correspo-
nent, les infraccions poden ésser de grau mínim,
mitjà i màxim, en funció de les conseqüències eco-
nòmiques i socials que produeixin, del nombre de
persones sòcies de la cooperativa, de la mala fe de
la persona infractora, de la dimensió econòmica
dels fets i del volum d’operacions de la cooperati-
va.

3.

a) Les infraccions lleus se sancionen amb una mul-
ta de 150 euros a 300 euros les de grau mínim; de
301 euros a 450 euros les de grau mitjà, i de 451
euros a 600 euros les de grau màxim.

b) Les infraccions greus se sancionen amb una mul-
ta de 601 euros a 1.500 euros les de grau mínim; de
1501 euros a 2400 euros les de grau mitjà, i de
2.401 euros a 3.005 euros les de grau màxim.

c) Les infraccions molt greus se sancionen amb una
multa de 3.006 euros a 6.000 euros les de grau mí-
nim; de 6.001 euros a 30.000 euros les de grau mit-
jà, i de 30.001 euros a 60.000 euros les de grau mà-
xim, o bé, d’acord amb el que estableix l’article 130
d’aquesta Llei, amb la desqualificació de la coope-
rativa.

4. No obstant el que disposa l’apartat 3, pot ésser
imposada la sanció immediatament inferior a la que
correspondria si ho aconsellen determinades cir-
cumstàncies, degudament acreditades, com el vo-
lum econòmic de les operacions de la cooperativa,
el nombre i les condicions dels socis o la incidència
social de l’entitat.

5. En cas de reincidència o d’infracció continuada,
la infracció serà qualificada en un grau superior. A
més, en cas d’infracció continuada, la resolució
sancionadora comminarà el cessament, mitjançant
la sanció addicional de fins un 20% diari de la mul-
ta principal que s’hagi imposat.

6. En cas d’infracció greu recollida a l’article 133,
apartats 2a) i 2f) d’aquesta Llei, l’encarregat del
registre de cooperatives competent no inscriurà cap
més assentament nou en el full d’inscripció de la
cooperativa fins que no es dipositin els comptes
anuals o l’auditoria de l’exercici, o bé s’inscrigui el
canvi de domicili o la renovació de càrrecs corres-
ponents, sens perjudici de la sanció econòmica que
se li imposi per la infracció comesa.

7. Correspon a les persones titulars de les delegaci-
ons territorials del departament competent en matè-
ria de cooperatives imposar les sancions de fins 600
euros; a la persona titular de la Direcció General
competent, les sancions de fins a 3.005 euros; a la
persona titular de la conselleria competent, les san-
cions de fins a 30.000 euros, i al Govern, a proposta
de la persona titular de la conselleria competent, les
sancions de fins a 60.000 euros.

8. La tramitació dels expedients sancionadors ha de
respectar la normativa del procediment administra-
tiu, i específicament la normativa del procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència
de la Generalitat. En el supòsit de les infraccions
molt greus, és preceptiu, per a la resolució de l’ex-
pedient sancionador, l’informe del Consell Superior
de la Cooperació, que ha d’ésser emès en el termini
de quaranta dies; la no-emissió de l’informe, tan-
mateix, no paralitza la continuació del procediment.

9. En el supòsit de pluralitat d’infraccions recolli-
des en un únic expedient sancionador, serà compe-
tent per imposar la sanció per la totalitat d’aquestes
infraccions qui ho sigui per imposar la de més
quantia.

ARTICLE 135. PRESCRIPCIÓ

Les infraccions a la normativa en matèria de coope-
ratives prescriuen: les lleus als sis mesos, les greus
als dos anys i les molt greus als tres anys, comptats
des de la data de comissió d’aquestes infraccions.

ARTICLE 136. DESQUALIFICACIÓ DE LES COOPERATIVES

1. Pot ésser causa de desqualificació d’una coope-
rativa:

a) La comissió d’una infracció molt greu de normes
imperatives o prohibitives d’aquesta Llei, si és de
grau màxim.

b) La inactivitat dels òrgans socials durant dos anys
consecutius.

c) La no realització de l’objecte social durant dos
anys consecutius.

Els anteriors apartats b) i c) s’han d’entendre apli-
cables en cas de no haver acordat la cooperativa la
dissolució que preveu l’article 85 d’aquesta Llei.
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2. El departament competent en matèria de coope-
ratives podrà incoar expedient sancionador de des-
qualificació a les cooperatives que incorrin en qual-
sevol dels tres supòsits que preveu l’apartat 1
d’aquest article.

3. En els supòsits a què es refereixen les lletres b) i
c) de l’apartat 1, el departament competent en matè-
ria de cooperatives requerirà a la cooperativa que
esmeni la causa de desqualificació en un termini no
superior als sis mesos des de la notificació o la pu-
blicació d’aquest requeriment. L’incompliment del
requeriment originarà la incoació de l’expedient de
desqualificació.

4. El procediment per a la desqualificació s’ha
d’ajustar a la normativa de procediment administra-
tiu, amb les particularitats següents:

a) S’ha de notificar al Consell Rector de la coopera-
tiva que, en compliment del tràmit d’audiència, pot
presentar, en un termini no inferior a 10 dies ni su-
perior a 15, les al·legacions, documents i justificaci-
ons que estimi pertinents. Si aquesta notificació no
és possible, el tràmit es compleix publicant l’avís
corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

b) Es pot presentar recurs contenciós administratiu
contra la resolució administrativa de desqualifica-
ció, la qual no és executiva, en aquest cas, fins que
no es dicta la sentència ferma.

5. La resolució de desqualificació, dictada pel con-
seller o consellera competent en matèria de coope-
ratives, amb informe previ del Consell Superior de
la Cooperació, es publicarà al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. Un cop esdevingui ferma
tindrà efectes registrals d’ofici i implicarà la disso-
lució de la cooperativa i la cancel·lació preventiva
immediata dels assentaments registrals fins a la pre-
sentació de l’escriptura de liquidació en el registre
de cooperatives competent.

6. La liquidació de la cooperativa desqualificada
s’haurà de realitzar en el termini màxim de 3 anys
des de la notificació de la cancel·lació preventiva.
Transcorregut aquest termini, es procedirà d’acord
amb el que s’estableix als articles del 86 al 89
d’aquesta Llei.

CAPÍTOL 2

DE LA PROMOCIÓ COOPERATIVA

ARTICLE 137. MESURES DE FOMENT

1. La Generalitat de Catalunya reconeix la impor-
tància del moviment cooperatiu per al desenvolu-
pament de Catalunya i, per això, i també en com-
pliment del que disposa l’article 129 de la Constitu-
ció, ha d’adoptar les mesures que calguin perquè
les cooperatives puguin complir els seus objectius,
i fomentar la consolidació i vertebració social i
econòmica de les cooperatives i del moviment coo-
peratiu.

2. Es fomentarà l’activitat que desenvolupen les so-
cietats cooperatives mitjançant mesures que afavo-
reixin la inversió empresarial, la creació d’ocupa-
ció, l’augment del nivell de formació professional i
preparació tècnica dels socis, l’associacionisme
cooperatiu i les formes de col·laboració econòmica
que es preveu als capítols 9, 10 i 11 del títol 1
d’aquesta Llei.

3. Les cooperatives tindran dret preferent en els ca-
sos d’empat en els concursos i subhastes en què
participin, convocats per l’administració autonòmi-
ca catalana i ens que en depenguin, per la realitza-
ció d’obres, serveis i subministraments.

ARTICLE 138. ENSENYAMENT DEL COOPERATIVISME

1. El departament competent en matèria de coope-
ratives i el Departament d’Ensenyament han d’a-
doptar en col·laboració les decisions necessàries
perquè sigui possible donar a conèixer el cooperati-
visme en els centres d’ensenyament de qualsevol
classe i grau.

2. Quan la tasca de formació cooperativa es dirigei-
xi al medi rural, els departaments abans esmentats
compliran la seva funció en estreta col·laboració
amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pes-
ca, el qual exercirà la tasca corresponent a través
dels seus serveis d’expansió i capacitació agrària.

ARTICLE 139. PARTICIPACIÓ EN ELS CONSELLS DELS

DEPARTAMENTS DE LA GENERALITAT

El moviment cooperatiu, per mitjà de les seves fe-
deracions de classes reconegudes com a generals
en aquesta Llei, ha de participar, en el grau que en
cada cas es determini, en les institucions, els òrgans
o els consells que existeixin, o que creïn en el futur
els diferents departaments de la Generalitat, per al
millor compliment de la seva funció en les àrees
econòmiques, socials i polítiques.

ARTICLE 140. CANALITZACIÓ DE FONS MITJANÇANT LES

COOPERATIVES

Les quantitats que es rebin de les diferents adminis-
tracions públiques provinents d’ajuts estructurals,
sectorials o d’un altre tipus han de ser canalitzades,
en la mesura que sigui possible, mitjançant socie-
tats cooperatives.

ARTICLE 141. ACCIÓ DEL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I PESCA EN RELACIÓ AMB LES COOPERATIVES

1. El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
ha d’exercir les seves activitats fonamentalment per
mitjà de societats cooperatives quan, per raons tèc-
niques, calgui comptar amb grups de persones pa-
geses o ramaderes organitzats per al compliment
dels seus objectius.

2. Així mateix, el Departament d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca ha d’establir condicions preferents
per a les cooperatives agràries en la concessió
d’ajuts de qualsevol mena que s’hagin establert per
als agricultors i agricultores o llurs agrupacions.
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ARTICLE 142. ACCIÓ DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR

SOCIAL EN RELACIÓ AMB LA INTEGRACIÓ SOCIAL MITJANÇANT

LES COOPERATIVES

El Departament de Benestar Social ha de promoure
les mesures adequades en suport de les cooperatives
que tinguin per objecte alguna de les àrees d’actua-
ció dels serveis socials.

ARTICLE 143. AJUTS PER A LA CREACIÓ DE COOPERATIVES DE

SEGON GRAU O PER A LA FUSIÓ DE COOPERATIVES

S’establiran subvencions, desgravacions o crèdits
preferents, en els supòsits de creació de cooperati-
ves de segon grau, de fusió de cooperatives, d’esta-
bliment de concerts entre cooperatives agrícoles i
de consumidors, i d’establiment de grups coopera-
tius, sempre que l’actuació proposada sigui favora-
ble al moviment cooperatiu.

ARTICLE 144. DRET A L’ADQUISICIÓ DE TERRENYS

Les cooperatives d’habitatge i les que presten ser-
veis públics tindran dret a l’adquisició de terrenys
de gestió pública pel sistema d’adjudicació directa,
per al compliment dels seus fins específics.

ARTICLE 145. CONDICIONS DE VENDES

Les societats cooperatives tenen, en la distribució o
en la venda, la condició de majoristes, però poden
vendre a la menuda com a detallistes. Els lliura-
ments de béns i les prestacions de serveis proporci-
onats per les cooperatives als seus socis, ja siguin
produïts per aquests socis o adquirits de tercers per
al compliment dels seus fins socials, no tenen consi-
deració de vendes.

ARTICLE 146. ACTIVITATS COOPERATIVES INTERNES

Es consideren activitats cooperatives internes, i te-
nen el caràcter d’operacions de transformació pri-
mària, les que realitzin les cooperatives agràries i
d’altres anàlogues amb productes o materials, fins i
tot proveir-se del necessari per tercers, sempre que
siguin destinats exclusivament a les explotacions
de les persones que en són sòcies. Des del punt de
vista tributari, això només afecta els tributs impo-
sats per la Generalitat.

ARTICLE 147. NORMES PER A CONSTITUIR I DESENVOLUPAR

COOPERATIVES

Sens perjudici dels drets i de les obligacions que en
matèria fiscal la legislació de l’Estat atribueixi a les
cooperatives, la Generalitat de Catalunya, en l’àm-
bit de la seva competència en aquestes matèries, dic-
tarà les normes adequades que facilitin la constitu-
ció i el desenvolupament de les societats cooperati-
ves, d’acord amb les exigències de la política social
i per raó de la voluntat de servei a la comunitat que
anima el moviment cooperatiu.

ARTICLE 148. CREACIÓ DE COOPERATIVES DE SERVEIS

PÚBLICS

L’Administració pública de Catalunya, en el desen-
volupament de serveis públics que puguin prestar-
se amb la participació directa dels ciutadans esti-

mularà la creació de cooperatives amb aquest ob-
jectiu i compartirà així la gestió d’aquests serveis.

TÍTOL 4

DEL CONSELL SUPERIOR DE LA COOPERACIÓ

CAPÍTOL 1

DEL CONSELL SUPERIOR DE LA COOPERACIÓ

ARTICLE 149. FINALITAT

La Generalitat de Catalunya reconeix l’interès pre-
ferent de les cooperatives constituïdes conforme-
ment a aquesta Llei i en fomentarà llur participació
en l’activitat econòmica i social. Amb aquesta fina-
litat és constituït el Consell Superior de la Coopera-
ció.

ARTICLE 150. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

1. El Consell Superior de la Cooperació és un orga-
nisme col·laborador de la Generalitat en tot l’àmbit
de competències que sobre cooperatives li perto-
quen.

2. Corresponen al Consell Superior de la Coopera-
ció les competències específiques següents:

a) Fer estudis, informes, propostes i dictàmens en
relació amb les normes i disposicions legals que
afectin les cooperatives, difondre aquestes normes i
disposicions i impulsar totes les accions encamina-
des a facilitar la intercooperació.

b) Vetllar, sens perjudici de les funcions inspectores
que pertoquen a l’Administració, pel compliment
dels principis cooperatius en la utilització del Fons
d’Educació i Promoció Cooperativa i pel respecte
de les regles d’una gestió correcta i democràtica,
especialment en els casos de liquidació de les coo-
peratives.

c) Intervenir per via de conciliació en les qüestions
que sorgeixen entre les entitats regulades per
aquesta Llei o entre aquestes entitats i llurs associ-
ats.

d) Complir funcions arbitrals, com a sistema de re-
solució de conflictes en la forma determinada per
reglament.

e) Debatre i discutir, en general, les qüestions que
afecten el sector cooperatiu, amb vista a orientar-lo.

ARTICLE 151. COMPOSICIÓ

1. El Consell Superior de la Cooperació és integrat
pels membres següents:

a) La persona titular del departament competent en
matèria de cooperatives, que exerceix la titularitat
de la Presidència.

b) 12 representants de l’Administració de la Gene-
ralitat, entre els quals hi ha la persona titular de la
Direcció General competent en la matèria, que exer-
ceix la titularitat de la Vicepresidència primera.
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c) 13 membres en representació de les diverses
branques de federacions de cooperatives, entre els
quals estarà la persona titular de la presidència de
la Confederació de Cooperatives de Catalunya, es-
collits de manera que totes hi siguin presents. Una
d’aquestes persones representants exerceix el càr-
rec de titular de la Vicepresidència segona.

d) 4 persones de competència i vàlua reconegudes en
el camp de la cooperació, nomenades pel Parlament.

e) Una persona titular de la secretaria, amb veu i
sense vot, nomenada per la conselleria competent en
matèria de cooperatives.

2. S’han de determinar per reglament les funcions
de la presidència i de les vice-presidències, el pro-
cediment de nomenament dels membres determi-
nats per les lletres b), c) i e) de l’apartat 1 i el règim
de les substitucions o les delegacions de funcions
entre els membres del Consell.

Tots els membres del Consell Superior de la Coope-
ració són proposats pels organismes que han de re-
presentar. El nomenament dels membres del Consell
Superior de la Cooperació és fet pel Govern de la
Generalitat i la seva renovació és feta a petició de
qui els va proposar.

ARTICLE 152. FUNCIONAMENT

1. El Consell Superior de la Cooperació funciona en
sessions plenàries i en comissió permanent.

2. Correspon a la Comissió Permanent d’executar
els acords del Ple, de resoldre les qüestions ordinà-
ries i de preparar les reunions del Ple.

3. La Comissió Permanent és formada pels 7 mem-
bres següents del Consell:

a) La persona titular de la presidència, que pot dele-
gar les seves funcions en la forma que sigui esta-
blerta per reglament.

b) 2 dels representants de l’Administració de la Ge-
neralitat.

c) 3 dels representants de les federacions de coope-
ratives.

d) 1 dels membres designats pel Parlament.

4. La persona titular de la secretaria del Consell as-
sisteix també a les reunions de la Comissió Perma-
nent.

5. El Consell Superior de la Cooperació, que ha
d’establir les regles de funcionament del Ple i de la
Comissió Permanent, s’ha de reunir en sessió plenà-
ria com a mínim 1 vegada a l’any.

ARTICLE 153. NATURALESA JURÍDICA

El Consell Superior de la Cooperació és un òrgan
consultiu, de participació i mediació de l’Adminis-
tració de la Generalitat.

ARTICLE 154. FINANÇAMENT

El Consell Superior de la Cooperació és finançat
amb les quantitats que li assignen els pressupostos
de la Generalitat.

CAPÍTOL 2

DE LA CONCILIACIÓ I L’ARBITRATGE

ARTICLE 155. CONCILIACIÓ I ARBITRATGE DAVANT EL

CONSELL SUPERIOR DE LA COOPERACIÓ

1. Les qüestions que són matèria d’aquesta Llei i
les normes cooperatives que la desenvolupin, que es
plantegin entre cooperatives, entre alguna persona
sòcia i la cooperativa a la qual pertany, i entre per-
sones sòcies d’alguna cooperativa, o entre aquesta
cooperativa i la federació en què s’agrupa, poden
ser plantejades a conciliació en el Consell Superior
de la Cooperació, o bé directament a la jurisdicció
ordinària corresponent d’acord amb l’article 156
d’aquesta Llei. El procediment de conciliació s’es-
tableix per reglament, que podrà determinar els su-
pòsits en què sigui obligatori l’intent de conciliació
com a requisit previ al procediment judicial corres-
ponent.

2. Les qüestions a què es refereix l’apart 1 poden
ésser sotmeses, si ho sol·liciten les parts o es preveu
als estatuts socials, a l’arbitratge de la persona o les
persones que designi el president del Consell Supe-
rior de la Cooperació, d’acord amb la legislació vi-
gent sobre la matèria. El procediment de formalitza-
ció i tramitació d’aquests arbitratges s’estableix per
reglament. La competència en matèria d’arbitratge
del Consell Superior de la Cooperació no exclou la
facultat de les parts de sotmetre les seves diferènci-
es a d’altres formes d’arbitratge d’acord amb allò
que preveu la legislació en la matèria.

3. La presentació de la sol·licitud de conciliació o
arbitratge interromp la prescripció i suspèn el
compte del termini per a l’exercici de les accions
regulades per aquesta Llei.

TÍTOL 5

DE LA JURISDICCIÓ I LA COMPETÈNCIA

ARTICLE 156. JURISDICCIÓ I COMPETÈNCIA

1. El coneixement i la resolució dels litigis que es
puguin suscitar a l’empara d’aquesta Llei, pel que
fa a les relacions entre les cooperatives i llurs socis
o sòcies, correspon als jutjats i els tribunals de la
jurisdicció civil, llevat que per disposició legal en
sigui competent una altra, els quals exerceixen la
potestat jurisdiccional de conformitat amb el que
disposen les lleis.

2. Els conflictes entre socis o sòcies treballadores o
socis o sòcies de treball i llurs cooperatives en rela-
ció amb les matèries regulades a l’article 114
d’aquesta Llei es plantejaran davant la jurisdicció
social.

3. Les qüestions de fet que es plantegin entre les
persones sòcies i la cooperativa a què pertanyen, o
entre aquesta cooperativa i la federació en què
s’agrupa poden ésser plantejades a la conciliació o
a l’arbitratge davant el Consell Superior de la Coo-
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peració d’acord amb el que estableix l’article 155
d’aquesta Llei.

4. Atès el caràcter societari del contracte coopera-
tiu, els òrgans jurisdiccionals, per a la solució dels
conflictes entre les cooperatives i llurs socis o sòci-
es, han d’aplicar, preferentment a qualsevol altre ti-
pus de norma, el dret cooperatiu en el sentit estricte,
integrat per aquesta Llei, les disposicions normati-
ves que la despleguen, els estatuts socials de la co-
operativa, els reglaments de règim intern, els altres
acords dels òrgans socials de la cooperativa, els
principis cooperatius catalans, els costums, la tradi-
ció jurídica catalana i, supletòriament, la legislació
cooperativa en general.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA. FOMENT DEL COOPERATIVISME I DE L’ECONOMIA

SOCIAL

El Govern ha d’elaborar i portar a terme programes
anuals que recullin aspectes formatius, econòmics i
financers, que permetin l’impuls i el foment de les
societats cooperatives i de l’economia social.

SEGONA. APORTACIÓ DE DADES

Es faculta a la direcció general competent en la ma-
tèria de cooperatives perquè, amb audiència del
Consell Superior de la Cooperació, pugui reclamar
a les cooperatives les dades que consideri necessà-
ries.

TERCERA. AMPLIACIÓ DEL NOMBRE DE MEMBRES DEL

CONSELL SUPERIOR DE LA COOPERACIÓ

Escoltat el Consell Superior de la Cooperació, i a
proposta del conseller competent en matèria de co-
operatives, el Govern de la Generalitat de Catalu-
nya podrà ampliar el nombre de vocals d’aquest
Consell en el cas que alguna branca de la coopera-
ció, avui no representada, arribi a tenir importància
suficient i es consideri convenient la seva presència
en l’organisme esmentat.

QUARTA. SILENCI ADMINISTRATIU

En el cas de sol·licituds de qualificacions i inscripci-
ons de constitució de societats cooperatives, federa-
cions i confederacions de cooperatives, fusió prò-
pia o per absorció, escissió, liquidació d’aquestes
entitats, i transformació de societats cooperatives en
altres persones jurídiques i d’altres persones jurídi-
ques en societats cooperatives, si transcorreguts 3
mesos des de la sol·licitud d’inscripció aquesta ins-
cripció no s’ha produït, la sol·licitud s’entendrà des-
estimada.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

PRIMERA. ADAPTACIÓ DELS ESTATUTS SOCIALS DE LES

COOPERATIVES ALS PRECEPTES D’AQUESTA LLEI

En el termini de 2 anys, després de la promulgació
d’aquesta Llei, les cooperatives constituïdes abans
d’aquesta data hauran d’adaptar els seus estatuts
socials a la normativa de la Llei.

Passat aquest termini sense que la cooperativa com-
pleixi la seva obligació de presentar els nous esta-
tuts, quedarà desqualificada per resolució del con-
seller competent en matèria de cooperatives i
s’aplicarà el que s’estableix a l’article 136, apartats
5 i 6, d’aquesta Llei.

Qualsevol membre de Consell Rector o persona sò-
cia estarà legitimat per sol·licitar del Consell Rector
la convocatòria d’assemblea general per aprovar la
modificació d’estatuts per a l’adaptació a la nova
Llei; si transcorreguts 2 mesos des de la sol·licitud,
no s’hagués fet la convocatòria, podrà sol·licitar-la
del jutge de primera instància del domicili social, el
qual amb l’audiència prèvia del Consell Rector,
acordarà el que sigui procedent i designarà, si es-
cau, la persona que haurà de presidir l’assemblea.

SEGONA. APLICACIÓ TEMPORAL DE LA LLEI

Els expedients en matèria de cooperatives iniciats
abans de la vigència d’aquesta Llei es tramitaran i re-
soldran d’acord amb les disposicions fins ara vigents.
El contingut de les escriptures i dels estatuts de les
societats cooperatives existents a l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, no podrà ser aplicat si s’hi oposa, i fins
que no siguin adaptats els preceptes estatutaris con-
traris a aquesta norma seran nuls de ple dret.

TERCERA. APLICACIÓ MATERIAL DE LA LLEI

És d’aplicació a totes les cooperatives, subjectes a
aquesta Llei segons l’article 2, amb independència
de la classe a què pertanyin o de la data en què fo-
ren constituïdes.

QUARTA. APLICACIÓ DE LES DISPOSICIONS DEL CAPÍTOL 7
DEL TÍTOL 1

Les disposicions del capítol 7 del títol 1 s’apliquen,
des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, a tot procés
de liquidació de cooperatives, independentment de
la data d’aprovació de l’acord de dissolució o de la
desqualificació administrativa.

CINQUENA. APLICACIÓ DE LA FIGURA DEL SOCI

COL·LABORADOR A LES SECCIONS DE CRÈDIT DE LES

COOPERATIVES

Als efectes d’aquesta Llei, les referències a la figura
de l’adherit de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de re-
gulació del funcionament de les seccions de crèdit
de les cooperatives, s’entendran fetes a la figura del
soci col·laborador que regula la present Llei.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Resten derogades les disposicions de qualsevol
rang que s’oposen al que estableix aquesta Llei, i en
concret el Decret legislatiu 1/1992, de 10 de febrer,
que aprova el Text refós de la Llei de cooperatives
de Catalunya.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DEL

REGISTRE GENERAL DE COOPERATIVES DE CATALUNYA

El Govern ha d’aprovar en el termini màxim de sis
mesos, a comptar de la publicació del text refós, la
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modificació del Decret 33/1993, de 9 de febrer, re-
gulador del Registre General de Cooperatives de
Catalunya.

SEGONA. ENTRADA EN VIGOR DE LA LLEI

Aquesta Llei entrarà en vigor al dia següent a la
seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

ANTECEDENTS DEL PROJECTE

1. Esborrany de l’Avantprojecte de llei de coopera-
tives de Catalunya (juliol de 2001)

2. Informe previ de l’Assessoria Jurídica del Depar-
tament de Treball (5.9.2001)

3. Avantprojecte de llei de cooperatives de Catalu-
nya (14.9.2001)

4. Memòria (14.9.2001)

5. Llista de disposicions afectades i taula de vigèn-
cia ((14.9.2001)

6. Estudi econòmic (14.9.2001)

7. Acta de la reunió de 17 de setembre de 2001 del
Consell Superior Cooperació

8. Acta de la reunió de 17 de setembre de 2001 Con-
sell de Treball de Catalunya

9. Acta de la reunió de 18 de setembre de 2001 del
CORESC

10. Informe de l’Institut Català de la Dona
(17.9.2001)

11. Observacions del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca

12. Observacions del Departament d’Economia i
Finances

13. Informe preceptiu de l’Assessoria Jurídica de
18 de setembre de 2001

14. Observacions del Departament de Benestar So-
cial

15. Text definitiu de l’Avantprojecte de llei de coo-
peratives de Catalunya

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la
Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la
qual s’estableixen normes addicionals
de protecció dels espais d’especial
interès natural afectats per activitats
extractives
Tram. 202-00121/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 30622 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, President del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya, Maria Dolors Nadal i
Aymerich, Portaveu, Maria Dolors Montserrat i Cu-
lleré, Àngels Esteller i Ruedas, Josep Maria Fabre-
gat i Vidal i Ricard Fernández Deu, Diputades i Di-
putats del Grup Popular, d’acord amb allò que dis-
posen els articles 106 i concordants del Reglament
de la Cambra, presenten la següent Proposició de
llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual
s’estableixen normes addicionals de protecció dels
espais d’especial interès natural afectats per activi-
tats extractives, te per objecte «establir mesures
addicionals de protecció del medi ambient per mitjà
d’un tractament especial per a la restauració dels
terrenys i de llur repoblació en espais d’especial
interès natural que siguin o hagin d’ésser objecte
d’explotació minera».

La finalitat perseguida per la pròpia Llei s’ha asso-
lit durant els seus anys de vigència. La necessària
compatibilitat entre les explotacions ubicades dins
d’espais d’especial interès natural i el manteniment
de la qualitat d’aquests espais, s’ha aconseguit grà-
cies a l’aplicació estricte del «principi de restaura-
ció». Aquest principi, regulat en el text de la Llei
12/1981, de 24 de desembre, significa que un cop
finalitzada l’explotació, la zona afectada per aques-
ta s’integri de la forma més fidel possible en el con-
junt natural que l’envolta. Els instruments que pre-
veu la Llei per fer efectiu aquest principi passen
bàsicament per la presentació, informe i aprovació
del corresponent programa de restauració.

La viabilitat del programa de restauració es vincula
a l’atorgament de la corresponent autorització ad-
ministrativa d’explotació de recursos miners, que
correspon al Departament d’Indústria, Comerç i
Turisme, i es sotmet a un estricte règim de control de
la seva execució i aplicació. Per la seva part, la seva
incidència sobre el medi ambient exigeix l’emissió
d’informe del Departament de Medi Ambient, amb
caràcter previ a l’atorgament de l’autorització, in-
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forme que és preceptiu i vinculant. Precisament, és
en aquest punt on interessa introduir importants
modificacions en el text legal vigent, atès que la
concurrència de competències administratives entre
els Departaments de Medi Ambient i d’Indústria,
Comerç i Turisme exigeix una clarificació de la re-
gulació actual, que continua fent referència a l’ex-
tingida Direcció General de Política Territorial.
Igualment, es creu del tot convenient amb la finali-
tat de donar compliment al principi de desconcen-
tració administrativa previst a l’article 103 de la
Constitució, obrir les portes a la possibilitat que les
Delegacions Territorials del Departament de Medi
Ambient puguin emetre, igualment, l’informe pre-
ceptiu i vinculant sobre els programes de restaura-
ció, competència aquesta que està actualment atri-
buïda de forma exclusiva a la Direcció General de
Patrimoni Natural i del Medi Físic

Finalment, atesa la importància de la matèria que
regula la Llei especialment en allò que afecta a l’es-
tabliment de mesures addicionals de protecció del
medi ambient, es creu convenient millorar de forma
substancial la regulació del règim jurídic san-
cionador previst a la Llei 12/1981, de 24 de desem-
bre, per tal d’introduir una major seguretat jurídica.
En aquest sentit es proposen les següents modifica-
cions: nova ordenació dels apartats de l’article 10
de la Llei; increment de la quantia de les sancions
de multa actualment contemplades per tal d’adap-
tar-les a la realitat, i finalment, addició de dos nous
preceptes relatius a l’activitat inspectora i al proce-
diment administratiu sancionador aplicable. Això
sense oblidar l’increment de la quantia de les ano-
menades «multes coercitives», que constitueixen el
principal mitjà d’execució forçosa previst a la Llei
12/1981, de 24 de desembre.

Per aquestes raons, el Grup Popular presenta la se-
güent

PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 12/1981,
DE 24 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN NORMES

ADDICIONALS DE PROTECCIÓ DELS ESPAIS D’ESPECIAL

INTERÈS NATURAL AFECTATS PER ACTIVITATS EXTRACTIVES:

ARTICLE 1

L’apartat 2 de l’article 1 de la Llei 12/1981, de 24
de desembre, per la qual s’estableixen normes addi-
cionals de protecció dels espais d’especial interès
natural afectats per activitats extractives, queda re-
dactat de la següent manera:

«2. Les mesures a que es refereix l’apartat 1 no són
d’aplicació als espais naturals que gaudeixin d’un
règim específic de protecció a l’empara de la Legis-
lació sobre Urbanisme o de les Disposicions vigents
sobre Espais Naturals. Malgrat això, aquestes me-
sures addicionals seran d’aplicació supletòria
quan suposin un major grau de protecció en rela-
ció amb el règim de què es tracti».

ARTICLE 2

L’apartat 2 de l’article 4 de la Llei 12/1981, de 24
de desembre, queda redactat de la següent manera:

«2. El projecte d’explotació i el programa de res-
tauració s’han de presentar a la Delegació Terri-
torial del Departament d’Indústria, Comerç i Tu-
risme competent per raó del territori, tot adjun-
tant-se la documentació preceptiva que exigeix la
Legislació de Mines».

ARTICLE 3

L’article 6 de la Llei 12/1981, de 24 de desembre,
queda redactat de la següent manera:

«Article 6

1. La Delegació Territorial del Departament d’In-
dústria, Comerç i Turisme competent per raó del
territori davant la qual es presenti el projecte d’ex-
plotació en el que s’inclou el programa de restau-
ració, ha de lliurar una còpia ordenada a la Dele-
gació Territorial del Departament de Medi Ambi-
ent per tal que emeti, amb caràcter preceptiu, l’in-
forme a que es refereix l’apartat 4 d’aquest article.

La tramesa per part de la Delegació Territorial del
Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la
documentació esmentada en l’apartat anterior
s’ha de fer en el termini de deu dies a comptar des
de l’entrada de la documentació en el registre de
la Delegació Territorial.

En el cas d’activitats corresponents a les seccions
A i B de la Llei de Mines, la Delegació Territorial
del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme
competent per raó del territori ha d’emetre, amb
caràcter previ, informe sobre l’avaluació econòmi-
ca de l’activitat, d’acord amb l’article 3.

2. En el tràmit d’informe, la Delegació Territorial
del Departament de Medi Ambient competent per
raó del territori ha de donar audiència als Ajunta-
ments afectats i als Departaments de la Generalitat
que s’escaiguin. El termini per presentar al·-
legacions no serà inferior a deu dies ni superior a
quinze.

3. Un cop efectuat l’estudi del programa de restau-
ració i d’acord amb l’informe de la Delegació Ter-
ritorial del Departament d’Indústria, Comerç i Tu-
risme, pel que fa a activitats de les seccions A i B,
la Delegació Territorial del Departament de Medi
Ambient emetrà informe sobre la idoneïtat de les
actuacions de protecció del medi ambient que es
proposen i volen dur-se a terme.

4. L’informe emès per la Delegació Territorial del
Departament de Medi Ambient, que serà vinculant
a tots els efectes, ha d’especificar les condicions
de preservació del medi ambient i els programes de
restauració, la fiança de restauració necessària i
els estudis preliminars necessaris per a una avalu-
ació adequada de l’impacte ambiental».

ARTICLE 4

L’article 7 de la Llei 12/1981, de 24 de desembre,
queda redactat de la següent manera:

«Article 7

La competència per autoritzar l’activitat extractiva
correspon a la Delegació Territorial del Departa-
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ment d’Indústria, Comerç i Turisme competent per
raó del territori. L’autorització ha d’imposar, a més
a més del que sigui procedent segons la Llei de Mi-
nes, les condicions de preservació del medi ambient
i de restauració que s’hagin d’aplicar segons el
contingut de l’informe establert a l’article 6».

ARTICLE 5

L’article 9 de la Llei 12/1981, de 24 de desembre,
queda redactat de la següent manera:

«Article 9

1. L’Administració de la Generalitat, a través de la
Delegació Territorial del Departament de Medi
Ambient competent per raó del territori, pot proce-
dir, previ advertiment al titular de l’explotació, a
l’execució forçosa de les mesures de protecció del
medi ambient incloses en l’autorització, a través de
qualsevol dels mecanismes establerts en el Capítol
V del Títol VI de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú, sens
perjudici del que preveu l’article següent.

Les despeses produïdes per la realització d’aques-
tes mesures són a càrrec del titular de l’explotació

2. Entre els mitjans d’execució forçosa a utilitzar
s’autoritza la imposició de multa coercitiva, l’im-
port de la qual serà de cinc-centes mil pessetes
(3005,06 euros), que es reiterarà per al lapse de
temps suficient per a complir el que s’hagi ordenat.
Aquesta multa coercitiva és independent de les mul-
tes que puguin imposar-se en concepte de sanció i
hi és compatible amb aquesta».

ARTICLE 6

L’article 10 de la Llei 12/1981, de 24 de desembre,
queda redactat de la següent manera:

«Article 10

1. Constitueixen infracció administrativa, als efectes
d’aquesta Llei, tota vulneració de les condicions per
a la protecció del medi ambient contingudes en l’au-
torització administrativa atorgada per la Delegació
Territorial del Departament d’Indústria, Comerç i
Turisme competent, així com la manca de pagament
de les fiances o de les seves actualitzacions.

2. Les sancions a imposar al titular de l’autoritza-
ció administrativa com a conseqüència de la comis-
sió d’alguna infracció administrativa, d’acord amb
l’apartat anterior, consistiran en multa de 100.000
PTA (601,01 euros) fins a 750.000 PTA (4507,59
euros).

3. Són òrgans administratius competents per a la
imposició de les sancions previstes en aquesta Llei
els següents:

a) Per multa de 100.000 PTA (601,01 euros) fins a
300.000 PTA (1803,04 euros), el Delegat o Delega-
da Territorial del Departament de Medi Ambient

b) Per multa de 301.000 PTA (1809,05 euros) fins a
500.000 PTA (3005,06 euros), el Director o Directo-
ra General de Patrimoni Natural i del Medi Físic

c) Per multa de més de 500.000 PTA (3005,06
euros), el conseller o consellera de Medi Ambient.

4. Per a graduar les multes hom s’atindrà a la con-
currència de les següents circumstàncies:

a) la gravetat de la infracció comesa

b) la superfície afectada per la conducta infractora

c) l’existència d’intencionalitat

d) la reiteració

e) la major o menor entitat dels perjudicis causats.

5. La imposició de la corresponent sanció de multa
és independent de l’exigència d’indemnització dels
danys i perjudicis causats, així com de la possible
responsabilitat administrativa exigible pels òrgans
administratius competents en matèria de mines o de
la responsabilitat penal en què hagin pogut incór-
rer els titulars de l’autorització

6. El que disposa aquest article s’entén sens perjudi-
ci de la facultat que correspon a les Delegacions Ter-
ritorials del Departament d’Indústria, Comerç i Tu-
risme d’acordar la suspensió provisional dels treballs
d’aprofitament de recursos miners en els supòsits de
greu perill per a la protecció del medi ambient. En
aquests casos, hom ho posarà en coneixement de la
corresponent Delegació Territorial del Departament
de Medi Ambient, que en el termini màxim de tres dies
manifestarà la seva conformitat o disconformitat en
l’adopció de la mesura prevista.

ARTICLE 7»

S’afegeix l’article 11 de la Llei 12/1981, de 24 de
desembre, que tindrà el redactat següent:

«Article 11

1. Les actuacions inspectores que calgui dur a ter-
me per tal de garantir el compliment de les mesures
addicionals de protecció del medi ambient adopta-
des d’acord amb el que disposa aquesta Llei seran
dutes a terme per funcionaris públics de l’Adminis-
tració de la Generalitat, adscrits al Departament
de Medi Ambient

2. Els funcionaris inspectors gaudeixen de la con-
dició d’autoritat a tots els efectes del que disposa
aquesta Llei.

3. Les actuacions inspectores que hagi de dur a ter-
me el Departament de Medi Ambient s’han de coor-
dinar necessàriament amb les actuacions inspecto-
res del funcionaris de les Delegacions Territorials
del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme,
d’acord amb els criteris que en aquest sentit s’esta-
bleixin per reglament».

ARTICLE 8

S’afegeix l’article 12 de la Llei 12/1981, de 24 de
desembre, que tindrà el següent redactat:

«Article 12

1. L’exercici de la potestat sancionadora per part
dels òrgans administratius competents ha d’ajus-
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tar-se als principis establerts en el Títol IX de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

2. El corresponent expedient sancionador
s’instruirà i resoldrà de conformitat amb allò que
disposa la normativa vigent a Catalunya sobre el
procediment sancionador aplicable als àmbits de
competència de la Generalitat».

DISPOSICIONS FINALS

Primera.- S’autoritza al Govern de la Generalitat a
efectuar-ne les adaptacions necessàries a aquesta
Llei del Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre les
normes de protecció del medi ambient d’aplicació a
les activitats extractives.

Segona.- La present Llei entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya».

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2001

Alberto Fernández Díaz, Maria Dolors Nadal i
Aymerich, Maria Dolors Montserrat i Culleré, Àn-
gels Esteller i Ruedas, Josep Maria Fabregat i Vidal,
Ricard Fernández Deu

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.10.07. MOCIONS DE CENSURA

Moció de censura al president de la
Generalitat i proposta del diputat Sr.
Pasqual Maragall i Mira com a candi-
dat a la presidència
Tram. 205-00001/06

Presentació: Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi

MESA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 5
d’octubre de 2001, de conformitat amb el que dis-
posen concordadament l’article 87 de la Llei 3/
1982, de 23 de març, del Parlament, del President i
del Consell Executiu de la Generalitat i l’article
121.1 del Reglament del Parlament, ha admès a trà-
mit la Moció de censura presentada per quaranta-
nou diputats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi,  la qual inclou com a candidat
a la presidència de la Generalitat el diputat Sr. Pas-
qual Maragall i Mira (reg. 31250).

Així mateix, l’ha comunicada al president de la Ge-
neralitat i als portaveus dels grups parlamentaris i
n’ha ordenat la publicació en el Butlletí Oficial del
Parlament de Catalunya.

El termini per a presentar les mocions alternatives a
què es refereix l’article 88.1 de la Llei damunt dita
acaba dilluns propvinent dia 8, a les 9:30 hores.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2001

Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

A LA MESA DEL PARLAMENT

De conformitat amb el que disposen concordada-
ment l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, l’article
87 de la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament,
del President i del Consell Executiu de la Generali-
tat i l’article 121.1 del Reglament, els membres del
Parlament que sotasignen presentem la següent

MOCIÓ DE CENSURA

D’ençà del debat de política general de la tardor de
2000 i molt especialment després de la darrera re-
modelació del govern el gener de 2001 s’ha produït
un creixent deteriorament de la situació política a
Catalunya. El govern s’ha instal·lat en una perma-
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nent confusió, ha pres poques decisions i sovint
equivocades i no ha contribuït ni a la governació del
país, ni a l’aprofundiment de l’autogovern, ni a
l’atenció de les demandes dels ciutadans.

El bloqueig polític i una certa regressió han conduït
a un tancament del govern, a la pèrdua de la més
elemental capacitat de diàleg i a concentrar-se en la
solució de les querelles internes o a la refundació
de la coalició.

El govern no ha pogut donar compliment als seus
compromisos electorals i polítics. L’acord sobre el
finançament ha deixat sense abordar qüestions cab-
dals i això ha impedit que es pugui considerar un
model tancat i menys satisfactori. S’haurà de mo-
dificar i revisar i caldrà incorporar totes aquelles
qüestions no abordades, ni plantejades. I a més des-
prés del balanç del sistema acordat el 1996 es cons-
tata que el govern de Catalunya ha perdut de forma
creixent capacitat de maniobra, capacitat d’iniciati-
va i capacitat d’inversió. El recurs a crèdits a molt
llarg termini, a mètodes de pagament que desplacen
en el temps els compromisos i una política de fi-
nançament a llarg de les subvencions finalistes ga-
ranteixen una herència difícil i greu. La llei d’esta-
bilitat pressupostària, votada en contra però con-
sentida, agreuja encara més la situació i acredita un
bloqueig imminent de conseqüències encara incal-
culables.

Igual com amb els diners el present mandat no s’ha
caracteritzat per avenços significatius en l’autogo-
vern. Els traspassos significatius pendents seguei-
xen pendents, el recurs a l’article 150.2 de la Cons-
titució ha estat l’excepció que confirma la regla, i
l’aplicació innovadora de capacitats pròpies que
atorga l’Estatut ha estat mínima i quasi inexistent.
El balanç tampoc no és millor en el que fa referèn-
cia al compliment dels compromisos parlamentaris.
S’han vulnerat acords, s’ha afirmat taxativament
que se’n incomplirien alguns, i amb considerable
freqüència el govern ha emprès un camí contrari a la
voluntat expressada per la Cambra Catalana fins al
punt de contradir en alguna ocasió amb l’acció de
govern el vot dels mateixos diputats i diputades de
la majoria. El cas més paradigmàtic però no l’únic
ha estat el Pla Hidrològic Nacional.

Tampoc no s’han aconseguit avenços significatius
en matèries de caire identitari que han presidit sem-
pre el discurs de la majoria però han trobat una de-
fensa tova o actituds claudicants en les relacions
amb el govern de l’Estat (és el cas de les matrícules,
les monedes o els segells de correus...).

No cal dir que en matèries sensibles sobre les que
el Parlament s’ha pronunciat o ha creat comissions
especials d’estudi, o ponències conjuntes, com en
el cas de la seguretat, la immigració o l’organitza-
ció territorial el govern ha emprès més el camí de la
propaganda que el de l’acció i en alguns casos s’ha
limitat a avortar les iniciatives de caràcter conjunt
que s’havien iniciat.

Les limitacions en el terreny de la planificació, de
l’atenció al territori i el medi, de l’impuls estratègic

de noves infrastructures, de l’atenció a la demanda
energètica amb un model global i de conjunt avui
per avui inexistent, s’han fet evidents sovint i han
estat causa de conflictes socials i territorials.

Les polítiques socials, educatives i culturals han
perdut credibilitat i empenta i no han tingut la indis-
pensable coherència per tal d’atendre amb igualtat
de drets i deures el conjunt de la ciutadania. En el
context relativament favorable, fins ara, pel que fa
a la conjuntura econòmica s’ha perdut l’oportunitat
de concentrar esforços i recursos en aquests camps
que com els de les polítiques d’atenció a les famíli-
es els temps que venen requeriran de més i més
atenció i d’una planificació de conjunt que no ha
existit fiant-ho tot a polítiques limitades d’acció
puntual, mera assistència o com a molt de subvenció
indiscriminada.

Finalment, el govern ha rebutjat l’acord i la coordi-
nació institucionals, ha negat la coherència d’un
edifici en el que els governs locals hi tenen el seu
paper i ha conduït els afers sovint en termes de con-
frontació i recel més que en termes de col·laboració
fins a l’extrem de recórrer a actituds intransigents
més favorables a la crispació que a la necessària
pacificació. Perduda l’autoritat moral s’ha optat per
la simple imposició.

Aquest conjunt de raons fan recomanable un canvi
urgent a Catalunya. Cal un nou govern que entengui
i atengui els problemes i les aspiracions dels cata-
lans i catalanes i cal que aquests coneguin ara que
aquest canvi és possible, que hi ha una alternativa,
que hi ha un programa de govern i un compromís
amb els catalans.

Ara és el moment d’un canvi tranquil i raonable.

Per tots aquests motius i d’acord amb els articles
damunt dits, els diputats i diputades que sotasignen
presenten aquesta moció de censura i com a candi-
dat a la presidència de la Generalitat el diputat I. Sr.
Pasqual Maragall i Mira.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2001

Joaquim Nadal i Farreras, Manuela de Madre i Orte-
ga, Josep Ma. Vallès i Casadevall, Carme Valls i
Llobet, Higini Clotas i Cierco, Lluís Armet i Coma,
Ramon Espasa i Oliver, Carme Figueras i Siñol,
Montserrat Tura i Camafreita, Manuel Bustos i Gar-
rido, Miquel Iceta i Llorens, Pilar Malla i Escofet,
Joan Ferran i Serafini, Miquel Barceló i Roca, Josep
M. Carbonell i Abelló, Teresa Serra i Majem, Josep
M. Rañé i Blasco, Àlex Masllorens i Escubós, Joan
Roma i Cunill, Caterina Mieras i Barceló, Josep
Clofent i Rosique, Oriol Nel·lo i Colom, David Pérez
Ibáñez, M. Assumpta Baig i Torras, Josep Casajuana
i Pladellorens, Pilar Díaz i Romero, Bernardo Fer-
nández i Martínez, M. Àngela Gassó i Closa, Flora
Vilalta i Sospedra, M. Jesús Fanego i Lorigados,
Juan Manuel Jaime i Ortea, Marc López i Plana,
Cristina Viader i Anfrons, Joan Galceran i Margarit,
Roberto Labandera i Ganachipi, Marina Geli i Fà-
brega, Manel Nadal i Farreras, Joan Surroca i Sens,
Martí Sans i Pairutó, Antoni Siurana i Zaragoza,
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Ramon Vilalta i Oliva, Francesc Boya i Alós, Marta
Camps i Torrens, Joaquim Llena i Cortina, Montser-
rat Duch i Plana, Martí Carnicer i Vidal, Antoni Sa-
baté i Ibarz, Josep M. Simó i Huguet, Núria Segú i
Ferré

Atès el que disposa l’article 121.1 del Reglament,
accepto la candidatura a President de la Generalitat

Pasqual Maragall i Mira
Diputat, candidat a President de la Generalitat

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre la creació
de l’Escola Superior de Policia de Ca-
talunya (ESPC)
Tram. 250-01776/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 19.09.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 29279)

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

«... crear l’Escola Superior de Policia de Catalunya,
que haurà d’ubicar en les instal·lacions que disposa
l’actual Escola de Policia de Catalunya, com a cen-
tre... »

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

«... L’ingrés a l’ESPC es podrà fer intern o extern,
però...»

ADDICIÓ DE NOUS PARÀGRAFS

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi

«El Parlament insta el Departament d’Interior a fer
conèixer als estudiants universitaris, a través de
reunions convocades a les pròpies facultats, la pos-
sibilitat que els llicenciats universitaris s’incorpo-
rin a la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra.»

Proposició no de llei sobre la dotació
de les regions policials on s’ha des-
plegat la Policia de la Generalitat -
Mossos d’Esquadra de grups de tèc-
nics especialistes en desactivació
d’artefactes explosius (Tedax)
Tram. 250-01777/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 19.09.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 29840)

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

«El Parlament de Catalunya, davant les actuacions
de grups violents que darrerament han amenaçat la
seguretat de les persones i béns a Catalunya amb
artefactes explosius:

a) Manifesta la seva més enèrgica repulsa contra
aquests actes criminals, que han manllevat la vida
d’un agent del cos de Mossos d’Esquadra a Roses.

b) Felicita els cossos policials que han actuat a
Catalunya, tant el de Mossos d’Esquadra com els
Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, per la seva
eficàcia en la detecció, desallotjament de persones
i desactivació d’artefactes explosius.

c) Insta el Govern de la Generalitat a mantenir el
grup d’especialistes TEDAX del cos de Mossos
d’Esquadra disponibles les 24 hores dels 365 dies
de l’ any, així com a garantir la seva cobertura ar-
reu del territori dins dels breus terminis de temps
que requereix la urgència de la seva actuació.»
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Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’unitats dependents per a
mares empresonades que viuen amb
els fills
Tram. 250-01806/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de vorals per a vianants entre
els quilòmetres 17 i 19 de la carretera
C-243
Tram. 250-01807/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la facilita-
ció d’informació i la no-autorització del
pas de la línia d’alta tensió entre Espa-
nya i França pel Pallars
Tram. 250-01809/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la redacció
d’un projecte de millora de la carretra
C-58, entre Terrassa (Vallès Occiden-
tal) i Castellbell i el Vilar (Bages), i la
construcció de dos nous enllaços a
Viladecavalls i Vacarisses (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 250-01811/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre les gesti-
ons amb el Govern de l’Estat perquè
es doti l’autopista A-2 d’un carril se-
gregat per a ús exclusiu de les línies
regulars d’autobusos entre Sant Feliu
de Llobregat (Baix Llobregat) i Barce-
lona
Tram. 250-01814/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.
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Proposició no de llei sobre la preven-
ció de l’activitat de col·lectius violents
als estadis esportius
Tram. 250-01817/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’educació
visual i plàstica i la musical
Tram. 250-01819/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la millora
dels transport sanitari als municipis
del Masnou, Alella i Teià (Maresme)
Tram. 250-01822/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’organitza-
ció d’un debat previ a la reforma de la
legislació universitària, amb la partici-
pació de les comunitats autònomes i
de la Conferència de Rectors de les
Universitats espanyoles
Tram. 250-01831/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la con-
demna de la violació dels drets hu-
mans a l’Afganistan
Tram. 250-01833/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’adequa-
ció de l’exigència de coneixements de
llengua catalana en els processos se-
lectius de personal al servei de la Ge-
neralitat
Tram. 250-01837/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.
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Proposició no de llei sobre el traspàs
a la Generalitat de la carretera L-800
Tram. 250-01838/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre el nou pro-
jecte de construcció d’una central tèr-
mica a Sant Pere de Torelló (Osona) i
l’adequació a les necessitats del muni-
cipi
Tram. 250-01842/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre el compli-
ment de les previsions de construc-
ció d’habitatges de lloguer per a joves
durant el període 1999-2003
Tram. 250-01844/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’orientació
de l’obra social de les caixes d’estalvi,
amb atenció preferent al territori on
s’implanten
Tram. 250-01850/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre el refor-
çament dels serveis d’urgències qui-
rúrgiques de l’Hospital General de
Granollers (Vallès Oriental) i la deriva-
ció dels malalts a altres centres en ca-
sos de saturació
Tram. 250-01852/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.
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Proposició no de llei sobre les gesti-
ons amb el Govern de l’Estat perquè
modifiqui el Reial decret 63/1995, so-
bre ordenació de prestacions sanitàri-
es del Sistema Nacional de Salut, pel
que fa a la cirurgia de canvi de sexe
Tram. 250-01853/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’accés a
un reconeixement psicoterapèutic per
a l’obtenció d’un diagnòstic relatiu als
trastorns de la transsexualitat
Tram. 250-01854/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la negocia-
ció amb Telefónica perquè iniciï el pro-
cés de reconversió de la tecnologia
rural d’accés cel·lular (TRAC) a una
tecnologia que permeti la transmissió
de dades i la connexió a Internet
Tram. 250-01861/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre el projecte
de la variant de la carretera C-243 en-
tre Martorell (Baix Llobregat) i Sant
Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 250-01865/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’aplicació
del Pla de Solució de l’Organització de
les Nacions Unides (ONU) i l’Organit-
zació de la Unitat Africana (OUA)
Tram. 250-01867/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la declara-
ció de parc natural de la zona forestal
de la serralada de Marina compresa
entre els municipis d’Argentona i
Tiana (Maresme) i entre Santa Maria
de Martorelles i la Roca del Vallès (Va-
llès Oriental)
Tram. 250-01870/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.
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Proposició no de llei sobre el des-
mantellament de les instal·lacions de
Radio Liberty, a la platja de Pals (Baix
Empordà), i la incorporació d’aquest
espai al PEIN
Tram. 250-01878/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un inventari dels immobles que
els ajuntaments van cedir a Telefónica
quan era una empresa pública, amb la
finalitat de recuperar-los
Tram. 250-01879/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la declara-
ció de parc natural de l’espai del PEIN
Capçaleres del Ter i del Freser i l’evita-
ció, entretant, de determinades actua-
cions incompatibles amb la futura fi-
gura de protecció
Tram. 250-01880/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció del projecte de construcció de
l’escola Can Basora, de Mollet del Va-
llès (Vallès Oriental)
Tram. 250-01881/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la inclusió
d’una casella indicadora de la llengua
d’ús habitual de l’alumne en les sol·-
licituds de preinscripció a ensenya-
ments de règim general dels centres
docents públics
Tram. 250-01882/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la millora
dels serveis de raigs X, de geriatria i
d’atenció telefònica al centre d’atenció
primària del Masnou (Maresme)
Tram. 250-01883/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.
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Proposició no de llei sobre l’increment
dels ajuts especials i del suport com-
plementari als alumnes d’ensenya-
ment obligatori que no assisteixen re-
gularment als centres escolars a cau-
sa d’adversitats familiars o per malal-
tia prolongada
Tram. 250-01884/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la limitació
del transport de combustible per car-
retera
Tram. 250-01887/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un parc de bombers i la do-
tació de serveis per a l’extinció d’in-
cendis a Castelldefels (Baix Llobregat)
Tram. 250-01888/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’increment
de la circulació de trens dobles per la
línia C-1 de Renfe
Tram. 250-01889/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la instal·-
lació del tacògraf en tots els vehicles
del transport sanitari públic
Tram. 250-01892/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de les infraestructures de
transport i distribució d’energia elèctri-
ca que garanteixin la cobertura de tot
el territori de Catalunya
Tram. 250-01898/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.
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Proposició no de llei sobre la cons-
trucció del dispensari del barri marí-
tim de Gavà Mar, de Gavà (Baix Llo-
bregat), i la corresponent dotació de
personal
Tram. 250-01902/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la dotació
de material i personal de les àrees bà-
siques de salut de Gavà (Baix Llobre-
gat)
Tram. 250-01904/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’habitatges tutelats al barri de
la Mion - Puigberenguer, de Manresa
(Bages)
Tram. 250-01905/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’activitat
de la Comissió de Control dels Dispo-
sitius de Videovigilància a Catalunya
Tram. 250-01906/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la destina-
ció del percentatge del 0,7% dels re-
cursos propis de la Generalitat a pro-
grames d’ajut internacional
Tram. 250-01912/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la transfe-
rència de tecnologia de les universi-
tats i els centres públics de recerca
als països subdesenvolupats
Tram. 250-01913/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.
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Proposició no de llei sobre la implan-
tació d’un codi ètic en les empreses
que reben ajuts públics de la Generali-
tat
Tram. 250-01914/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre el patrocini
ambiental dels països subdesenvolu-
pats
Tram. 250-01915/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la recom-
pra del deute extern dels països sub-
desenvolupats
Tram. 250-01916/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la incorpo-
ració d’un codi ètic en les operacions
de la Generalitat amb entitats bancàri-
es
Tram. 250-01917/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la implan-
tació d’un codi ètic en les inversions
de les caixes d’estalvi
Tram. 250-01918/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre el foment
de les donacions a les entitats dedica-
des a la solidaritat, amb càrrec al tram
autonòmic de l’IRPF
Tram. 250-01919/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.
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Proposició no de llei sobre els serveis
i els recursos dedicats a la gent gran
Tram. 250-01926/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la creació
de mòduls de seguretat en els cen-
tres hospitalaris que no en disposen
Tram. 250-01927/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una conducció d’aigües de
les fonts del riu Cardener al dipòsit de
Sant Llorenç de Morunys (Solsonès)
Tram. 250-01928/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre les obres
de millora dels establiments de les
àrees bàsiques de salut i els centres
d’atenció primària de Martorell (Baix
Llobregat), i l’increment de les dotaci-
ons de personal i aparells sanitaris
Tram. 250-01929/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la neteja i
les obres de reparació del riu Tenes,
al terme municipal de Bigues i Riells
(Vallès Oriental)
Tram. 250-01930/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre el
reforçament de la dotació de transport
sanitari en la zona costanera del nord
de la comarca del Maresme
Tram. 250-01931/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.
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Proposició no de llei sobre la dotació
del parc de bombers de Sant Llorenç
Savall (Vallès Occidental) dels vehi-
cles i el material mèdic necessaris per
a garantir l’eficàcia de les seves tas-
ques
Tram. 250-01932/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre les actua-
cions a fer en la zona ocupada anteri-
orment per Radio Liberty, a Pals (Baix
Empordà)
Tram. 250-01933/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre el dret de
les dones i els nadons a rebre una
atenció sanitària de qualitat i calidesa
en el part
Tram. 250-01936/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre les obres
de reparació del mur del pont de
Bertrana, a la carretera C-26, entre
Berga i Vilada (Berguedà)
Tram. 250-01937/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre les obres
de reparació del dipòsit d’aigua de
Vilada (Berguedà)
Tram. 250-01938/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la captació
d’aigua i la construcció d’un nou di-
pòsit a Vilada (Berguedà)
Tram. 250-01939/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.
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Proposició no de llei sobre les negoci-
acions amb l’Ajuntament d’Olèrdola
(Alt Penedès) per a impulsar un servei
públic de transport dins el municipi
Tram. 250-01941/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre els recur-
sos públics del Departament de Ben-
estar Social destinats a l’elaboració
d’una proposició de llei presentada
per Convergència i Unió al Congrés
dels Diputats, sobre la integració soci-
al dels immigrants
Tram. 250-01942/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la denún-
cia d’agressions d’animals de compa-
nyia pels centres sanitaris i la revisió
del catàleg d’animals considerats po-
tencialment perillosos
Tram. 250-01943/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la creació
d’un servei d’orientació i assistència
jurídica penitenciària i l’assessora-
ment gratuït dels interns
Tram. 250-01944/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’aplicació
per la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra d’un programa d’iden-
tificació dels cadàvers de persones
desaparegudes mitjançant la tècnica
de l’ADN
Tram. 250-01946/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la titularitat
de la carretera de Montferrer a Sant
Joan de l’Erm, a Montferrer i Castellbò
(Alt Urgell)
Tram. 250-01948/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.
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Proposició no de llei sobre la titularitat
de les carreteres de la vall de la Vansa
(la Vansa i Fórnols) i Tuixén, de Josa i
Tuixén (Alt Urgell)
Tram. 250-01949/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei la necessitat de
fer efectiu el dret de lliure elecció de
metge en l’atenció especialitzada
Tram. 250-01950/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre el restabli-
ment del servei de funicular a Gelida
(Alt Penedès)
Tram. 250-01952/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’impuls
d’una línia d’ajuts i subvencions al
servei del taxi per a facilitar l’adapta-
ció a l’euro
Tram. 250-01953/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’increment
de l’import dels ajuts econòmics des-
tinats a les famílies amb infants
d’edats compreses entre els 0 i els 3
anys
Tram. 250-01954/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’oferta de
places als objectors de consciència i
la prestació dels serveis per altres
col·lectius
Tram. 250-01955/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.
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Proposició no de llei sobre les gesti-
ons davant la Diputació de Barcelona
per a construir carrils laterals en l’ac-
cés de la urbanització Can Martinell,
de Gelida (Alt Penedès), a la carretera
C-243b
Tram. 250-01956/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre les gesti-
ons davant la Diputació de Barcelona
per a instal·lar un semàfor a la carrete-
ra C-243b, a Gelida (Alt Penedès), que
garanteixi l’accés dels vianants a
l’àrea recreativa de Can Torrent
Tram. 250-01957/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la creació
d’un fons per a finançar el transport
especial porta a porta dels discapaci-
tats físics a la xarxa metropolitana del
transport públic
Tram. 250-01958/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la implan-
tació de l’assistent personal per a per-
sones discapacitades
Tram. 250-01961/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la regula-
ció dels procediments de selecció del
personal al servei de les agències i els
consorcis en què participa la Generali-
tat
Tram. 250-01962/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.
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Proposició no de llei sobre la contami-
nació de l’aqüífer del baix Ter i la lli-
bertat d’accés a la informació en matè-
ria mediambiental
Tram. 250-01963/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’inici dels
tràmits de concurs i adjudicació de
les obres de canalització de la riera de
la Salut, a Sant Feliu de Llobregat
(Baix Llobregat)
Tram. 250-01964/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un nou parc de bombers a
Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-01965/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la renova-
ció i la millora dels equips i les instal·-
lacions del parc de bombers de Santa
Coloma de Gramenet (Barcelonès)
Tram. 250-01966/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre les gesti-
ons per a l’ampliació i la millora del tra-
çat de la carretera C-31, entre Sant
Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú
(Garraf), per a permetre el pas dels ve-
hicles d’emergència
Tram. 250-01967/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.
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Proposició no de llei sobre la signatu-
ra d’un conveni amb l’Ajuntament
d’Argentona (Maresme) per a partici-
par en el finançament de les obres de
rehabilitació dels habitatges del barri
de Sant Miquel del Cros
Tram. 250-01968/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la signatu-
ra d’un conveni amb l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes (Garraf) per a re-
forçar l’estructura del pont de les Pa-
rellades i fer compatible el trànsit de
vehicles amb el de vianants
Tram. 250-01970/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una residència assistida per
a persones grans a Cornellà de Llo-
bregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-01971/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la cessió a
la Direcció General d’Atenció al Menor
de les competències administratives
relatives als menors d’edat
Tram. 250-01972/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’increment
del nombre de places de cases d’aco-
llida i pisos pont per a dones maltrac-
tades i sobre una campanya informa-
tiva a les víctimes de la violència do-
mèstica
Tram. 250-01973/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



8 d’octubre de 2001 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 220

78

Proposició no de llei sobre l’aplicació
del programa per a persones grans
«Salut a casa» a les ciutats de Tarra-
gona, Lleida i Girona
Tram. 250-01976/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre les negoci-
acions amb les meses sectorials per a
crear les categories de metge d’urgèn-
cia hospitalària i d’admissió i docu-
mentació clínica en la xarxa hospitalà-
ria d’utilització pública
Tram. 250-01978/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la millora
de la dotació del parc de bombers de
Gelida (Alt Penedès)
Tram. 250-01979/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’execució
de les obres d’ampliació de l’Escola
Lluís Piquer, de Parets del Vallès (Va-
llès Oriental), dins el curs 2001-2002
Tram. 250-01981/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’inici de
les obres d’un nou centre educatiu a
Granollers (Vallès Oriental) dins el curs
2001-2002
Tram. 250-01982/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la creació
d’una unitat específica d’educació es-
pecial a Santa Coloma de Gramenet
(Barcelonès) i la implantació d’un pro-
grama d’ensenyament professional
adaptat
Tram. 250-01984/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.
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Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un vial alternatiu d’accés a la
fàbrica de ciments Sanson, de Sant
Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-01986/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre el suport
institucional a la Comissió per a la
Commemoració de l’Any Gaudí i l’inici
d’actuacions per a l’emissió de se-
gells amb motiu del cent-cinquantè
aniversari del naixement d’Antoni
Gaudí
Tram. 250-01987/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’avaluació
i l’increment dels serveis externs de
suport a la integració laboral, en el
marc del IV Pla d’actuació social
Tram. 250-01988/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 31038).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la partici-
pació en el projecte d’un xec de va-
cances educatives per a l’estiu de
l’any 2002
Tram. 250-01992/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.
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Proposició no de llei sobre la protec-
ció dels menors desemparats que han
delinquit
Tram. 250-01993/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 31037).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la síndro-
me de fatiga crònica
Tram. 250-01995/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’acolli-
ment temporal de les persones immi-
grades
Tram. 250-01996/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la suspen-
sió de la moratòria d’instal·lació de no-
ves xarxes elèctriques
Tram. 250-01997/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la millora
de la senyalització d’orientació a les
carreteres de les comarques de la Ca-
talunya meridional amb càrrec als
pressupostos del 2002
Tram. 250-01999/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.
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Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un pla d’inversions, manteni-
ment i seguretat en els monuments i
els jaciments arqueològics de les co-
marques de la Catalunya occidental
Tram. 250-02001/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’execució
de les obres de millora del tram de la
carretera C-233, comprès entre les
Borges Blanques i l’Albagès (Garri-
gues)
Tram. 250-02002/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la millora
de la senyalització d’orientació a les
carreteres de les comarques de la Ca-
talunya occidental amb càrrec als
pressupostos del 2002
Tram. 250-02003/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’execució
d’obres de millora de la carretera C-14
al pas per Oliana (Alt Urgell)
Tram. 250-02004/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la creació
d’una comissió d’experts per a analit-
zar les causes i les conseqüències de
la presència de porcs senglars a de-
terminades zones de Catalunya
Tram. 250-02005/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 30992).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.
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Proposició no de llei sobre la dotació
pressupostària per a millorar la senya-
lització de carreteres a la ciutat de
Girona
Tram. 250-02006/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la modifi-
cació de la normativa vigent en matè-
ria d’activitats extractives
Tram. 250-02007/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la modifi-
cació de l’ordenació de la rotonda
d’Òdena (Anoia)
Tram. 250-02008/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre el desdo-
blament de la línia dels Ferrocarrils de
la Generalitat, entre Martorell (Baix
Llobregat) i Igualada (Anoia)
Tram. 250-02009/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre el projecte
de variant de la carretera C-243, de
Martorell (Baix Llobregat) a Sant
Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 250-02013/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre els infor-
mes de l’Agència Catalana de l’Aigua
relatius a la qualitat de les aigües a les
zones vulnerables
Tram. 250-02014/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.
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Proposició no de llei sobre la revisió
anual de les fites de la frontera i l’apli-
cació del principi internacional del
«Rebus sic stantibus»
Tram. 250-02015/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre els tipus
d’interès de les caixes d’estalvi
Tram. 250-02016/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la creació
de centres de venda i difusió descen-
tralitzats de l’Institut Cartogràfic de
Catalunya
Tram. 250-02017/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la creació
de la Cartoteca Nacional de Catalunya
dependent de l’Institut Cartogràfic de
Catalunya
Tram. 250-02018/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la reober-
tura de l’aeroport de la Seu d’Urgell
(Alt Urgell)
Tram. 250-02021/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la signatu-
ra d’un conveni entre el Govern de la
Generalitat i el Govern d’Andorra, fa-
vorable a les famílies amb fills a les
universitats catalanes i andorrana
Tram. 250-02022/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.
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Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un pla de reactivació econòmica
de la comarca de l’Alt Urgell
Tram. 250-02023/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre la presen-
tació d’un Pla de construcció d’una
xarxa d’habitatges tutelats a les co-
marques de l’Alt Pirineu
Tram. 250-02024/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31149).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2001 al
08.10.2001).

Finiment del termini: 09.10.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.10.2001.

Proposició no de llei sobre el desen-
volupament d’un pla sectorial de pro-
tecció de la via verda entre la munta-
nya de Sant Llorenç del Munt i la serra
de Collserola i la definició d’una estra-
tègia econòmica del Vallès
tram. 250-02041/06

Correcció d’errades de publicació
(BOPC 218)

A la pàg. 13, tercer paràgraf.

On diu:

«…equipament metropolità. Tanmateix,moments la
Universitat pateix…»

Ha de dir:

«…equipament metropolità. Tanmateix, en aquests
moments la Universitat pateix…»

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un estudi relatiu a l’equilibri eco-
nòmic i financer de les empreses con-
cessionàries d’autopistes
tram. 250-02042/06

Correcció d’errades de publicació
(BOPC 218)

A la pàg. 14, punt c).

On diu:

«…increments de trànsit obtinguts anualment
respeions inicials contingudes…»

Ha de dir:

«… increments de trànsit obtinguts anualment res-
pecte a les previsions inicials contingudes…»

A la pàg. 15, punt 3.

On diu:

«…seu defecte la seva coó, per tal de tornar a equi-
librar…»

Ha de dir:

«…seu defecte la seva congelació, per tal de tornar
a equilibrar…»

Proposició no de llei sobre l’inici
d’una campanya d’informació dels
perills que pot generar per a la salut el
mal ús dels antibiòtics
Tram. 250-02055/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 30561 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Portaveu Adjunt, M. Àngels
Esteller i Ruedas, Diputada del Grup Popular
d’acord amb allò que preveu els articles 134 i 135
del Reglament de la Cambra, presenten la següent
Proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha ad-
vertit del perill que suposa l’abús que es produeix
actualment de la utilització d’antibiòtics i que pot
resultar en la perillosa situació que acabin resultant
ineficaços.

Aquest abús dels antibiòtics es produeix en tres ves-
sants: En la medicina, per la seva utilització inade-
quada en malalties que no tenen cap efecte o que
poden ser tractades per altres medicaments més adi-
ents, en l’engreix de bestiar, i en l’agricultura per a

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 220 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 8 d’octubre de 2001

85

combatre determinades plagues. Cal destacar que
segons la OMS el cinquanta per cent dels antibiòtics
es destinen a l’engreix i a l’agricultura, amb la con-
seqüència, que després passen a la cadena alimentà-
ria i així augmenta la resistència als antibiòtics. Fins
i tot ara es comença a fer servir en la piscicultura.

Un altre problema amb els antibiòtics correspon al
seu mal ús. L’automedicació és malauradament un
costum molt estès al nostre país. S’utilitzen medica-
ments que no són els adequats a la malaltia o bé es
fan servir per infeccions víriques que poden ser
tractades amb altres medicaments. La interrupció
dels tractaments abans de que les bactèries estiguin
totalment eliminades, també contribueix a augmen-
tar la resistència als antibiòtics.

L’informe de la OMS, «Continguem la resistència
microbiana» alerta que moltes malalties infeccioses
estan convertint-se poc a poc en resistents als actu-
als medicaments. Prop de trenta classes d’antibiò-
tics descoberts fins ara, troben cada cop resistènci-
es majors sense que hagin aparegut d’altres classes
per reemplaçar-les. Això fa que determinades ma-
lalties com la tuberculosis puguin tornar-se en el
futur incurables, o que alguns malalts de la SIDA
comencin a mostrar resistència alguns fàrmacs del
seu tractament.

Atès que la OMS ha demanat que els governs, orga-
nitzacions internacionals i al públic en general que
considerin la lluita contra aquest fenomen com una
prioritat per evitar que apareguin nous ceps resis-
tents als fàrmacs tradicionals.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Iniciar una campanya de conscienciació i d’infor-
mació als mitjans de comunicació i als centres sani-
taris, adreçada a la població en general alertant dels
perills que per a la salut pot generar el mal ús dels
medicaments i en concret del antibiòtics fent espe-
cial atenció en la automedicació i en la importància
d’acabar els tractaments prescrits.

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2001

Daniel Sirera i Bellés, M. Àngels Esteller i Ruedas

Proposició no de llei sobre l’oferta de
cicles formatius de grau mitjà i superi-
or que s’imparteixen a l’IES Pere Bar-
nils, de Centelles (Osona)
Tram. 250-02056/06

Presentació: Sra. Flora Vilalta i Sospe-
dra, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 30594 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Flora Vilalta i Sospedra, Ma. Assumpta Baig i Torras,
Martí Sans i Pairutó, Montserrat Duch i Plana i Jo-
sep Casajuana i Pladellorens, diputats del Grup Par-
lamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu en els articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten per la seva tra-
mitació la següent Proposició no de Llei.

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya va decidir suprimir per al curs 2001-
2002 el Cicle formatiu de grau mitjà «Gestió ad-
ministrativa» que s’impartia a l’IES Pere Barnils de
Centelles.

La decisió presa suposa deixar el municipi de Cen-
telles i la zona d’Osona sud sense oferta de forma-
ció professional en els ensenyaments post-obligato-
ris. En només dos cursos escolars, l’IES Pere
Barnils de Centelles haurà perdut tota l’oferta de
cicles formatius ja que el curs anterior també es va
suprimir el Cicle formatiu «Equips i Instal·lacions
electròniques».

És per tot això que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

– Reconsiderar la decisió de suprimir l’únic cicle
formatiu de grau mitjà de Gestió administrativa de
l’oferta d’ensenyaments post-obligatoris de l’IES
Pere Barnils de Centelles, presa pel Departament
d’Ensenyament.

– Demanar que es planifiqui una nova oferta de ci-
cles formatius de grau mitjà i/o superior, per ser
impartida a l’IES Pere Barnils de Centelles el curs
2002-2003 i posteriors.

– Que aquesta nova oferta doni resposta formativa a
les demandes del sector empresarial d’Osona en
general i d’Osona sud en particular.

– Comptar en l’elaboració d’aquesta oferta formati-
va professional amb l’Ajuntament, el sector empre-
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sarial, els agents socials, el professorat i l’AMPA
del propi Institut.»

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2001

Flora Vilalta i Sospedra, Ma. Assumpta Baig i Torras,
Martí Sans i Pairutó, Montserrat Duch i Plana, Jo-
sep Casajuana i Pladellorens

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un estudi relatiu a l’equiparació
de les incapacitats entre els treballa-
dors que cotitzen com a treballadors
autònoms i els que cotitzen pel règim
general
Tram. 250-02057/06

Presentació: Sr. Bernardo Fernández
Martínez, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 30595 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Bernardo Fernández Martínez, Josep Maria Rañé i
Blasco, Joan Ferran i Serafini, Ramon Espasa i Oli-
ver i Flora Vilalta i Sospedra, diputats i diputada del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, fent ús d’allò que es preveu als articles 134 i 135
del Reglament de la Cambra, presenten per la seva
tramitació la següent Proposició no de Llei

Entre les recomanacions del Pacte de Toledo signat
a l’any 1995 figurava la d’equiparar progressiva-
ment tots els règims de la Seguretat Social, i també
fer més proporcional i equitatiu l’esforç en les co-
titzacions amb les prestacions rebudes. Aquest es-
perit es va reflectir en la llei 24/1997 de 15 de juliol
de consolidació i racionalització del sistema de Se-
guretat Social que en la seva Disposició Addicional
primera ja instava al Govern a estudiar l’increment
de la millora de les prestacions del Règim Especial
de Treballadors Autònoms i la seva aproximació a
les del Règim General.

També l’article 10 apartat 5 Text Refós de la Llei
General de la Seguretat Social estableix que el Go-
vern podrà disposar la integració en el Règim Gene-
ral de la Seguretat Social de qualsevol dels Règims
Especials.

Malgrat aquestes disposicions i d’altres existents,
és evident que encara està molt lluny l’equiparació
entre el Règim Especial dels Treballadors Autònoms
i el d’aquells que cotitzen pel Règim General.

Un exemple clar de tot això, és el tractament que es
dóna de la Incapacitat Permanent. Ja sigui mitjan-
çant el Règim General o el Règim Especial dels tre-
balladors Autònoms.

El Règim General ofereix una cobertura ampla que
inclou lesions permanents no invalidants o incapa-

citat permanent parcial per a la professió habitual.
Incapacitat permanent per treballar: 55% de la base
reguladora, ampliable en un altre 20% o amb una
indemnització quan es tinguin més de 55 anys i no
es treballi. Incapacitat permanent absoluta 100% de
la base reguladora i la gran invalidesa amb una co-
bertura del 100% de la base i un 50% pel cuidador.

La cobertura de la incapacitat permanent des del
Règim d’Autònoms és molt més restringida i no in-
clou les lesions permanents no invalidants ni la in-
capacitat permanent parcial. La incapacitat perma-
nent total es cobreix amb el 55% de la base regula-
dora o una indemnització de 40 mensualitats.

Resulta evident que aquesta situació està produint
greuges comparatius considerables entre els treba-
lladors del nostre país.

Per aquests motius els diputats sotasignats presen-
ten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a que, en el termini màxim de sis mesos, desen-
volupi un estudi sobre l’equiparació de les incapa-
citats entre els treballadors que cotitzen com a tre-
balladors autònoms i els que cotitzen pel règim ge-
neral. I el presenti a aquest Parlament per a veure
quines mesures es poden dur a terme.»

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2001

Bernardo Fernández i Martínez, Josep Maria Rañé i
Blasco, Joan Ferran i Serafini, Ramon Espasa i Oli-
ver, Flora Vilalta i Sospedra

Proposició no de llei sobre el desen-
volupament d’una normativa en matè-
ria d’ocupació aplicable als aturats de
més de quaranta-cinc anys que faci
dotze mesos o més que estan sense
feina
Tram. 250-02058/06

Presentació: Sr. Bernardo Fernández
Martínez, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 30604 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Bernardo Fernández Martínez, Josep Maria Rañé i
Blasco, Joan Ferran i Serafini, Ramon Espasa i Oli-
ver i Ma. Àngela Cassó i Closa, diputats i diputada
del Grup parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, fent ús d’allò que es preveu als articles 134 i
135 del Reglament de la Cambra, presenten per la
seva tramitació la següent Proposició no de Llei.

Un dels eixos de la política per a l’ocupació, ha de
ser la millora de la capacitat d’ocupar-se de les per-
sones sense feina. Les polítiques d’ocupació del
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Govern de la Generalitat han de vetllar per la cohe-
sió social i per l’atenció als sectors que es troben
amb més dificultats per trobar feina.

Des de les institucions s’ha de promoure l’esperit
emprenedor i l’autocupació, tant individual com
col·lectiva; amb especial atenció als nous espais i
estils d’activitat, però sense oblidar les formes de
treball més clàssic i tradicional però no per això
menys necessari en una societat desenvolupada.

Dins d’aquests paràmetres són els aturats de més de
45 anys i, dins d’aquests, aquells que porten 12
mesos o més sense feina els que necessiten d’un
tracte especial per part de les administracions.

Per aquests motius els diputats sotasignats presen-
ten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a que, en el termini màxim de sis mesos, desen-
volupi una normativa mitjançant la qual tots els tre-
balladors majors de 45 anys i que portin 12 mesos o
més d’atur puguin rebre una bonificació del 60% de
les quotes de la Seguretat Social el primer any i del
55% el segon si s’estableixen com a treballadors
autònoms.»

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2001

Bernardo Fernández i Martínez, Josep Maria Rañé i
Blasco, Joan Ferran i Serafini, Ramon Espasa i Oli-
ver, Ma. Àngela Gassó i Closa

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de circuits d’acció cultural que
estructurin l’oferta de promoció cultu-
ral i de les arts del Departament de
Cultura
Tram. 250-02059/06

Presentació: Sr. Francesc Xavier Boya i
Alós, juntament amb quatre altres dipu-
tats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Reg. 30605 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Boya i Alós, Josep Maria Carbonell i
Abelló, Joaquim Llena i Cortina, Montserrat Duch i
Plana, Joan Surroca i Sens, Martí Sans i Pairutó di-
putats del Grup Socialista - Ciutadans pel Canvi,
fent ús d’allò que es preveu en els articles 134 i 135
del Reglament de la Cambra, presenten per la seva
tramitació la següent proposició no de Llei.

L’accés a la cultura és un dret de les persones que,
per fer-se possible, ha de dotar-se de polítiques
d’equitat en la inversió pública, de tal manera que
el conjunt de la societat catalana hi accedeixi amb
condicions similars.

La morfologia socioeconòmica del país fa que
aquest dret quedi limitat als espais urbans on, la
massa crítica poblacional permet importants inver-
sions i alhora també genera capacitats organit-
zatives suficients per a impulsar dinàmiques cultu-
rals per satisfer la diversitat de la demanda.

Aquesta situació es capgira de forma dramàtica en
zones rurals i especialment en zones de muntanya.
Ajuntaments amb poca capacitat econòmica, limita-
cions poblacionals i la manca de polítiques per
l’equitat cultural fan que les xifres d’inversió públi-
ca en l’àmbit de la cultura siguin, en el cas del
Pirineu, absolutament insuficients.

Cal, davant d’aquestes evidències, nous criteris i
nous mecanismes perquè la inversió pública en
l’àmbit de la cultura utilitzi criteris d’equitat territo-
rial.

És per això, que presentem la següent proposició
no de llei:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Establir, en el disseny de les polítiques públiques
de la Generalitat de Catalunya, un model de circuits
d’acció cultural que estructurin regionalment,
l’oferta de la promoció cultural i de les arts del De-
partament de Cultura.

2. La definició d’aquests circuits ha de concertar-se
amb mesures de participació de les entitats locals i
els ajuntaments on, per les raons explicitades en l’
exposició de motius, les dificultats econòmiques o
poblacionals condicionen una oferta cultural sufici-
ent en l’àmbit de la dansa, el teatre, la música i les
arts plàstiques.

3. Aquests circuits incentivaran també les expressi-
ons culturals pròpies dels territoris i la capacitat
creativa dels agents i emprenedors culturals locals».

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2001

Francesc Boya i Alós, Josep Ma. Carbonell i Abelló,
Montserrat Duch i Plana, Joan Surroca i Sens,
Martí Sans i Pairutó
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Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’habitatges tutelats i d’un
centre de dia al barri de la Mion -
Puigberenguer, de Manresa (Bages)
Tram. 250-02060/06

Presentació: Sr. Joan Roma i Cunill, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 30607 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Roma i Cunill, Ma. Àngels Gassó i Closa, Flora
Vilalta i Sospedra, Marina Geli i Fàbrega i Caterina
Mieras i Barceló, diputats del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten per a la seva tramitació la se-
güent Proposició no de llei.

Des de fa molts anys una de les grans reivindicaci-
ons del barri Mion-Puigberenguer de Manresa (Ba-
ges) és la construcció d’habitatges tutelats i un cen-
tre de dia per donar sortida a les greus mancances
en equipaments destinats a la tercera edat.

En les passades eleccions autonòmiques i munici-
pals CiU va posar aquest equipament com un com-
promís electoral que es faria efectiu de manera im-
mediata.

La realitat, però és que diferents i excuses han ser-
vit per posposar l’inici de les obres i en una ben re-
cent resposta parlamentària la Conselleria de Ben-
estar Social no donava una data precisa i exacta de
la serva construcció.

És per aquest motiu que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

– Endegar de manera immediata la construcció
d’habitatges tutelats i centre de dia al Barri Mion-
Puigberenguer de Manresa, i a càrrec dels pressu-
postos del 2002».

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2001

Joan Roma i Cunill, Ma. Àngela Gassó i Closa, Flora
Vilalta i Sospedra, Marina Geli i Fàbrega, Caterina
Mieras i Barceló

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un estudi relatiu a l’equiparació
de les jubilacions entre els treballa-
dors que cotitzen com a autònoms i
els que cotitzen pel règim general
Tram. 250-02061/06

Presentació: Sr. Bernardo Fernández
Martínez, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 30610 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Bernardo Fernández i Martínez, Josep Maria Rañé i
Blasco, Joan Ferran i Serafini, Núria Segú i Ferré i
Pilar Díaz i Romero, diputats i diputades del Grup
parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent
ús d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten per la seva tra-
mitació la següent Proposició no de Llei

Els nous emprenedors que volen accedir al mercat
de treball pel seu compte, necessiten d’un marc
adequat de cobertura i prestacions socials. Aquests
treballadors cotitzen a la Seguretat Social per un
règim especial que és el règim dels treballadors au-
tònoms i succeeix que en una qüestió com són els
riscos professionals no existeix la cobertura encara
que està prevista en l’acord social. Com tampoc està
prevista la Prestació Econòmica.

De la mateixa forma, a Catalunya hi ha en l’actuali-
tat prop de 500.000 persones treballant pel seu
compte com a treballadors autònoms. Majori-
tàriament dedicats a les petites empreses de serveis,
al comerç i treballant per a grans empreses; aquests
són els anomenats «autònoms dependents»; és a dir,
que si bé a efectes legals són treballadors per comp-
te propi, de fet treballen en les mateixes condicions
que un treballador per compte aliè, amb les evidents
desavantatges que això comporta per manca de co-
bertura de prestacions socials.

Doncs bé, aquesta situació de diferències tan nota-
bles entre el règim general i el dels autònoms està
produint un greuge comparatiu molt considerable.
Un exemple notable és el cas de les jubilacions.

Els autònoms no es poden jubilar anticipadament,
llevat excepcions, o els anys sense haver cotitzat es
calculen però amb ingressos 0, i en canvi al règim
general els anys sense cotitzar es consideren amb la
base mínima de cotització.

És evident que aquesta manera de calcular, fins i
tot es podria considerar com una forma de fomentar
la desigualtat entre els treballadors del nostre país

Per aquesta raó els diputats sotasignats presenten la
següent
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a que, en el termini màxim de sis mesos, desen-
volupi un estudi sobre l’equiparació de les jubilaci-
ons entre els treballadors que cotitzen com a treba-
lladors autònoms i els que cotitzen pel règim gene-
ral i el presenti a aquest Parlament per a veure qui-
nes mesures es poden dur a terme»

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2001

Bernardo Fernández i Martínez, Josep Maria Rañé i
Blasco, Joan Ferran i Serafini, Núria Segú i Ferré,
Pilar Díaz i Romero

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un pla especial de protecció de
l’entorn de la nova carretera de
Martorell (Baix Llobregat) a Sant
Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 250-02062/06

Presentació: Sr. Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, juntament amb qua-
tre altres diputats del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 30612 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Roberto Labandera i Ganachipi, Joan Galceran i
Margarit, Oriol Nel·lo i Colom, Montserrat Tura i
Camafreita i Manel Nadal i Farreras, diputats i dipu-
tada del Grup parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, fent ús d’allò que preveuen els articles
134 i 135 del Reglament de la Cambra presenten per
a la seva tramitació la següent Proposició no de
Llei.

El Ple de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia ce-
lebrat el passat 26 de juny va aprovar per unanimi-
tat un total de set al·legacions al projecte de la nova
carretera Martorell - Sant Sadurní d’Anoia presentat
per la Direcció General de carreteres del Departa-
ment de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya.

La setena al·legació aprovada destaca el següent:
«no obstant això, i vist que hi ha un debat ciutadà
que posa en dubte la idoneïtat d’aquesta nova carre-
tera i que l’execució d’aquesta no es preveu imme-
diata, l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia dema-
na obrir una moratòria raonable que permeti deba-
tre en profunditat aquest projecte entre les diferents
administracions implicades, tenint present que les
característiques i necessitats d’aquesta carretera es
poden veure afectades per un plantejament viari de
futur (quart cinturó, ampliació de l’autopista, evo-
lució dels peatges...)».

No posant en dubte la necessitat de millorar les co-
municacions entre les viles de Martorell, Gelida,
Sant Llorenç d’Hortons, Sant Esteve Sesrovires i

Sant Sadurní d’Anoia mitjançant una via còmoda i
gratuïta, la qual cosa, sense dubte, obrirà noves pos-
sibilitats per aquestes viles en particular i pel terri-
tori en general, considerem que és necessari asse-
gurar que l’esmentada carretera compleixi tots els
requisits de sostenibilitat i de respecte de l’entorn,
sobretot tenint en compte el caràcter vitivinícola de
la nostra comarca i, tanmateix, la preocupació soci-
al generada al voltant d’aquest tema.

És per això, que els diputats i la diputada sotasig-
nats presenten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Elaborar, en el període de sis mesos, amb partici-
pació de tots els ajuntaments afectats, un Pla Espe-
cial de Protecció de l’Entorn de la nova carretera
Martorell - Sant Sadurní d’Anoia.

2. Vincular la tramitació del projecte de la nova car-
retera en el tram Gelida - Sant Sadurní d’Anoia amb
la finalització del procés de debat i d’aprovació de
l’esmentat Pla Especial per part dels ajuntaments
afectats.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2001

Roberto Labandera i Ganachipi, Joan Galceran i
Margarit, Oriol Nel·lo i Colom, Montserrat Tura i
Camafreita, Manel Nadal i Farreras

Proposició no de llei sobre l’evitació
dels antibiòtics per a engreixar el bes-
tiar o com a plaguicides
Tram. 250-02063/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 30660 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Portaveu Adjunt, Josep Maria
Fabregat i Vidal, Diputat del Grup Popular, d’acord
amb allò que preveu els articles 134 i 135 del Re-
glament de la Cambra, presenten la següent Propo-
sició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha ad-
vertit del perill que suposa l’abús que es produeix
actualment de la utilització d’antibiòtics i que pot
resultar en la perillosa situació que acabin resultant
ineficaços.

Aquest abús dels antibiòtics es produeix en tres ves-
sants: En la medicina, per la seva utilització inade-
quada en malalties que no tenen cap efecte o que
poden ser tractades per altres medicaments més adi-
ents, en l’engreix de bestiar, i en l’agricultura per a
combatre determinades plagues. Cal destacar que
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segons la OMS el cinquanta per cent dels antibiòtics
es destinen a l’engreix i a l’agricultura, amb la con-
seqüència, que després passen a la cadena alimentà-
ria i així augmenta la resistència als antibiòtics. Fins
i tot ara es comença a fer servir en la piscicultura.

El fet de fer-se servir en l’engreix de bestiar i
l’agricultura es doblement greu ja que el consumi-
dor no és conscient de que n’està ingerint-ne i del
perjudicis que li esta causant.

L’informe de la OMS, «Continguem la resistència
microbiana» alerta que moltes malalties infeccioses
estan convertint-se poc a poc en resistents als actu-
als medicaments. Prop de trenta classes d’antibiò-
tics descoberts fins ara, troben cada cop resistènci-
es majors sense que hagin aparegut d’altres classes
per reemplaçar-les. Això fa que determinades ma-
lalties com la tuberculosis puguin tornar-se en el
futur incurables, o que alguns malalts de la SIDA
comencin a mostrar resistència alguns fàrmacs del
seu tractament.

Atès que la OMS ha demanat que els governs, orga-
nitzacions internacionals i al públic en general que
considerin la lluita contra aquest fenomen com una
prioritat per evitar que apareguin nous ceps resis-
tents als fàrmacs tradicionals.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Iniciar una campanya de conscienciació i d’infor-
mació en el sector ramader i agrícola per tal de evi-
tar la utilització d’antibiòtics per engreixar el besti-
ar o per fer-los servir com a plaguicida.

2. Incrementar els controls sanitaris per tal de evitar
la introducció de antibiòtics en la cadena alimenta-
ria, ja sigui per la seva utilització per l’engreix del
bestiar o pel seu ús com a plaguicides.

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2001

Daniel Sirera i Bellés, Josep Maria Fabregat i Vidal

Proposició no de llei sobre l’arribada
del senyal de telefonia mòbil a tots els
indrets de la comarca de l’Anoia
Tram. 250-02064/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 30661 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Portaveu Adjunt del Grup
Popular, M. Dolors Montserrat i Culleré, Josep
Maria Fabregat i Vidal, Diputats i Diputades del
Grup Popular, d’acord amb allò que preveu els arti-
cles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent Proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El municipi de la Pobla de Claramunt (Anoia) té
més de 1.650 habitants a més d’una important in-
dústria. El municipi és el destí cada dia de moltes
persones que s’hi desplacen per treballar, o per mo-
tius comercials.

Tant els habitants com les persones que s’hi despla-
cen al municipi es troben amb la impossibilitat
d’utilitzar el seu mòbil, ja que l’operador principal
de telefonia mòbil del país, no en dona servei,
doncs la senyal es inexistent o molt dèbil en el mi-
llor dels casos.

Per aquestes raons el Grup Popular presenta la se-
güent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Execu-
tiu a:

– Endegar les gestions oportunes per tal de garantir
fórmules de col·laboració amb les concessionàries
de telefonia mòbil perquè el senyal arribi a tots els
indrets de la comarca de l’Anoia i concretament al
municipi de La Pobla de Claramunt.

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2001

Daniel Sirera i Bellés, M. Dolors Montserrat i Culle-
ré, Josep Maria Fabregat i Vidal

Proposició no de llei sobre la destina-
ció de fons per a la restauració de la
Biblioteca - Museu Víctor Balaguer i
de la Casa de Santa Teresa, de Vila-
nova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 250-02065/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 30666 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup Po-
pular, M. Dolors Montserrat i Culleré, Francesc
Vendrell Bayona, Carina Mejías Sánchez, Josep
Maria Fabregat i Vidal, Diputats i Diputades del
Grup Popular, d’acord amb allò que preveu els arti-
cles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent Proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Enguany es celebra el centenari de la mort d’En
Víctor Balaguer i Cirera, essent l’espai central
d’aquesta celebració la Biblioteca Museu, donada
per Víctor Balaguer a la ciutat de Vilanova i la
Geltrú.

Fa uns quants anys fou reformat el Museu, el qual
avui és secció del Museu Nacional d’Art de Catalu-
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nya (MNAC). Ara s’han iniciat les obres de reforma
de la Casa del Marquès de Castrofuerte, que llinda a
la Biblioteca - Museu, per acollir el centre de docu-
mentació del segle XIX.

Tot i això, però, els elements exteriors, la façana
com la Casa de Santa Teresa, es troben força deteri-
orats, a l’igual que el jardí que envolta aquest con-
junt.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Execu-
tiu a:

Que el Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, destini els fons necessaris per a la res-
tauració dels elements exteriors, façana, i jardins de
la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer de Vilanova i
la Geltrú, així com de la Casa de Santa Teresa.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2001

M. Dolors Nadal i Aymerich, M. Dolors Montserrat
i Culleré, Francesc Vendrell Bayona, Carina Mejías
Sánchez, Josep Maria Fabregat i Vidal

Proposició no de llei sobre l’adequa-
ció de les instal·lacions del Far de
Vilanova i la Geltrú (Garraf) per a seu
del Museu del Mar
Tram. 250-02066/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 30667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup Po-
pular, M. Dolors Montserrat i Culleré, Francesc
Vendrell Bayona, Carina Mejías i Sánchez, Josep
Maria Fabregat i Vidal, Diputats i Diputades del
Grup Popular, d’acord amb allò que preveu els arti-
cles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent Proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les instal·lacions de l’antic Far de Vilanova a la plat-
ja de Sant Cristòfol, quina titularitat avui és l’auto-
ritat Portuària de Catalunya, han realitzat al llarg
dels anys una important tasca per als homes i dones
de la mar.

Avui en dia, la tecnologia però permet, que el far,
romangui en funcionament, sense necessitat de tan-
tes instal·lacions, el que permetria disposar d’uns
espais que poden ser utilitzats com a equipament
cultural per a la ciutat.

Ja fa molts anys que l’entitat Vilanova Museu del
Mar, desitja un indret fixa, per ubicar-hi les seves
importants col·leccions i compartir-les amb la resta
de ciutadans.

No hi ha cap dubte que el recinte del Far, seria un
lloc apropiat, per a la seva història, per les seves
condicions, i per la seva ubicació, com per destinar-
lo a seu permanent del Museu del Mar, el que per-
metria gaudir de les col·leccions de que es disposa i
alhora seria un nou pol d’atracció per a la ciutat de
Vilanova i la Geltrú.

Per aquests motius es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Execu-
tiu a:

Instar al Consell Executiu, a emprendre les accions
necessàries per adequar i destinar les instal·lacions
del Far de Vilanova i la Geltrú, a seu permanent del
Museu del Mar.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2001

M. Dolors Nadal i Aymerich, M. Dolors Montserrat
i Culleré, Francesc Vendrell Bayona, Carina Mejías
i Sánchez, Josep Maria Fabregat i Vidal

Proposició no de llei sobre la dotació
d’un gimnàs del CEIP l’Aragai, de
Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 250-02067/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 30668 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup Po-
pular, M. Dolors Montserrat i Culleré, Francesc
Vendrell Bayona, Carina Mejías Sánchez, Diputats i
Diputades del Grup Popular, d’acord amb allò que
preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Educació Física és un del pilars del desenvolupa-
ment de les persones.

És important per que la població en general gaudei-
xi d’una bona salut que els hàbits de conducta sans
siguin fomentats des de joves. Per aquest motiu és
important que aquests hàbits siguin fomentats a les
escoles.

Malgrat aquesta importància que té el foment de
l’exercici físic, algunes escoles no disposen d’ins-
tal·lacions adequades per la practica esportiva.
Aquest és el cas del CEIP L’Aragai de Vilanova i la
Geltrú, que no disposa d’un gimnàs per la pràctica
del alumnes.

Per aquests motius es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Execu-
tiu a:
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A realitzar la inversió necessària per dotar al CEIP
L’Aragai de Vilanova i la Geltrú d’un Gimnàs per a
la pràctica esportiva.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2001

M. Dolors Nadal i Aymerich, M. Dolors Montserrat
i Culleré, Francesc Vendrell Bayona, Carina Mejías
Sánchez

Proposició no de llei sobre la liberalit-
zació del sector elèctric
Tram. 250-02068/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 30719 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, Portaveu, Fran-
cesc Ferrer i Gironès, Pere Vigo i Sallent, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre la
fi del monopoli elèctric a Catalunya.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els reiterats abusos comesos pel monopoli elèctric
privat existent a Catalunya, ja sigui en l’establiment
arbitrari de traçats de línies d’alta tensió, ja sigui
per la mala qualitat del subministrament elèctric i
l’insuficient manteniment de les línies de transport,
justifica la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a denunciar davant el Tribunal de la
Competència la situació de domini en el mercat
elèctric de la companyia Fecsa-Enher la qual impe-
deix una veritable i efectiva liberalització d’aquest
sector elèctric.

2. Simultàniament, el Parlament de Catalunya insta
el Govern de la Generalitat a liberalitzar el sector
elèctric català de manera urgent i efectiva, abans de
finalitzar l’any 2001, tot iniciant les converses ne-
cessàries per a assegurar l’entrada d’operadors es-
trangers, especialment francesos, en aquest mercat,
per tal de trencar la situació de monopoli privat, de
fet, de la que, hores d’ara, gaudeix la companyia
Fecsa-Enher»

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2001

Josep Huguet i Biosca, Portaveu; Francesc Ferrer i
Gironès, Pere Vigo i Sallent

Proposició no de llei sobre l’actuació
de la Generalitat davant de les empre-
ses elèctriques
Tram. 250-02069/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 30720 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, Portaveu, Fran-
cesc Ferrer i Gironès, Pere Vigo i Sallent, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre
l’actuació del a Generalitat davant de les empreses
elèctriques.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Govern de la Generalitat va ordenar, el dia 25 de
setembre de 2001, l’acabament de les obres de la
línia elèctrica d’alta tensió de les Gavarres, al seu
pas pel municipi de Llagostera (Gironès), emparant-
se en suposades raons «d’urgència i excepcional
interès públic», tal i com va declarar en acabar la
reunió del consell executiu el conseller Artur Mas.

Aquesta decisió obliga a l’Ajuntament de Llagoste-
ra a autoritzar a l’empresa Fecsa-Enher per tal que
aquesta pugui reprendre els treballs de construcció
de la citada línia i a iniciar els tràmits per modificar
el seu Pla general d’Urbanisme per incloure-hi el
traçat proposat.

L’oposició veïnal que el traçat d’aquesta línia ha
generat ha estat bandejada per la decisió del Go-
vern que no ha respectat la voluntat del municipi ni
ha permès que l’Ajuntament pogués presentar un
traçat alternatiu que en el moment de la decisió uni-
lateral del Govern estava decidit i només hi manca-
va el vist-i-plau definitiu d’algun dels veïns afec-
tats.

A banda, cal recordar que durant els mesos d’estiu,
s’han reproduït talls en el subministrament d’ener-
gia elèctrica en diverses comarques gironines i en
alguns municipis del baix Llobregat. Aquests talls,
ja habituals, en determinades èpoques de l’any, es-
tan comportant no només molèsties i incomoditats
als usuaris particulars de diverses zones de Catalu-
nya, sinó que també estan comportant importants
pèrdues econòmiques en el sector productiu i turís-
tic del país.

Per tot el que s’ha exposat, es presenta la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«1. El Parlament de Catalunya reprova l’actitud del
Govern de la Generalitat d’imposar el traçat de la
línia elèctrica de les Gavarres al seu pas per Llagos-
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tera (Gironès), tant per la no comunicació als afec-
tats (Ajuntament i veïns) com per ignorar les resolu-
cions judicials i el respecte als tràmits administra-
tius pertinents (modificació de les normes subsidià-
ries) i la voluntat de diàleg que l’Ajuntament de
Llagostera ha demostrat plantejant un traçat alterna-
tiu que comptava amb el consentiment majoritària
dels veïns afectats.

2. El Parlament de Catalunya reprova l’actitud del
Govern de la Generalitat d’anteposar els interessos
d’una companyia privada com Fecsa-Enher, a les
demandes del municipi de Llagostera, tal com s’ha
demostrat en el moment que l’empresa ha iniciat
els seus treballs abans de conèixer la decisió del
Govern i sobretot tenint en compte que de tots els
talls de subministrament que hi ha hagut els darrers
temps res han tingut a veure ni han estat provocats
per la no construcció de l’esmentada línia.

3. El Parlament de Catalunya reprova l’actitud del
Govern de la Generalitat de no aplicar de manera
contundent la seva capacitat sancionadora sobre les
companyies elèctriques pel fet de deixar de prestar
els seus serveis amb la qualitat mínima requerida de
forma reiterada.

4. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport
als veïns i l’Ajuntament de Llagostera i insta el Go-
vern de la Generalitat a respectar els acords i les
decisions preses per aquest consistori i a establir
noves vies de negociació.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a realitzar i difondre, en el termini de
tres mesos, un estudi detallat sobre els talls i micro-
talls de subministrament elèctric registrats durant
els darrers 5 anys a Catalunya, especificant-ne, entre
d’altres, les zones afectades, les dates en què es van
produir, la seva durada, els efectes econòmics sobre
els usuaris i les intervencions que ha realitzat el
Govern en relació a aquests talls.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a sancionar a les companyies elèctriques
pels talls de subministrament, la mala qualitat del
servei i per la manca de manteniment que en deter-
minades zones s’han registrat els darrers temps així
com a establir el camí administratiu oportú per ava-
luar els danys causats i a tramitar les indemnitzaci-
ons pertinents als usuaris afectats.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a crear un nou paràmetre anàleg al
TIEPI que reflecteixi les interrupcions de subminis-
trament elèctric territorialment i per línies de distri-
bució. Així com determinar els nivells d’inversió en
millora i manteniment de les línies de transport elèc-
tric per a assolir els nivells mitjans de qualitat en el
subministrament de la Unió Europea.»

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2001

Josep Huguet i Biosca, Portaveu; Francesc Ferrer i
Gironès; Pere Vigo i Sallent

Proposició no de llei sobre les reco-
manacions de la Missió Ramsar d’As-
sessorament del delta de l’Ebre, del
2000
Tram. 250-02070/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 30721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Xavier Vendrell i Segura, Ernest
Benach i Pascual, Josep Bargalló Valls, Portaveu
adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre les
recomanacions de la Missió Ramsar d’Assessora-
ment Delta de l’Ebre (2000).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Delta de l’Ebre forma part de la conca hidrogrà-
fica més gran de l’Estat Espanyol (88.835 km2) i és
una de les zones humides més importants de la Me-
diterrània occidental. Té una superfície de 320 km2
i una població propera als 50.000 habitants, dels
quals 15.000 viuen a l’interior de la plana deltàica.

És un mitjà extremadament humanitzat, on els con-
reus i zones urbanes ocupen prop del 80% de la
seva superfície, ocupant els arrossars 21000 ha,
equivalents al 65% del total de la superfície. El con-
reu de l’arròs és la principal activitat econòmica, i
juga un important paper ecològic en el delta. En els
darrers anys, arran de la creació del Parc Natural, el
turisme ha esdevingut una important font d’ingres-
sos. Altres sectors importants són la pesca, la caça i
l’aqüicultura Els ambients naturals es localitzen,
majoritàriament en la zona externa, ocupant el 20%
de la superfície del delta, sent els sistemes més ca-
racterístics els litorals de sorres i platges i les zones
humides.

La «Convención Relativa a los Humedales de
Importancia Internacional Especialmente como
Hábitat de Aves Acuáticas» coneguda com a Con-
venció Ramsar, es va signar l’any 1971, entrant en
vigor l’any 1975, essent la seva missió la conserva-
ció i l’ús racional de les zones humides mitjançant
accions a nivell nacional mitjançant la cooperació
internacional, per tal de contribuir a la consecució
d’un desenvolupament sostenible arreu del món.
L’Estat Espanyol va ratificar la Convenció de
Ramsar l’any 1982, inscrivint en la Llista de Zones
Humides d’Importància Internacional del Conveni
els Parcs Nacionals de Doñana i Tablas de Daimiel,
afegint després fins a un total de 38 espais, que
ocupen 158.288 ha, entre els quals es troba el delta
de l’Ebre (inclòs a la Llista l’any 1993. De les
33.000 ha que ocupa el delta, 7.736ha, que coinci-
deixen amb les designades com a Parc Natural del
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delta de l’Ebre i com a Zona d’Especial Protecció
per a les Aus (ZEPA) del delta de l’Ebre.

Les Missions Ramsar d’Assessorament (MRA) deri-
ven de la Recomanació 4.7 de la Convenció (4ª Re-
unió de les Parts Contractants, Montreaux, Suïssa,
1990), referida als «Mecanismes per a una millor
aplicació de la Convenció Ramsar» per tal de donar
assistència i solucions a las Parts Contractants da-
vant els canvis negatius que s’han produït o es po-
drien produir en les condicions ecològiques dels
llocs Ramsar.

El 20 de juliol de 1999, el Secretari General de la
Convenció va dirigir-se per carta a la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza del Mi-
nisterio del Medio Ambiente de l’Estat Espanyol,
per tal d’expressar-li la seva preocupació davant
diverses informacions rebudes sobre l’estat de con-
servació del delta de l’Ebre, que podrien afectar el
manteniment de les seves característiques ecològi-
ques. El 13 d’octubre de 1999, el Director General
de Medi Natural del Departament amaderia i Pesca
de la Generalitat de Catalunya va respondre la mis-
siva, tot convidant els representants de la Convenció
a dur a terme una visita «in situ» del lloc. Davant la
invitació, es va considerar l’enviament d’una Mis-
sió Ramsar d’Assessorament, en base als antece-
dents esmentats, que va dur una visita entre el 18 i
el 22 de setembre de l’any 2000.

En el decurs d’aquesta visita, els membres de la
MRA, que foren assistits per representants de les
administracions Central i Autonòmica, es van entre-
vistar amb representants de l’Administració respon-
sable de la gestió de l’espai (Departament de Medi
Ambient), de l’administració local (Alcalde d’Am-
posta) i amb els de diferents sectors locals implicats
(Cooperativa Arrossera, Comunitats de Regants,
Caçadors, Depana, ACTE, SEO/ Birdlife).

Com a conseqüència d’aquesta Missió, es va elabo-
rar un Informe que recull una Anàlisi i Diagnosi de
la problemàtica existent en el delta de l’Ebre, inclo-
sa la gestió hidrològica i unes consideracions finals
i 20 recomanacions concretes, amb l’ànim de
contribuir a aconseguir de la manera més operativa
els objectius de conservació de l’àrea protegida i del
conjunt del delta de l’Ebre, i millorar la comunica-
ció entre el Parc Natural i tothom interessat en l’àm-
bit nacional i internacional.

Per tots aquests motius es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Establir de forma clara uns objectius de conserva-
ció i ús sostenible a mitjà i llarg termini per al con-
junt del delta de l’Ebre, convenientment recollits en
un Pla Estratègic de Gestió dotat del seu correspo-
nent pressupost d’execució. El document ha de
contemplar la zonació de l’espai deltàic per tal d’or-
denar les activitats existents i assignar els usos del
sòl, considerant la conservació dels ecosistemes
com un criteri bàsic de compatibilització dels usos.

També hauria d’incloure un Pla d’Investigació Apli-
cada que desenvolupés una base científica per re-
colzar la presa de decisions.

2. Identificar aquelles zones que tenen valors ecolò-
gics rellevants fora dels àmbits legalment protegits,
e incloure’ls en la mesura del possible, en l’espai
protegit, tot prenent les mesures necessàries per a
evitar la seva degradació mentre no es dugui a ter-
me la seva protecció legal.

3. Iniciar els estudis que siguin necessaris per poder
preveure els canvis que es puguin produir a mitjà i
llarg termini en la morfologia i la hidrodinàmica del
delta per tal de poder garantir la preservació de les
zones humides.

4. Implementar les mesures necessàries per incre-
mentar la participació ciutadana en la gestió de les
àrees protegides del delta.

5. Establir un programa de seguiment en les zones
protegides per controlar l’estat de la biodiversitat i
dels hàbitats basat en els paràmetres obtinguts en
investigacions aplicades, tant del tipus físic i químic
com ecològics o morfohidrodinàmics a més del
clàssics paràmetres ornitològics.

6. Emprendre actuacions de restauració en tots
aquells llocs que ho requereixin, especialment en
aquelles zones incorporades a la propietat pública,
o aquelles en les que s’ha eliminat l’activitat
impactant.

7. Incrementar els fluxos d’informació entre les ad-
ministracions i els sectors socials del delta de
l’Ebre.

8. Establir intercanvis d’informació i experiències
amb altres grups científics i gestors de zones
deltàiques, enfortint els llaços internacionals neces-
saris, i invertint els suficients recursos econòmics
per assolir aquest objectiu.

9. Fomentar reunions científiques i tècniques per tal
de reflexionar sobre les problemàtiques que poden
afectar els valors ecològics del delta, tals com el
canvi climàtic, la pujada del nivell del mar, els can-
vis de la biodiversitat, entre d’altres.

10. Incrementar les mesures agroambientals aplica-
des als conreus del delta de l’Ebre. Aquestes mesu-
res s’han d’incloure de manera explícita en el Pla
Estratègic de Gestió del delta de l’Ebre descrit en el
punt 1.

11. Incloure en l’esmentat Pla Estratègic de Gestió
del delta un Pla de Desenvolupament Ecoturístic,
entenent que no es durà a terme la promoció
d’aquesta activitat mentre no estigui convenient-
ment planificada.

12. Continuar i fomentar la relació entre els diver-
sos organismes amb competències en el delta de
l’Ebre.

13. Implementar els aspectes relatius al manteni-
ment dels règims hidrològics naturals per conservar
les zones humides (Ramsar, 2000, Manual 4, pàg
24.) i en concret dur a terme estudis per determinar
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els cabals mínims i òptims i els règims de cabal ne-
cessaris per a la conservació de les zones humides
fluvials naturals, tot aplicant el principi de precau-
ció quant les dades existents no siguin suficients
per mantenir la situació natural. 14. Elaborar plans
d’assignació sostenible de l’aigua per als diferents
usuaris incloent l’assignació necessària per a con-
servar les zones humides »

15. Sol·licitar que l’estudi d’impacte ambiental del
Pla Hidrològic Nacional sigui dut a terme de forma
exhaustiva i independent

16. Garantir a llarg termini el subministrament gra-
tuït d’aigua per als actuals i potencials futurs usos
conservacionistes del delta de l’Ebre

17. Impulsar la implementació immediata de les Es-
tacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR)
que queden per construir, per millorar la qualitat de
les aigües, tot incrementant el control dels punts de
vessament.

18. Iniciar un programa de seguiment intensiu a
llarg termini de les poblacions d’aus en el delta,
donant prioritat a Glareola pratincola, que sigui
capaç de subministrar dades inqüestionables que
serveixin com instrument bàsic de gestió, i que esti-
guin a disposició de totes les persones autoritzades
sense cap tipus de limitació

19. Regular l’activitat cinegètica en el marc de l’es-
mentat Pla Estratègic de Gestió del delta de l’Ebre

20. Controlar la evolució de l’aqüicultura i del seu
impacte sobre les badies

21. Elaborar una cartografia oficial clara on constin
els límits exactes de les diferents zones protegides,
i on, en annex s’especifiquin clarament els canvis en
els límits des de l’any 1983, donant a aquestes da-
des oficials el màxim de divulgació possible per tal
que tota la cartografia comercial reflecteixi correc-
tament aquestes delimitacions oficials

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2001

Xavier Vendrell i Segura, Ernest Benach i Pascual,
Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la millora
del transport sanitari a Sabadell, Bar-
berà del Vallès i Santa Perpètua de
Mogoda (Vallès Occidental)
Tram. 250-02071/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 30722 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, Ernest Benach i
Pascual, Josep Huguet i Biosca, Portaveu, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre la
millora del transport sanitari als municipis de Saba-
dell, Barberà i Sta. Perpètua de la Mogoda (Vallès
Occidental).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El nou de maig del 2000, el Servei Català de la Sa-
lut (SCS) va adjudicar mitjançant un procés de con-
curs públic l’adjudicació del transport sanitari ur-
gent i programat a Catalunya. Es dividia el territori
català en 48 zones diferents a les que les empreses
d’ambulàncies havien de presentar les seves ofertes.

Aquest nou sistema de gestió ha donat el vistiplau a
les empreses d’ambulàncies de portar a terme un
pla funcional per a cada zona (nombre d’ambulàn-
cies a cada lloc, la ubicació de les bases de les am-
bulàncies, el personal que s’hi destinaria...) Així
doncs, el transport sanitari urgent, i el programat
(portar malalts impossibilitats a rehabilitació, a
l’hospital per a la visita, operacions, proves, diàli-
si...) comparteixen les mateixes ambulàncies.
Aquest fet ha comportat buits importants en l’assis-
tència urgent en aquells llocs que disposen de pocs
vehicles.

Des de l’1 d’octubre de 2000 és l’empresa TSC
(transport Sanitari de Catalunya) la que presta el
servei de transport sanitari al lot 35, que inclou di-
verses ABS, la de Sabadell, la de Barberà del Vallès
i la de Sta. Perpètua de la Mogoda.

Des d’aleshores els ciutadans i ciutadanes tenen la
percepció que els retards excessius (fins a 50 mi-
nuts segons la policia local) es produeixen massa
sovint. Tant les noticies aparegudes als mitjans de
comunicació com el coneixement, moltes vegades
més propers de casos de dilatats retards en l’arriba-
da de l’ambulància a una urgència sanitària, ha fet
d’aquest tema un motiu de preocupació ciutadana,
així com dels municipis afectats, extrem aquest úl-
tim que es posa de relleu en la Moció aprovada pel
Ple de l’Ajuntament de Santa Perpètua de la Mogu-
da del passat 30 de juliol.

Per tot això es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Fer un seguiment diari de la gestió del transport
sanitari dels municipis de Sabadell, Barberà del Va-
llès i Sta. Perpètua de la Moguda (Vallès Occiden-
tal), que correspon a l’anomenat lot 35 i proposar, si
cal, les mesures pertinents per a millorar-lo.

2. Garantir el total compliment per l’empresa con-
cessionària de totes les condicions contractuals de
licitació i una atenció adequada a tots els ciutadans
i ciutadanes que li sol·licitin un servei programat o
bé un servei d’urgència.

3. Permetre la participació dels ajuntaments dels
municipis a què fa referència l’apartat 1, en el se-

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



8 d’octubre de 2001 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 220

96

guiment, la valoració i, si s’escau, la millora del ser-
vei sanitari d’aquesta zona.»

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2001

Joan Ridao i Martín; Ernest Benach i Pascual; Josep
Huguet i Biosca, Portaveu

Proposició no de llei sobre la modifi-
cació del Pla general metropolità
(PGM) pel que fa al sòl no urbanitzable
protegit
Tram. 250-02072/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 30768 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

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 134 del Reglament de
la Cambra, presenta la següent Proposició no de
llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Pla General Metropolità (PGM) de Barcelona,
redactat el 1976, especifica com a «sòl urbanitzable
no programat» –clau 21– tot un seguit de terrenys
que, amb la nova legislació urbanística de l’Estat
s’assimilin a «sòl urbanitzable sense delimitació».

Generalment són terrenys situats a les perifèries de
ciutats i pobles de l’àrea metropolitana i a les ves-
sants de les zones de muntanyes, normalment limi-
tant amb espais naturals protegits, bosc permanent,
etc., que tenen gran interès ecològic i inadequats
per al procés d’urbanització.

Fins i tot es donen situacions en què terrenys amb
aquestes característiques es troben qualificats com
a «urbanitzable programat» –clau 20.

Com que el sòl urbanitzable s’està esgotant, molts
promotors comencen a presentar propostes de pla
parcial per desenvolupar aquests sectors. Davant
d’aquesta situació, els ajuntaments, sobretot els
municipis petits i mitjans, no poden fer front als
processos de desclassificació urbanística que vol-
drien per l’alt cost econòmic que els pot generar.

En definitiva, el PGM no facilita la conservació de
zones d’interès ambiental paisatgístic o patrimoni-
al de l’àrea metropolitana com es posa de manifest
en els conflictes existents per salvar de la urbanit-
zació zones de la Serralada de la Marina a Tiana o
Badalona, zones de Collserola a Sant Cugat, Cer-
danyola o Molins de Rei, o les pinedes costaneres
de Gavà i Castelldefels.

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:

Posar en marxa, des del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, una modificació con-
creta del PGM en tota l’àrea metropolitana per de-
tectar i desclassificar, passant a sòl no urbanitzable
protegit, tots els sectors de clau 21 (urbanitzable no
programat) i clau 20 (urbanitzable programat), que
siguin interessants de preservar pels seus valors
paisatgístics, ambientals o patrimonials.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2001

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

Proposició no de llei sobre la supres-
sió de la girada a l’esquerra en els
punts quilomètrics 186 i 188 de la car-
retera C-31, entre Barcelona i Castell-
defels (Baix Llobregat), per a accedir a
uns càmpings
Tram. 250-02073/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 30801 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Portaveu Adjunt del Grup
Popular, M. Dolors Montserrat i Culleré, Josep
Maria Fabregat i Vidal, Diputats i Diputades del
Grup Popular, d’acord amb allò que preveuen els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, pre-
senta la següent Proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A la carretera C-31, en el tram que va de Barcelona
a Castelldefels, conegut popularment per autovia de
Castelldefels, hi ha dos desviaments a l’esquerra
que creuen el sentit contrari de la circulació, per
accedir a uns càmpings.

Aquests desviaments suposen un gran perill pel
trànsit ja que aquesta és una via d’alta densitat de
trànsit i a la que s’hi circula a gran velocitat.

Aquest gir pot ser suprimit ja que tan sols a dos qui-
lòmetres hi ha un pont per sobre la carretera per fer
un canvi de sentit, essent necessari únicament que
sigui indicat.

Per aquests motius es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Impedir el gir a l’esquerra en els punts quilomè-
trics, 186 i 188 de la carretera C-31 (direcció a
Castelldefels), amb l’objectiu d’evitar que els vehi-
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cles creuin l’altre sentit de circulació, per tal d’ac-
cedir als càmpings «La Ballena Alegre» i «El Toro
Bravo».

2. Instal·lar la corresponent senyalització indicant
l’existència d’un canvi de sentit que hi ha a menys
de dos quilòmetres.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2001

Daniel Sirera i Bellés, M. Dolors Montserrat i Culle-
ré, Josep Maria Fabregat i Vidal

Proposició no de llei sobre la dotació
del centre d’educació especial de la
Fundació l’Espiga, de Vilafranca del
Penedès (Alt Penedès), d’una unitat
sòciosanitària de rehabilitació i habili-
tació per a persones amb discapacitat
motriu
Tram. 250-02074/06

Presentació: Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya
Reg. 30808 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, Portaveu del Grup parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Roberto
Labandera i Ganachipi, Diputat del Grup parlamen-
tari Socialistes- Ciutadans pel Canvi, Josep Huguet
i Biosca, Portaveu del Grup parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya i Carme Porta i Abad,
diputada del Grup parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, fent ús d’allò que estableixen
els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra
presenten per a la seva tramitació la següent Propo-
sició no de Llei

El col·lectiu de persones que pateixen discapacitats
motrius a Catalunya no reben el nivell d’atenció
suficient i de qualitat que asseguri la possibilitat de
desenvolupar una activitat quotidiana amb nivells
de qualitat de vida.

La manca i dispersió de recursos invertits en les
poblacions amb malalties cròniques que generin
disminució física, així com la insuficiència de les
mesures de promoció positiva d’aquests col·lectius
dins l’àmbit laboral i/o professional o social són la
base d’una problemàtica que afecta per igual, però a
nivells diferents a pacients i familiars.

La situació de manca d’autonomia de molts disca-
pacitats motrius genera greus situacions de depen-
dència en relació a persones del seu entorn(pares,
mares, germans...) provocant riscos de patiment psi-
cològic i d’altres tipus tant per a la persona afecta-
da com per a la persona assistent.

La situació abans exposada ens porta a plantejar la
necessitat de creació d’un servei socio-sanitari adre-

çat a les persones amb discapacitat motriu, per tal
de fomentar la seva recuperació, habilitació funcio-
nal i inclusió social, que tingui com a objectiu final,
en certs casos el manteniment de la millor qualitat
de vida possible. Aquest servei podria atendre a in-
fants, joves i adults que no disposen d’un servei
apropiat pròxim al seu lloc de residència. Aquest
col·lectiu està integrat per persones amb discapaci-
tats congènites, adquirides i/o degeneratives, així
com temporals.

Els diversos centres d’atenció a les persones amb
discapacitat motriu de les comarques de l’Alt
Penedès, Garraf i Anoia venen treballant de forma
coordinada des de fa molts anys. Un dels centres
que més ha destacat i que ha liderat el procés de tre-
ball de recuperació, és el Centre d’educació Especi-
al l’Espiga de Vilafranca del Penedès, que reuneix
les condicions necessàries per tal de poder acollir
un servei d’aquestes característiques.

Les funcions d’aquest servei foren els següents:

a) Garantir l’atenció global a la persona amb disca-
pacitat, en règim d’ambulatori.

b) Coordinació de l’atenció específica adreçada als
professionals, els grups socials de suport, les famí-
lies, les entitats, etc.

c) Impulsar l’aplicació de les noves tecnologies de
la informació i de la comunicació per a la millor efi-
càcia de la rehabilitació, així com per a la inclusió
social, i millora de la qualitat de la vida de la perso-
na.

d) Garantir la intervenció interdisciplinar en matè-
ria d’atenció a les persones amb discapacitat motriu,
des d’un punt de vista biopsicosocial.

e) Coordinar els esforços i els recursos de les altres
entitats afins de les tres comarques.

f) Promoure accions d’informació a tota la societat
amb finalitats preventives i formatives.

g) Endegar projectes de recerca aplicada amb uni-
versitats i altres centres especialitzats (tant al nostre
país com a Europa).

h) Organitzar i dur a terme els processos d’avalua-
ció de les accions endegades.

Quant a la composició professional del servei
s’hauria de preveure la participació de professionals
de medicina, de fisioteràpia, de teràpia ocupacio-
nal, d’assistència social, d’infermeria i de psicolo-
gia.

És per això que els diputats i les diputades
sotasignants presentem la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Execu-
tiu a:

1. Establir conveni amb la Fundació l’Espiga de Vi-
lafranca del Penedès, per tal de dotar al seu Centre
d’Educació Especial d’una Unitat socio-sanitària de
Rehabilitació - Habilitació per a Persones amb Dis-
capacitat Motriu (URH.DM) que doni servei a la
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població afectada de les comarques de l’Alt
Penedès, del Garraf i de l’Anoia.

2. Fer les previsions pressupostàries pertinents a
càrrec del Pressupost de la Generalitat de Catalunya
per a l’any 2002.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2001

Joaquim Nadal i Farreras, Portaveu GSOC-CPC;
Roberto Labandera i Ganachipi, Diputat GSOC-
CPC; Josep Huguet i Biosca, Portaveu Grup d’ERC;
Carme Porta i Abad, Diputada Grup ERC

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

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 30813 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

El grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-
Verds, d’acord amb allò que es preveu a l’article
134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenta la
següent Proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El govern del Partit Popular ha anunciat i ha consul-
tat sobre l’elaboració d’un Projecte de llei de coo-
peració autonòmica. Per les declaracions dels go-
vernants es pot deduir que es planteja un nou intent
de reduir els marges de l’autogovern, per això el
grup d’Iniciativa per Catalunya - Verds presenta la
següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu re-
buig davant de qualsevol intent, com l’abans al·-
ludit, adreçat a retallar l’autogovern.

2. El Parlament de Catalunya insta al govern de la
Generalitat per a que es coordini amb altres Comu-
nitats Autònomes per oposar-se a aquell projecte.

3. El Parlament de Catalunya acorda elaborar, en el
sí de la Comissió d’Estudi per la Reforma de l’auto-
govern, el conjunt de propostes legislatives que ga-
ranteixin la participació de les Comunitats Autòno-
mes en les decisions a nivell estatal per aconseguir
un ple exercici de l’autogovern.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2001

Rafael Ribó
President

Proposició no de llei sobre el suport
institucional a la petició d’indult de
cinc joves
Tram. 250-02077/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Reg. 30841 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Carme Porta i Abad, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya,
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel canvi, Jo-
sep Rull i Andreu, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, Josep Huguet i Biosca, Portaveu, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Joaquim Nadal i Farreras, Portaveu, del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel canvi, Ra-
mon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió.

Document/proposta: Proposició no de llei per a la
petició d’indult de cinc joves catalans.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Jutjat Penal número 13 de Barcelona va condem-
nar 5 joves a una pena de 18 mesos de presó i qua-
tre caps de setmana d’arrest domiciliari el passat 1
de desembre. Aquests joves catalans eren jutjats per
la seva participació en una manifestació que va
acabar amb aldarulls i donat que els cinc van decla-
rar-se insubmisos al servei militar obligatori, i per
tant tenen antecedents penals, se’ls denega la sus-
pensió de la condemna tot i que el propi fiscal va
qualificar aquests antecedents per insubmissió dels
acusats com no computables a efectes de reincidèn-
cia.

La insubmissió és un acte de desobediència civil
recolzada per amplis sectors de la societat que dei-
xarà de ser considerada delicte amb la desaparició
del servei militar obligatori.

La privació de llibertat d’aquests joves té, en aquest
context, un clar caràcter desproporcionat de priva-
ció de llibertat i en cap cas té funció resocia-
litzadora, com marca l’article 25.2 de la Constitu-
ció, sinó que és un càstig exemplar per a joves total-
ment integrats en el seu entorn i activistes de la llui-
ta antimilitarista.

Per tot l’exposat es proposa la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat a que doni suport institucional a les pe-
ticions d’indult total o parcial que es presentin res-
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pecte dels cinc joves imputats com a conseqüència
de les sentències condemnatòries que hagin tingut
en compte la insubmissió com a agravant.»

Palau del Parlament, 27 de juny de 2001

Carme Porta i Abad, G. P. d’Esquerra Republicana
de Catalunya; Roberto Edgardo Labandera Gana-
chipi, Grup Socialista; Josep Rull i Andreu, G. P. de
Convergència i Unió; Josep Huguet i Biosca, Porta-
veu; G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya;
Joaquim Nadal i Farreras, Portaveu; Grup Socialis-
ta; Ramon Camp i Batalla, Portaveu; G. P. de Con-
vergència i Unió

Proposició no de llei sobre la modifi-
cació del Decret 25/1998, de 4 de fe-
brer, sobre coordinació d’estudis i en-
questes d’opinió i creació del Registre
públic d’enquestes i estudis d’opinió
de la Generalitat de Catalunya, pel
que fa al subministrament de dades al
Parlament
Tram. 250-02078/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 30842 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Els diputats i els grups parlamentaris
sotasignants presenten la següent.Document/pro-
posta: Proposició no de llei sobre les enquestes i
estudis d’opinió de la Generalitat.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 9.33 de l’Estatut d’Autonomia de Catalu-
nya reconeix la competència exclusiva de la Gene-
ralitat sobre la estadística d’interès de la Generali-
tat.

La Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’Estadística
de Catalunya, va venir a crear el marc legal adequat
a partir del qual desenvolupar aquesta competència
estatutària i posar a disposició de tota la societat
una informació completa i objectiva, reflex fidel de
la realitat existent, i base fonamental per a progra-
mar l’activitat pública al millor servei de la ciutada-
nia, complint amb les exigències que imposa la in-
troducció del principi de públic i igual accés a les
dades resultants de l’estudi científic de la societat
catalana, a més de per adequar el marc normatiu
anterior als canvis propis de l’àmbit estadístic, com
són, entre altres, la consolidació del sistema estadís-
tic català, el creixent pes de la informació estadísti-
ca en la definició dels projectes públics i privats, i a
les noves tecnologies de tractament i difusió d’in-
formació, i tot això, a partir del mandat legal incor-

porat en la Llei 9/1996, de 15 de juliol, del Pla esta-
dístic de Catalunya 1997-2000.

Tanmateix, la Llei 23/1998 excepciona expressa-
ment del seu àmbit d’aplicació els sondeigs i les
enquestes electorals. Fins ara, a pesar de la creació
arran de la Resolució 427/V del Parlament de Cata-
lunya, del Registre Públic d’Enquestes i estudis
d’opinió per mitjà del Decret 25/1998, de 4 de fe-
brer, per tal de regular l’accés públic a les enquestes
i els estudis d’opinió que es realitzin per encàrrec
del Govern o de l’Administració de la Generalitat o
dels organismes i les empreses que en depenen,
l’accés a aquest tipus d’enquestes apareix en la
pràctica resevat a l’Administració i el Govern de la
Generalitat i, en determinats casos, als investiga-
dors del món acadèmic. Però sobretot, es tracta
d’enquestes que es veuen qüestionades per diverses
raons com el moment en què es fan públiques, per
una manca de periodicitat que resta valor estadístic
i perquè sorgeixen de l’encàrrec extern del Govern
a diferents empreses privades.

Es tracta d’enquestes i estudis d’opinió que tenen
per objecte les preferències i/o prioritats polítiques
o socials dels ciutadans, valoració de determinats
serveis públics etc. El resultat d’aquestes enquestes
és bàsic per a la planificació correcta de l’acció po-
lítica i de l’administració. En una societat democrà-
tica com la nostra és natural que aquests resultats
siguin públics, ja que totes les forces polítiques, es-
tudiosos i ciutadans en general, tenen dret a conèi-
xer els estudis d’opinió duts a terme amb càrrec als
recursos públics. En cas contrari, es podrien produir
abusos d’utilització amb finalitats partidistes dels
recursos públics.

Les enquestes que depenen de la Generalitat s’han
de caracteritzar per la seva rigorositat i equanimitat,
única forma que una enquesta pugui ser aprofitada
per a posterior investigacions acadèmiques i per a
resoldre problemes de la nostra societat.

Al mateix temps, és necessari regular les relacions
entre els subministradors de les dades i els usuaris
de la informació amb l’òrgan que desenvolupa i
executa l’activitat enquestadora, regulant l’obliga-
torietat del subministrament de dades, la publicació
i difusió adequada de resultats i la preservació en tot
moment del degut secret. L’experiència acumulada
pel Govern de la Generalitat fins ara i la notable
importància política i social adquirida pels seus es-
tudis, aconsellen dotar a aquest àmbit d’una regula-
ció jurídica que, mantenint la seva naturalesa i fun-
cions, precisi millor els termes de l’accés públic als
resultats de les enquestes i asseguri una vinculació
més gran amb el Parlament de Catalunya, amb la fi-
nalitat de facilitar un més i millor coneixement de la
societat catalana als seus representants.

És per aquests motius que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a modificar el Decret 25/1998, de 4 de febrer,
sobre coordinació d’estudis i enquestes d’opinió i
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creació del Registre públic d’enquestes i estudis
d’opinió de la Generalitat de Catalunya, en el sentit
que:

1. La Direcció General d’Avaluació i Estudis del
Departament de Presidència ha d’informar els Por-
taveus dels Grups parlamentaris, o les persones en
que aquests deleguin a aquest efecte, del procés
d’homologació d’empreses i entitats que realitzin
enquestes i estudis d’opinió.

2. Així mateix, i amb caràcter previ a la realització
de cada enquesta o estudi previst pels Departaments
de la Generalitat i les entitats i organismes que en
depenen, la Direcció General d’Avaluació i Estudis
del Departament de Presidència ha d’aportar als
Portaveus dels Grups parlamentaris, o a les perso-
nes en que aquests deleguin a aquest efecte, la se-
güent informació:

– Tema objecte de l’estudi o enquesta i dates de re-
alització

– Departament, entitat u organisme responsable

– Condicions de contractació · Fitxa tècnica i
qüestionari

– Pressupost

3. En un termini màxim de 30 dies d’haver finalitzat
el treball de camp, la Direcció General d’Avaluació
i Estudis del Departament de Presidència ha
d’entregar als Portaveus dels Grups parlamentaris,
o a les persones en que aquests deleguin a aquest
efecte, l’enquesta o estudi realitzat, així com les fre-
qüències de totes les variables que s’hi hagin inclòs
i els creuaments efectuats entre elles, juntament
amb la base de dades en suport informàtic, i l’infor-
me i anàlisi dels resultats.

4. Cap Departament de la Generalitat ni les entitats
i organismes que en depenen no podran realitzar
enquestes o estudis d’opinió de caràcter electoral,
és a dir, que estudiïn dades relatives a la intenció de
vot o a la valoració de partits, institucions o líders
polítics, un cop convocades eleccions generals, eu-
ropees, locals o al Parlament de Catalunya. Cas que
el treball de camp d’alguna enquesta o estudi d’opi-
nió previst amb anterioritat a una convocatòria elec-
toral produís resultats en el període electoral,
aquests resultats seran entregats de forma immedia-
ta als Portaveus dels Grups parlamentaris o a les
persones en que aquests deleguin a aquest efecte.»

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2001

Joan Ridao i Martín, G. P. d’Esquerra Republicana
de Catalunya; Miquel Iceta i Llorens; Portaveu ad-
junt del Grup Socialista; Rafael Ribó i Massó, Presi-
dent del G. P. IC-V; Josep Huguet i Biosca, Portaveu
del G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Joa-
quim Nadal i Farreras, Portaveu del Grup Socialis-
ta; Joan Boada i Masoliver, Portaveu del G. P. IC-V

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una nova llar d’infants al bar-
ri de la Vila, de Martorell (Baix Llobre-
gat)
Tram. 250-02079/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 30900 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Portaveu Adjunt del Grup
Popular, Dolors Montserrat i Culleré, Diputada del
Grup Popular, d’acord amb allò que preveuen els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, pre-
senten la següent Proposició no de llei

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atès la manca de locals adients, durant tot el curs
2001-2002 el servei de llar d’infants al barri de La
Vila de Martorell es farà en un «barracó».

Atès que aquest servei té caràcter provisional, ja
que el curs vinent es traslladaran els alumnes a la
nova llar d’infants, situada al Camí Fondo i per tant
la Vila es quedarà sense cap llar d’infants, on hi pu-
guin portar els seus fills els veïns d’aquest barri o
les persones que per motius laborals el necessiten.

Atès que la rehabilitació i promoció del barri de la
Vila ha de preveure un augments de prestacions i
serveis per així millorar la qualitat de vida dels ve-
ïns d’aquest barri i per extensió a la resta dels ciuta-
dans del municipi.

Atès que la supressió de la llar d’infants al barri de
la Vila minvarà la qualitat de vida i els serveis dels
veïns d’aquest barri.

per aquests motius es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

Donar prioritat, entre les inversions destinades a la
construcció d’escoles bressol, a la construcció
d’una nova llar d’infants al barri de La Vila de
Martorell.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2001

Daniel Sirera i Bellés, Dolors Montserrat i Culleré

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre sobre les
obres de millora de la seguretat de
l’IES El Bullidor, de Rubí (Vallès Occi-
dental)
Tram. 250-02080/06

Presentació: Sra. M. Dolors Montserrat i
Culleré, juntament amb quatre altres di-
putats del Grup Parlamentari Popular
Reg. 30903 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Montserrat i Culleré, M. Caridad Mejías i
Sánchez, Josep Curto i Casadó, Francesc Vendrell i
Bayona, Josep Maria Fabregat i Vidal, Diputats i
Diputades del Grup Popular, d’acord amb allò que
preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Departament d’Ensenyament tenia previst fer
unes obres a l’Institut El Bullidor de Rubí al Vallès
Occidental. Durant el mes d’agost estava previst
l’arranjament de la teulada, el canvi de les portes
d’entrada i de sortida que son de vidre, amb la
perillositat que això representa, la instal·lació d’una
font al pati i la construcció d’un mur que reduís el
desnivell que hi ha com a conseqüència d’un talús
de terra.

De tot això no s’ha fet res, malgrat que estava pre-
vist per aquest curs, segons que ha denunciat la di-
rectora del Centre a la Conselleria d’Ensenyament.

Per aquestes raons, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Execu-
tiu a:

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a fer-ne les obres previstes a l’Institut El Bullidor de
Rubí (Vallès Occidental) per tal d’adequar la instal·-
lació escolar a les necessitats i mesures de seguretat
adients per el desenvolupament de la seva tasca do-
cent.

Palau del Parlament, 14 de setembre del 2001

Dolors Montserrat i Culleré, M. Caridad Mejías i
Sánchez, Josep Curto i Casadó, Francesc Vendrell i
Bayona, Josep Maria Fabregat i Vidal,

Proposició no de llei sobre l’assigna-
ció de personal auxiliar de docència
els instituts d’ensenyament secundari
Tram. 250-02081/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 30904 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup Po-
pular, Carina Mejías i Sánchez, Diputada del Grup
Popular, d’acord amb allò que preveuen els articles
134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenta la
següent Proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En l’actualitat el professorat de secundària adscrit
als Instituts, realitza a més de la seva tasca docent,
altres tipus de tasques que no són pròpies de les
classes, com ara la vigilància de passadissos, vigi-
lància de zones d’esbarjo, i d’altres.

Això comporta que de cada hora d’activitats del
centre, hi han quatre o cinc professors de guàrdia,
per tant fent tasques diferent a les de la seva activi-
tat docent però si de presència als centres.

Aquesta situació ha fet que alguns centres hagin
reclamat la presencia dels anomenats «auxiliars de
la docència», que podrien dedicar-se a aquestes tas-
ques evitant que el professorat dediques tantes ho-
res a tasques diferents de les que li són pròpies i
pogués dedicar-se a preparar les classes, preparar
material didàctic o bé a donar classes pràctiques.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a assignar als Instituts de secundària personal admi-
nistratiu com a «auxiliar de docència» dedicats a
tasques administratives o de vigilància del centre
que no són pròpies del professorat.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2001

M. Dolors Nadal Carina Mejías

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre el no-esta-
bliment de noves superfícies comerci-
als a Sant Vicenç de Castellet (Bages)
Tram. 250-02082/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 30905 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup Popu-
lar Carina Mejías Sánchez, Diputada del Grup Par-
lamentari Popular d’acord amb allò que preveuen
els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Pla territorial sectorial d’equipaments comerci-
als, aprovat fa uns mesos, considerava la comarca
del Bages com a una comarca saturada pel que fa
als equipaments comercials, i per tant la nova llei
d’equipaments estableix els mecanismes necessaris
per evitar el seu creixement.

El municipi de Sant Vicenç de Castellet, situat a la
comarca de Bages te aproximadament 7.386 habi-
tants i la Unió de Botiguers i Comerciants del muni-
cipi ha manifestat que aquesta saturació fa impossi-
ble l’establiment de noves superfícies comercials.

No obstant això, l’Ajuntament està estudiant la pos-
sibilitat de instal·lar dues superfícies comercials que
han sol·licitat la llicència, per establiments de 950
metres quadrats d’espai de venda, superfícies que
d’entrada el Pla territorial sectorial d’equipaments
comercials no permet obrir en municipis de menys
de 10.000 habitants.

La única opció possible és que es determinés que
l’oferta comercial existent permeti l’entrada de
nova competència, cosa que la Unió de Botiguers i
Comerciants del municipi, nega totalment, ja que
veu perillar el futur de molts comerços i ha mani-
festat la seva oposició a la instal·lació de qualsevol
de les superfícies comercials.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

El Parlament de Catalunya insta al Consell Execu-
tiu a:

Aplicar els criteris establerts tant en la llei d’equi-
paments comercials, com en el Pla Territorial Secto-
rial d’Equipaments comercials per tal de no perme-
tre l’establiment de noves superfícies comercials en
el municipi de Sant Vicenç de Castellet a la comarca
del Bages.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2001

Dolors Nadal i Aymerich Carina Mejías Sánchez

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una nova llar d’infants a Vila-
nova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 250-02083/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 30906 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Mª Dolors Nadal i Aymerich Portaveu del Grup Po-
pular, M. Dolors Montserrat i Culleré, Francesc
Vendrell Bayona, Carina Mejías Sánchez, Diputats i
Diputades del Grup Popular, d’acord amb allò que
preveu els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Vilanova i la Geltrú, compta amb dos Llars d’Infants
públiques, amb capacitat per a 233 infants..

En els darrers anys han estat nombrosos els infants
de 0 a 3 anys que havent sol·licitat plaça a una llar
d’infants pública s’han quedat sense, aquest curs hi
ha 377 sol·licituds, de les quals 232 es troben a ho-
res d’ara en llista d’espera.

Vilanova i la Geltrú és una ciutat amb més de
50.000 habitants i per tant l’oferta existent de pla-
ces públiques és clarament insuficient per una ciu-
tat d’aquestes dimensions.

L’ajuntament de Vilanova i la Geltrú està disposat a
cedir els terrenys per a la construcció d’una nova
llar d’infants, valorada en 150 milions, però el De-
partament d’Ensenyament, només n’ofereix 20.

Per aquests motius es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Execu-
tiu a:

Prioritzar entre les inversions destinades a la cons-
trucció d’escoles bressol, la construcció d’una
nova llar d’infants al municipi de Vilanova i la
Geltrú per resoldre la mancança de places existent.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2001

Mª Dolors Nadal i Aymerich, M. Dolors Montserrat
i Culleré, Francesc Vendrell Bayona, Carina Mejías
Sánchez
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Proposició no de llei sobre l’increment
de recursos destinats a la creació de
llars d’infants fins a arribar a finançar
el trenta per cent del cost de la plaça
Tram. 250-02084/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 30907 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup Popu-
lar Carina Mejías Sánchez, Diputada del Grup Par-
lamentari Popular d’acord amb allò que preveuen
els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Catalunya té un dels índex de natalitat més baixos
de tot Europa i per tant incrementar la natalitat ha
de ser un dels objectius bàsics de les polítiques so-
cials que s’ha de traduir en ajudes directes o indi-
rectes a les famílies que els permeti comptabilitzar
la vida familiar i laboral.
Una de les principals necessitats de les famílies ha
estat la de crear més places de guarderia, que s’ha
posat de manifest en els últims temps com a conse-
qüència de la incorporació de la dona al mon del
treball i pels canvis en les estructures familiars que
reclamen amb insistència de les administracions
publiques una resposta.
La competència per la seva creació, la titularitat i el
finançament ha estat objecte de molts debats i enca-
ra avui es continua considerant com a una de les
prioritats del govern en termes d’ajuda a la família i
també com a prioritat educativa.
El fet de no ser un període d’escolarització obliga-
tòria, fa que els pares hagin d’assumir una part del
cost, i que els municipis amb una forta demanda,
hagin de destinar una bona part dels seus recursos a
donar resposta a la demanda social.
El finançament ha estat doncs, el que ha generat mes
debat en els fòrums polítics i encara avui les aportaci-
ons fetes pel govern de la Generalitat son insuficients.
No obstant això, el nou acord de finançament signat
entre el govern de l’Estat i la Generalitat, ha de per-
metre necessàriament incrementar les aportacions fe-
tes pel Departament d’Ensenyament fins a arribar a
finançar un terç 1/3 del cost de la plaça.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a:

Incrementar els recursos destinats a la creació de
places de guarderia fins arribar a finançar el 30%
del cost de la plaça escolar.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2001

M. Dolors Nadal Carina Mejías

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un pla de carreteres per a millo-
rar les connexions viàries de l’autopis-
ta C-32, a Mataró (Maresme)
Tram. 250-02085/06

Presentació: Sra. M. Dolors Montserrat i
Culleré, juntament amb quatre altres di-
putats del Grup Parlamentari Popular
Reg. 30908 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Josep Maria Fa-
bregat i Vidal, Àngels Esteller i Rueda, Carina Me-
jías Sánchez, Ricard Fernández Deu, diputats i dipu-
tades 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 se-
güent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La ciutat de Mataró no té un pas interior alternatiu
o una variant alternativa a la Autopista de Peatge C-
32. Es més aquesta autopista està fen les funcions de
ronda de Mataró i de franc, com es natural. Però
s’ha observat sovint que les sortides i entrades a la
capital del Maresme son prou conflictives i es pro-
dueixen llargues cues. Això es veu agreujat pel fet
que la sortida està situada al final d’un túnel. Les
retencions que es produeixen a dins del túnel tenen
com a efecte que, a causa de la menor visibilitat, es
produeixin petites topades entre vehicles.

La situació s’ha agreujat des de la obertura del Cen-
tre Comercial Mataró Park, ja que el volum de vehi-
cles que passen per la zona s’ha incrementat espec-
tacularment.

La divisió de Trànsit dels Mossos d’Esquadra, que
vetlla per la seguretat a l’autopista C-32, ha compta-
bilitzat 17 intervencions en aquest tram des de l’1
de gener d’aquest any. En tres d’aquestes interven-
cions es van registrar ferits i en el mes d’agost es
va produir un mort. Malgrat aquesta estadística es
produeixen molts més accidents que es solucionen
entre els particulars.

Tanmateix la sortida per accedir a la B-40, Mataró -
Granollers, també és un punt conflictiu amb un tra-
çat es perillós agreujat per l’intens trànsit de cami-
ons.

Amb aquestes dades seria necessari un replanteja-
ment de les connexions de l’autopista C-32 a la
ciutat de Mataró.

Per aquest motius es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
elaborar en un termini d’un any un pla de carreteres
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per millorar les connexions viàries de l’autopista C-
32 a la ciutat de Mataró.

Palau del Parlament, 20 de setembre del 2001

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Josep Maria Fa-
bregat i Vidal, Àngels Esteller i Rueda, Carina Me-
jías Sánchez, Ricard Fernández Deu

Proposició no de llei sobre la integra-
ció dels professionals sanitaris dels
centres penitenciaris a la xarxa públi-
ca de sanitat
Tram. 250-02086/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 30940 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Maria Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup
Popular al Parlament de Catalunya, Daniel Sirera i
Belles, Portaveu adjunt, i Àngels Esteller i Ruedas,
Diputada, d’acord amb allò que disposen els articles
134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten la
següent Proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 14/1986 General de Sanitat, estableix a les
seves Disposicions Finals el següent:

«Segona. Fins que els sistemes públics de cobertura
sanitària no quedin integrats en el Sistema Nacio-
nal de Salut, el Govern en el termini de divuit mesos
comptadors a partir de la publicació de la Llei,
procedirà a l’harmonització i refosa de: L’assistèn-
cia sanitària als interns penitenciaris a què es refe-
reixen els articles 3 i 4 de la Llei 17/1979, sobre
organització penitenciària i disposicions concor-
dants.

Tercera. El Govern, mitjançant Reial Decret, a pro-
posta conjunta dels Ministeris interessats disposa-
rà: a) La participació en el sistema nacional de sa-
lut de la sanitat penitenciària».

Per la seva part, la Llei d’Ordenació Sanitària de
Catalunya estableix en el seu article 5 que configu-
ren els recursos del Servei Català de la Salut (SCS),
els centres i serveis de salut transferits per les admi-
nistracions, entre els quals es troben els transferits
per l’Administració Central (sanitat penitenciària).
A més configura el SCS com un ens públic que inte-
grarà els serveis sanitaris de Catalunya, entre ells
l’ICS a nivell d’Atenció Primària de Salut.

La Llei 30/1999, de 5 d’octubre, de selecció i pro-
visió de places de personal estatutari dels serveis de
salut, disposa que les Administracions sanitàries
públiques podran establir procediments per a la «in-
tegració directa» del personal laboral fix i els funci-
onaris de carrera «a la condició de personal estatu-
tari» d’aquells que prestin serveis en centres de sa-
lut dependents d’aquestes administracions.

Per la seva banda, la Recomanació núm. R (98) del
Comitè de Ministres del Consell d’Europa, adopta-
da pel Consell de Ministres del 8 d’abril de 1998, i
pel que fa als aspectes ètics i organitzatius de les
atencions de salut en el medi penitenciari, estableix
que després de diverses consideracions i tenint en
compte anteriors recomanacions i les característi-
ques de l’atenció mèdica a presons, recomana als
governs dels estats membres el següent: «tenir en
compte, al revisar la seva legislació i al posar en
pràctica a l’àrea de provisió de salut en el medi
penitenciari, els principis i les recomanacions
enunciades a l’annex d’aquesta recomanació.

Assegurar la més àmplia difusió possible d’aquesta
recomanació i el seu memorant explicatiu, en parti-
cular a totes les persones i tots els cossos responsa-
bles de l’organització i provisió de cures de salut i
tractament preventiu a la presó.»

En aquest annex, en el seu apartat B «Equivalència
de les cures», s’especifica:

– Punt 10: «La política de salut en el medi peniten-
ciari hauria d’integrar-se en la política nacional
de salut, i ser-ne compatible».

– Punt 12: «El paper del ministeri responsable de
salut hauria d’enfortir-se en matèria de control
d’higiene, qualitat de les cures de salut i d’organit-
zació dels serveis de salut en el medi penitenciari,
segons la legislació nacional. Hauria d’establir-se
una divisió clara de responsabilitats i de competèn-
cies entre el ministeri responsable de la salut i els
altres Ministeris competents, que han e cooperar
per posar en marxa una política integrada de salut
en el medi penitenciari».

A l’apartat D, la independència professional, es
diu:

– Punt 20: «Les decisions clíniques i qualsevol altre
avaluació respecte a la salut de les persones detin-
gudes haurien de regir-se únicament per criteris
mèdics. El personal de salut hauria d’operar amb
completa independència, dins els límits dels seus
requisits i competència».

– Punt 21: «Els infermers i altres membres del per-
sonal de salut haurien de desenvolupar les seves
tasques sota la responsabilitat directa del cap mè-
dic, que no ha de delegar a personal paramèdic al-
tres tasques que aquelles que estan autoritzades
per la llei i pel codi deontològic. La qualitat de les
prestacions mèdiques i de les cures d’infermeria
haurien de ser avaluats per una autoritat qualifica-
da de salut».

D’acord amb totes aquestes previsions normatives,
resulta del tot evident que la integració farà desapa-
rèixer la situació actual de doble finançament de
l’atenció sanitària als presos. En aquests moments,
Institucions Penitenciàries està pagant a través d’un
concert amb el Servei Català de la Salut l’assistèn-
cia especialitzada i els ingressos en hospitals pú-
blics de ciutadans amb afiliació a la Seguretat Soci-
al que tenen ja dret a aquestes prestacions per les
seves cotitzacions anteriors o per estar cotitzant en
els tallers productius dels Centres Penitenciaris.
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La Comissió de Sanitat i Consum del Congrés dels
Diputats, en la seva sessió del 16 de desembre de
1999, va aprovar una Proposició no de Llei relativa
a la integració dels funcionaris dels Cossos Facul-
tatius i d’Ajudants Tècnics Sanitaris (ATS) de les
Institucions Penitenciàries a la xarxa pública de sa-
nitat.

Era aquesta una aspiració dels funcionaris faculta-
tius i d’Ajudants Tècnics Sanitaris de les instituci-
ons penitenciàries en l’àmbit de l’Estat, que sosteni-
en la necessitat de dur a terme aquesta integració
sobre la base d’un doble fonament: per una banda,
garantir el servei sanitari a tots els reclusos a través
de personal dels

serveis integrats a la xarxa pública de sanitat, i no
només per personal sanitari penitenciari com fins
ara; d’altra banda, al produir-se la integració
d’aquests professionals a la xarxa pública sanitària
a través de l’Estatut Marc dels Professionals del Sis-
tema Nacional de Salut, es garanteix una mobilitat
professional als seus funcionaris i, en conseqüèn-
cia, facilita el reciclatge, renovació i promoció del
personal.

Com a antecedent immediat d’una mesura d’aquesta
naturalesa, i pel que fa exclusivament a l’àmbit de
Catalunya, la Generalitat va acordar la integració
dels mestres de presons en el Departament d’Ense-
nyament, tot deixant aquest personal de dependre
orgànicament del Departament de Justícia, malgrat
la seva activitat continuen efectuant-la en els cen-
tres penitenciaris de Catalunya.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

EL Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a que, en el marc de la política penitenciària de
la Generalitat, adopti les mesures necessàries per
tal d’iniciar el procés d’integració dels professio-
nals sanitaris dels centres penitenciaris de Catalu-
nya a la xarxa pública de Sanitat, dotant a aquests
professionals del corresponent estatut jurídic, amb
la finalitat de simplificar i racionalitzar la gestió de
l’estructura sanitària i unificar la dotació de recur-
sos sanitaris.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2001

Maria Dolors Nadal i Aymerich, Daniel Sirera i Be-
lles, Àngels Esteller i Ruedas

Proposició no de llei sobre el condici-
onament de l’accés a la platja Llarga,
de Tarragona
Tram. 250-02087/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 30941 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernàndez Díaz, President del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya, Mª Dolors Nadal i
Aymerich, Portaveu, Josep Curto i Casadó, Rafael
Luna i Vivas, Josep Maria Fabregat i Vidal, Diputats
i Diputades del Grup Popular al Parlament, d’acord
amb allò que preveu els articles 134 i 135 del Re-
glament de la Cambra, presenten la següent Propo-
sició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Urbanització de Cala Romana ubicada al munici-
pi de Tarragona compta amb un accés per vianants
a la Platja Llarga (Tarragona), es tracta d’un accés
amb escales per lo que es fa impossible o molt difí-
cil que persones discapacitades puguin accedir amb
normalitat.

Aquest accés es troba en situació d’insalubritat
constant degut a la manca d’unes obres adequades
per tal de que l’aigua que baixa per la riera no
s’acumuli a l’entrada de l’accés fent que sovint es
faci impossible l’accés a l’esmentada Platja. Durant
anys, els veïns han suportat cada any les mateixes
molèsties, que afecten i molt a la imatge turística de
la Platja d’aquesta Urbanització Tarragonina: pu-
dors, brutícia,... i moltes altres incomoditats, entre
les quals, no hem de excloure el perill de possibles
riades.

Per la qual cosa, el Grup Parlamentari Popular pre-
senta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a prendre les mesures necessàries per tal
d’acondicionar l’accés a la Platja Llarga de Tarra-
gona des de la Urbanització de Cala Romana.

Palau del Parlament, 26 de Setembre de 2001

Alberto Fernàndez Díaz, Mª Dolors Nadal i Ayme-
rich, Portaveu, Josep Curto i Casadó, Rafael Luna i
Vivas, Josep Maria Fabregat i Vidal
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Proposició no de llei sobre l’oferta de
places per a la formació d’anestesis-
tes
Tram. 250-02088/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 30942 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu i M. Àngels
Esteller Ruedas i Álicia Sánchez-Camacho, Diputa-
des del Grup Popular al Parlament de Catalunya,
d’acord amb allò que disposen els articles 134 i 135
del Reglament de la Cambra, presenten la següent
Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En els centres sanitaris de Catalunya existeix dèfi-
cit de places de metges anestesistes, la qual cosa
ocasiona greus problemes en el desenvolupament
de la seva, en ser la seva presencia imprescindible,
no només per les intervencions quirúrgiques, sinó
també per a les nombroses proves diagnostiques o
tractaments que requereixen sedació. Aquesta situ-
ació s’ha agreujat en els darrers anys en incremen-
tar-se l’activitat quirúrgica per a reduir les llistes
d’espera, per els nous procediments terapèutics i
diagnòstics entre d’altres.

Tot i que les places de formació d’aquesta especia-
litat són insuficients per a fer front a les necessitats
assistencials dels centres sanitaris, encara s’agreu-
ja més pel fet que el Departament de Sanitat no va
ofertar la totalitat de les places de formació
d’aquests professionals en les darreres convocatòri-
es MIR corresponents als anys 1997/98 i 2000/
2001, la qual cosa ha comportat una reducció d’una
quarta part de places en formació en els darrers
anys.

Aquests situació dificulta l’activitat assistencial
d’alguns centres sanitaris, que per evitar reduir la
seva activitat quirúrgica, han contractat anestesistes
procedents de l’estranger en concepte de metges en
practiques, però desenvolupen l’activitat pròpia
d’un anestesista encara que no tenen homologada
la seva titulació.

Tot i que aquests professionals pugin acreditar qua-
lificació suficient per a desenvolupar les seves tas-
ques segons els criteri dels caps de molts hospitals
d’arreu de Catalunya que els han contractat, el cert
és que aquest fet és contrari a la normativa vigent,
la qual exigeix homologació dels títols no només
com a tràmit administratiu, sinó per a garantir que
el professional disposa dels coneixements necessa-
ris per a l’exercici de l’especialitat.

Tenint en compte que cal fer un esforç per aprofitar
la capacitat docent que tenen els hospitals de Cata-

lunya i poder cobrir les seves demandes, el Grup
Parlamentari Popular presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Portar a terme les actuacions necessàries al llarg
del procés de negociació amb els responsables del
Ministeri de Sanitat i els hospitals, per tal d’incre-
mentar les places en la configuració de la oferta to-
tal de places en formació d’anestesistes.

2. Sol·licitar, en la Comissió de Gestió de recursos
humans en el si del Consell Interterritorial del Siste-
ma Nacional de Salut, la inclusió del major número
possible de places en formació de l’especialitat
d’anestesistes per tal de cobrir les demandes que
tenen els hospitals de Catalunya.

3. Ofertar la totalitat de les places per a la formació
d’anestesistes a Catalunya en la propera convocatò-
ria M.I.R, per tal d’aprofitar al màxim la capacitat
docent que tenen les institucions sanitàries a Cata-
lunya,

4. Controlar i garantir que els professionals que
exerceixen qualsevol especialitat, especialment als
anestesistes, tinguin la titulació requerida per a des-
envolupar la seva activitat en els centres sanitaris
de Catalunya.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2001

M. Dolors Nadal i Aymerich, M. Àngels Esteller
Ruedas, Alícia Sánchez-Camacho

Proposició no de llei sobre la conces-
sió del certificat de discapacitat als
malalts de fibrosi quística
Tram. 250-02089/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 30943 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu, Alícia Sánchez-
Camacho i M. Àngels Esteller Ruedas, Diputades,
conjuntament i en representació del Grup Popular
al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que
disposen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenta la següent Proposició no de llei

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Durant el mes d’agost d’enguany s’han produït, des
del Departament de Benestar Social, tres denegaci-
ons del certificat de discapacitat a dos nens
d’Aiguaviva i de Palamós que pateixen fibrosi
quística.

Els afectats de fibrosi quística pateixen malalties als
pulmons, al fetge i al pàncreas i la seva esperança
de vida és d’entre 30 a 35 anys, necessitant passar
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controls mèdics almenys una vegada al mes, fer una
hora i mitja d’exercicis respiratoris i prendre diver-
sos medicaments.

A més a més, la gravetat de la malaltia comporta
que es produeixin dificultats en l’escolarització
dels infants, així com els problemes d’adaptació de
les seves famílies.

El certificat de discapacitat dóna dret a comptar
amb professors de reforç, així com ajuts a la inser-
ció laboral i a una prestació d’aproximadament
90.000 pessetes anuals, però els millors beneficis
són de manera especial els de caràcter sanitari.

Des de l’Associació Catalana de Fibrosi Quística,
s’ha afirmat que ja el patiment d’aquesta malaltia
hauria de ser suficient motiu per la concessió del
certificat de discapacitat.

A més a més, el nombre de denegacions d’aquest
certificat per malalts de fibrosi doblen al nombre de
denegacions que es realitzen a d’altres Comunitats
Autònomes.

Es per això, que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Realitzar, en el termini màxim de tres mesos, un
estudi o informe entre els Departaments de Benestar
i Serveis Socials i el de Sanitat, per tal d’avaluar
l’aplicació dels barems utilitzats per ambdues Con-
selleries, per la concessió del certificat de discapa-
citat als malalts de fibrosi quística.

2. Incrementar i alhora descentralitzar, els serveis i
recursos sanitaris necessaris per el tractament de la
fibrosi quística, permetent una millor qualitat de
vida als malalts i a les seves famílies.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2001

Dolors Nadal i Aymerich, Alícia Sánchez-Camacho,
M. Àngels Esteller Ruedas

Proposició no de llei sobre l’ensenya-
ment del rus i l’italià a l’Escola Oficial
d’Idiomes, de Tarragona
Tram. 250-02090/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 30944 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup Parla-
mentari Popular, Rafael Luna i Vivas, Carina Mejías
Sánchez, Diputats i Diputades del Grup Parlamenta-
ri Popular d’acord amb allò que preveuen els arti-
cles 134 i 135 del Reglament de la Cambra presen-
ta la següent Proposició no de llei

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona fa cinc
anys que demana impartir els estudis de llengua rus-
sa i italiana.

Com s’ha fet públic en els mitjans de comunicació
durant aquest estiu, són molts els turistes d’aquests
països que visiten els comarques de Tarragona i es-
pecialment a la Costa Daurada on s’ha incrementat
molt el número de visitants que provenen de Rússi-
a. Això fa que la demanda per estudiar aquests idio-
mes s’hagi incrementat molt, fent que aquesta de-
manda no coberta per l’ensenyament oficial sigui
atesa per acadèmies privades, amb el cost que això
comporta.

Això fa que la demanda per estudiar aquest idiomes
s’hagi incrementat molt, fent que aquesta demanda
no coberta per l’ensenyament oficial sigui atesa per
acadèmies privades, amb el cost que això comporta.

En el cas de la llengua italiana, és greu que Tarrago-
na sigui la única província on aquesta llengua no
s’ensenya en una Escola Oficial d’Idiomes. Més te-
nint en compte que els turistes d’aquest país fa anys
que visiten les comarques tarragonines.

Per aquestes raons es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

Autoritzar a l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarrago-
na a impartir l’ensenyament de les llengües russa i
italiana, dotant a la mateixa del professorat necessa-
ri per cobrir la demanda existent.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2001

Dolors Nadal i Aymerich, Rafael Luna i Vivas, Cari-
na Mejías Sánchez
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Proposició no de llei sobre la consoli-
dació de l’escullera del port de Sant
Feliu de Guíxols (Baix Empordà)
Tram. 250-02091/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 30945 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu, Josep M. Fabre-
gat i Vidal i Alícia Sánchez-Camacho, Diputats, con-
juntament i en representació del Grup Popular,
d’acord amb allò que preveuen els articles 134 i
135 del Reglament de la Cambra, presenta la Propo-
sició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’escullera del Port de Sant Feliu de Guíxols es va
començar a construir fa quasi 100 anys, en el 1904,
i fins l’any 1980 si van anar fent treballs periòdics
de manteniment i reforç. A partir d’aquesta data les
obres i treballs que s’hi han estat fent han estat mí-
nims, esporàdics i en cap cas suficients. Degut a la
poca cura que s’ha tingut en els darrers anys en el
manteniment del dic d’aquest port, aquesta estructu-
ra està malmesa per l’efecte dels temporals i les cor-
rents marines.

Al llarg de l’estructura de l’escullera de St. Feliu de
Guíxols han anat apareixent, amb els anys, un se-
guit d’esquerdes que provoquen que s’hi vagi fil-
trant aigua de mar. Quan hi ha temporals forts, la
força de l’aigua fa que aquesta entri amb molta més
força dins de l’estructura, fent que molt de material
surti a l’exterior, degradant considerablement l’in-
terior. Aquesta degradació ha fet que apareguin bu-
fadors que projecten a l’exterior la terra que l’aigua
expulsa.

Aquesta degradació podria produir que en un pro-
per temporal, de mitjanes proporcions fins i tot,
aquesta estructura cedeixi, produint-se un esfondra-
ment o desmoronament total o parcial del dic de
defensa. Aquest possible esfondrament tindria unes
conseqüències imprevisibles i sempre negatives,
tant en l’àmbit ecològic com en el turístic.

No es tracta d’ésser alarmistes, ni de crear cap tipus
de psicosi social, però si això passes es posaria en
perill la platja i fins i tot el passeig de St. Feliu de
Guíxols. Es tracta de trobar solucions que evitin que
això pugui passar.

D’un temps ençà la Generalitat a anunciat una sèrie
de mesures per reforçar i estabilitzar l’escullera del
Port de St. Feliu de Guíxols, amb assignació de di-
verses partides pressupostàries, mesures que a data
d’avui no s’han portat a terme.

Per la qual cosa es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat a que iniciï d’immediat i amb caràcter
d’urgència, els treballs per reforçar, estabilitzar i
consolidar l’escullera del Port de St. Feliu de Guí-
xols, sense esperar a futures actuacions a la zona
portuària.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2001

Dolors Nadal i Aymerich, Josep M. Fabregat i Vidal,
Alícia Sánchez-Camacho

Proposició no de llei sobre l’increment
del nombre de llars d’infants laborals i
de la dotació pressupostària corres-
ponent
Tram. 250-02092/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 30949 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu, Alícia Sán-
chez-Camacho i Carina Mejías Sánchez, Diputades,
conjuntament i en representació 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

Les polítiques actives, que varen ser incrementades
i potenciades des de la Cimera Europea de Luxem-
burg, en la qual els Governs veren resoldre priorit-
zar les polítiques adreçades a la recerca activa de la
orientació, formació i inserció laboral, estan dirigi-
des especialment a col·lectius amb especial dificultat
d’inserció en el mercat laboral.

La inserció i promoció de la dona en el món laboral,
han fet necessari habilitar polítiques actives con-
cretes, especialment de conciliació de la vida labo-
ral i familiar. Una d’aquestes mesures que permet
realitzar una bona política de família, a més a més
de conciliar la vida laboral i familiar, és el foment i
la creació d’escoles bressol.

El Departament de Treball adreçarà 1270 milions
d’euros, és a dir uns 211 milions de pessetes a sub-
vencionar les escoles bressol infantils, al llarg
d’aquest any. Aquest centres realitzen educació pre-
escolar a fills de treballadors/es o demandants
d’ocupació inscrits a les OTG, (Oficines de Treball
de la Generalitat).

Enguany Catalunya té vuitanta sis guarderies amb
dret a subvenció, amb un total de 2.937 places.

Es per això, que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 220 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 8 d’octubre de 2001

109

1. Augmentar el nombre de escoles-bressol labo-
rals, de l’actual de vuitanta-sis fins a cent vint-i-
cinc, amb la finalitat de millorar la conciliació de la
vida laboral i familiar dels treballadors.
2. Incrementar quant els recursos econòmics de 211
milions, que enguany adreça el Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2001

M. Dolors Nadal i Aymerich, Alícia Sánchez-Cama-
cho, Carina Mejías Sánchez

3.10.30. DEBATS GENERALS

Debat sobre l'orientació política gene-
ral del Consell Executiu
Tram. 255-00008/06

Pròrroga del termini de presentació de
propostes de resolució

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 31164 )
i Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
31165).

Pròrroga concedida: 30 minuts.

Data de termini: 04.10.2001; 10:30 hores.

Propostes de resolució presentades pels
grups parlamentaris
Reg. 31161, 31162 - 31180, 31177, 31160, 31178
i 31179 - 31229 / Admissió a tràmit: Mesa del Par-
lament, 04.10.2001

I. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES

PEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA (REG. 31161)

A LA MESA DEL PARLAMENT.

Presentació de propostes de resolució subsegüents
al debat sobre l’orientació política general del Con-
sell Executiu (Tram. 255-00008/06).

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

El Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya presenta les següents propostes de reso-
lució subsegüents al debat sobre l’orientació políti-
ca general del Consell Executiu:

Palau del Parlament,3 d’octubre de 2001

Josep Huguet i Biosca
Portaveu

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ SUBSEGÜENTS AL DEBAT SOBRE

L’ORIENTACIÓ POLÍTICA GENERAL DEL CONSELL EXECUTIU

(255-00008/06):

«1. El Parlament de Catalunya manifesta la necessi-
tat d’assolir entre les forces de tradició catalanista
un Pacte Nacional per Catalunya que garanteixi
l’estabilitat parlamentària fins a la fi de la legislatu-
ra i en base a l’acord i el consens sobre:

a) El calendari d’aquest període, incloent-hi la data
de la convocatòria d’eleccions

b) La negociació dels pressupostos dels exercicis
vinents

c) L’impuls i adopció de les lleis i objectius
prioritaris d’interès nacional:

– Llei de suport a la unitat familiar

– Llei general d’educació

– Revisió de les lleis d’ordenació territorials

– Llei de l’audiovisual i de la Corporació Catalana
de Radio i Televisió

– Desplegament de la Llei de Política Lingüística en
l’ús social

– Pla d’infrastructures de mobilitat i rescat de peat-
ges

– Pla d’innovació tecnològica i de creació de la xar-
xa de centres tecnològics»

«2. El Parlament de Catalunya reprova les políti-
ques del Govern que han perjudicat els interessos
dels conjunt de la societat catalana, en àmbits com
el suport al Pla Hidrològic Nacional, el suport a les
escoles concertades d’elit en detriment de l’escola
pública, en el suport a la continuïtat del model dis-
criminador dels peatges i el suport a la impunitat
amb què actuen certs sectors monopolistes com el
de les companyies elèctriques.»

«3. El Parlament de Catalunya manifesta el seu re-
buig a les iniciatives del Govern de l’Estat destina-
des a laminar l’autogovern i vulnerar l’Estatut
d’Autonomia, com ara els projectes o propostes de:

– Llei d’Estabilitat Pressupostària

– Llei General de Coordinació de les Comunitats
Autònomes

– Llei de Formació Professional i Ocupacional

– Llei Orgànica d’Universitats

– Lleis de reforma laboral

– Decret de liberalització dels horaris comercials

– Decret de liberalització del sòl

– Recurs d’inconstitucionalitat a l’impost sobre
grans superfícies

En conseqüència, el Parlament de Catalunya convi-
da els agents socials i la ciutadania a utilitzar els
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drets individuals, reconeguts a la Constitució, i a la
llibertat d’expressió i de manifestació, per tal de
mostrar el rebuig a aquest retrocés democràtic i au-
tonòmic.»

«4. El Parlament de Catalunya manifesta:

a) El seu condol i el seu suport al poble dels Estats
Units d’Amèrica en els actuals moments de dolor,
arran dels recents atemptats terroristes de Nova York
i Washington.

b) El seu enèrgic rebuig al terrorisme com a instru-
ment per a imposar o defensar qualsevol ideal o ini-
ciativa política, per més legítima que sigui.

c) La necessitat que la comunitat internacional no
es deixi confondre pels interessos particulars dels
governs d’alguns estats, i distingeixi clarament el
que són pràctiques terroristes, sempre condemna-
bles, del que són legítims objectius polítics expres-
sats democràticament com ara el Dret a l’Autodeter-
minació.»

«5. El Parlament de Catalunya manifesta que la
manca de poder polític i econòmic de Catalunya ha
de conduir inexorablement les institucions catala-
nes a plantejar:

a) La modificació de l’Estatut i, si s’escau, de la
Constitució, al costat d’explorar les potencialitats
dels drets històrics reconeguts i emparats per la Dis-
posició Addicional Primera de la Constitució

b) La modificació de les lleis estatals de caràcter
bàsic o no que afectin l’autogovern de Catalunya

c) El control de les lleis estatals de caràcter bàsic o
no que paralitzin l’autonomia política de Catalunya

d) El control jurisdiccional d’estatutorietat i consti-
tucional de les normes estatals que vulneren l’auto-
govern

e) L’ampliació de competències per la via de l’arti-
cle 150 de la Constitució Espanyola i de l’article 28
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya

f) La reclamació de la gestió autonòmica de serveis
i la transferència de la gestió d’infrastructures o ser-
veis de titularitat de l’Estat

g) El desbloqueig de les competències pendents de
traspàs per la via de la jurisdicció constitucional

h) L’exercici de les facultats estatutàries no desple-
gades, com ara l’adopció d’una llei electoral pròpia

i) La participació efectiva de la Generalitat en
l’elecció dels membres dels òrgans constitucionals
i en tots aquells òrgans estatals generals que tenen
incidència en els interessos socials i econòmics de
Catalunya»

«6. Traslladar al Govern de l’Estat la necessitat de
garantir:

a) La presència i participació directa de la Generali-
tat tant en el Consells de Ministres de la Unió Euro-
pea en ple, com en els seus Comitès o grups de tre-

ball, quan s’hi tractin assumptes que afectin les
competències de la Generalitat o els interessos de
Catalunya.

b) Que en les reunions del Consell Europeu on fi-
gurin temes de competència de la Generalitat o que
afectin els interessos de Catalunya, la Generalitat
sigui consultada prèviament per conèixer llur opi-
nió, la qual haurà de tenir el caràcter de vinculant
per a la representació de la part espanyola.»

«7. El Parlament de Catalunya manifesta la gravetat
dels dèficits estructurals que pateix la societat cata-
lana, com ara:

a) El dèficit fiscal que implica que cada ciutadana o
ciutadà de Catalunya deixi de rebre anualment
dues-centes mil pessetes de mitjana en prestacions
socials o en inversió pública.

b) La dependència política consagrada pel model
d’Estat de les Autonomies i el seu desplegament,
progressivament restrictiu, realitzat pel successius
governs de l’Estat.»

«8. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat en el transcurs d’aquesta legislatura a:

8.1. Reclamar al Govern de l’Estat l’establiment de
mesures de mercat que vinguin a pal·liar la situació
que pateixen moltes explotacions familiars de Cata-
lunya afectades per la Pesta Porcina Clàssica (PPC).

8.2. Presentar, de manera immediata, un Projecte de
llei de Creació de l’agència Catalana de Seguretat
Alimentària.

8.3. Presentar, de manera immediata, un nou Decret
regulador d’activitats físiques al medi natural.

8.4. Promoure la formació del capital humà i l’eco-
nomia productiva de les PIMES mitjançant:

a) L’Elaboració d’una Llei de la Formació Professi-
onal Integral de Catalunya que estableixi una xarxa
de centres d’excel·lència que imparteixin alhora for-
mació professional reglada, ocupacional i continu-
ada.

b) La modificació de la Llei de caixes d’estalvi per
garantir que la política d’inversions afavoreixi les
activitats de recerca i innovació de la Petita i Mitja-
na Empresa de Catalunya.

8.5. Presentar durant l’any 2002 una proposta de
nou marc legal i financer de cooperació entre la
Generalitat i els ens locals.

8.6. Assolir el traspàs de la xarxa de rodalies de
RENFE a Catalunya i promoure l’eix mediterrani de
comunicacions ferroviàries.

8.7. Adoptar un Pla de modernització de l’Adminis-
tració de la Generalitat per tal d’extremar les mesu-
res d’estalvi, potenciar estructures més simples i
eficients, i disminuir el nombre d’alts càrrecs i de
personal eventual, com a mesura per evitar l’exces-
siva politització i potenciar la professionalització
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dels diferents nivells del Govern i de l’Administra-
ció.

8.8. Adoptar un Pla de millora del funcionament de
la Justícia que contempli, necessàriament, mesures
d’adequació de la planta judicial i la construcció de
nous equipaments; mesures de millora de l’Oficina
Judicial i de control de qualitat, així com d’augment
del nombre de jutges, secretaris i resta de personal
al servei de l’administració de justícia.

8.9. Culminar el model policial català per tal que la
Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra asso-
leixi, juntament amb les policies locals, la condició
de Cos Únic de policia ordinària i integral, alhora
que a plantejar l’assumpció, per part de la Generali-
tat, del comandament dels Cossos i Forces de Segu-
retat de l’Estat, com a garantia que aquell model res-
pongui organitzativament a la voluntat d’estructurar
un servei policial integral i homogeni, i asseguri la
dotació dels efectius policials necessaris.

8.10. Realitzar un Pla de Gestió Racional de l’Aigua
que eviti els transvasaments de conca i les conse-
qüències que comporta mitjançant la gestió de l’ús
i la demanda, un Pla de Producció Energètica
desnuclearitzat, descentralitzat i no dependent de
recursos exteriors per evitar l’impacte territorial de
l’actual model i un Pla de Regadius que suposi l’eli-
minació de la incineració indiscriminada i l’aboca-
ment en massa.»

«9. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat en el transcurs d’aquesta legislatura a:

9.1. Assolir el traspàs efectiu de les partides pressu-
postàries estatals referents a beques per tal de poder
desplegar una política pròpia i plena de beques i
ajuts a l’estudi d’acord amb l’Estatut i les resoluci-
ons del Parlament de Catalunya i del Tribunal
Constitucional.

9.2. Plantejar un acord entre administracions per tal
d’assolir la Xarxa Pública de Mitjans de Comunica-
ció i una única autoritat independent que en garan-
teixi el pluralisme i la professionalitat.

9.3. Promoure, d’acord amb les altres administraci-
ons catalanes i els agents culturals dels diversos
sectors, un Pla de Reindustrialització Cultural i el
foment de la creació, amb una Xarxa Pública única
d’infrastructures culturals bàsiques.

9.4. Presentar un Pla de Xoc contra el fracàs escolar
i per la qualitat de l’ensenyament obligatori que, en
la línia d’obtenir un mínim del 6% del PIB per als
recursos públics per a l’ensenyament, se centri en
la finalització de les construccions definides pel
Mapa Escolar i d’aquelles altres que hagin estat
acordades posteriorment, en la millora de les condi-
cions laborals del professorat i en mesures que
reformulin aquells aspectes del nou sistema educa-
tiu que s’hagin demostrat com a desencertats o no
adequats, amb la voluntat d’assolir la millora de la

formació i la qualificació dels estudiants catalans i
també, de prioritzar l’escola pública com a garantia
de l’assoliment de la igualtat d’oportunitats per als
nostres joves.

9.5. Promoure la participació de seleccions esporti-
ves catalanes en competicions internacionals de
caire oficial. En aquest sentit, caldrà disposar d’una
dotació econòmica específica en els pressupostos
del 2002 especialment adreçada a aquest objectiu, i
que permeti a les Federacions Esportives Catalanes
i al Comitè Olímpic de Catalunya plantejar les es-
tratègies més adequades així com ajuts als esportis-
tes que puguin participar en competicions internaci-
onals.

Atesa la importància de les infrastructures esporti-
ves per tal de tenir una política esportiva equilibra-
da a Catalunya i ateses les necessitats de molts mu-
nicipis i entitats en aquest camp, el Parlament de
Catalunya insta el Govern a :

Obrir una nova convocatòria de subvencions per a
equipaments esportius que s’haurà de resoldre al
llarg del 1er. Trimestre del 2002, i que tindrà especi-
al cura amb les sol·licituds que no han estat ateses
en la present convocatòria.

9.6. Garantir la connectivitat de les noves tecnologi-
es a tot el territori per tal d’afavorir l’equilibri terri-
torial i planificar l’accés i la utilització de les noves
tecnologies per a tots els ciutadans i ciutadanes de
Catalunya i totes les administracions catalanes amb
la voluntat d’assolir la plena integració a la societat
del coneixement.»

«10. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat en el transcurs d’aquesta legislatura a:

10.1. Presentar abans que acabi el proper període de
sessions les reformes legals necessàries per tal que
l’Institut Català de la Salut prengui una nova orienta-
ció, de manera que sense perdre el seu caràcter pú-
blic, li permeti aplicar criteris d’eficiència i racionali-
tat en la seva gestió i optimitzar els seus resultats.

En aquesta mateixa línia i atès el nou sistema de fi-
nançament, adoptar les mesures necessàries per tal
de donar estabilitat laboral als diversos sectors pro-
fessionals de la sanitat pública de Catalunya, de
manera que s’acabi amb la precarietat laboral de
determinats col·lectius i es pugui dotar als centres
sanitaris del nostre país de determinats especialistes
que a hores d’ara no és possible tenir-los.

10.2. Negociar amb el Govern de l’Estat els ajuts per
elaborar un nou Pla d’Habitatge, en el benentès que
garanteixi d’elevar fins a un 30 per cent el percen-
tatge d’habitatge protegit dins del mercat general
de l’habitatge.

10.3. Afrontar amb decisió la problemàtica del trans-
port i distribució d’energia elèctrica, per tal d’afavorir
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la qualitat del seu subministrament i eliminar els ex-
cessius talls i interrupcions no previstos.

10.4. Presentar un Projecte de llei de complement a
les pensions no contributives per tal de garantir la
mateixa capacitat adquisitiva a les i els ciutadans
de Catalunya que als de la resta de l’Estat.

10.5. Definir els drets en serveis socials garantint
l’atenció i protecció universal, així com el finança-
ment dels serveis socials de la xarxa pública.

10.6. Dotar econòmicament, i de forma suficient, els
recursos necessaris per a la integració i acollida de
les persones immigrants previstos en el Pla Interde-
partamental d’Immigració 2002-2005 elaborant una
planificació de finançament anual específica i que
figuri de forma segregada en les seccions pressu-
postàries que correspongui.

10.7. Promoure i desenvolupar accions per a una
major igualtat econòmica i laboral de les dones en
la societat catalana, tenint en consideració la valo-
ració del treball no remunerat en l’àmbit reproduc-
tiu i l’atenció als altres.»

II. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES

PEL GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA

PER CATALUNYA - VERDS (REG. 31162 I 31180)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 124 del
Reglament de la Cambra, presenta les següents Pro-
postes de Resolució Subsegüents al Debat General
sobre l’Orientació Política del Consell Executiu, tin-
gut pel Ple del Parlament de Catalunya els dies 2, 3
i 4 d’octubre de 2001.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2001

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 1

El Parlament de Catalunya, davant el progressiu
decliu de l’acció de govern, creat arran de la situa-
ció de degradació democràtica provocada per les
irregularitats del Govern Pujol, per la clara incapa-
citat per al diàleg social que ha donat com a conse-
qüència malestar i crispació en la ciutadania d’al-
guns territoris de Catalunya, i també per la volguda
dependència del PP que hipoteca el futur del país,
reprova la gestió del Consell Executiu i insta el pre-
sident de la Generalitat a convocar de manera im-
mediata eleccions anticipades per tal de fer possi-
ble l’obertura d’una nova etapa a Catalunya.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 2

El Parlament de Catalunya reprova l’actitud del
Govern de la Generalitat d’imposar el traçat de la
línia elèctrica entre Juià i Santa Cristina d’Aro al
seu pas pel municipi de Llagostera (Gironès), de
menystenir l’autonomia municipal i d’adoptar una
actitud prepotent i poc dialogant amb l’Ajuntament
de Llagostera.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 3

El Parlament de Catalunya reprova l’actitud el Con-
seller d’Indústria, Comerç i Turisme, Antoni Subirà,
perquè ha primat els interessos particulars de la
companyia Fecsa-Endesa en detriment de la pro-
posta de traçat alternatiu de l’Ajuntament de Lla-
gostera.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 4

El Parlament de Catalunya reprova l’actitud del
Conseller d’Interior, Xavier Pomés, pel despropor-
cionat desplegament de les forces de seguretat per
garantir les obres de la línia elèctrica de les Gavar-
res, tot posant els Mossos d’Esquadra al servei dels
interessos particulars de la companyia Fecsa-
Endesa i per no atendre la sol·licitud de l’Ajunta-
ment de Llagostera d’aturar l’obra davant l’existèn-
cia d’una sentència ferma i vàlida del TSJC que
manava enderrocar les torres d’alta tensió aixeca-
des al municipi de Llagostera.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 5

El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a
l’Ajuntament de Llagostera i a la resta de veïns en la
seva lluita per mantenir l’autonomia municipal, i
insta el Consell Executiu a reobrir la negociació
amb el consistori agafant com a base la proposta de
traçat alternatiu presentada per l’Ajuntament de
Llagostera (Gironès).

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 6

El Parlament de Catalunya reprova l’actitud del
Govern de la Generalitat de Catalunya per impulsar
el PHN, en contra del que va aprovar el Parlament
de Catalunya degut a la seva supeditació al PP, tot
provocant agressions i espoli cap a les Terres de
l’Ebre, que han causat profund malestar i crispació
social. Al mateix temps, insta a realitzar les inversi-
ons necessàries per situar les Terres de l’Ebre a ni-
vell de la mitjana de Catalunya sense que vagi a càr-
rec del PHN.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 7

El Parlament de Catalunya, davant l’eventual apro-
vació per part de les Corts Generals, d’unes Lleis
d’Estabilitat Pressupostària que puguin limitar
greument l’autonomia econòmica, financera i polí-
tica de les Comunitats Autònomes i les Corporaci-
ons Locals, manifesta la seva preocupació i rebuig,
i farà ús de tots els mecanismes que l’ordenament
vigent li reconeix en defensa de l’autogovern de
Catalunya i de l’autonomia local.
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 8

El Parlament de Catalunya, davant la possibilitat de
l’elaboració d’un projecte de Llei de Cooperació
Autonòmica que pugui limitar greument l’autogo-
vern de les Comunitats Autònomes, manifesta el seu
rebuig i insta el Govern de la Generalitat a coordi-
nar-se amb altres Comunitats Autònomes per opo-
sar-se a l’esmentat projecte.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 9

El Parlament de Catalunya, davant la presentació
del projecte de Llei Orgànica Universitària, que pot
limitar greument les competències de les Comuni-
tats Autònomes i que introdueix disposicions clara-
ment regressives, manifesta el seu rebuig i insta al
Govern de la Generalitat a fer ús de tots els meca-
nismes vigents per defensar les demandes de la co-
munitat universitària.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 10

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a promoure la modificació de les normes vigents,
per tal que els quatre candidats al Tribunal Consti-
tucional siguin nomenats tenint en compte criteris
de plurinacionalitat i amb els consens dels Governs
de les Comunitats Autònomes.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 11

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a establir un Pla plurianual de finançament del siste-
ma educatiu, que situï la despesa en educació en
l’horitzó del 6% del PIB català, i que permeti, entre
d’altres, impulsar i estendre el principi de gratuïtat
de l’ensenyament obligatori, que abasti els llibres
de text i el material escolar, i augmentar la retribu-
ció del professorat.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 12

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a elaborar, en el termini de tres mesos, el
Pla General de la Formació Professional i
Ocupacional de Catalunya, que definirà el model, la
planificació (el mapa) i l’adequació a la demanda
del mercat de treball.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 13

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

a) Elaborar en el termini de sis mesos un mapa es-
colar de l’etapa educativa de 0-3 anys que diagnos-
tiqui les necessitats territorials i que estableixi les
previsions reals de finançament que garanteixin la
prestació d’un servei de qualitat.

b) Impulsar decididament, en base als recursos pro-
pis de la Generalitat i amb la cooperació dels muni-
cipis, la creació efectiva de places escolars públi-
ques a tot Catalunya de l’etapa 0-3 anys, amb crite-
ris de progressiva universalització de l’oferta i de
cobertura per a tot el territori atenent les necessitats
i les possibilitats de cada municipi. Aquesta im-
plantació de places es farà amb criteris de cores-

ponsabilitat i en conveni amb els municipis –en or-
dre a la suficiència financera per part de l’Adminis-
tració Educativa que en transferirà els recursos, els
quals quedaran clarament especificats dins els
pressupostos de la Generalitat.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 14

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Posar en funcionament, dins d’aquest període de
sessions, el Consell de Treball, Econòmic i Social,
que ja té un retard considerable, malgrat les contí-
nues i reiterades promeses del Govern de posar-lo
en funcionament.

2. Fer el balanç, i portar-lo a coneixement i debat
del Parlament, dins d’aquest període de sessions, el
Pacte per l’ocupació que fou signat pel Govern, els
sindicats i la patronal, tal com insistentment ha estat
promès pel Govern català.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 15

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Ge-
neralitat a portar a terme polítiques adreçades a la
promoció de l’habitatge de lloguer:, i per això ela-
borarà i posarà en execució un pla plurianual con-
certat per reservar el 50% del sòl per promoció pú-
blica d’habitatge per habitatge protegit de lloguer,
tant a traves de les diverses agencies públiques de la
Generalitat i de les administracions locals, com es-
tablint acords per incorporar la iniciativa privada i
altres agents, amb l’objectiu d’aproximar l’estoc
d’habitatge protegit de lloguer als nivells mitjos co-
munitaris.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 16

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a impulsar les actuacions estructurals necessàries
que permetin assolir els objectius definits en Pla de
Salut de Catalunya, tot adequant els recursos sanita-
ris públics a la demanda existent amb els següents
eixos prioritaris:

a) disminució de les llistes d’espera quirúrgiques i
mèdiques, tot atenent també les esperes que afecten
proves diagnòstiques, visites a especialistes i reha-
bilitació.

b) finalització urgent de la reforma de l’atenció pri-
mària,

c) pla triennal d’inversions per a la construcció dels
hospitals pendents

d) destinació d’un 6% del pressupost a l’atenció a
salut mental, tot incorporant l’atenció en centres
d’atenció primària i equiparant-ne les tarifes a les
de la sanitat en general

e) desenvolupament del Pla de Serveis Sociosani-
taris

f) compliment dels compromisos assolits respecte al
personal de l’ICS i a l’equiparació del dels centres
concertats.
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g) disminuir la despesa farmacèutica, cosa que im-
plica modificar la Llei del Medicament de l’any
1990 i l’impuls de mesures de racionalització.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 17

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a elaborar una Llei d’atenció a la dependència, que
defineixi les prestacions i serveis per les persones
que necessiten assistència permanent per efectuar
els actes essencials i regulars de la seva vida quoti-
diana, que delimiti els compromisos públics sobre
aquesta qüestió i estableixi les regulacions perti-
nents per facilitar la conciliació del treball amb
l’assistència a persones dependents de la família.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 18

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a elaborar un Programa per a la Gent Gran que, a
partir de les necessitats previstes en els propers deu
anys, prioritzi l’assistència domiciliària i la creació
pública de serveis i millori les formes de coordina-
ció entre les xarxes socials i sociosanitària.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 19

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a impulsar la integració social efectiva de les perso-
nes amb disminucions, donant compliment efectiu
al compromís recollit en el Pla Interdepartamental
d’Inserció Sociolaboral respecte al percentatge de
persones que han de treballar en l’administració i
empreses ordinàries, essent rigorosos en l’aplicació
del Pla d’Atenció a les Persones amb Disminució
Física i establint una xarxa unificada dels serveis
d’atenció a les persones amb disminució.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 20

El Parlament de Catalunya manifesta que el Govern
de la Generalitat no ha actuat amb suficient diligèn-
cia per evitar que amb l’aparició de la pesta porcina
clàssica es repetissin exactament les mateixes pro-
blemàtiques de l’any 1997, com ara, la deficiència
en les mesures de control, o la manca de criteris per
compensar els períodes improductius.

Davant d’això, el Parlament de Catalunya insta el
Govern de la Generalitat a desenvolupar un pla es-
tratègic per al sector porcí que contempli un canvi
d’estructura productiva, millori les mesures de pre-
venció i control davant les possibles problemàti-
ques sanitàries, i estableixi amb antelació els siste-
mes amb els quals es compensaran els ramaders en
cas que es vegin afectats per una pesta (períodes
improductius, mesures de mercat, etc.).

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 21

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a triplicar els pressupostos de Cultura per al any
2002, a fi de situar la despesa en Cultura de la Ge-
neralitat al nivell mitjà dels països del nostre en-
torn, impulsar mesures de promoció dels diferents
sectors culturals i donar compliment al que preve-
uen les diferents lleis relatives a patrimoni cultural

amb l’establiment de plans d’actuació específics
(Patrimoni, Biblioteques, Museus, Arxius...)

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 22

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

1. Augmentar les partides corresponents a transfe-
rències a corporacions locals dels pressupostos per
al 2002, tant per a activitats juvenils com per a la
realització de plans locals de joventut.

2. Dins del marc del Projecte Joves del Pla Nacional
de Joventut, augmentar la dotació pressupostària de
les partides d’ajudes a les entitats juvenils per al
2002.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 23

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a dur a terme, amb caràcter d’urgència,
un debat en el si del propi Parlament sobre l’estat
ecològic de la nació atès que tots els indicadors dis-
ponibles mostren que el país està situat en un nivell
inadequat de respecte al medi ambient.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 24

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a acceptar que l’aigua és un recurs limitat i,
en conseqüència, promoure una nova cultura de l’ai-
gua basada en l’estalvi, l’eficiència, la reutilització, la
no contaminació dels aqüífers, i el manteniment i re-
cuperació dels ecosistemes aquàtics.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 25

El Parlament de Catalunya fa un reconeixement de
la Plataforma per la Defensa del Ebre en la seva
lluita per rebutjar el Plan Hidrológico Nacional
(PHN) i la difusió d’una nova cultura de l’aigua.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 26

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a canviar la política energètica, per
reduir la contaminació i estalviar recursos naturals,
a través de les següents mesures:

1. Posar en marxa les mesures adequades per acon-
seguir una reducció del 15% en les emissions de
CO

2
 a l’atmosfera a Catalunya, l’any 2010, i impul-

sar un paper actiu en l’àmbit de l’Estat Espanyol.

2. Presentar, abans d’acabar l’any 2001, el Pla Ener-
gètic de Catalunya que es basi en la gestió de la de-
manda, contempli l’increment de la producció
d’energies renovables fins arribar al 24,9% de la
demanda total l’any 2010 (aplicant la nova Directi-
va Europea aprovada) i pretengui el tancament pro-
gressiu de les centrals nuclears.

3. Elaborar un pla de soterrament de les línies d’alta
tensió al seu pas per zones urbanes.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 27

El recent accident que ha tingut lloc en una indús-
tria química de Tolosa de Llenguadoc, que ha cau-
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sat considerables danys personals i materials, acon-
sella extremar els sistemes de control de la segure-
tat industrial i protecció del medi ambient pel que fa
a les substàncies considerades perilloses. Per
aquest motiu, el Parlament de Catalunya insta al
Consell Executiu a fer les gestions necessàries per a
revisar i ampliar les mesures destinades a la pre-
venció d’accidents majors en instal·lacions industri-
als, així com els plans d’emergència interiors i exte-
riors que s’han d’activar en cas d’accident, de cara
millorar els sistemes de prevenció i seguretat de les
indústries en què intervenen substàncies perilloses,
i en aplicació de la Directiva 96/82/CE (Seveso-II).

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 28

El Parlament de Catalunya constata l’incompliment
del programa de desenvolupament del Pla d’Espais
Naturals (PEIN) i del desplegament de la Llei d’ac-
cés motoritzat al medi natural, amb el conseqüent
dèficit en la protecció del patrimoni natural.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 29

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a fomentar el transport ferroviari a tra-
vés de les mesures següents:

1. Potenciar les línies ferroviàries convencionals que
travessen Catalunya: Lleida - La Pobla de Segur,
Manresa - Lleida i Barcelona - Puigcerdà.

2. Ampliar el serveis ferroviaris a les Terres de l’Ebre,
incloent l’aturada dels nous trens EUROMED a l’esta-
ció d’Aldea.

3. Construir la línia entre Blanes i Lloret, com a pro-
longació de la línia de Renfe de la costa.

4. Construir de la Ronda Ferroviària del Vallès, que
enllaci Martorell amb Mollet passant per Terrassa i
Sabadell.

5. Elaborar un pla ferroviari per al Camp de Tarra-
gona.

6. Estudiar la construcció d’una connexió ferrovià-
ria entre Girona i la Costa Brava.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 30

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a actuar amb urgència davant el greu
problema de la contaminació causada pels purins i
nitrats d’ús agrícola, a través de les següents mesu-
res:

1. Modificar la designació de les zones vulnerables
en relació amb la contaminació de nitrats proce-
dents de fonts agràries, per tal d’adequar els seus
límits a la càrrega ramadera actual.

2. Establir una moratòria sobre l’increment de caps
de bestiar, fins que no quedi garantida una destina-
ció sostenible de tot el purí generat i fins que no
s’arribi a un excedent «zero» de purins, a les zones
vulnerables, i en altres zones que presentin les ma-
teixes problemàtiques que aquestes.

3. Portar a terme un pla de descontaminació de les
aigües i de les zones afectades per la contaminació
per nitrats.

4. Declarar la no subjecció a l’ITS, al CIH i al CA de
tots els usuaris del servei de subministrament domi-
ciliari d’aigua potable dels municipis afectats per la
contaminació per nitrats de llurs aqüífers, sempre
que quedi acreditat que l’aigua subministrada no ha
pogut ser emprada per a ús alimentari (50 mg. Per
litre de nitrats).

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 31

El Parlament de Catalunya reitera un cop més la ne-
cessitat d’impulsar unitàriament i incrementar l’au-
togovern de Catalunya i, en conseqüència:

1. Expressa la seva voluntat de que, amb la màxima
urgència, es facin efectives la totalitat de les compe-
tències reconegudes estatutàriament, i es traspassin
tots els organismes i serveis pendents, amb les cor-
responents dotacions de recursos.

2. Manifesta també la seva voluntat de que, d’acord
amb les previsions de l’article 150.2 de la Constitu-
ció, es transfereixin amb caràcter permanent a la
Generalitat de Catalunya, totes aquelles matèries –
especialment en infraestructures de transports,
ports i comunicacions– que són susceptibles de ser
transferides i gestionades per la Generalitat.

3. Reitera la necessitat d’avançar cap a la supressió
de l’Administració perifèrica de l’Estat a Catalu-
nya, a fi i efecte que la Generalitat i els ens locals
siguin les dues úniques administracions a Catalu-
nya. En aquest sentit, cal preparar amb urgència el
compliment d’allò que disposa la Llei 5/1987, en
les seves disposicions addicionals primera i segona,
per convertir Catalunya en província única i proce-
dir a la seva divisió regional, d’acord amb els prin-
cipis d’eficàcia, desconcentració i descentralització
de funcions.

4. Referma la seva voluntat de que la Generalitat
participi en la gestió i direcció de les empreses pú-
bliques que actuen a Catalunya, d’acord amb les
previsions estatuàries.

5. Manifesta la seva voluntat de que la Generalitat
participi activament en la formació de la voluntat i
la presa de decisions en la Unió Europea i l’aplica-
ció dels corresponents acords a Catalunya.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 32

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a prendre les mesures necessàries per a
l’enfortiment democràcia representativa i la poten-
ciació de noves formes de democràcia participativa
i directa, tal com:

1. Establir mecanisme de coordinació de les distin-
tes administracions.

2. Modificar l’actual marc legal per a la realització
de referèndums i consultes populars.
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3. Impulsar i reformar, pel que fa a les condicions
exigides i nombre de signatures necessàries, la Ini-
ciativa Legislativa Popular.

4. Potenciar les audiències públiques a la vida par-
lamentària.

5. Elaborar un pla de gestió de serveis en les admi-
nistracions locals.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 33

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

1. Presentar al Parlament de Catalunya, en el termi-
ni de tres mesos, un pla financer a 4 anys, en base al
nou sistema de finançament, on es detalli l’evolució
dels ingressos fiscals de la Generalitat, els seus
efectes sobre el deute i el dèficit acumulat, la inver-
sió prevista, i especificant els criteris i paràmetres
d’evolució,

2. Presentar al Parlament de Catalunya un estudi
comparatiu del finançament de les diverses comuni-
tats autònomes, indicant els ingressos per concepte,
per habitant i les diferencies respecte al sistema de
concert basc.

3. Presentar al Parlament de Catalunya en el termini de
tres mesos un estudi sobre l’evolució del dèficit fiscal de
Catalunya en base al nou sistema de finançament, amb
indicació dels criteris i paràmetres d’evolució.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 34

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a:

1. Revisar el Pla Interdepartamental d’Immigració
amb els següents criteris: definició de les prioritats,
desenvolupament d’aquestes prioritats, pla d’actua-
ció i avaluació dels recursos necessaris per a dur-lo
a terme, que s’hauran de consignar en el Pressupost
de 2002.

2. Fer un pla específic de Primera Acollida per Cata-
lunya, que ha d’acordar-se amb el Govern de l’Estat
per al seu finançament i amb els ajuntaments per a
la seva gestió. El pla ha de considerar aspectes com
els següents: informació i assessorament legal, em-
padronament immediat, allotjament temporal per als
qui ho requereixin, ensenyament de la llengua cata-
lana i castellana, coneixement de l’entorn, orienta-
ció per l’ocupació, inserció educativa dels infants,
accés immediat a l’atenció sanitària.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 35

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a:

1. Que totes les polítiques que emanin del Govern
siguin vinculades als principis i objectius de la co-
operació al desenvolupament i al foment de la cul-
tura de la pau.

2. Impulsar polítiques de cooperació internacional i
ajuts externs per promoure el desenvolupament, tot
destinant el 0,7% del pressupost previst per al 2001.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 36

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a fer les gestions oportunes davant el Ministerio del
Interior per tal que adopti les mesures oportunes per
solucionar el problema del dèficit de Forces i Cos-
sos de Seguretat de l’Estat durant el desplegament
del cos de Mossos d’Esquadra.

III. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES

PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES - CIUTADANS

PEL CANVI (REG. 31177)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialistes – Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu a l’article 124.1 del Reglament
del Parlament, presento les següents Propostes de
Resolució subsegüents al Debat sobre l’orientació
política general del Consell Executiu (NT 255-
00008/06).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2001

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 1

REPROVACIÓ DEL CONSELL EXECUTIU DE LA GENERALITAT

PER L’INCOMPLIMENT DE RESOLUCIONS DEL DEBAT SOBRE

ORIENTACIÓ POLÍTICA GENERAL DEL CONSELL EXECUTIU

2000

Amb data 5 d’octubre de 2000, el Parlament de Ca-
talunya va aprovar, entre d’altres, les següents reso-
lucions:

– El Parlament de Catalunya insta el Govern a adop-
tar, en el termini de sis mesos, un pla de millora del
funcionament de l’Administració de justícia a Cata-
lunya que tingui en compte, entre d’altres, les mesu-
res a aplicar perquè es faci efectiu el ple desenvolu-
pament de la Llei de planta judicial, la millora del
funcionament de l’oficina judicial, i propiciar la
transferència de totes les competències en matèria
de personal i la introducció de mesures de control
de qualitat.

– El Parlament de Catalunya insta el Govern a
instituir el Consell de Seguretat de Catalunya.

– El Parlament de Catalunya insta el Govern a pre-
sentar-li, en el termini màxim de sis mesos, una pro-
posta per a exercir una de les dues vies d’iniciativa
legislativa que estableix l’article 87.2 de la Consti-
tució per a obtenir el traspàs de les competències
sobre els aeroports d’interès general que es troben
en el territori de Catalunya.

– El Parlament de Catalunya insta el Govern a re-
dactar un pla per a reduir la mortalitat per accidents
de trànsit en el termini d’un any. Aquest pla ha d’in-
cloure mesures d’eliminació de punts negres en la
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xarxa viària, mesures d’increment i regularitat de
les campanyes publicitàries destinades a la conduc-
ció prudent, la prohibició dels anuncis publicitaris
que facin apologia de la velocitat i l’enduriment tant
de la legislació com de l’aplicació de les sancions
per a les infraccions perilloses.

– El Parlament de Catalunya insta el Govern a resol-
dre el greu problema del deute acumulat que tenen
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i les
seves empreses filials, mitjançant l’establiment de
l’oportú contracte-programa, que ha d’informar el
conjunt de les seves programacions.

– El Parlament de Catalunya insta el Govern a refor-
çar i prestigiar, d’una banda, el model de formació
professional a Catalunya, tant en el vessant de for-
mació reglada com en l’ocupacional.

– El Parlament de Catalunya insta el Govern a esta-
blir plans de formació conjunts entre els professio-
nals dels dos cicles d’educació infantil i els que si-
guin necessaris per a la situació específica del pri-
mer i del segon cicles, per a garantir uns mateixos
criteris educatius en tota l’etapa.

– El Parlament de Catalunya insta el Govern a im-
pulsar un pacte local per la nova ciutadania, amb la
participació de totes les administracions i els agents
socials, per a garantir els recursos i les competènci-
es necessàries a totes les administracions catala
nes –Generalitat, Ajuntaments i altres administraci-
ons locals– a fi que puguin aplicar polítiques efec-
tives de rebuda i integració d’immigrants en matèria
d’habitatge, ensenyament i assistència social, eco-
nòmica, laboral, cívica i cultural.

– El Parlament de Catalunya insta el Govern a poten-
ciar els aspectes socials i sanitaris del Pla de salut
mental de Catalunya i desplegar progressivament un
servei d’urgències domiciliàries per a tot el territori.

– El Parlament de Catalunya insta el Govern a fina-
litzar d’una manera urgent la reforma de l’atenció
primària, especialment a la ciutat de Barcelona,
amb els nivells de tecnologia, capacitat de resolució
real i capacitat adequades que incloguin els serveis
de protecció i atenció a la dona.

– El Parlament de Catalunya manifesta la conveni-
ència de continuar la implantació i l’extensió de
mesures com ara l’impuls d’una política de medica-
ments genèrics, la qual cosa implica continuar po-
tenciant-ne l’ús, exigir la bioequivalència als medi-
caments còpia, i també la revisió dels acords amb
Farmaindústria, els quals s’han de basar en el des-
envolupament de la política de genèrics.

El Consell Executiu de la Generalitat, incomplint de
forma manifesta aquests mandats parlamentaris, ex-
pressa o bé el menysteniment de la Cambra, o bé la
seva incapacitat per governar. Qualsevol d’aquestes
dues raons justifica un acord parlamentari de repro-
vació.

És per això que el Parlament de Catalunya reprova
el Consell Executiu de la Generalitat, presidit per
Jordi Pujol i Soley i coordinat per Artur Mas i Ga-
varró.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 2

AUTOGOVERN I AUTONOMIA FINANCERA

El Parlament de Catalunya expressa la seva preocu-
pació per l’amenaça de limitació de l’autogovern
que representen els projectes de llei en matèria
d’estabilitat pressupostària i de sistema universitari
que el Govern de l’Estat ha presentat a les Corts.

En conseqüència, el Parlament de Catalunya insta
el Govern de la Generalitat a coordinar amb totes
les forces parlamentàries i les organitzacions muni-
cipalistes totes les actuacions polítiques, jurídiques
i de sensibilització social necessàries per a preser-
var l’autonomia de Catalunya i dels seus ens locals
en els àmbits competencials objecte dels esmentats
projectes de llei.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 3

REPROVACIÓ DEL CONSELLER DE MEDI AMBIENT

Amb data 8 de març de 2001 el Parlament de Catalu-
nya va aprovar una resolució sobre problemàtica
mediambiental a les Terres de l’Ebre que la Conse-
lleria de Medi Ambient va incomplir. Amb posterio-
ritat, el Parlament ha aprovat resolucions que han
fet palès l’incompliment del Conseller, Hble. Sr. Fe-
lip Puig, dels acords parlamentaris i a més, la inefi-
càcia i la gestió maldestre del responsable d’aques-
ta conselleria han generat una preocupació creixent
en diferents sectors de la societat catalana, que van
fer necessari un nou acord d’aquesta cambra on li
recordava el seu propi compromís d’inici de legis-
latura d’utilitzar la via del diàleg per aconseguir
implicar la ciutadania en les iniciatives ambientals
per evitar-ne el seu fracàs reiterat (Moció 110/VI de
30 de juliol de 2001).

Atès el desgavell i la manca de credibilitat, així
com el reiterat incompliment dels acords d’aquesta
Cambra, El Parlament de Catalunya acorda:

1. Reprovar el Conseller de Medi Ambient de l’ac-
tual Govern de la Generalitat de Catalunya.

2. Instar el Consell Executiu a recuperar l’impres-
cindible clima de diàleg en tots els àmbits i acabar
amb les manifestacions de menysteniment i culpa-
bilitzacions envers els sectors socials, entitats i ins-
titucions amb plantejaments mediambientals legíti-
mament diferents als de la Conselleria.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 4

REPROVACIÓ DEL CONSELLER D’AGRICULTURA, RAMADERIA

I PESCA

El Parlament de Catalunya constata que la manca
de previsió i control del DARP sobre les importaci-
ons de bestiar i sobre la situació sanitària de les ex-
plotacions ramaderes de Catalunya, malgrat l’expe-
riència dels anys 1997 i 1998, ha facilitat el contagi
i la difusió del brot actual de PPC amb la correspo-
nent alarma en l’opinió pública i perjudici pel con-
junt del sector ramader.

És per això que el Parlament de Catalunya reprova
el Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 5

REPROVACIÓ DEL CONSELLER D’INDÚSTRIA, COMERÇ I

TURISME

El Govern de la Generalitat, incapaç de donar solu-
ció als greus problemes de falta de qualitat del ser-
vei elèctric, intenta traslladar les seves responsabi-
litats a Ajuntaments i ciutadans, demostrant una ve-
gada més la seva incapacitat de governar al servei
de la població.

És per això que el Parlament de Catalunya reprova
el Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme i insta el
Govern de la Generalitat a:

1. Presentar al Parlament de Catalunya un Pla ur-
gent de Reordenació de línies elèctriques que mi-
llori la qualitat del servei. Aquest pla inclourà un
pla de soterrament i de desplaçament de línies i un
sistema de certificació de la seguretat de les línies.

2. El Pla anterior formarà part del Pla Energètic Ca-
talà 2001 – 2010 a presentar al Parlament dins de
l’actual període de sessions.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 6

LÍNIA ELÈCTRICA DE LES GAVARRES

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Deixar sense efecte el decret que imposava l’ac-
tual traçat en contra de la voluntat i l’autonomia del
municipi de Llagostera.

2. Reobrir el procés de negociació amb l’Ajuntament
de Llagostera i la companyia FECSA – ENDESA per a
acordar el traçat alternatiu a la «línia elèctrica de les
Gavarres» en el seu pas per aquest municipi.

3. Signar un conveni que determini que el traçat re-
centment construït funcionarà a precari fins que
entri en marxa com a definitiu el traçat alternatiu.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 7

PLA HIDROLÒGIC NACIONAL

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a:

1. Donar suport al conjunt d’iniciatives encamina-
des a aconseguir que les institucions comunitàries
considerin i avaluïn els continguts del Plan
Hidrológico Nacional pel que fa al compliment de
les directives sobre Aigua, Aus i Hàbitats.

2. Reiniciar un ampli debat vers una nova cultura
de l’aigua que estableixi un veritable pacte català
de l’aigua, exemple d’ús sostenible d’aquest impor-
tant recurs, en compliment de la resolució aprovada
per aquesta Cambra el 8 de març de 2001.»

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 8

AUDIOVISUAL

El Parlament de Catalunya insta:

1. La ponència parlamentària responsable de la re-
forma audiovisual a incorporar en el seu treball le-

gislatiu les propostes presentades pel Consell
Audiovisual de Catalunya sobre la missió de servei
públic i sobre el pluralisme informatiu dels mitjans
de ràdio i televisió de Catalunya.

2. La ponència parlamentària a presentar en un ter-
mini de tres mesos el Projecte de llei de reforma de
la CCRTV i el Projecte de llei de l’Audiovisual de
Catalunya amb el màxim consens possible i d’acord
amb la Resolució 3/VI del Parlament de Catalunya,
sobre els mitjans audiovisuals.

3. El Consell Executiu a presentar en el Parlament
de Catalunya en el termini d’un mes un informe so-
bre la situació del procés d’adjudicació de les lli-
cències de ràdio i televisió digital.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 9

CREACIÓ D’UN FONS FINANCER DE COL·LABORACIÓ AMB

ELS AJUNTAMENTS

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a crear, de manera immediata, un Fons
Financer de col.laboració amb els Ajuntaments en el
terme dels quals es troben barris o àrees urbanes
que requereixin intervencions de rehabilitació inte-
grals. La dotació pressupostària d’aquest Fons figu-
rarà en el pressupost de l’exercici 2002 i haurà de
permetre l’inici d’intervencions en un mínim de 10
barris o àrees urbanes.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 10

COL·LABORACIÓ LLEIAL AJUNTAMENTS – GENERALITAT

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

1. Considerar imprescindible el treball que és pos-
sible realitzar conjuntament amb els ajuntaments, –
representació democràtica de la ciutadania dels di-
ferents municipis– i iniciar, així, una nova etapa
basada en la col·laboració lleial entre el Govern de
la Generalitat i els governs municipals per aproxi-
mar els serveis a la població i garantir la gestió efi-
cient dels recursos.

2. Traslladar competències (poder polític) i recur-
sos econòmics a les corporacions locals per poder
afrontar els nous reptes que l’actual societat cata-
lana té plantejats (seguretat, immigració, atur, uni-
versalització de serveis socials, habitatge, escoles
bressol...).

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 11

AUTOPISTES

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a reclamar el retorn a Catalunya dels recursos deri-
vats de la recaptació de l’IVA i l’Impost de Socie-
tats de les autopistes catalanes.

Així mateix insta el Consell Executiu a prendre les
mesures necessàries per tal que els efectes de la
sentència del Tribunal de Luxemburg, pel que fa al
tipus d’IVA aplicable a les autopistes, no repercu-
teixi a l’usuari.
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 12

LLEI DE MESURES URGENTS DE LIBERALITZACIÓ EN EL

SECTOR IMMOBILIARI I TRANSPORTS

El Parlament de Catalunya expressa la seva preocu-
pació per l’amenaça de l’autogovern i l’autonomia
local que representa el projecte de llei de mesures
urgents de liberalització en el sector immobiliari i
transports que es tramita a les Corts de l’Estat, ar-
ran de l’aprovació del Reial Decret 4/2000 de 23 de
juny.

En conseqüència, el Parlament de Catalunya insta
el Govern de la Generalitat a coordinar amb totes
les forces parlamentàries i les organitzacions
municipalistes totes les actuacions polítiques, jurí-
diques i de sensibilització social necessàries per a
preservar l’autonomia de Catalunya i dels seus ens
locals en els àmbits competencials objecte dels es-
mentats projectes de llei.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 13

ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a no emprendre cap iniciativa legislati-
va en relació a l’organització territorial de Catalu-
nya fins que la Ponència Conjunta sobre la reorga-
nització del model territorial de Catalunya hagi con-
clòs les seves tasques.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 14

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I

NEGOCIACIONS INSTITU-CIONALS MENADES PEL GOVERN DE

LA GENERALITAT

El Parlament de Catalunya considera que els òrgans
constitucionals haurien de reflectir la plurinaciona-
litat i l’estructura autonòmica d’Espanya.

En aquest sentit el Parlament de Catalunya acorda
impulsar una modificació de la legislació vigent per
tal d’assegurar que la provisió de places dels òr-
gans constitucionals contempli una participació
efectiva de les Comunitats Autònomes a partir de la
intervenció del Senat en aquests procediments.

Així mateix, el Parlament de Catalunya insta al Con-
sell Executiu de la Generalitat a cercar el més ampli
acord possible entre les forces polítiques de Catalu-
nya quan participi en processos de negociació insti-
tucional.

IV. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES

PELS GRUPS PARLAMENTARIS SOCIALISTES - CIUTADANS

PEL CANVI, D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I
D’INICIATIVA PER CATALUNYA (REG. 31160)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialistes – Ciutadans pel Canvi, Josep
Huguet i Biosca, portaveu del Grup Parlamentari

d’Esquerra Republicana de Catalunya i Joan Boada
i Masoliver, portaveu del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya – Verds, fent ús d’allò que es
preveu a l’article 124.1 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents Propostes de Resolució
subsegüents al Debat General  sobre l’orientació
política general del Consell Executiu (núm. tramita-
ció 255-00008/06).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2001

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu GSOC - CPC,
Josep Huguet i Biosca, portaveu d’ERC i Joan Boa-
da i Masoliver, portaveu d’IC-V

El Parlament de Catalunya constata:

– les carències en la gestió del govern de CiU en
matèries essencials per garantir el benestar dels ciu-
tadans i ciutadanes de Catalunya i la comú aspira-
ció de justícia social.

– l’incompliment per part del govern de CiU de
moltes de les resolucions aprovades per la Cambra
en el darrer debat sobre orientació política general.

– El manteniment d’un acord polític entre CiU i el
PP que resulta lesiu per l’autogovern de Catalunya i
les aspiracions nacionals del poble català.

És per això que el Parlament de Catalunya reprova
la gestió del Consell Executiu de la Generalitat.

V. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES

PEL GRUP PARLAMENTARI DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31178)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ramon Camp i Batalla, portaveu del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que
disposa l’article 124 del Reglament del Parlament,
presenta les següents propostes de resolució subse-
güents al Debat sobre l’orientació política general
del Consell Executiu (tram. 255-00008/06).

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2001

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

1. SOLIDARITAT AMB EL POBLE NORD-AMERICÀ

El Parlament de Catalunya:

Lamenta la tragèdia humana provocada pels atacs
terroristes ocorreguts el proppassat dia 11 de se-
tembre a les ciutats de Nova York i Washington, i
adreça al poble americà el seu condol pels familiars
i amics desapareguts, especialment als departa-
ments de policia i de bombers d’aquestes ciutats que
han perdut companys que donaren la vida en acte
de servei.
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Manifesta el total rebuig al terrorisme com a mitjà
per a la defensa de qualsevol proposta política i el
seu desig que la resposta al terrorisme s’atemperi
amb l’adequació als principis de la justícia interna-
cional i de la Carta de les Nacions Unides.

Constata la necessitat de diferenciar clarament entre
la immensa majoria de musulmans que practiquen
aquesta religió com un element bàsic de creixement
personal, espiritual i de pau, d’aquells que, sense cap
mena de respecte per als drets humans i amb menys-
preu absolut per a la vida humana, practiquen la vio-
lència i el terrorisme com a mètode per a imposar les
seves idees de tipus polític o religiós.

Posa de manifest la necessitat d’avançar en la línia
de la cooperació interterritorial i internacional de
tots els cossos policials per a fer front al terrorisme
i a les bandes organitzades.

2. DEFENSA DE L’AUTOGOVERN

El Parlament de Catalunya, davant les diferents ini-
ciatives que poden representar un retrocés de l’au-
togovern de Catalunya manifesta:

a) el seu rebuig total al projecte de llei d’estabilitat
pressupostària, en tant que vulnera, en matèria pres-
supostària i econòmica, l’autonomia de Catalunya.

b) Considera innecessari regular, mitjançant llei. la
cooperació autonòmica atès que l’actual marc legal
ja és suficient i, en aquest sentit refusa totes aque-
lles iniciatives que suposin una minva de les com-
petències autonòmiques.

c) la conveniència que el Govern de la Generalitat,
davant la tramitació parlamentaria de la llei orgàni-
ca d’universitats, vetlli per la preservació de les
competències autonòmiques i, especialment, garan-
teixi la continuïtat i l’estabilitat jurídica de la UOC.

3. APROFUNDIMENT DE L’AUTOGOVERN

El Parlament de Catalunya considera indispensable
impulsar i incrementar el nivell de l’autogovern de
Catalunya. En conseqüència, insta el Govern de la
Generalitat a:

a) assolir de forma immediata el traspàs dels orga-
nismes i serveis pendents, amb les dotacions perti-
nents de recursos. I així mateix a obtenir, d’acord
amb les previsions de l’art. 150 de la Constitució i
28 de l’Estatut, la transferència de totes les matèri-
es susceptibles de ser transferides i gestionades per
la Generalitat de forma permanent.

b) fer les gestions necessàries per impulsar les actu-
acions de la Comissió Bilateral de l’Estat - Genera-
litat de Catalunya per tal de facilitar l’adopció
d’acords conseqüents en el si de la Comissió Mixta
de Transferències.

c) elaborar una proposta de modificació de la Llei
Orgànica del Tribunal Constitucional, per tal d’arti-
cular un procediment específic a través del qual
l’esmentat Tribunal pugui resoldre –en aplicació del
sistema de distribució de competències entre l’Estat
i les Comunitats Autònomes– els supòsits en els
quals no s’assoleixin els corresponents acords de

traspàs de serveis per les Comissions Mixtes de
Transferències.

d) impulsar la modificació de la legislació vigent
per tal d’assegurar que la provisió de places dels
òrgans constitucionals permeti la participació efec-
tiva de la Generalitat de Catalunya en l’elecció dels
membres sens perjudici de la intervenció del Senat
en aquests procediments. Molt especialment, cal
garantir la participació de la Generalitat en l’elec-
ció dels membres de Tribunal Constitucional en tant
que òrgan constitucional general i no central de
l’Estat. I en aquest sentit, lamenta que la sensibilitat
autonomista que permeti visualitzar la plurinacio-
nalitat de l’Estat no sigui present en la renovació
del Tribunal Constitucional acordada recentment.

e) a fer les gestions necessàries per tal d’impulsar
l’articulació del model d’Administració única que
preveu la LOFAGE mitjançant el procés de simplifi-
cació i supressió d’aquells òrgans de l’administra-
ció perifèrica de l’Estat que es considerin inneces-
saris.

4. IMMIGRACIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a

a) seguir desenvolupant els programes del segon
pla de la immigració enfortint els instruments de
col·laboració amb els ajuntaments i els consells co-
marcals per tal, de garantir als nouvinguts els drets
que els pertoquen en el camp sanitari, de l’habitat-
ge, de l’ensenyament, de l’assistència social, que
permeti la creació d’un clima humà positiu i acolli-
dor. A la vegada, garanteixi també el dret de la col·-
lectivitat catalana a la plena preservació de la prò-
pia identitat i dels propis valors socials i la conse-
qüent obligació dels immigrants a entendre i res-
pectar aquests principis.

b) sol·licitar en el marc de la subcomissió d’immi-
gració de la Comissió bilateral Estat - Generalitat,
els traspassos de les competències en aquesta matè-
ria, per tal d’assolir els objectius esmentats en el
punt anterior.

5. SEGURETAT

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a

a) seguir implantant el model policial català, suma
del cos dels mossos d’esquadra i els policies locals,
d’acord amb el que ha aprovat aquesta Cambra.

b) negociar amb les administracions públiques amb
competència amb matèria de seguretat ciutadana
que operen a Catalunya –tant l’estatal com la local–
, per tal de garantir en cadascun dels seus àmbits
competencials, el dimensionament adequat, les do-
tacions suficients d’efectius i de recursos en els res-
pectius cossos policials, especialment fins que que-
di conclòs el total desplegaments dels mossos d’es-
quadra.

c) presentar el projecte de llei de seguretat pública
de Catalunya, així com la proposta de reforma de la
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legislació penal, per tal de lluitar amb eficàcia con-
tra la delinqüència menor i la multireincidència.

6. FAMÍLIA

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a re-
forçar el conjunt d’actuacions en les polítiques de
suport a les famílies, en especial aquelles que tenen
una major càrrega social, com són les famílies nom-
broses, les famílies amb persones grans a càrrec, les
famílies amb persones discapacitades i les famílies
monoparentals. En el cas de l’ajut econòmic a les
famílies amb infants menors de tres anys, ampliar el
topall de renda fins a 6 milions de pessetes.

2. El Parlament insta el govern de la Generalitat a
seguir adoptant les mesures legislatives oportunes
així com incentivar les polítiques encaminades a la
progressiva conciliació de la vida familiar amb la
laboral.

3. El Parlament de Catalunya, per tal de complir
l’horitzó de promoure la creació de 30.000 places
de llar d’infants en 5 anys, insta el Govern de la
Generalitat a incrementar les dotacions a tal fi.

7. EUROPA

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a què s’adreci al Govern de l’Estat per
tal que es garanteixi la participació de les Comuni-
tats Autònomes al consell de Ministres de la Unió
Europea i als seus òrgans auxiliars quan es tractin
assumptes que afectin les seves competències o in-
teressos legítims com a culminació necessària del
sistema de participació autonòmica en la política
europea de l’Estat.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a convocar una convenció catalana per
al debat sobre el futur de la Unió, per implicar la
societat catalana en el debat europeu que s’està
produint per a un nou tractat que s’ha d’aprovar en
la conferència intergovernamental prevista per a
l’any 2004.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pro-
moure i participar activament en actuacions conjun-
tes amb les altres regions europees amb competèn-
cies legislatives, amb l’objectiu de sol·licitar un
reforçament del seu rol polític en el si de la Unió
Europea, en el context del debat obert sobre el futur
de la UE i, en concret, de cara a la convocatòria
d’una nova Conferència Intergovernamental pre-
vista per a l’any 2004.

4. El Parlament de Catalunya reafirma la seva vo-
luntat que la llengua i cultura catalanes siguin pre-
sents en els diferents fòrums de participació inter-
nacional i per això, insta el Govern de la Generalitat
per tal que negociï amb el Govern de l’Estat, la in-
corporació d’una representació de la Generalitat de
Catalunya, en tots els organismes internacionals, en
els àmbits de la llengua i la cultura, molt especial-
ment a la UNESCO.

8. DÈFICIT ZERO

El Parlament de Catalunya, insta el Govern, a conti-
nuar prioritzant l’assoliment del dèficit zero en el
marc del projecte de pressupostos que està elabo-
rant per a l’any 2002.

9. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat
que l’Administració de la Generalitat continuï im-
pulsant mesures innovadores per tal que sigui una
organització moderna i de qualitat, prestant d’una
forma àgil i eficaç, els seus serveis als ciutadans.

És per això que insta el Govern de la Generalitat a:

a) Impulsar les actuacions necessàries per tal d’im-
plementar les noves tecnologies de la informació i
la comunicació com a eina per a millorar i simplifi-
car les relacions entre els ciutadans, les empreses,
els professionals i les associacions i les Administra-
cions Públiques.

b) Potenciar els mecanismes d’incentivació i moti-
vació dels seus empleats públics, adoptant les me-
sures necessàries per continuar aprofundint en
aquelles que tinguin en compte la valoració de la
seva carrera professional.

c) Davant l’acord sobre el nou model de finança-
ment, continuar les negociacions amb els agents
socials, per tal de millorar les condicions retributi-
ves dels seus professionals, en el marc establert per
l’Acord de la Mesa General del mes de juliol del
2000.

VI. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES

PEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR

(REG. 31179 I 31229)

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup Po-
pular al Parlament de Catalunya, segons allò que
disposa l’article 124 del Reglament de la Cambra,
presenta les següents Propostes de resolució subse-
güents al Debat sobre l’Orientació Política General
del Consell Executiu (NT 255-00008/06).

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2001

M. Dolors Nadal i Aymerich

I. PLURALISME

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 1

El disseny i aplicació de polítiques encaminades a
assegurar el ple reconeixement i l’expressió de les
diferents formes culturals i lingüístiques que existei-
xen en l’àmbit territorial de Catalunya ha de ser un
dels objectius prioritaris del Govern. El respecte a la
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pluralitat lingüística i l’adopció de mesures de pro-
moció de la diversitat cultural i lingüística com a ins-
trument de millora de la comunicació entre els ciuta-
dans són principis inherents a una societat avançada
que pretén aprofundir en la seva riquesa cultural i
ampliar-la, per projectar-se arreu. És per aquests mo-
tius que el Parlament de Catalunya insta al Consell
Executiu a implantar, de forma gradual, un sistema
d’ensenyament que garanteixi el coneixement i la
comprensió d’una tercera llengua al finalitzar l’ense-
nyament obligatori.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 2

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat a que abans que finalitzi l’actual perío-
de de Sessions presenti un nou projecte de llei de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV),
que contempli d’entre altres aspectes, una renovació
dels òrgans de direcció que respongui a les exigèn-
cies de neutralitat, pluralisme i transparència a les
què està obligada tota ràdio i televisió públiques.

II. AUTOGOVERN

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 3

El Parlament de Catalunya constata que el nou sis-
tema de finançament autonòmic suposa un dels
avenços més importants per l’autogovern de Cata-
lunya.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 4

El Parlament de Catalunya constata que el nou sis-
tema de finançament acordat suposa un increment
de la suficiència financera per tal de desenvolupar
les competències estatutàriament assumides per la
Generalitat de Catalunya.

III. ECONOMIA I FINANCES

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 5

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a presentar, en el termini de dos mesos, el projecte
de llei d’estabilitat pressupostària, en compliment
de la Disposició addicional setanta-setena de la Llei
14/2000, de 29 de desembre, de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2001.

IV. TREBALL

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 6

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a implantar, dins el marc de les polítiques de forma-
ció professional, els programes de formació dual,
basats en la combinació de formació i pràctiques a
les mateixes empreses, amb la finalitat de garantir
una adaptació permanent en un mercat laboral en
continu canvi i transformació.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 7

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a incrementar la dotació de recursos de les Oficines
de Treball de la Generalitat (OTG’s), per tal que pu-
guin prestar, de manera més eficaç i especialitzada,
un servei específic adreçat a garantir la inserció
dels joves, dones i persones majors de 45 anys en el
mercat de treball. Aquests recursos s’han de desti-
nar, principalment, a potenciar un major coneixe-
ment de les capacitats i de les necessitats laborals
dels col·lectius esmentats, millorar els itineraris i els
procediments d’obtenció d’informació per part de
les OTG’s i efectuar la valoració idònia del resultat
del servei prestat.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 8

Les polítiques públiques en relació a la dona han de
tenir com a principal objectiu assolir una plena equi-
paració de drets i oportunitats entre home – dona i
garantir que aquesta igualtat sigui efectiva. Per aquest
motiu, el Parlament de Catalunya insta al Consell Exe-
cutiu a impulsar l’acció inspectora del Departament
de Treball per tal d’acabar amb la discriminació sala-
rial que pateixen les dones a Catalunya, prenent en
consideració no només el salari globalment percebut
sinó també les característiques professionals i dels
llocs de treball que ocupen.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 9

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a revisar l’estructura i funcionament del Servei
d’Autoempresa, del Departament de Treball, amb la
finalitat de convertir-lo en un instrument eficaç en-
caminat al foment de noves activitats empresarials i
d’ajut de nous emprenedors, tot aportant una dota-
ció mínima de 200 milions de PTA.

V. FAMÍLIA

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 10

La família és l’eix vertebrador de la nostra societat i
veritable generadora de cohesió i benestar social. El
Govern ha d’impulsar polítiques adreçades a garantir
la protecció de la família i la conciliació de la vida
familiar i laboral, per la qual cosa el Parlament de
Catalunya insta al Consell Executiu a incrementar, en
l’exercici pressupostari corresponent a l’any 2002,
l’ajut adreçat a les famílies amb infants de 0 a 3 anys,
fins a un mínim de 80.000 PTA (actualment és de
62.000 PTA).

VI. BENESTAR SOCIAL

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 11

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a dissenyar, a través de l’Institut Català del
Voluntariat (INCAVOL), un programa concret de
voluntariat adreçat a les persones grans i jubilades,
que permeti incrementar la confiança, autoestima i
sentit d’utilitat d’aquests col·lectius, mitjançant la
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contribució d’aquests voluntaris en activitats de
caràcter social i cultural de la comunitat.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 12

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a adoptar les mesures necessàries per tal de millorar
la professionalització de les persones que desenvo-
lupen la seva activitat laboral en l’àmbit dels ser-
veis socials.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 13

Per tal d’estendre l’ús de les noves tecnologies en
l’àmbit dels serveis socials a Catalunya, el Parla-
ment de Catalunya insta al Consell Executiu a:

a) Impulsar el desenvolupament integral de les no-
ves tecnologies com a sistema d’informació de ca-
ràcter permanent, amb la finalitat d’afavorir l’accés
a la informació de tots els usuaris de la xarxa de ser-
veis socials de Catalunya, així com facilitar la co-
municació dels usuaris amb els professionals i les
diferents entitats socials i dels professionals i enti-
tats entre sí.

b) Introduir de forma progressiva en tots els àmbits
dels serveis socials les noves tecnologies que per-
metin incrementar el grau d’autonomia personal de
l’usuari del corresponent servei social i facilitin la
integració social d’aquest, amb l’objectiu de pres-
tar un servei de qualitat i garantir una atenció perso-
nalitzada.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 14

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a garantir l’aplicació efectiva del programa «Viure
en Família» a tot el territori de Catalunya, per tal de
donar resposta integral a les necessitats de les per-
sones grans, fent possible l’atenció social en el seu
entorn afectiu. Així mateix l’esmentat programa
s’ha d’estendre a les persones amb discapacitats
amb un alt grau de dependència per tal d’aconseguir
el màxim nivell d’autonomia personal i d’integració
social.

VII. IMMIGRACIÓ

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 15

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a impulsar la signatura de convenis de col·laboració
amb els Ajuntaments, per tal de garantir que els im-
migrants que es troben en el territori de Catalunya i
no tinguin domicili fix puguin disposar d’allotja-
ment i alimentació de forma temporal.

VIII. SANITAT

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 16

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a adoptar, en relació amb els diferents col·lectius

professionals que presten els seus serveis en el sis-
tema sanitari català, un model de retribucions estre-
tament lligat al desenvolupament de la carrera pro-
fessional. L’adopció d’aquest nou model retributiu
s’ha de fer a través d’un procediment de negociació
obert i transparent amb tots els agents i els sectors
implicats, amb l’objectiu d’assolir una millora subs-
tancial del règim de dedicació d’aquests professio-
nals i promoure el seu desenvolupament mitjançant
la obtenció d’incentius a l’activitat, la formació i la
qualitat, aspectes aquests considerats bàsics per a
reconèixer la seva dedicació professional.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 17

D’acord amb l’increment d’ingressos que suposarà
el nou model de finançament per a Catalunya, el
Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a
adoptar les mesures necessàries per tal d’equiparar
les condicions laborals dels professionals del sector
concertat de la xarxa hospitalària d’utilització pú-
blica i la xarxa d’atenció primària, a la resta de per-
sonal de la sanitat pública en compliment d’allò que
preveu la disposició transitòria cinquena de la Llei
15/1990, d’ordenació sanitària de Catalunya.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 18

Un dels indicadors més importants que permet me-
surar la qualitat del sistema sanitari és, sense cap
mena de dubte, la demora en rebre assistència qui-
rúrgica. Per aquest motiu, el Parlament de Catalu-
nya insta al Consell Executiu a:

a) Promoure i dotar adequadament totes aquelles
actuacions necessàries encaminades a assolir la
màxima rendibilitat social dels recursos públics, tot
adoptant les recomanacions de la Comissió d’Estu-
di de les llistes d’espera amb la finalitat de reduir
les llistes d’espera quirúrgica a totes les regions sa-
nitàries per a intervencions amb un temps de reso-
lució superior a sis mesos, especialment pel que fa a
les intervencions de cataractes, pròtesi de genoll i
pròtesi de maluc anivellant el temps de resolució al
temps de garantia, així com establir en els propers
Pressupostos de la Generalitat per a l’any 2002 els
recursos necessaris i suficients per a portar-los a
terme.

b) Establir el temps màxim d’espera en consultes i
proves diagnòstiques, tot garantint l’assistència en
qualsevol altre centre concertat quan no es com-
pleixin aquests terminis, amb la finalitat de reduir
el temps d’espera. Aquesta assistència s’ha de ga-
rantir especialment pel que fa a les exploracions per
a diagnòstic de patologia oncològica.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 19

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a adoptar les mesures tècniques, econòmiques i ad-
ministratives que siguin necessàries per tal d’inte-
grar tots els nivells de salut mental al sistema sani-
tari, així com reforçar el Pla de Salut Mental amb la
inclusió d’un calendari d’inversions per a millorar
els serveis i les instal·lacions dels diferents centres
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psiquiàtrics de Catalunya. De forma especial, el ca-
lendari d’inversions esmentat ha de preveure recur-
sos assistencials alternatius a l’hospitalització, es-
pecialment a través de la creació de més centres de
dia, amb la finalitat de reduir les llistes d’espera, i
desplegar els serveis d’urgències psiquiàtriques en
tot el territori, incrementant els recursos i els pro-
grames dels equips de salut mental i promovent
acords de col·laboració amb les associacions d’au-
toajuda a familiars de malalts psiquiàtrics.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 20

En relació a l’atenció primària, el Parlament de Ca-
talunya insta al Consell Executiu a:

a) Adoptar les mesures necessàries per potenciar la
capacitat resolutiva de l’atenció primària en l’àmbit
sanitari català, tot incrementant l’accés dels metges
del primer nivell assistencial a un ampli catàleg de
proves diagnòstiques, amb les corresponents dota-
cions tècniques per dur-les a terme, així com fina-
litzar el Pla d’Inversions per a concloure la reforma
de l’atenció primària a Catalunya a l’any 2002.

b) Presentar un Pla per a la millora de la coordina-
ció de l’atenció primària i hospitalària, mitjançant
la creació de comissions paritàries d’atenció primà-
ria i especialitzada.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 21

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a estendre a tot el territori de Catalunya els progra-
mes d’atenció domiciliària programada amb equips
de suport, especialment els adreçats a persones amb
malalties cròniques, immobilitzades i a la gent
gran, amb l’objectiu de prestar una atenció sanitària
integral a les persones grans que ho requereixin de
manera coordinada amb els hospitals i els serveis
socials.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 22

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a potenciar mètodes d’atenció sanitària alternatius,
com ara la telemedicina, amb la finalitat de resoldre
problemes de salut sense necessitat de desplaçar els
malalts, tot establint els mecanismes de coordinació
entre els diferents nivells assistencials, amb l’ob-
jectiu d’apropar l’assistència sanitària als ciutadans
amb dificultats de mobilitat.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 23

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a fer efectiu el dret de l’usuari de la sanitat catalana
a la lliure elecció de metge d’atenció especialitzada
entre els facultatius especialistes que desenvolupin
l’activitat. Igualment, i amb la finalitat d’assolir la
plenitud del dret a la lliure elecció de facultatiu es-
pecialista, el Parlament de Catalunya insta al Con-
sell Executiu a elaborar i aprovar les disposicions
necessàries de caràcter reglamentari per tal de fer
efectiu aquest dret amb la finalitat última de refor-
çar la confiança dels ciutadans en el sistema.

IX. ENSENYAMENT

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 24

El nou model de finançament autonòmic ha de per-
metre al Govern de la Generalitat incrementar els
recursos destinats a inversions per a la comunitat
educativa. En aquest sentit, el Parlament de Catalu-
nya insta al Consell Executiu a:

a) Iniciar un diàleg decidit, obert i cert amb tota la
comunitat educativa orientat a millorar la qualitat
de l’ensenyament i les condicions retributives dels
docents de Catalunya.

b) Incrementar de forma progressiva, i en funció de
les necessitats del territori i de la població escolar,
el número de places de guarderies, tot augmentant
les aportacions fetes pel Departament d’Ensenya-
ment fins arribar a finançar un terç del cost de cada
plaça. En aquest sentit, el Govern ha de finançar la
creació o consolidació de 10.000 places de guarde-
ria amb l’aportació de 2.000 milions de PTA, així
com subvencionar amb 500 milions de PTA les
guarderies infantils laborals.

c) Garantir els recursos econòmics necessaris per
tal que abans que finalitzi l’any 2002 s’eliminin els
barracons en què s’ubiquen molts centres d’ense-
nyament a Catalunya i es substitueixin per edificis
de construcció definitiva.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 25

La diversitat a les aules dels centres d’ensenyament
de Catalunya és una realitat, i a més a més, una de
les prioritats educatives més necessitades de dota-
ció de recursos. Per aquest motiu, el Parlament de
Catalunya insta al Consell Executiu a incrementar
les aules d’adaptació curricular per tal d’afavorir la
integració d’alumnes nou vinguts i d’incorporació
tardana, dotant-les dels recursos humans i tècnics
necessaris per tal d’adaptar els alumnes al sistema
educatiu vigent, especialment en aquelles comar-
ques de Catalunya a on hi ha una important con-
centració de famílies immigrades.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 26

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a adoptar les mesures necessàries per tal de reorde-
nar els temps escolars, prenent com a referència el
model que ofereixen els diferents Estats que inte-
gren la Unió Europea, amb la finalitat de reduir les
vacances dels alumnes a nou setmanes tot redis-
tribuint-les de forma racional el llarg de tot el curs
escolar.

X. POLÍTICA TERRITORIAL

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 27

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a donar un major protagonisme als ajuntaments,
entitats supramunicipals, i d’altres ens locals en el
procés de la nova ordenació territorial.
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 28

En l’àmbit de les inversions en infraestructures, el
Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a:

a) Dur a terme el desdoblament i finalització de
l’Eix Transversal.

b) Dur a terme l’acabament de l’Eix Diagonal,
Manresa – Igualada – Vilafranca – Vilanova, i el des-
doblament de l’Eix Diagonal, Vilafranca – Vilanova.

c) Dur a terme el desdoblament de tot l’Eix Llobre-
gat, Abrera – Manresa – Berga – Túnel del Cadí.

d) Aprovar els projectes corresponents a la futura
construcció del desdoblament de l’Eix Llobregat,
concretament de Berga fins al Túnel del Cadí.

e) Elaborar i aprovar el projecte de construcció d’un
tram de 19 km a la carretera comarcal de Berga –
Sant Llorenç de Morunys.

XI. INDÚSTRIA I ENERGIA

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 29

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a
adoptar les mesures de foment que siguin necessàries
i eficaces per tal que les petites i mitjanes empreses
de Catalunya (PIME) efectuïn inversions en noves
tecnologies, adaptin les seves estructures al ritme
canviant dels mercats, s’adaptin als canvis que suposa
l’entrada en funcionament de l’euro, i puguin formar
a tot el seu personal en aquestes matèries.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 30

La prestació d’un servei de subministrament elèc-
tric de qualitat, que arribi a tot el territori de Cata-
lunya, es un dels objectius que ha d’assolir el Go-
vern. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya
insta al Consell Executiu a:

a) Presentar, abans que conclogui el període de sessi-
ons vigent, el model definitiu de Pla Energètic de Ca-
talunya, el qual ha d’incloure les previsions de creixe-
ment de la demanda d’energia en el conjunt del terri-
tori català durant els propers deu anys, així com la
descripció dels diferents projectes en curs destinats a
garantir el cobriment d’aquestes necessitats.

b) Donar compliment íntegre al contingut de la Moció
85/VI, del Parlament de Catalunya, relativa al règim
aplicable a la compensació econòmica destinada als
usuaris del subministrament elèctric a Catalunya que
hagin resultat perjudicats pels talls i microtalls no pro-
gramats d’energia elèctrica, tot regulant a través de la
corresponent disposició reglamentària el règim jurí-
dic i el procediment administratiu per fer efectives
aquestes compensacions econòmiques. En qualsevol
cas, la normativa que en reguli aquests aspectes ha
d’atribuir la competència per aplicar les compensaci-
ons econòmiques a la Direcció General d’Energia i
Mines i a les Delegacions Territorials del Departa-
ment d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat.

XII. AGRICULTURA I MEDI AMBIENT

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 31

La política que ha d’impulsar en aquest àmbit el
Govern de la Generalitat ha d’anar adreçada a asso-
lir una autosuficiència ramadera. Per aquesta raó, el
Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a
adoptar les mesures necessàries per tal de disposar
d’un pla integral que aporti i doni resposta als nous
problemes que genera la Sanitat animal, tant pel que
fa a les malalties vingudes de fora del territori de
l’Estat (Febre Aftosa del porcí, Vaques boges) com
les que s’han desenvolupat al nostre territori (Pesta
Porcina Clàssica, Brucel·losis de l’oví).

En aquest sentit, i per tal de fer front als efectes ne-
gatius que aquestes malalties generen en el sector
ramader, el Govern ha de facilitar la concessió de
subvencions als ramaders catalans afectats per la
crisi del boví per un import de 5.000 milions de
PTA, així com una línia de crèdit de 1000 milions de
PTA pels afectats per la Pesta Porcina Clàssica.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 32

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a revisar el pla hidrològic de les conques internes
de Catalunya, per tal que aquesta revisió conclogui
abans del 31 de desembre de 2001.

XIII. SEGURETAT

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 33

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a que, previ acord de la Junta de Seguretat de Cata-
lunya en aquest sentit, adopti les mesures necessàri-
es per tal que, en l’àmbit del que disposa la Legisla-
ció vigent, els membres del Cos de Policia de la Ge-
neralitat – Mossos d’Esquadra es facin càrrec de les
operacions de trasllat dels reclusos en l’àmbit terri-
torial de Catalunya, i assumeixin de forma progres-
siva les funcions de vigilància de les seus dels dife-
rents òrgans jurisdiccionals ubicats a Catalunya.

Pròrroga del termini de presentació de
propostes de resolució transaccionals

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31185).

PPròrroga concedida: 30 minuts.

Data de termini: 04.10.2001; 13:30 hores.
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Pròrroga del termini de presentació de
propostes de resolució transaccionals

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31209).

Pròrroga concedida: 15 minuts.

Data de termini: 04.10.2001; 13:45 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 4.10.2001.

Pròrroga del termini de presentació de
propostes de resolució transaccionals

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31213).

Pròrroga concedida: 45 minuts.

Data de termini: 04.10.2001; 14:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 4.10.2001.

Propostes transaccionals presentades
pels grups parlamentaris
Reg. 31204, 31210, 31211, 31230, 31231, 31232,
31233, 31234 i 31235 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 04.10.2001

PROPOSTA TRANSACCIONAL PRESENTADA PEL

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES - CIUTADANS PEL

CANVI I EL GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA PER

CATALUNYA - VERDS (REG. 31204)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els Grups Parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò
que es preveu a l’article 124.1 i concordants del
Reglament del Parlament, presenten la següent Pro-
posta Transaccional subsegüent al Debat general
sobre l’orientació política general del Consell Exe-
cutiu (NT 255-00008/06).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2001

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

ESMENA TRANSACCIONAL ENTRE LA PROPOSTA NÚM. 14
DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES - CIUTADANS PEL

CANVI I LA PROPOSTA NÚM. 10 DEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Parlament de Catalunya considera que els òrgans
constitucionals haurien de reflectir la plurinaciona-
litat i l’estructura autonòmica d’Espanya.

En aquest sentit el Parlament de Catalunya acorda
impulsar una modificació de la legislació vigent per
tal d’assegurar que la provisió de places dels òr-
gans constitucionals contempli una participació
efectiva de les Comunitats Autònomes a partir de la
intervenció del Senat en aquests procediments.

PROPOSTA TRANSACCIONAL PRESENTADA PEL

GRUP PARLAMENTARI DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ

I EL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA (REG. 31210)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb
allò que preveu l’article 124.1 del Reglament del
Parlament de Catalunya presenten les següents pro-
postes de resolució transaccionals subsegüents al
Debat sobre l’orientació política general del Con-
sell Executiu (tram. 255-00008/06).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2001

Ramon Camp Josep Huguet
G. p. de CIU G. p. d’ERC

ESMENA TRANSACCIONAL QUE PRESENTEN ELS GRUPS

PARLAMENTARIS D’ERC I CIU ENTRE LA RESOLUCIÓ NÚM.
2 DE DEFENSA DE L’AUTOGOVERN DE CIU I LA RESOLUCIÓ

NÚM. 3 D’ERC

«El Parlament de Catalunya, davant les diferents
iniciatives del govern de l’Estat que poden repre-
sentar un retrocés en l’autogovern de Catalunya
manifesta:

a) El seu total rebuig al Projecte de Llei d’estabili-
tat pressupostària en tant que, sota criteris econo-
micistes i d’eficàcia amb la gestió, es vulnera en
matèria pressupostària i econòmica, l’autonomia de
Catalunya, i es fiscalitza l’activitat legislativa i
pressupostària de la Generalitat.

b) La seva oposició a l’intent de regular per llei la
cooperació autonòmica o qualsevol altre iniciativa
que sota aquest principi impliqui la harmonització i
disminució de les actuals competències autonòmi-
ques.

c) La conveniència que el Govern de la Generalitat
davant la tramitació parlamentària del Projecte de
Llei orgànica d’Universitats, vetlli per la preserva-
ció de les competències autonòmiques i en especial
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garanteixi la continuïtat de la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC).

d) La seva oposició a les iniciatives legislatives en
l’àmbit de la formació professional que puguin
envair les competències de la Generalitat en l’àmbit
de l’ensenyament i de la formació ocupacional.

ESMENA TRANSACCIONAL QUE PRESENTEN ELS GRUPS

PARLAMENTARIS D’ERC I CIU ENTRE LA RESOLUCIÓ NÚM.
5 D’ERC I LA NÚM. 3 «APROFUNDIMENT DE L’AUTO-
GOVERN» DE CIU

El Parlament de Catalunya considera que l’actual
nivell de poder polític i econòmic de Catalunya
aconsella avançar durant la present legislatura en
l’assoliment de les iniciatives següents:

a) explorar les potencialitats dels drets històrics re-
coneguts i emparats per la disposició addicional
primera.

b) modificar les lleis estatals de caràcter bàsic o no
que afecten negativament l’autogovern.

c) assolir immediatament el traspàs de les compe-
tències i serveis pendents, amb les dotacions perti-
nents de recursos.

d) obtenir, d’acord amb les previsions de l’article
150 de la Constitució i 28 de l’Estatut, la transferèn-
cia de totes les matèries susceptibles de ser assumi-
des per la Generalitat de forma permanent.

e) promoure el desbloqueig de les competències
pendents de traspàs a través del recurs a la jurisdic-
ció, i a tal efecte, si escau, impulsar un projecte de
modificació de la Llei Orgànica del Tribunal Cons-
titucional per tal de preveure un procediment espe-
cífic a fi de que  l’esmentat tribunal pugui resoldre,
-en aplicació del sistema de distribució de compe-
tències entre l’Estat  i les Comunitats autònomes-
les diferències de criteri sobre la titularitat compe-
tencial, les quals impedeixen avui per avui la mate-
rialització dels corresponents traspassos.

f) controlar jurisdiccionalment l’estatutorietat i
constitucionalitat de totes les normes estatals que
siguin lesives per l’autogovern.

g) reclamar la gestió autonòmica de serveis i la
transferència de la gestió d’infrastructures o serveis
de titularitat de l’Estat susceptibles de ser gestiona-
des per la Generalitat de manera estable.

h) impulsar la modificació de la legislació vigent
per tal d’assegurar que la provisió de places dels
òrgans constitucionals permetin la participació
efectiva de la Generalitat en l’elecció dels seus
membres, especialment pel que fa als magistrats del
Tribunal Constitucional -en tant que òrgan general i
no central de l’Estat- com a principi indispensable
per a la configuració del model d’organització terri-
torial descentralitzat de l’Estat.  En aquest sentit, la-
menta que la sensibilitat autonomista idònia per a
visualitzar la plurinacionalitat de l’Estat no hagi

estat present en la renovació del Tribunal Constitu-
cional acordada recentment.

i) impulsar les inciatives de tot signe i realitzar les
gestions necessàries per tal d’avançar en l’articula-
ció del model d’administració única previst a  la
lofage i emparat en el principi de subsidiarietat, a
través del procés de simplificació i supressió
d’aquells òrgans de l’administració perifèrica de
l’Estat que es considerin innecessaris.

ESMENA TRANSACCIONAL QUE PRESENTEN ELS GRUPS

PARLAMENTARIS D’ERC I CIU ENTRE LA RESOLUCIÓ NÚM.
6 D’ERC I LA RESOLUCIÓ NÚM. 7 «EUROPA» DE CIU

1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat a traslladar el Govern de l’Estat la ne-
cessitat de garantir:

a) la presència i participació directe de la Generali-
tat tant en el consell de ministres de la Unió Euro-
pea en ple, com en els seus Comitès o grups de tre-
ball, que s’hi tractin assumptes que afectin les com-
petències o interessos de la Generalitat.

b) que en les reunions del Consell Europeu on figu-
rin temes de competències de la Generalitat o bé que
afectin els interessos de Catalunya, la Generalitat
sigui consultada prèviament per conèixer la seva
opinió al respecte, la qual assoleixi el caràcter de
vinculant per a la representació de la part espanyola,
i a la vegada la Generalitat sigui informada posteri-
orment sobre els acords adoptats.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat, a convocar una convenció catalana per
al debat sobre el futur de la unió, per implicar a la
societat catalana en el debat europeu que s’està
produint per a un nou tractat que s’ha d’aprovar en
la conferència intergovernamental prevista per a
l’any 2004.

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat a promoure i participar activament en
actuacions conjuntes amb les altres regions europe-
es amb competències legislatives, amb l’objectiu de
sol·licitar un reforçament del seu rol polític en el si
de la Unió Europea, en el context del debat obert
sobre el futur de l’ UE i, en concret, de cara a la con-
vocatòria d’una nova conferència intergoverna-
mental prevista per a l’any 2004.

4. El Parlament de Catalunya reafirma la seva vo-
luntat de la llengua i cultura catalanes siguin pre-
sents en els diferents fòrums de participació inter-
nacional i per això, insta al Govern de la Generali-
tat, per tal que negociï en el Govern de l’Estat, la
incorporació d’una representació de la Generalitat,
en tots els organismes internacionals, en els àmbits
de la llengua i la cultura, molt especialment  a la
Unesco.

3.10.30.
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PROPOSTA TRANSACCIONAL ENTRE LA PROPOSTA NÚM. 4
DEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA I LA NÚM. 1 DEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, AMB EL SUPORT DE

TOTS ELS GRUPS PARLAMENTARIS (REG. 31211)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Parlament de Catalunya manifesta:

a) El seu condol i el seu suport al poble dels Estats
Units d’Amèrica en els actuals moments de dolor i
lamenta la tragèdia humana provocada pels atacs
terroristes ocorreguts el passat dia 11 de setembre a
les ciutats de Nova York i de Washington, i a l’estat
de Pensilvània.

b) El seu enèrgic rebuig a tot el terrorisme com a
instrument per a imposar o defensar qualsevol ide-
al o iniciativa política i el seu desig que la resposta
al terrorisme s’adequiï als principis de la justícia in-
ternacional i de la Carta de les Nacions Unides.

c) I, així mateix, d’acord amb la voluntat ja expres-
sada amb anterioritat pel Parlament i, amb aquest,
de tot el poble de Catalunya, constata la necessitat
de continuar treballant per enfortir l’actuació con-
junta dels demòcrates de tot el món de contribuir,
d’una manera definitiva, a la consecució de la lli-
bertat, la justícia i la pau.

Ramon Camp i Batalla, del G. p. de CiU, M. Dolors
Nadal i Aymerich, del G. p. Popular, Josep Huguet i
Biosca, del G. p. d’ERC, Oriol Nel·lo i Colom, del G.
p. SOC-CPC i Joan Boada i Masoliver, del G. p.
d’IC-V

ESMENA TRANSACCIONAL ENTRE LA PROPOSTA

DE RESOLUCIÓ NÚM. 2 DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR

I EL GRUP PARLAMENTARI DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ

(REG. 31230)

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a que, abans que finalitzi l’actual perío-
de de Sessions, presenti un nou projecte de la llei de
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV), a tramitar per la ponència conjunta, que
contempli d’entre altres aspectes, la renovació dels
òrgans de direcció que correspongui a les exigènci-
es de neutralitat, pluralisme i transparència pròpies
dels mitjans públics de la Generalitat.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2001

M. Dolors Nadal Ramon Camp i Batalla
G. P. Popular G. P. CiU

PROPOSTA TRANSACCIONAL ENTRE LA PROPOSTA

NÚM. 9 PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR

I EL GRUP PARLAMENTARI DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ

(REG. 31231)

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a revisar l’estructura i funcionament del Servei
d’Autoempresa, del Departament de Treball, amb la
finalitat d’adaptar-lo a les noves necessitats i millo-
rar-lo com a instrument eficaç encaminat al foment
de noves activitats empresarials i d’ajut a nous em-
prenedors, tot aportant progressivament una aporta-
ció fins a 200 milions de pessetes.»

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2001

M. Dolors Nadal Ramon Camp i Batalla
G. P. Popular G. P. CiU

ESMENA TRANSACCIONAL ENTRE LA PROPOSTA

DE RESOLUCIÓ NÚM. 15 QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR

AMB EL GRUP DE CIU (REG. 31232)

El Parlament de Catalunya insta al Consell Execu-
tiu, d’acord amb els requisits, continguts i suports
econòmics previstos en el Pla Interdepartamental
d’immigració 2001-2004, a impulsar la signatura
de convenis de col·laboració amb els ajuntaments,
per tal de garantir que els immigrants que es troben
en el territori de Catalunya i no tinguin domicili fix,
puguin disposar d’allotjament i alimentació de for-
ma temporal.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2001

M. Dolors Nadal Ramon Camp i Batalla
G. P. Popular G. P. CiU

ESMENA TRANSACCIONAL A LA PROPOSTA

DE RESOLUCIÓ NÚM. 28 DEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR I EL GRUP PARLAMENTARI DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ (REG. 31233)

a) Desdoblar l’Eix Transversal, construint una pri-
mera fase en el tram de Les Oluges a Cervera i pro-
gramar altres fases successives d’acord amb l’evo-
lució real del trànsit i de l’accidentabilitat.

b) Impulsar l’itinerari Vilanova-Vilafranca-Iguala-
da-Manresa, tot acabant el tram Vilafranca-Igualada
i iniciant la construcció del tram Igualada-Manresa.

c) Actuar prioritàriament a l’Eix del Llobregat, des-
doblant el tram Manresa-Berga i estudiant el tipus
d’actuació adequat als trams Abrera-Manresa i Ber-
ga-Túnel del Cadí, atenent a l’elevat grau d’impacte
sobre el territori que comporta qualsevol actuació
en aquests trams, amb afectacions sobre espais na-
turals.

3.10.30.
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d) Definir durant el període 2001-2002 les carrete-
res que han de formar part de la xarxa comarcal de
Catalunya.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2001

M. Dolors Nadal Ramon Camp i Batalla

G. P. Popular G. P. CiU

ESMENA TRANSACCIONAL ENTRE LA PROPOSTA

DE RESOLUCIÓ NÚM. 31 DEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR I EL GRUP DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31234)

1. 2n. paràgraf:

«Per tal de fer front als efectes negatius d’aquestes
malalties generen en el sector ramader, el Govern
ha de facilitar progressivament la concessió d’ajuts
al sector afectat per la crisis del boví fins a un im-
port màxim de 5.000 milions de pta., així com una
línia de crèdit de 1.000 milions de pta. pels afectats
per la pesta porcina clàssica.

M. Dolors Nadal Ramon Camp i Batalla

G. p. Popular G. p. de CiU

PROPOSTA TRANSACCIONAL ENTRE LES PROPOSTES

PRESENTADES PEL GRUP POPULAR NÚM. 24 I 26
I EL GRUP DE CIU (REG. 31235)

«IX. ENSENYAMENT

1. El nou  model de finançament autonòmic ha de
permetre al Govern de la Generalitat a incrementar
els recursos destinats a inversions per a la comuni-
tat educativa. En aquest sentit, el Parlament de Cata-
lunya insta el Consell Executiu a:

a) Per tal de complir l’horitzó de promoure la crea-
ció de 30.000 places de llars d’infants en cinc anys,
insta el Govern de la Generalitat a incrementar les
corresponents dotacions a tal fi.

Així mateix, s’incrementaran les aportacions per
manteniment fins a 100.000 pts. per plaça.

b) Incrementar els recursos necessaris per tal que,
al finalitzar l’any 2003, estiguin adjudicades les
obres dels edificis dels centres d’ensenyament que
actualment s’ubiquen en aules prefabricades i es
substitueixen per edificis de construcció definitiva.

c) Endegar el procés de negociació amb els agents
socials vinculats a la comunitat educativa per tal
d’arribar a un acord que millori les condicions
retributives dels docents de Catalunya, per tal de
nivellar el seu quadre retributiu a la mitjana dels
docents de la resta de l’Estat.

2. El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a obrir un procés de reflexió amb la comunitat
educativa sobre el calendari escolar, en especial

amb els òrgans institucionals de participació i con-
sulta.

M. Dolors Nadal Ramon Camp i Batalla
G. p. Popular G. p. de CiU

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

Projecte de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició
de llei orgànica per la qual es modifica
la Llei orgànica 6/1985, de l’1 de juliol,
del poder judicial
Tram. 269-00005/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Pròrroga: D’acord amb els articles 85 i 107.5 del
Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga
d’un mes.

Finiment del termini: 05.11.2001; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 02.10.2001

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre les línies elèctriques d’alta tensió
de Catalunya i especialment els pro-
blemes sorgits amb la línia de les Ga-
varres
Tram. 300-00732/06

Presentació: Sr. Miquel Barceló i Roca,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 30688 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Miquel Barceló i Roca, Diputat del Grup Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es pre-
veu 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 Con-
sell Executiu en relació a les línies elèctriques d’al-
ta tensió de Catalunya, i especialment als problemes
sorgits amb la línia de les Gavarres?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2001

Miquel Barceló i Roca

3.10.65.
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Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre el seu capteniment en màteria
d’esports, especialment pel que fa a la
política de subvencions de construc-
ció i condicionament d’equipaments
esportius
Tram. 300-00733/06

Presentació: Ernest Benach i Pascual,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 30856 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ernest Benach i Pascual, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació en matèria d’es-
ports.

Quin és el criteri de capteniment del Govern en ma-
tèria d’esports, especialment pel que fa referència a
la política de subvencions de construcció i condici-
onament d’equipaments esportius?

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2001

Ernest Benach i Pascual

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS AL COMPTE
GENERAL DE LES CORPORACIONS LO-
CALS I A ALTRES INFORMES DE LA SINDI-
CATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització núm. 4/2001-B sobre l’Ajun-
tament de Torroella de Montgrí, exerci-
ci 1999
Tram. 258-00028/06

Obertura del procediment i encàrrec a la
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 02.10.2001.
(Tramitació d’acord amb el que estableix l’apartat II
de la Norma supletòria del Reglament del Parla-
ment sobre la fiscalització dels comptes dels ens
locals, del 7 de setembre de 1993, BOPC 136/IV,
8529.)

N. de la R.: L’Informe de la Sindicatura de Comptes
pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/06

Accés al ple exercici de la condició de
parlamentari

MESA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 2
d’octubre de 2001, atès que la diputada electa, Sra.
Maria Jesús Fanego Lorigados, ha complert els requi-
sits que estableix l’article 4.1 del Reglament (creden-
cial –reg. 30865–, acatament de la Constitució i de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya –reg. 30867–,
declaració d’incompatibilitats –reg. 30866–), la Mesa
ha constatat i manifestat que la senyora Maria Jesús
Fanego Lorigados ha accedit al ple exercici de la con-
dició de parlamentària.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2001

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

Composició del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Tram. 399-00002/06

Adscripció d’una diputada
Reg. 30933 / Coneixement: Mesa del Parlament,
02.10.2001

MESA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 2
d’octubre de 2001, ha pres nota de l’escrit que,
d’acord amb l’article 21.1 del Reglament, li ha adre-
çat la diputada Sra. Maria Jesús Fanego Lorigados
(reg. 30933), en què manifesta que desitja ésser ads-
crita al Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2001

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

3.30.06.
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Composició de la Comissió d’Organit-
zació i Administració de la Generalitat
i Govern Local
Tram. 400-00001/06

Substitució de diputats
Reg. 30683 / Coneixement: Mesa del Parlament,
02.10.2001

Baixa: Sr. Ricard Fernàndez Deu.

Alta: Sr. Alberto Fernández Díaz.

Composició de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca
Tram. 400-00005/06

Elecció de la secretària

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en
sessió tinguda el dia 20 de setembre de 2001,
d’acord amb l’article 37.2 del Reglament del Parla-
ment, ha elegit secretària la Sra. Marta Camps i Tor-
rens per cobrir la vacant deixada pel Sr. Fèlix Sogas
i Mascaró.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2001

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

Composició de la Comissió d’Estudi
sobre la Problemàtica del Món Rural a
Catalunya
Tram. 400-00023/06

Substitució de diputats
Reg. 30769 / Coneixement: Mesa del Parlament,
02.10.2001

Baixa:

Sr. Fèlix Sogas i Mascaró

Sr. Joaquim Llena i Cortina.

Alta:

Sr. Francesc Boya i Alós

Sra. M. Àngela Gassó i Closa.

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

Control del compliment de la Moció
58/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre la regulació de les activitats físi-
ques i esportives en el medi natural
Tram. 340-00234/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 30788 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Moció: 390-00058/06

Sobre: sobre la regulació de les activitats físiques i
esportives en el medi natural

En relació a la moció 58 del Parlament de Catalu-
nya, sobre la regulació de les activitats físiques i
esportives en el medi natural, cal assenyalar que el
Consell Català de l’Esport està treballant en l’ela-
boració d’una normativa que doni compliment a
l’esmentada moció, el text de la qual es troba en
fase d’elaboració.

La pròpia moció estableix que la nova normativa
ha de definir les activitats físiques i esportives que
es practiquin en el medi natural i ha de facilitar la
integració laboral de les persones que tenen una ti-
tulació adequada.

Atès que ens trobem davant l’elaboració d’una nor-
mativa novedosa i d’una gran complexitat, en que
es practiquin en el medi natural i ha de facilitar la
integració laboral de les persones que tenen una ti-
tulació adequada.

Atès que ens trobem davant l’elaboració d’una nor-
mativa novedosa i d’una gran complexitat, en la
que incideixen matèries i actuacions mot diferenci-
ades, inicialment, des del Consell Català de l’Esport
es va fer una anàlisi i estudi previ intern sobre els
diferents aspectes a regular entre els quals cal des-
tacar la protecció del medi natural, la seguretat dels
usuaris, les titulacions esportives (relatives tant als
nous ensenyaments de règim especial de tècnics
d’esport, com a les formacions portades a terme per
l’Escola Catalana de l’Esport i per les federacions
esportives) i l’actuació i responsabilitat dels dife-
rents tipus d’entitats que promouen la pràctica
d’activitats esportives en el medi natural: entitats
esportives, empreses d’esports d’aventura, ajunta-
ments, escoles, casals d’estiu, associacions juvenils,
etc.

Es tracta, a més, d’una regulació que afecta les com-
petències de diferents departaments de la Generali-
tat: Medi ambient, Ensenyament; Indústria, Comerç
i Turisme; Agricultura, Ramaderia i Pesca; Presidèn-
cia (Secretaria General de Joventut) i Cultura (Se-
cretaria general de l’Esport).

4.50.
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A continuació, i donada la complexitat de la temàti-
ca a regular, es va considerar necessari constituir un
grup de treball amb la participació de tècnics i ex-
perts en la matèria, a ampliar posteriorment amb la
col·laboració de representants dels diferents depar-
taments de la Generalitat afectats.

Com a primera actuació, el Consell Català de l’Es-
port va iniciar una sèrie de reunions internes entre
tècnics de diferents unitats de la pròpia Administra-
ció esportiva (Consell Català de l’Esport; Institut
Nacional d’Educació Física de Catalunya; Centre
d’Alt Rendiment Esportiu; i Assessoria Jurídica del
Departament de Cultura.

Es van mantenir quatre reunions, durant els passats
mesos de maig i juny, en les que es van deixar unes
bases per a l’elaboració de la normativa; es va tre-
ballar en la definició global d’activitat fisico-
esportiva en el medi natural i es va encomanar a
l’Escola Catalana de l’Esport un report sobre la nor-
mativa existent (Decret 81/1991, de 25 de març pel
qual s’estableixen els requisits que han de reunir les
empreses dedicades a l’organització d’activitats
esportives d’esbarjo i turístiques d’aventura). Als
tècnics de l’Institut Nacional d’Educació Física de
Catalunya se’ls va encarregar treballar en al defini-
ció i descripció de les diferents activitats.

Fruit d’aquestes reunions de treball i dels estudis
presentats pels tècnics, s’elaborarà un primer esbor-
rany de document que recull aquesta regulació.

A partir d’aquest text inicial, el passat mes de juliol
es va constituir una comissió de treball interdepar-
tamental formada per representants de l’Adminis-
tració esportiva i dels diferents departaments de la
Generalitat implicats esmentats anteriorment.

A la primera reunió d’aquest grup de treball es va
lliurar a tots els assistents un primer document ela-
borat des de l’Administració esportiva.

En la següent reunió treball celebrada fa una setmana,
es va estudiar el document per part dels representants
dels departaments que formen el grup de treball i s’hi
van aportar suggeriments i esmenes, de manera que
en la propera sessió es pugui valorar el text amb la
introducció de les corresponents esmenes.

Barcelona, 25 de setembre de 2001

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolu-
ció 243/VI del Parlament de Catalunya,
de defensa de la no-discriminació per
motiu d’opció sexual
Tram. 340-00329/06

Sol·licitud de criteri sobre el compliment

Sol·licitud: Sra. Ma. Assumpta Baig i Torras i Sra.
Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 30687).

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 02.10.2001.
(Tramitació d’acord amb l’article 131.3 del Regla-
ment i tramesa de la sol·licitud a la Comissió de Po-
lítica Social, als efectes del que disposa l’article
131.1 i 4 del Reglament.)

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

Ma. Assumpta Baig i Torras i Marina Geli i Fàbrega,
Diputades del Grup parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi, sol·liciten que sigui aplicat el que
disposen l’article 131.3, següents i concordants al
control del compliment de la Resolució 243//VI del
Parlament de Catalunya, de defensa de la no-discri-
minació per motiu d’opció sexual, aprovada per la
Comissió de Política Social en la seva sessió d’11
d’octubre de 2000.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2001

Ma. Assumpta Baig i Torras Marina Geli i Fàbrega

Control del compliment de la Resolu-
ció 765/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’acabament de l’elaboració del
Pla de l’energia a Catalunya en l’horit-
zó de l’any 2010 abans del 21 de se-
tembre de 2001
Tram. 340-00511/06

Reg. 30552 / Informe relatiu al compliment de la
Resolució

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 765/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre l’acabament de l’elabora-
ció del Pla de l’energia a Catalunya en l’horitzó de
l’any 2010, us comunico que el Departament d’In-
dústria, Consum i Turisme ha finalitzat els treballs
d’elaboració del Pla de l’energia a Catalunya en
l’horitzó de l’any 2010, i, seguidament, es procedirà
a la seva publicació.

Resto a disposició del Parlament de Catalunya per a
la presentació a la comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme, dels resultats d’aquest Pla.

Atentament

Barcelona, 21 de setembre de 2001

Antoni Subirà i Claus
Conseller d’Indústria, Comerç i turisme

4.50.
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Control del compliment de la Resolu-
ció 639/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’increment de les actuacions
institucionals de sensibilització i d’in-
formació pel que fa al fenomen migra-
tori
Tram. 340-00512/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 30673 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
02.10.2001

M. Hble. Sr. Joan Rigol i Roig
President
Parlament de Catalunya

Molt Honorable President,

D’acord amb allò que disposa l’article 131 del Re-
glament del Parlament de Catalunya i, en compli-
ment de la Resolució 639/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’increment de les actuacions instituci-
onals de sensibilització i d’informació pel que fa al
fenomen migratori, us informo, amb el document
annex, de les actuacions que s’han portat a terme.

Ben cordialment,

Barcelona, 21 de setembre de 2001

Artur Mas i Gavarró
Conseller en cap

ANNEX

El Pla interdepartamental d’Immigració 2001-2004,
aprovat pel Govern català el passat 18 de juliol, co-
ordina les actuacions dels diferents departaments
de la Generalitat en matèria d’immigració.

El Pla inclou la sensibilització com un dels eixos
transversals en el qual conflueixen un total de 19
programes departamentals, la majoria dels quals
compten amb la col·laboració dels ens locals i
d’ONG’s per al a seva immediata proximitat amb
els nouvinguts.

Les actuacions departamentals concretes, adreçades
a la sensibilització i informació de la ciutadania,
són les següents:

– Cicle de xerrades als instituts d’educació secun-
dària (IES) de Lleida:

Adreçades a sensibilitzar els estudiants de secundà-
ria envers temes relacionats amb el Tercer Món a
través de xerrades que duen a terme diverses
ONG’s de Lleida.

– Tallers educatius interculturals en centres d’en-
senyament secundari de Tarragona:

Per a l’apropament dels alumnes a la diversitat cul-
tural existent a Catalunya perquè aprenguin a viure-

la com un element enriquidor. SOS Racisme, per
mitjà dels membres del programa educatiu inter-
cultural, assumeix la formació dels tallers a les es-
coles i els consells comarcals de la demarcació de
Tarragona col·laboren en la coordinació entre l’IES
de la comarca i l’entitat.

– Coneixement d’altres cultures:

 El programa pretén donar a conèixer, a la comuni-
tat educativa, altres realitats culturals que són pre-
sents als centres docents. Compta amb la col·-
laboració d’entitats, associacions i professionals
que poden transmetre coneixements sobre cultures
diferents.

– Fomentar el coneixement, per mitjà de la llengua
catalana, de la cultura àrab i la seva relació amb
Catalunya:

Promoure edicions en català d’obres àrabs relacio-
nades amb Catalunya i dels grans clàssics de la filo-
sofia i la ciència àrabs. El programa s’adreça a tota
la població catalana, especialment a la que crea opi-
nió.

– Valoració del passat àrab de Catalunya:

Donar a conèixer el passat àrab de Catalunya i as-
sumir-lo com a propi.

– Fomentar el coneixement dels països d’origen de
la població immigrada:

Dotar les biblioteques catalanes amb llibres, prefe-
rentment en català, sobre els països emissors d’im-
migració.

– Altres pobles, altres costums:

Tallers i activitats que eduquin en el respecte i
l’apropament envers altres cultures, especialment la
magribina, llatinoamericana i de l’Àfrica
subsahariana.

– L’espai intercultural dels pares i les mares:

Promoure les relacions entre els pares i les mares
d’origen estranger i els autòctons dins l’espai físic
de l’escola.

– Protecció de la cultura i la imatge de la immigra-
ció en els mitjans de comunicació social:

Promoure un bon nivell d’informació dels temes
relacionats amb la immigració per tal de trencar
amb els estereotips vers els immigrants i apropar a
les minories diferenciades culturalment, els mitjans
de comunicació. Hi col·laboren, entre d’altres, l’As-
sociació Catalana de Municipis i la Federació de
Municipis de Catalunya.

– Tracte amb persones immigrants:

Explicitar el compromís del Cos de Mossos d’Es-
quadra en contra de la discriminació.

– Difusió del coneixement de la Policia de la Gene-
ralitat - Mossos d’Esquadra a la població immi-
grant:

Acostar la policia a l’immigrant, informant-lo de les
seves tasques i creant un clima de confiança.
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– Estudi sobre immigració i seguretat:

Estudiar els fenòmens de la victimització, l’opinió i
els sentiments de seguretat dels diversos grups
d’immigrants.

– Dinamització i sensibilització comunitària:

Activitats, a nivell de barri, que assegurin la convi-
vència i la cohesió de la comunitat.

– Formació en matèria d’immigració estrangera a
Catalunya:

Mitjançant conferències i jornades adreçades al per-
sonal de les Administracions públiques catalanes i a
la població que treballa o s’interessa pel fet migra-
tori.

– Promoció de les sessions de treball, reflexió i de-
bat sobre l’educació intercultural:

Sessions de reflexió i debat entre els diferents pro-
fessionals relacionats amb l’escolarització d’alum-
nat immigrant: responsables de l’administració, as-
sociacions, sindicats, professors de centres docents
i d’universitats, representants municipals, etc.

– Col·loqui internacional sobre «Polítiques d’immi-
gració a la Mediterrània»:

Simposi internacional organitzat per l’Institut Cata-
là de la Mediterrània d’Estudis i Cooperació que
pretén una reflexió sobre els fluxos humans a la
Mediterrània i sobre les polítiques que intenten do-
nar-hi una resposta.

– Cicle de conferències «L’Islam plural. Les comu-
nitats islàmiques en la història i a Europa»:

Curs internacional de conferències i taules rodones
amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement de
l’Islam.

– Coneixement, per part de la població catalana,
de la política d’immigració de la Generalitat de
Catalunya:

Donar a conèixer als diferents segments de la po-
blació catalana, els programes, activitats, etc, que
les diverses unitats de la Generalitat duen a terme en
relació a la immigració estrangera establerta al nos-
tre país.

La Direcció General de Difusió del Departament de
la Presidència, va posar en marxa, el passat mes
d’abril i durant tot el mes de maig, la campanya
«Ara ja som més de sis milions» que, recuperant
part de l’eslògan de la campanya «Som 6 milions»,
duta a terme en els anys 1986 i 1987, va tenir per
objectiu concienciar la població catalana davant del
fet de la immigració i presentar Catalunya com a
país d’acollida per a tots els que vulguin desenvolu-
par-hi el seu futur.

Les mesures de difusió previstes per la campanya
foren, en una primera fase, la televisió i premsa di-
ària i, posteriorment, premsa comarcal i revistes es-
pecialitzades.

Control del compliment de la Resolu-
ció 640/VI del Parlament de Catalunya,
sobre els serveis d’immigració de to-
tes les delegacions de Catalunya
Tram. 340-00513/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 30674 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
02.10.2001

M. Hble. Sr. Joan Rigol i Roig
President
Parlament de Catalunya

Molt Honorable President,

D’acord amb allò que disposa l’article 131 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya i, en compliment de
la Resolució 640/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre els serveis d’immigració de totes les delegacions
de Catalunya, us informo, amb el document annex, de
les actuacions que s’han portat a terme.

Ben cordialment,

Barcelona, 21 de setembre de 2001

Artur Mas i Gavarró
Conseller en cap

ANNEX

El Govern de la Generalitat ha proposat al Govern
central diversos punts des dels que cal impulsar les
corresponents accions, entre els que destaca la mi-
llora dels serveis d’estrangeria que presta l’Admi-
nistració de l’Estat.

L’increment del nombre de persones immigrants
suposa un augment de la demanda dels serveis
d’atenció a aquest col·lectiu. Aquest fet comporta
adaptar i reforçar el servei prestat amb els mitjans
adequats a fi de mantenir un nivell òptim d’eficàcia.

Les actuacions proposades es concreten en:

– Dotar i incrementar els serveis d’immigració de
totes les delegacions del Govern catalanes, especi-
alment la de Barcelona, dels recursos personals i
materials necessaris en benefici de l’agilitat de trà-
mit i de millora del tracte humà.

– Resoldre els tràmits pendents per tal de donar
solució als endarreriments i d’evitar les aglomeraci-
ons que es formen en les seus dels organismes ofi-
cials.

Per disposició de l’article 149.1.2ª de la Constitució
espanyola, correspon a l’Administració de l’Estat la
competència exclusiva en matèria de nacionalitat,
immigració, emigració, estrangeria i dret d’asil.

Donat que la reserva constitucional a favor del Go-
vern central és plena, des del Govern de la Genera-
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litat s’han proposat formalment actuacions adreça-
des a la millora dels serveis d’estrangeria prestats
per les delegacions del Govern a Catalunya.

Amb independència de la titularitat de la competència
d’estrangeria, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de els Administracions públiques i del
procediment administratiu comú, estableix en l’article
38.4b) que les sol·licituds que els ciutadans dirigeixin
als òrgans de les Administracions públiques, podran
presentar-se, entre d’altres seus, en els registres de
l’Administració autonòmica.

Per tant, els registres dels diferents departaments de
la Generalitat, són oberts a la presentació de la do-
cumentació necessària per iniciar tràmits d’estran-
geria, que hauran de resoldre les corresponents de-
legacions del Govern de l’Estat a Catalunya.

Al marge d’aquestes atribucions de registre de sol·-
licituds, el Govern de la Generalitat ha dedicat es-
pecial interès als supòsits de reagrupament familiar.

Ajudar els immigrants a mantenir la seva unitat fa-
miliar és un dels mecanismes d’integració que pre-
veu el Govern, dins del marc d’actuacions que es
deriven del Pla interdepartamental d’immigració
2001-2004.

En aquest sentit, la Direcció General d’Acció Cívi-
ca del Departament de Benestar Social, en col·-
laboració amb la Delegació del Govern de l’Estat,
desenvolupa un programa que pretén informar, lliu-
rar documentació i fer el seguiment dels expedients
de reagrupament familiar des de la xarxa d’oficines
de Benestar Social.

Com a mesura de difusió s’ha editat una publicació
que informa, en vuit llengües diferents, dels requi-
sits i condicions a complir per qui pretén iniciar
l’expedient amb l’objectiu d’aclarir tan el procedi-
ment de sol·licitud com els dubtes més comuns que
poden presentar-se al ciutadà estranger que demana
el reagrupament.

Control del compliment de la Resolu-
ció 553/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la inclusió d’actuacions de l’àm-
bit de la creació artística contemporà-
nia en l’aplicació de la reserva de l’1%
cultural
Tram. 340-00514/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 30787 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de Resolució: 290-00553/06

Sobre: sobre la inclusió d’actuacions de l’àmbit de
la creació artística contemporània en l’aplicació de
la reserva de l’1% cultural

En relació a la resolució 553/VI del Parlament de
Catalunya sobre la inclusió d’actuacions de l’àmbit
de la creació artística contemporània en l’aplicació
de la reserva de l’1% cultural, cal assenyalar que el
Departament de Cultura conjuntament amb el De-
partament d’Ensenyament ha impulsat un conveni
de col·laboració, actualment en fase de negociació,
que preveu destinar una part dels recursos generats
pel Departament d’Ensenyament a la creació artísti-
ca contemporània.

Paral·lelament, cal destacar que el Departament de
Cultura realitzarà enguany una aportació extraordi-
nària al Museu d’Art Contemporani de Barcelona
(MACBA) d’uns 40 MPTA, derivada dels ingressos
de l’1% cultural.

Barcelona, 20 de setembre de 2001

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolu-
ció 474/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la incorporació de la Mancomu-
nitat de Municipis de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona al Consorci de la
Mina, a Sant Adrià de Besòs (Barcelo-
nès)
Tram. 340-00515/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 30794 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 474/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre la incorporació de la
Mancomunitat de Municipis de l‘Àrea Metropolita-
na de Barcelona al Consorci de la Mina, a Sant
Adrià de Besòs (Barcelonès), us comunico el se-
güent:

El Govern ha iniciat les gestions oportunes per esta-
blir les converses que corresponguin amb la Manco-
munitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona a fi d’analitzar, si procedeix, la seva in-
corporació al Consorci de la Mina.

Barcelona, 14 de setembre de 2001

Irene Rigau i Oliver
Consellera de Benestar Social
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Control del compliment de la Resolu-
ció 631/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la compensació econòmica de
tots els presos polítics del franquisme
menors de seixanta-cinc anys
Tram. 340-00516/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 30871 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
02.10.2001

M.Hble. Sr. Joan Rigol i Roig
President
Parlament de Catalunya

Molt Honorable President,

D’acord amb el que disposa l’article 131 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de
la Resolució 631/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la compensació econòmica de tots els presos
polítics del franquisme menors de seixanta-cinc
anys, us informo que el Govern de la Generalitat
durà a terme les actuacions necessàries, d’acord
amb els criteris exposats en la reunió celebrada a la
seu del Parlament de Catalunya el passat dia 10 de
juliol, en què va assistir un representant de cada un
dels grups parlamentaris de la Cambra.

Ben cordialment,

Barcelona, 21 de setembre de 2001

Artur Mas i Gavarró
Conseller en cap

Control del compliment de la Resolu-
ció 718/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’arribada del senyal per a l’ús
de telefonia mòbil a tot Catalunya i
concretament a la zona de la Conca
de Barberà
Tram. 340-00517/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 30873 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
02.10.2001

M.Hble. Sr. Joan Rigol i Roig
President
Parlament de Catalunya

Molt Honorable President,

D’acord amb allò que disposa l’article 131 del Re-
glament de la Cambra, en compliment de la Resolu-
ció 718/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’arri-
bada del senyal per a l’ús de telefonia mòbil a tot

Catalunya i concretament a la zona de la Conca de
Barberà, us informo, amb el document annex, de les
actuacions que s’han portat a terme.

Ben cordialment,

Barcelona, 27 de setembre de 2001

Artur Mas i Gavarró
Conseller en cap

ANNEX

D’acord amb les informacions que ens ha proporci-
onat l’operador Airtel, empresa que dóna servei de
cobertura mòbil a la comarca de la Conca de Barbe-
rà, la major part d’aquesta comarca té un bon grau
de cobertura.

Es detecten algunes zones com poden ser
Vallfogona de Riucorb, Savallà del Comtat, Conesa
i Rocafort de Queralt on la cobertura és escassa.

Aquestes ubicacions seran ressenyades als diferents
operadors de telefonia mòbil per tal de millorar la
cobertura.

Control del compliment de la Resolu-
ció 754/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’adscripció d’un professor més
a l’escola Sant Salvador, de Godall
(Montsià)
Tram. 340-00518/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 30915 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de Resolució: 290-00754/06

Sobre: sobre l’adscripció d’un professor més a l’es-
cola Sant Salvador, de Godall (Montsià)

Comissió competent: comissió de Política Cultural

En compliment de la Resolució 754/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre l’adscripció d’un profes-
sor més a l’escola Sant Salvador, de Godall (Mont-
sià), em correspon informar la Comissió de Política
Cultural del següent:

Atès l’augment del nombre d’alumnes matriculats,
l’esmentat centre d’educació infantil i primària dis-
posa per al curs 2001-2002 d’una dotació fixa de
quatre mestres, xifra que significa un mestre més
que al curs anterior.

Barcelona, 25 de setembre de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolu-
ció 686/VI del Parlament de Catalunya,
sobre les titulacions vàlides per a im-
partir les especialitats de la formació
professional específica
Tram. 340-00519/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 30916 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-00686/06

Sobre: sobre les titulacions vàlides per a impartir
les especialitats de la formació professional especí-
fica

Comissió competent: Comissió de Política Cultural

En compliment de la Resolució 686/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre les titulacions vàlides per
a impartir les especialitats de la formació professio-
nal específica, em correspon informar la Comissió
de Política Cultural del següent:

A finals del curs escolar 2000-2001, el Departa-
ment d’Ensenyament plantejà davant del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte la necessitat de
modificar la normativa bàsica estatal per tal de so-
lucionar la problemàtica a la qual fa referència
aquesta Resolució del Parlament de Catalunya.

Barcelona, 25 de setembre de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolu-
ció 458/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la revisió del Mapa escolar de
secundària a Cornellà de Llobregat
(Baix Llobregat)
Tram. 340-00520/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 30917 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-00458/06

Sobre: sobre la revisió del Mapa escolar de secun-
dària a Cornellà de Llobregat

Comissió competent: comissió de Política Cultural

En compliment de la Resolució 458/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre la revisió del Mapa esco-
lar de secundària a Cornellà de Llobregat (Baix Llo-
bregat), em correspon informar la Comissió de Polí-
tica Cultural del següent:

El Mapa Escolar de Catalunya és una eina de plani-
ficació dinàmica, oberta i sotmesa a un procés de
revisió contínua en funció de les necessitats educa-
tives de cada localitat. En aquest sentit, els equips
de planificació del Departament d’Ensenyament es
troben adscrits a les corresponents delegacions ter-
ritorials, la qual cosa els permet treballar de manera
més propera i coordinada amb l’Administració mu-
nicipal per tal d’atendre, curs a curs, les demandes
que sorgeixen i fer el seguiment del Mapa.

Quant a la revisió concreta sobre l’educació secun-
dària al municipi de Cornellà de Llobregat, els estu-
dis sobre els naixements anuals des de 1986 indi-
quen una davallada demogràfica, la qual es reflexa
en el fet que, mentre l’any 1996 hi havia matricu-
lats a la ciutat un total de 3.463 alumnes d’educació
secundària obligatòria, enguany n’hi ha 2.213.

Així, mitjançant el Decret 105/2001, de 17 d’abril
(DOGC núm. 3379, de 2 de maig) i com a conse-
qüència de la revisió d’oferta de places públiques a
l’esmentat municipi, es creà el nou institut d’educa-
ció secundària Maria Aurèlia Capmany per fusió
dels antics instituts d’educació secundària Maria
Aurèlia Capmany i Jacint Verdaguer.

Barcelona, 25 de setembre de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolu-
ció 470/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el cicle formatiu de grau superi-
or a l’Institut d’Ensenyament Secun-
dari Ramon de la Torre, de Torre-
dembarra (Tarragonès)
Tram. 340-00521/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 30918 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-00470/06

Sobre: sobre el cicle formatiu de grau superior a
l’institut d’ensenyament secundari Ramon de la
Torre de Torredembarra

Comissió competent: comissió de Política Cultural

En compliment de la Resolució 470/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre el cicle formatiu de grau
superior a l’institut d’educació secundària Ramon
de la Torre, de Torredembarra (Tarragonès), em cor-
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respon informar la Comissió de Política Cultural del
següent:

Per tal de donar compliment a la demanda d’escola-
rització del municipi de Torredembarra, el Departa-
ment d’Ensenyament ha decidit que l’institut d’edu-
cació secundària esmentat ofereixi el curs 2001-
2002 el cicle formatiu de grau superior d’Adminis-
tració i finances.

Barcelona, 25 de setembre de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolu-
ció 457/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’ampliació del centre d’educa-
ció infantil i primària Dolors Almeda,
de Cornellà de Llobregat (Baix Llobre-
gat)
Tram. 340-00522/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 30919 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
02.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-00457/06

Sobre: sobre l’ampliació del centre d’educació in-
fantil i primària Dolors Almeda de Cornellà de Llo-
bregat

Comissió competent: comissió de Política Cultural

En compliment de la Resolució 457/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre l’ampliació del centre
d’educació infantil i primària Dolors Almeda, de
Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), em corres-
pon informar la Comissió de Política Cultural del
següent:

Els equips de planificació del Departament d’Ense-
nyament han previst l’encàrrec del projecte d’am-
pliació a dues línies del centre esmentat, la licitació
del qual es durà a terme durant l’últim trimestre de
l’any 2001.

Mentrestant, i per tal d’avançar l’obra d’ampliació,
s’ha inclòs en la programació d’obres de reforma,
ampliació i millora del 2001 la construcció de dues
aules per a educació infantil, les obres de les quals
s’han iniciat el 17 de setembre de 2001. Aquesta
actuació, pressupostada en 21.375.000 pessetes, té
assenyalat el 31 de desembre de 2001 com a data
límit d’execució.

Barcelona, 25 de setembre de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de l’agru-
pació de familiars de desapareguts
Inter Sos davant la Comissió de Justí-
cia, Dret i Seguretat Ciutadana perquè
informi dels propòsits que mouen
aquesta associació i la problemàtica
que presenta la recerca de persones
que desapareixen sense motius evi-
dents
Tram. 356-00308/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutada-
na, en la sessió núm. 22, tinguda el dia 27.09.2001
(DSPC-C 229).

Sol·licitud de compareixença de la Sra.
Julia García-Valdecasas, delegada del
Govern a Catalunya, davant la Comis-
sió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana perquè informi sobre la manca
de dotacions policials a Barcelona i
l’àrea metropolitana
Tram. 356-00324/06

Sol·licitud

Sol·licitud: Sr. Marc López i Plana, Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi  (reg. 23571).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 04.05.2001.

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Consell per a l’Ús Sostenible
de l’Aigua davant la Comissió de Polí-
tica Territorial per a valorar el funcio-
nament del Consell des de la seva cre-
ació
Tram. 356-00349/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió de Política Territorial, en la sessió
núm. 24, tinguda el dia 26.09.2001 (DSPC-C 226).

4.53.05.
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Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Medi Ambient davant la Co-
missió de Política Territorial perquè
informi sobre la política de parcs i
d’espais naturals
Tram. 356-00354/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la
Comissió de Política Territorial, en la sessió núm.
24, del 26.09.2001 (DSPC-C 226).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Medi Ambient davant la Co-
missió de Política Territorial perquè
informi sobre els treballs fets pel que
fa a l’Agendia 21 a Catalunya
Tram. 356-00360/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la
Comissió de Política Territorial, en la sessió núm.
24, del 26.09.2001 (DSPC-C 226).

Sol·licitud de compareixença de la de-
legada del Govern de l’Estat a Catalu-
nya davant la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana perquè in-
formi sobre l’actuació de la Policia
Nacional en la manifestació contra la
globalització que tingué lloc a Barce-
lona el 24 de juny de 2001
Tram. 356-00365/06

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segure-
tat Ciutadana, en la sessió núm. 22, tinguda el dia
27.09.2001 (DSPC-C 229).

Sol·licitud de compareixença de la Sra.
Julia García-Valdecasas Salgado, de-
legada del Govern de l’Estat a Catalu-
nya, davant la comissió corrresponent
perquè informi sobre l’actuació dels
cossos i forces de seguretat de l’Estat
amb motiu de la manifestació contra la
globalització convocada per diferents
entitats el 24 de juny de 2001 a la ciu-
tat de Barcelona
Tram. 356-00366/06

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segure-
tat Ciutadana, en la sessió núm. 22, tinguda el dia
27.09.2001 (DSPC-C 229).

Sol·licitud de compareixença dels au-
tors de l’estudi «El bosc multifuncio-
nal com a eina per al desenvolupa-
ment rural», Projecte Multifor, davant
la Comissió d’Estudi sobre la Proble-
màtica del Món Rural
Tram. 356-00383/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió d’Estudi sobre la Problemàtica del
Món Rural a Catalunya, en la sessió núm. 7, tinguda
el dia 02.10.2001 (DSPC-C 230).

Sol·licitud de compareixença del se-
cretari permanent del Comitè Català
per a la Carta de la Terra davant la Co-
missió de Política Territorial perquè
informi sobre els continguts d’aques-
ta Carta
Tram. 356-00384/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular, Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V), Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
(reg. 30675).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 02.10.2001.

4.53.05.
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Sol·licitud de compareixença de l’As-
sociació Rauxa davant la Comissió de
Política Social per a exposar la proble-
màtica de les persones transeünts del
carrer que pateixen alcoholisme crò-
nic
Tram. 356-00385/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sra. Pilar Malla i Escofet, del Grup Par-
lamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg.
30709).

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 02.10.2001.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de
Política Cultural amb la consellera
d’Ensenyament sobre l’inici del curs
escolar 2001-2002g
Tram. 355-00120/06

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 25 de la
Comissió de Política Cultural, del 27.09.2001
(DSPC-C 228).

Sessió informativa de la Comissió
d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme
amb el conseller d’Indústria, Comerç i
Turisme sobre el Pla de l’energia a Ca-
talunya en l’horitzó de l’any 2010
Tram. 355-00125/06)

Correcció d’errades de publicació

Al BOPC 218, de l’1 d’octubre de 2001, a la pàg.
70, fou publicada, per error, aquesta tramitació.
Per consegüent, queda anul·lada.

Sessió informativa de la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
amb el conseller de Justícia per a pre-
sentar el nou model d’atenció als me-
nors desemparats i en situació d’alt
risc social
Tram. 355-00126/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del De-
partament de Justícia (reg. 30684).

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Presidèn-
cia del Parlament, 28.09.2001.

Sessió informativa de la Comissió
d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme
amb el conseller d’Indústria, Comerç i
Turisme sobre el Pla de l’energia a
Catalunya en l’horitzó de l’any 2010
Tram. 355-00127/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del De-
partament d’Indústria, Comerç i Turisme (reg.
30789).

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Presidèn-
cia del Parlament, 01.10.2001.

Sessió informativa de la Comissió de
Política Social amb la consellera de
Benestar Social per a presentar el Pla
integral de suport a la infància i l’ado-
lescència, en compliment de l’apartat
1 de la Moció 6/VI del Parlament de
Catalunya
Tram. 355-00128/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del
Departament de Benestar Social (reg. 30795).

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Presidèn-
cia del Parlament, 01.10.2001.

4.53.10.

4. INFORMACIÓ



Núm. 220 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 8 d’octubre de 2001

141

Sessió informativa de la Comissió de
Política Territorial amb el conseller de
Medi Ambient sobre la política de
parcs i d’espais naturals
Tram. 355-00129/06

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la
Comissió de Política Territorial, en la sessió núm.
24, del 26.09.2001 (DSPC-C 226).

Sessió informativa de la Comissió de
Política Territorial amb el conseller de
Medi Ambient sobre els treballs fets
relatius a l’Agenda 21 a Catalunya
Tram. 355-00130/06

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la
Comissió de Política Territorial, en la sessió núm.
24, del 26.09.2001 (DSPC-C 226).

4.53.15. COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del president del
Consell per a l’Ús Sostenible de l’Ai-
gua davant la Comissió de Política Ter-
ritorial per a valorar el funcionament
del Consell des de la seva creació
Tram. 357-00203/06

Acord de tenir la sessió de comparei-
xença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió de Política Territorial en la sessió
núm. 24, tinguda el dia 26.09.2001 (DSPC-C 226).

Compareixença de l’agrupació de fa-
miliars de desapareguts Inter Sos da-
vant la Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana perquè informi
dels propòsits que mouen aquesta
associació i la problemàtica que pre-
senta la recerca de persones que des-
apareixen sense motius evidents
Tram. 357-00204/06

Acord de tenir la sessió de comparei-
xença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutada-
na en la sessió núm. 22, tinguda el dia 27.09.2001
(DSPC-C 229).

Compareixença dels autors de l’estudi
«El bosc multifuncional com a eina per
al desenvolupament rural», Projecte
Multifor, davant la Comissió d’Estudi
sobre la Problemàtica del Món Rural
Tram. 357-00205/06

Acord de tenir la sessió de comparei-
xença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió d’Estudi sobre la Problemàtica del
Món Rural a Catalunya en la sessió núm. 7, tinguda
el dia 02.10.2001 (DSPC-C 230).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comis-
sió d’Estudi sobre la Problemàtica del Món Rural a
Catalunya, del 02.10.2001 (DSPC-C 230).
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4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA
GENERALITAT I DEL GOVERN

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACI-
ONS DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DES-
PATX

Encàrrec del despatx del conseller de
Sanitat i Seguretat Social al conseller
d’Interior
Tram. 330-00067/06

Presentació: Conseller en cap, del Go-
vern de la Generalitat
Reg. 30819 / Coneixement: Presidència del Parla-
ment, 01.10.2001

Molt Honorable senyor Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut president,

De conformitat amb el que estableix l’article 63.d)
de la Llei 3/1982, de 25 de març, del Parlament, del
President i del Consell Executiu de la Generalitat, i
l’article 2 del Decret 12/2001 de 17 de gener, em
plau donar-vos compte que durant l’absència del
conseller de Sanitat i Seguretat Social, senyor
Eduard Rius i Pey, els dies 27 i 28 de setembre de
2001, s’encarregarà del despatx del seu Departa-
ment el conseller d’Interior, senyor Xavier Pomés i
Abella.

Ben cordialment,

Barcelona, 25 de setembre de 2001

Artur Mas i Gavarró
Conseller en cap de la Generalitat de Catalunya

N. de la R.: El Decret 253/2001, de 25 de setembre,
d’encàrrec de despatx del conseller de Sanitat i Se-
guretat Social, senyor Eduard Rius i Pey, al conse-
ller d’Interior, senyor Xavier Pomés i Abella, els
dies 27 i 28 de setembre de 2001, és publicat al
DOGC núm. 3482, del 28 de setembre de 2001.

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLI-
MENT DE LLEIS I ALTRES NORMES

Estats de desenvolupament i d’execu-
ció del pressupost de la Generalitat de
Catalunya del 2001
Tram. 334-00070/06

Presentació: Conseller, del Departament
d’Economia i Finances
Reg. 30925 / Coneixement i tramesa a la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost: Mesa del
Parlament, 02.10.2001

En compliment de l’article 79 del Decret legislatiu
9/1994, de 13 de juliol, trameto els estats de desen-
volupament i d’execució del Pressupost de la Gene-
ralitat de Catalunya de 2001, i l’informe sobre
l’evolució del dèficit previst en la disposició addi-
cional novena de la llei 14/2000, de 29 de desem-
bre, per al seu lliurament a la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost del Parlament de Catalunya.

Barcelona, 25 de setembre de 2001

Francesc Homs i Ferret
Conseller d’Economia i Finances

MOLT HONORABLE SENYOR PRESIDENT DEL PARLAMENT

DE CATALUNYA

N. de la R.: La documentació tramesa pel conseller
d’Economia i Finances pot ésser consultada a l’Ar-
xiu del Parlament.

Informe sobre l’evolució del dèficit
Tram. 334-00071/06

Presentació: Conseller, del Departament
d’Economia i Finances
Reg. 30925 / Coneixement i tramesa a la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost: Mesa del
Parlament, 02.10.2001

N. de la R.: L’informe sobre l’evolució del dèficit es
reprodueix dins els Estats de desenvolupament i
d’execució del pressupost de la Generalitat de Ca-
talunya del 2001, tram. 334-00070/06.
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4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs per a la provisió d’un lloc de
treball de gestor/a parlamentari/ària
del Departament de Gestió Parlamen-
tària del Parlament de Catalunya.
Tram. 500-00023/06

Adscripció
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 02.10.2001

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 2
d’octubre de 2001, vista la proposta d’adscripció
de la comissió tècnica d’avaluació del concurs per
a la provisió d’un lloc de treball de gestor/a parla-
mentari/ària del Departament de Gestió Parlamentà-
ria del Parlament de Catalunya, ha acordat l’ads-
cripció en comissió de serveis com a gestora parla-
mentària  del Parlament de Catalunya, a partir de la
data de la presa de possessió, de la Sra. M. Pilar Ca-
parrós i Fernández.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2001

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala Major

4.90.15. CONTRACTACIÓ

Concurs per a adjudicar el contracte
d’execució de les obres del projecte
d’instal·lació d’una estació transforma-
dora i de quadres elèctrics al Palau
del Parlament.

Anunci

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament de Catalunya, en sessió tin-
guda el dia 18 de setembre de 2001, ha acordat
l’adjudicació del contracte següent:

1. Entitat adjudicadora:

Parlament de Catalunya

Departament d’Infraestructures, Equipaments i Se-
guretat

2. Objecte del contracte:

Tipus de contracte, administratiu

Descripció de l’objecte, execució de les obres del
projecte d’instal·lació d’una estació transformadora
i de quadres elèctrics al Parlament de Catalunya.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:

Tramitació ordinària
Procediment obert
Forma d’adjudicació, concurs
4. Pressupost base de licitació:
170.000.000 PTA (1.021.750,58 Euros), IVA inclòs.
5. Adjudicació:
Data d’adjudicació 18 de setembre de 2001
Contractista F. Closa Alegret, SA
Nacionalitat espanyola
Import de l’adjudicació 161.211.000 PTA
(968.897,62 Euros), IVA inclòs.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2001

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala Major

Concurs per a adjudicar el contracte
d’execució de les obres per a la redis-
tribució de la zona de vestidors al Pa-
lau del Parlament

Anunci

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament de Catalunya, en sessió tin-
guda el dia 25 de setembre de 2001, ha acordat
l’adjudicació del contracte següent:
1. Entitat adjudicadora:
Parlament de Catalunya
Departament d’Infraestructures, Equipaments i Se-
guretat
2. Objecte del contracte:
Tipus de contracte, administratiu
Descripció de l’objecte, execució de les obres per a
la redistribució de la zona de vestidors al Parlament
de Catalunya.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
Tramitació ordinària
Procediment obert
Forma d’adjudicació, concurs
4. Pressupost base de licitació:
52.750.633 PTA (317.037,69 Euros), IVA inclòs.
5. Adjudicació:
Data d’adjudicació 25 de setembre de 2001
Contractista F. Closa Alegret, SA
Nacionalitat espanyola
Import de l’adjudicació 52.054.325 PTA
(312.852,79 Euros) IVA inclòs.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2001

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala Major
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4.95. ALTRES INFORMACIONS

Credencial de la diputada Sra. Maria
Jesús Fanego Lorigados
Reg. 30865

ELECCIONES AUTONÓMICAS 1999

CREDENCIAL DE DIPUTADA

D. Enrique Cáncer Lalanne, Presidente de la Junta
Electoral Central, expido la presente credencial
expresiva de que ha sido designada diputada al Par-
lamento de Cataluña

Dª MARÍA JESÚS FANEGO LORIGADOS

por estar incluida en la lista de candidatos presenta-
da por el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-
PSOE) - Ciutadans pel Canvi a las elecciones au-
tonómicas de 17 de octubre de 1999, en sustitución,
por renuncia, de D. Fèlix Sogas i Mascaró.

A los efectos de su presentación en el Parlamento
de Cataluña expido la presente en Madrid, a 25 de
septiembre de 2001.

Enrique Cáncer Lalanne

Dª MARÍA JESÚS FANEGO LORIGADOS

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) -
CIUTADANS PEL CANVI

4.95.
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