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DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

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

1.01. Lleis i altres normes
1.01.01. Lleis

Llei de mesures fiscals i administrati-
ves (tram. 200-00054/06). Correcció d’errades (BOPC
252). 11

1.01.07. Criteris interpretatius i normes su-
pletòries del Reglament

Norma per a la tramitació del projecte
de conveni per a la constitució de l’Institut Ramon
Llull, a signar entre la Generalitat de Catalunya i el
Govern de les Illes Balears (art. 27.1 i 2 EAC i  art.
43 b) LLPPCEG) (tram. 215-00005/06). Aprovació. 14

1.10. Resolucions

Resolució 1065/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració d’un estudi de connexió
ferroviària entre Granollers (Vallès Oriental) i Mataró
(Maresme) (tram. 250-01827/06). Adopció en comis-
sió. 14

Resolució 1066/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’increment de trens dobles per la
línia C-1 de Renfe (tram. 250-01889/06). Adopció en
comissió. 14

Resolució 1067/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració d’un estudi relatiu a la
freqüència de pas de trens de les línies C2 i C4 de
rodalia de Renfe entre Barcelona i Sant Vicenç de
Calders (Baix Penedès) (tram. 250-01911/06). Adop-
ció en comissió. 15

Resolució 1068/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les gestions perquè els trens de
rodalia de Renfe s’aturin a les estacions de Montgat
i Montgat-nord (Maresme) i Sant Adrià de Besòs
(Barcelonès) (tram. 250-01934/06). Adopció en co-
missió. 15

Resolució 1069/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la recuperació i rehabilitació dels
set immobles de la presa de Colomers (Baix Em-
pordà) (tram. 250-01221/06). Adopció en comissió. 16

Resolució 1070/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció del col·lector d’aigües
residuals urbanes de diversos municipis de l’Alt i el
Baix Empordà (tram. 250-01797/06). Adopció en co-
missió. 16

Resolució 1071/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’aprofitament de l’aigua depurada
de l’estació depuradora d’aigües residuals de Torroe-

lla de Montgrí (Baix Empordà) (tram. 250-02019/06).
Adopció en comissió. 16

Resolució 1072/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la contaminació de l’aqüífer del
Baix Ter i la llibertat d’accés a la informació en matè-
ria de medi ambient (tram. 250-01963/06). Adopció en
comissió. 17

Resolució 1073/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció d’una conducció d’ai-
gües de les fonts del riu Cardener al dipòsit de Sant
Llorenç de Morunys (Solsonès) (tram. 250-01928/06).
Adopció en comissió. 17

Resolució 1074/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les obres de reparació del dipòsit
d’aigua de Vilada (Berguedà) (tram. 250-01938/06).
Adopció en comissió. 17

Resolució 1075/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l.abastament d’aigua a Vilada (Ber-
guedà) (tram. 250-01939/06). Adopció en comissió. 18

Resolució 1076/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la qualitat de les aigües provinents
de l’estació depuradora de Santa Oliva (Baix Pe-
nedès)l (tram. 250-01749/06). Adopció en comissió. 18

Resolució 1077/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la millora del pont de Parellades, al
municipi de Sant Pere de Ribes (Garraf) (tram. 250-
01970/06). Adopció en comissió. 18

Resolució 1078/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les obres d.arranjament del riu
Tenes, al terme municipal de Bigues i Riells (Vallès
Oriental) (tram. 250-01930/06). Adopció en comissió. 19

Resolució 1079/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la neteja del fons de l’embassament
de la Baells (Berguedà) (tram. 250-01940/06). Adop-
ció en comissió. 19

Resolució 1080/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el suport a la campanya «Roba
neta» (tram. 250-01753/06). Adopció en comissió. 19

Resolució 1081/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la condemna de la violació dels
drets humans a l’Afganistan (tram. 250-01833/06).
Adopció en comissió. 20

Resolució 1082/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la condemna de l’esclavatge i l’ad-
hesió a la Declaració de la Conferència mundial con-
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tra el racisme (tram. 250-02032/06). Adopció en co-
missió. 20

Resolució 1083/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la condemna de l’atac terrorista als
Estats Units i l’impuls de la cultura de la pau i el di-
àleg internacional (tram. 250-02051/06). Adopció en
comissió. 21

1.15. Mocions

Moció 125/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre la política cultural (tram. 302-00165/06).
Aprovació. 21

Moció 126/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre el foment de la creació, l’increment de la
producció i l’afavoriment de la reactivació del mercat
interior perquè les produccions audiovisuals catala-
nes responguin a les necessitats i les demandes
dels espectadors (tram. 302-00166/06). Aprovació. 22

Moció 127/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la seguretat en l’àmbit penitenciari (tram.
302-00164/06). Aprovació. 22

Moció 128/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre política familiar (tram. 302-00174/06).
Aprovació. 24

Moció 129/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre els menors que viuen al carrer (tram. 302-
00171/06). Aprovació. 24

Moció 130/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la política d’atenció a la infància en situa-
ció d’alt risc social (tram. 302-00172/06). Aprovació. 25

Moció 131/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre el capteniment pel que fa a la política
sanitària (tram. 302-00175/06). Aprovació. 25

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 participa-
ció en el finançament de l’execució del projecte de
centre de natura «El Bosquet del Mil·lenni» (tram.
250-01446/06). Retirada. 26

Proposició no de llei sobre l’aplicació
de recursos suficients per a la traducció d’assaigs
del català al castellà i l’anglès, en el marc de la cam-
panya «Cataluña hoy» (tram. 250-01665/06). Rebuig. 26

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 turisme de Cata-
lunya (tram. 200-00049/06). Esmenes a la totalitat
presentades. 27

Projecte de llei de drets reals de garan-
tia (tram. 200-00058/06). Text presentat. Antece-
dents. 27

Projecte de llei d’adequació de procedi-
ments administratius en relació al règim de silenci
administratiu i al termini de resolució (tram. 200-
00059/06). Text presentat. Antecedents. 32

Projecte de llei sobre un torn especial
de promoció interna del cos auxiliar administratiu al

cos administratiu  (tram. 200-00060/06). Text presen-
tat. Antecedents. 39

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de les mesures de
suport al retorn dels ciutadans catalans i llurs des-
cendents (tram. 202-00133/06). Presentació i trame-
sa al Consell Executiu. 40

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

3.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre la millora de
la carretera C-14 entre Oliana i Coll de Nargó (Alt
Urgell) (tram. 250-02026/06). Esmenes presentades. 44

Proposició no de llei sobre les alternati-
ves a la construcció de la Ronda Nord de Granollers
(Vallès Oriental) (tram. 250-02031/06). Esmenes pre-
sentades. 44

Proposició no de llei sobre l’escassedat
d’aigua a la conca del riu Òdena (tram. 250-02037/06).
Esmenes presentades. 45

Proposició no de llei sobre la construc-
ció del tram J de la carretera C-243b, entre Sant
Sadurní d’Anoia (Alt Penedès) i Martorell (Baix
Llobregat) (tram. 250-02040/06). Esmenes presenta-
des. 45

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). Esmenes
presentades. 46

Proposició no de llei sobre el finança-
ment i l’execució dels projectes de reordenació ur-
bana de l’antic traçat de la carretera C-35, al pas pel
nucli urbà de Cardedeu (Vallès Oriental) (tram. 250-
02048/06). Esmenes presentades. 46

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 Sa-
durní d’Anoia (Alt Penedès) (tram. 250-02062/06).
Esmenes presentades. 46

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del Pla general metropolità(PGM) pel que fa al
sòl no urbanitzable programat (tram. 250-02072/06).
Esmenes presentades. 47

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 Cas-
telldefels (Baix Llobregat), per a accedir a uns càm-
pings (tram. 250-02073/06). Esmenes presentades. 47

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). Esmenes presentades. 47

Proposició no de llei sobre el camí de
Sant Jaume (GR 65-5), a les comarques del Tarra-
gonès i el Baix Camp (tram. 250-02093/06). Esme-
nes presentades. 48

Proposició no de llei sobre la continua-
ció dels estudis de la Universitat Politècnica de Ca-
talunya relatius a la presència de compostos orgànics
volàtils i contaminants entorn de la planta de com-
postatge de Manlleu (Osona) (tram. 250-02094/06).
Esmenes presentades. 48
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Proposició no de llei sobre les obres
d’adequació i d’ampliació de les dependències de
l’Ajuntament de Cubelles (Garraf) (tram. 250-02099/06).
Esmenes presentades. 48

Proposició no de llei sobre l’estudi de la
problemàtica dels fums industrials de la zona de
Puigbacó i la instal·lació d’una estació automàtica de
la xarxa de vigilància i prevenció de la contaminació
atmosfèrica a Torelló (Osona) (tram. 250-02101/06).
Esmenes presentades. 49

Proposició no de llei sobre la prohibició
de l’ús de perdigons de plom en determinades zones
humides (tram. 250-02110/06). Esmenes presenta-
des. 49

Proposició no de llei sobre les millores
del traçat de la carretera C-246, entre Sitges i Castell-
defels (tram. 250-02125/06). Esmenes presentades. 49

Proposició no de llei sobre la necessi-
tat de garantir el funcionament de l’estació de tren de
RENFE de la Garriga (Vallès Oriental) (tram. 250-
02126/06). Esmenes presentades. 50

Proposició no de llei sobre la necessi-
tat de garantir el dret a la informació en els diferents
indrets del territori català on es projecti la creació
d’un abocador (tram. 250-02128/06). Esmenes pre-
sentades. 50

Proposició no de llei sobre l’adequació
de l’increment de les tarifes del transport metropolità a
les previsions per a l’any 2002 (tram. 250-02131/06).
Esmenes presentades. 51

Proposició no de llei sobre la declaració
com a monument històric del túnel ferroviari de
Montgat (Maresme) (tram. 250-02133/06). Esmenes
presentades. 51

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del projecte d’edificació dels habitatges del carrer
Lancaster i Nou de la Rambla per tal de garantir el
manteniment de les façanes (tram. 250-02135/06).
Esmenes presentades. 51

Proposició no de llei sobre la convoca-
tòria d’una enquesta ciutadana a Barcelona i Cer-
danyola del Vallès (Vallès Occidental) tocant a la
construcció del túnel d’Horta (tram. 250-02137/06).
Esmenes presentades. 52

Proposició no de llei per a l’impuls de la
participació ciutadana i de les consultes populars
(tram. 250-02138/06). Esmenes presentades. 52

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del Decret 294/1996, de 23 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de consultes populars munici-
pals per a impulsar la participació ciutadana i  les
consultes populars (tram. 250-02139/06). Esmenes
presentades. 53

Proposició no de llei sobre els incre-
ments de les tarifes de transport (tram. 250-02140/06).
Esmenes presentades. 53

Proposició no de llei sobre la inclusió
de la carretera de Torregrossa a Margalef a la xarxa
comarcal de Catalunya (tram. 250-02142/06). Esme-
nes presentades. 53

Proposició no de llei sobre el projecte
de millora del traçat i de desdoblament de la carrete-

ra C-15 a les comarques de l’Alt Penedès i Garraf
(tram. 250-02153/06). Esmenes presentades. 54

Proposició no de llei sobre l’habilitació
de carrils per a vehicles d’alta ocupació a les vies
d’entrada i de sortida de Barcelona (tram. 250-
02159/06). Esmenes presentades. 54

Proposició no de llei sobre l’aprofita-
ment del biogàs que es genera al dipòsit controlat
d’Orís (Osona) (tram. 250-02167/06). Esmenes pre-
sentades. 54

Proposició no de llei sobre l’ampliació
dels horaris de les línies de metro fins a la una de la
matinada els dies laborables (tram. 250-02176/06).
Esmenes presentades. 54

Proposició no de llei sobre la valoració
positiva del pas de la línia d’alta velocitat pel Baix
Llobregat i pel Barcelonès (tram. 250-02188/06).
Esmenes presentades. 55

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de la variant de la carretera C-233 de Bellpuig
(Urgell) a Flix (Ribera d’Ebre), o Eix de les Garrigues,
al pas per les Borges Blanques (tram. 250-02194/06).
Esmenes presentades. 55

Proposició no de llei sobre la tramitació
com a projecte de Llei de la declaració de parc natu-
ral de l’Alt Pirineu (tram. 250-02195/06). Esmenes
presentades. 55

Proposició no de llei sobre la reforma i
el condicionament de la carretera C-233, o Eix de les
Garrigues, entre les Borges Blanques (Garrigues)  i
Flix (Ribera d’Ebre) (tram. 250-02196/06). Esmenes
presentades. 56

Proposició no de llei sobre l’enderroca-
ment d’edificis situats als carrers Lancaster i Nou de
la Rambla de Barcelona (tram. 250-02199/06). Es-
menes presentades. 56

Proposició no de llei sobre l’adopció de
mesures perquè s’instal.lin pantalles acústiques a
l’autopista A-19 al pas pel barri del Cros, a Argentona
(Maresme) i  la carretera B-40 a l’altura de la urbanit-
zació de les Ginesteres, del mateix municipi (tram.
250-02207/06). Esmenes presentades. 56

Proposició no de llei sobre la participa-
ció amb l’Ajuntament de Santa Cecília de Voltregrà
(Osona) en la pavimentació dels camins rurals
d’aquest municipi d’acord amb el projecte elaborat
pel consistori (tram. 250-02208/06). Esmenes pre-
sentades. 57

Proposició no de llei sobre el Conveni de
col.laboració entre l’Institut Nacional de Meteorologia
(INM) i el Departament de Medi Ambient sobre diver-
ses qüestions relacionades amb el règim meteorològic
(tram. 250-02211/06). Esmenes presentades. 57

Proposició no de llei sobre les obres de
millorament de la carretera T-331 en el tram de la
Creu del Coll en els punts quilomètrics 9,5 i 11,5, a
les comarques del Baix Ebre i el Montsià (tram.
250-02212/06). Esmenes presentades. 58

Proposició no de llei sobre el canvi de
la normativa de sancions per abocaments a rius i ri-
eres, per tal que els diners de les sancions es desti-
nin a la restauració o millora dels llocs afectats
(tram. 250-02215/06). Esmenes presentades. 58
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Proposició no de llei sobre l’ampliació
del servei de transport públic nocturn per carretera a
un àrea d’influència de setanta quilòmetres de
Barcelona (tram. 250-02216/06). Esmenes presenta-
des. 58

Proposició no de llei sobre el calendari
d’execució de les obres del Trambaix i la reducció de
l’impacte ambiental (tram. 250-02222/06). Esmenes
presentades. 58

Proposició no de llei sobre les obres de
reparació i millorament de la carretera V-2611, de la C-
250 a Solius (Baix Empordà) (tram. 250-02223/06).
Esmenes presentades. 59

Proposició no de llei sobre les obres de
reparació i millorament de les vies d’accés a Sant
Pere Pescador (Alt Empordà) (tram. 250-02224/06).
Esmenes presentades. 59

Proposició no de llei sobre l’execució del
projecte de construcció del pantà de Foses, a Santa
Coloma de Farners (Selva) (tram. 250-02225/06). Es-
menes presentades. 59

Proposició no de llei sobre les condici-
ons de salubritat de l’estany de Banyoles (tram. 250-
02226/06). Esmenes presentades. 59

Proposició no de llei sobre les actuaci-
ons de neteja del llit del riu Muga (tram. 250-02227/06).
Esmenes presentades. 60

Proposició no de llei sobre l’exclusió
del finançament del cost  de les càrregues de natu-
ralesa tributària dels equipaments, els serveis i els
establiments de titularitat del Departament de Ben-
estar social situats en un municipi i com a requisit
necessari perquè el seu ajuntament pugui negociar el
conveni de cooperació amb aquell Departament
(tram. 250-02228/06). Pròrroga del termini de presen-
tació d’esmenes. 60

Proposició no de llei sobre la reconver-
sió de l’antiga casa forestal Casa d’en Coll en Centre
d’Estudis de Muntanya i Escola de Natura del Parc
Natural de Cadí-Moixeró (tram. 250-02231/06). Pròr-
roga del termini de presentació d’esmenes. 60

Proposició no de llei sobre la proposta
catalana a la Xarxa Natura 2000 Regió alpina (tram.
250-02232/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 61

Proposició no de llei sobre la situació
social i econòmica de les persones vídues (tram.
250-02233/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 61

Proposició no de llei sobre el traspàs
de la carretera de Bagà a Coll de Pal (Beguedà) de la
Diputació de Barcelona a la Generalitat de Cata-
lunya  abans de l’estiu de 2002 (tram. 250-02234/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 61

Proposició no de llei sobre l’augment
de la presència dels cossos policials als municipis
(tram. 250-02235/06). Pròrroga del termini de presen-
tació d’esmenes. 61

Proposició no de llei sobre el millora-
ment de les carreteres GI-553 i GI-552 d’Arbúcies a
Hostalric (Selva) (tram. 250-02236/06). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. 61

Proposició no de llei sobre les conse-
qüències econòmiques del tancament de l’abocador

de Font Ollera (Berguedà) (tram. 250-02237/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 61

Proposició no de llei sobre el projecte
de transformació de la finca Can Calopa, a Coll-
serola, en vinyes per a la producció de vi amb deno-
minació d’origen «Barcelona» (tram. 250-02238/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 62

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de la línia C-2 de la xarxa de rodalies de RENFE fins
a l’estació de Maçanet-Massanes per tal de garantir
l’adequació del servei a les necessitats dels vilatans
(tram. 250-02239/06). Pròrroga del termini de presen-
tació d’esmenes. 62

Proposició no de llei sobre el foment
dels fons ètics, solidaris i ecològics (tram. 250-
02240/06). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. 62

Proposició no de llei sobre la dotació
del Sant Hospital de la Seu d’Urgell amb un vehicle
d’assistència mèdica i una ambulància amb el per-
sonal corresponent (tram. 250-02241/06). Pròrroga
del termini de presentació d’esmenes. 62

Proposició no de llei sobre la denomina-
ció de l’autopista C-16 amb el nom d’Autopista de
Montserrat (tram. 250-02242/06). Pròrroga del termi-
ni de presentació d’esmenes. 62

Proposició no de llei sobre la projecció
d’un vídeo informatiu de les mesures de seguretat
dels autocars de transport discrecional de viatgers
per carretera (tram. 250-02243/06). Pròrroga del ter-
mini de presentació d’esmenes. 62

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un nou Centre d’Educació Infantil i Primària a
Cabrils (Maresme) als terrenys anomenats Les Sor-
res, cedits per l’Ajuntament (tram. 250-02244/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 63

Proposició no de llei sobre el reforça-
ment del ferm i el millorament de la carretera LV-3113
en el tram que va de Guissona a Massoteres
(Segarra) (tram. 250-02247/06). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes. 63

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del Decret 289/1997, d’11 de novembre, de crea-
ció de la Comissió Assessora sobre la Política Insti-
tucional (tram. 250-02248/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. 63

Proposició no de llei sobre l’augment
de llars d’infants laborals per tal de potenciar la con-
ciliació de la vida laboral i la familiar de les persones
treballadores (tram. 250-02252/06). Pròrroga del ter-
mini de presentació d’esmenes. 63

Proposició no de llei sobre els barems
utilitzats pel Departament de Benestar Social i el
Departament de Sanitat per a la concessió del certi-
ficat de discapacitat als malalts de fibrosi quística
(tram. 250-02253/06). Pròrroga del termini de presen-
tació d’esmenes. 63

Proposició no de llei sobre la posada
en funcionament d’un servei d’administració de me-
tadona a toxicòmans al Centre Sanitari del Solsonès
(tram. 250-02254/06). Pròrroga del termini de presen-
tació d’esmenes. 63

Proposició no de llei sobre el millora-
ment del ferm de les carreteres L-311 i L-313, de
Cervera a Guissona i de Guissona a Ponts (Segarra)
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(tram. 250-02255/06). Pròrroga del termini de presen-
tació d’esmenes. 64

Proposició no de llei sobre la neteja i el
manteniment dels col·lectors d’aigües pluvials per a
d’evitar les inundacions del túnel de la carretera C-17
a Mollet del Vallès (Vallès Oriental) (tram. 250-
02256/06). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. 64

Proposició no de llei sobre la reparació
i la millora de la Bassa Bona de Vilalba dels Arcs
(Terra Alta) i també de la sèquia que hi aboca i de la
que en neix (tram. 250-02257/06). Pròrroga del termi-
ni de presentació d’esmenes. 64

Proposició no de llei sobre la concessió
d’ajuts i subvencions per als agricultors del Mares-
me afectats pel temporal de la setmana del 12 al 18
de novembre de 2001 (tram. 250-02258/06). Pròrroga
del termini de presentació d’esmenes. 64

Proposició no de llei sobre els convenis
de col·laboració entre l’Administració i l’Associació
Arrels, de Perpinyà (tram. 250-02259/06). Pròrroga
del termini de presentació d’esmenes. 64

Proposició no de llei sobre la creació
d’una delegació de les emissores de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió (tram. 250-02260/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 64

Proposició no de llei sobre els cicles
formatius de grau superior d’àmbit educatiu, de lleu-
re i social (tram. 250-02261/06). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes. 65

Proposició no de llei sobre la situació
de precarietat del parc de bombers de Sant Climent
de Llobregat (tram. 250-02262/06). Pròrroga del ter-
mini de presentació d’esmenes. 65

Proposició no de llei sobre la depuradora
de Pineda de Mar (Maresme) (tram. 250-02265/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 65

Proposició no de llei sobre la instal·lació
de barreres acústiques a les carreteres C-32 i C-60 al
pas per Argentona (Maresme) (tram. 250-02266/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 65

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un pavelló esportiu a Guissona (Segarra) (tram.
250-02267/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 65

Proposició no de llei sobre la nova car-
retera de Solsona a Guissona, en el tram de Biosca
a Guissona (Segarra) (tram. 250-02268/06). Pròrroga
del termini de presentació d’esmenes. 65

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una nova sortida de l’Eix Transversal a l’altura
de Conill (Segarra) (tram. 250-02269/06). Pròrroga
del termini de presentació d’esmenes. 66

Proposició no de llei sobre la reparació
de la carretera que va de Concabella a Sant Ramon
(Segarra) (tram. 250-02270/06). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes. 66

Proposició no de llei sobre l’electrifica-
ció de la zona de la Mota, a Palol de Revardit (Pla
de l’Estany) (tram. 250-02271/06). Pròrroga del ter-
mini de presentació d’esmenes. 66

Proposició no de llei sobre la necessi-
tat de fer constar en les campanyes publicitàries les

obres realitzades i finançades per  administracions
altres que la de la Generalitat (tram. 250-02272/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 66

Proposició no de llei sobre la millora
dels serveis de la línia de rodalia Manresa - Barce-
lona (tram. 250-02273/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. 66

Proposició no de llei sobre la protecció
del nucli antic de Sant Boi (Baix Llobregat) (tram.
250-02274/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 66

Proposició no de llei sobre mesures
d’increment de la prevenció de la sida i d’assistència
i protecció de les persones afectades pel virus
(tram. 250-02275/06). Pròrroga del termini de presen-
tació d’esmenes. 67

Proposició no de llei sobre la inclusió
de l’Escola de Policia de Catalunya en l’Escola Eu-
ropea de Policia (CEPOL) (tram. 250-02276/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 67

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de la xarxa de gasificació de Gas Natural a la
Cerdanya (tram. 250-02277/06). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes. 67

Proposició no de llei sobre l’extensió de
la xarxa de gasificació de Gas Natural a l’Alt Em-
pordà (tram. 250-02278/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. 67

Proposició no de llei sobre la compra
dels terrenys i els edificis de la caserna d’alta mun-
tanya de Vielha (tram. 250-02279/06). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. 67

Proposició no de llei sobre el tanca-
ment de l’abocador comarcal del Berguedà i les con-
seqüències econòmiques que se’n deriven (tram.
250-02280/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 67

Proposició no de llei sobre l’ampliació
dels serveis de la línia C-2 de rodalia de Renfe fins a
l’estació de Maçanet - Massanes (tram. 250-02281/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 68

Proposició no de llei sobre la inclusió
del camí rural asfaltat de la riera de Merlès (Bergue-
dà) a la xarxa de carreteres de la Generalitat de
Catalunya (tram. 250-02282/06). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes. 68

Proposició no de llei sobre el projecte
de construcció del tram de l’autovia orbital entre
Abrera (Baix Llobregat) i Terrassa (Vallès Occiden-
tal) (tram. 250-02283/06). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. 68

Proposició no de llei sobre el cost de la
criopreservació i emmagatzematge de semen i òvuls
de malalts que hagin de rebre tractament amb risc
d’esterilitat (tram. 250-02284/06). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes. 68

Proposició no de llei sobre les conse-
qüències de la crisi de l’onze de setembre de 2001
en el sector turístic català (tram. 250-02285/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 68

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de neteja periòdica dels marges del riu Ebre,
des de Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre) fins a la des-
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embocadura (tram. 250-02286/06). Pròrroga del ter-
mini de presentació d’esmenes. 68

Proposició no de llei sobre les negocia-
cions amb la companyia Renfe per a incrementar les
unitats de servei i millorar les estacions de la línia
regional Figueres - Girona - Barcelona (tram. 250-
02287/06). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. 69

Proposició no de llei sobre la creació
d’un carril bus en el tram d’entrada a Barcelona de
l’autopista A-2 (tram. 250-02288/06). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. 69

Proposició no de llei sobre la millora de
l’atenció sanitària als municipis del Baix Llobregat
nord i la necessitat de disposar d’un Pla director
d’atenció sanitària primària (tram. 250-02289/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 69

Proposició no de llei sobre l’adaptabili-
tat del servei del tren d’alta velocitat a persones amb
mobilitat reduïda (tram. 250-02290/06). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. 69

Proposició no de llei sobre les deficièn-
cies del servei de correus a Cubelles (Garraf) (tram.
250-02291/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 69

Proposició no de llei sobre la sinistrali-
tat a l’Eix Transversal (tram. 250-02292/06). Pròrroga
del termini de presentació d’esmenes. 69

Proposició no de llei sobre la revisió del
Plaseqta pel que fa a la determinació dels riscos de
les indústries químiques de Tarragona (tram. 250-
02293/06). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. 70

Proposició no de llei sobre l’elaboració
del projecte de rehabilitació de l’edifici de La Iguala-
dina Cotonera, a Igualada (Anoia) (tram. 250-02294/
06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 70

Proposició no de llei sobre el reconei-
xement de la Casa de Catalunya de Sevilla com a
comunitat catalana fora del territori català (tram. 250-
02296/06). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. 70

Proposició no de llei sobre la prepara-
ció d’una campanya de seguretat de prevenció i
manipulació dels productes pirotècnics (tram. 250-
02327/06). Rectificació del text presentat. 70

Proposició no de llei sobre l’autorització
oficial i garantida de l’entrada del senyal televisiu
català a la Catalunya del Nord (tram. 250-02339/06).
Presentació. 70

Proposició no de llei sobre el pagament
de les indemnitzacions pendents per atacs de l’ós
corresponents a l’any 1999 (tram. 250-02340/06).
Presentació. 71

Proposició no de llei sobre la transfe-
rència efectiva del personal sanitari dels centres
penitenciaris i dels de justícia juvenil del Departa-
ment de Justícia a la Xarxa Sanitària, específicament
a l’Institut Català de la Salut (tram. 250-02341/06).
Presentació. 71

Proposició no de llei sobre l’establiment
de mesures d’emergència i l’evacuació de les vies

de comunicació viàries (tram. 250-02342/06). Pre-
sentació. 73

Proposició no de llei sobre el compli-
ment per l’empresa XFERA Móviles, SA dels com-
promisos establerts en la llicència de telefonia mòbil
de tercera generació UMTS i de les condicions del
plec d’adjudicació (tram. 250-02343/06). Presentació. 74

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’una campanya de promoció del turisme per a
incentivar-ne la demanda (tram. 250-02344/06). Pre-
sentació. 75

Proposició no de llei sobre el garanti-
ment de la salubritat dels ciutadans i el bon funciona-
ment de la planta de tractament de purins de les
Masies de Voltregà (Osona) (tram. 250-02345/06).
Presentació. 75

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un cens de catalans i llurs descendents residents a
l’exterior (tram. 250-02346/06). Presentació. 76

Proposició no de llei sobre la creació
d’oficines de la Xarxa d’Intermediació i Selecció Labo-
ral en origen a l’Amèrica Llatina (tram. 250-02347/06).
Presentació. 77

Proposició no de llei sobre la protecció
de la vegetació fluvial del tram final del riu Ebre
(tram. 250-02348/06). Presentació. 77

Proposició no de llei sobre la participa-
ció de les petites i mitjanes empreses (pime) en la
licitació pública (tram. 250-02349/06). Presentació. 78

Proposició no de llei sobre la contami-
nació per mercuri inorgànic de les aigües gestiona-
des pel Consorci d’Aigües de Tarragona (tram. 250-
02350/06). Presentació. 80

Proposició no de llei sobre el cobriment
de la pista poliesportiva de les Cases d’Alcanar, al
municipi d’Alcanar (Montsià) (tram. 250-02351/06).
Presentació. 80

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una piscina coberta a Alcanar (Montsià) (tram.
250-02352/06). Presentació. 81

Proposició no de llei sobre el nomena-
ment dels directors de les empreses filials de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió (tram. 250-
02353/06). Presentació. 81

Proposició no de llei sobre l’inici de la
licitació del projecte de construcció de la carretera C-
221, a Batea (Terra Alta), des de Gandesa fins a la
ratlla d’Aragó (tram. 250-02354/06). Presentació. 82

Proposició no de llei sobre la dotació de
personal sanitari del centre d’assistència primària de
Cubelles (Garraf) (tram. 250-02355/06). Presentació. 82

Proposició no de llei sobre la introduc-
ció de modificacions en la reglamentació tecnico-
sanitària relativa al subministrament i el control de
les aigües destinades al consum humà (tram. 250-
02356/06). Presentació. 83

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de la línia 9 del metro de Barcelona (tram. 250-
02357/06). Presentació. 84

Proposició no de llei sobre la millora del
servei del centre d’assistència primària de Santa
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Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental) (tram. 250-
02358/06). Presentació. 85

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

Proposta de resolució per la qual s’en-
comana a la Sindicatura de Comptes un informe de
fiscalització de la gestió i la destinació dels fons
públics transferits a la Confederació d’Empresaris
del Baix Llobregat per a programes d’informació pro-
fessional ocupacional en el període 1995-2001 (tram.
253-00012/06). Correcció d’errades de publicació
(BOPC 253) 86

3.10.75. Procediments d’actuació davant el
Tribunal Constitucional

Procediment per a la interposició de
recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (tram.
212-00005/06). Sol·licitud de dictamen al Consell
Consultiu. 86

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lacions. Trasllat al període de
sessions següent. 86

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
política lingüística (tram. 300-00849/06). Presenta-
ció. 89

4. INFORMACIÓ
4.50. Compliment de resolucions i de

mocions

Control del compliment de la Moció 21/
VI del Parlament de Catalunya, sobre la política
museística de Catalunya (tram. 340-00021/06). Infor-
me relatiu al compliment de la Moció. 89

Control del compliment de la Moció 38/
VI del Parlament de Catalunya, sobre la política lin-
güística en l’àmbit del dret i la justícia (tram. 340-
00089/06). Sol·licitud de sessió informativa i tramesa
a la Comissió. 90

Control del compliment de la Resolució
263/VI del Parlament de Catalunya, sobre les obres
per a completar el conjunt d’infraestructures de la
comarca del Baix Llobregat (tram. 340-00178/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 90

Control del compliment de la Resolució
260/VI del Parlament de Catalunya, sobre els proble-
mes estructurals del barri de l’Estació, de Sallent
(Bages) (tram. 340-00207/06). Sol·licitud de criteri de
la Comissió sobre el compliment. 90

Control del compliment de la Moció 97/
VI del Parlament de Catalunya, sobre el reforçament
de les relacions institucionals amb els departaments
de la Generalitat a fi que es compleixin els terminis
establerts pel Reglament del Parlament (tram. 340-
00388/06). Informe relatiu al compliment de la Moció. 91

Control del compliment de la Moció 98/
VI del Parlament de Catalunya, sobre la realitat de la
imposició històrica del castellà, el respecte dels
drets lingüístics i el ple reconeixement del plurilin-
güisme per l’Estat espanyol, i el foment de l’ús de la
llengua catalana (tram. 340-00389/06). Informe rela-
tiu al compliment de la Moció. 92

Control del compliment de la Moció
102/VI del Parlament de Catalunya, sobre la dina-
mització del sector pesquer (tram. 340-00421/06).
Informe relatiu al compliment de la Moció. 93

Control del compliment de la Moció
104/VI del Parlament de Catalunya, sobre el nou
impuls del Consorci per a la Normalització Lingüísti-
ca (tram. 340-00423/06). Informe relatiu al compli-
ment de la Moció. 93

Control del compliment de la Moció
106/VI del Parlament de Catalunya, sobre la gestió
sostenible dels recursos pesquers i de l’extracció del
corall vermell (tram. 340-00425/06). Informe relatiu al
compliment de la Moció. 94

Control del compliment de la Moció
112/VI del Parlament de Catalunya, sobre la gestió
dels espais naturals (tram. 340-00443/06). Informe
relatiu al compliment de la Moció. 95

Control del compliment de la Moció
115/VI del Parlament de Catalunya, sobre la política
envers les confessions religioses (tram. 340-00446/06).
Informe relatiu al compliment de la Moció. 97

Control del compliment de la Moció
117/VI del Parlament de Catalunya, sobre les condi-
cions de seguretat de les activitats extraescolars i
de lleure (tram. 340-00448/06). Informe relatiu al
compliment de la Moció. 98

Control del compliment de la Resolució
634/VI del Parlament de Catalunya, sobre el projecte
de construcció i el calendari d’execució de les obres
del nou edifici dels jutjats de Vilanova i la Geltrú
(Garraf) (tram. 340-00807/06). Informe relatiu al com-
pliment de la Resolució. 98

Control del compliment de la Resolució
580/VI del Parlament de Catalunya, sobre el projecte
de construcció del nou Palau de Justícia a Vila-
franca del Penedès (Alt Penedès) (tram. 340-00808/
06). Informe relatiu al compliment de la Resolució. 99

Control del compliment de la Resolució
635/VI del Parlament de Catalunya, sobre el projecte
de construcció i el calendari d’execució de les obres
del nou edifici dels jutjats de Sant Boi de Llobregat
(Baix Llobregat) (tram. 340-00809/06). Informe relatiu
al compliment de la Resolució. 99

Control del compliment de la Resolució
677/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’accés a
la universitat d’estudiants discapacitats (tram. 340-
00810/06). Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució. 100

Control del compliment de la Resolució
764/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’establi-
ment de gestions amb l’empresa Telefónica, SA, per
a resoldre l’accés al sistema de telefonia digital en
diverses poblacions del Vallès Oriental, i l’impuls de
la substitució progressiva del sistema de telefonia
analògica pel sistema digital (tram. 340-00811/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 100

Control del compliment de la Resolució
822/VI del Parlament de Catalunya, sobre la situació
de la dona a les comarques de muntanya i al món
rural (tram. 340-00812/06). Informe relatiu al compli-
ment de la Resolució. 101

Control del compliment de la Resolució
823/VI del Parlament de Catalunya, sobre la millora
dels serveis públics als pobles de menys de cinc-
cents habitants i l’equiparació dona - home en el món
rural (tram. 340-00813/06). Informe relatiu al compli-
ment de la Resolució. 101

Control del compliment de la Resolució
774/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’Any
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Europeu de les Llengües i el reconeixement de l’oficia-
litat del català a la Unió Europea (tram. 340-00814/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 102

Control del compliment de la Resolució
637/VI del Parlament de Catalunya, sobre el desdo-
blament de l’àrea bàsica de salut del Masnou (Ma-
resme) (tram. 340-00815/06). Informe relatiu al com-
pliment de la Resolució. 103

Control del compliment de la Resolució
824/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció a
les víctimes de la violència de gènere (tram. 340-
00816/06). Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució. 103

Control del compliment de la Resolució
736/VI del Parlament de Catalunya, sobre la dotació
d’una unitat de cures intensives mòbil a l’Hospital
Comarcal del Pallars, de Tremp (Pallars Jussà)
(tram. 340-00817/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. 104

Control del compliment de la Resolució
851/VI del Parlament de Catalunya, sobre el cente-
nari de la mort del poeta Jacint Verdaguer (tram.
340-00818/06). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. 104

Control del compliment de la Resolució
854/VI del Parlament de Catalunya, sobre la promo-
ció de la producció teatral (tram. 340-00819/06). In-
forme relatiu al compliment de la Resolució. 105

Control del compliment de la Resolució
992/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’actualit-
zació del Pla de creació i substitució d’establiments
penitenciaris (tram. 340-00820/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 106

Control del compliment de la Resolució
836/VI del Parlament de Catalunya, sobre el projecte
d’obres d’infraestructura a la zona de regadiu del sud
del Segrià (tram. 340-00821/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 107

Control del compliment de la Resolució
692/VI del Parlament de Catalunya, sobre la creació
del centre de Competència de Productes Transfor-
mats de la Carn (tram. 340-00822/06). Informe rela-
tiu al compliment de la Resolució. 107

Control del compliment de la Resolució
401/VI del Parlament de Catalunya, sobre les obres
d’asfaltatge i millora general de la carretera de
Baldomar a la Clua, al municipi d’Artesa de Segre
(Noguera) (tram. 340-00823/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 108

Control del compliment de la Resolució
845/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’emissió
de segells de correus dedicats a les nou denomina-
cions d’origen de vins i caves de Catalunya (tram.
340-00824/06). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. 109

Control del compliment de la Resolució
776/VI del Parlament de Catalunya, sobre la promo-
ció de la dieta mediterrània (tram. 340-00825/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 109

Control del compliment de la Resolució
806/VI del Parlament de Catalunya, sobre els criteris
d’aplicació dels plans de paralització temporal de
l’activitat pesquera (tram. 340-00826/06). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. 110

Control del compliment de la Resolució
805/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’harmonit-
zació de la política sanitària de Catalunya i d’Aragó
en l’àmbit de la prevenció de les malalties del bestiar
oví i boví (tram. 340-00827/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 110

Control del compliment de la Resolució
381/VI del Parlament de Catalunya, sobre la creació
d’una comissió d’experts per a aportar solucions a
les noves formes de relacions laborals derivades de
les tecnologies de la informació i les comunicacions
(tram. 340-00828/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. 111

Control del compliment de la Resolució
727/VI del Parlament de Catalunya, sobre la redacció
del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona
(tram. 340-00829/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. 111

Control del compliment de la Resolució
716/VI del Parlament de Catalunya, sobre la millora
de l’estació de Rubí (Vallès Occidental) dels Ferro-
carrils de la Generalitat (tram. 340-00830/06). Infor-
me relatiu al compliment de la Resolució. 112

Control del compliment de la Resolució
723/VI del Parlament de Catalunya, sobre la conne-
xió per carretera entre el corredor del litoral i el de
l’interior a les comarques del Garraf, l’Alt Penedès i
el Baix Penedès (tram. 340-00831/06). Informe rela-
tiu al compliment de la Resolució. 112

Control del compliment de la Resolució
721/VI del Parlament de Catalunya, sobre la planifi-
cació integral de les infraestructures viàries de la
Garrotxa (tram. 340-00832/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 113

Control del compliment de la Resolució
327/VI del Parlament de Catalunya, sobre la presen-
tació d’un projecte de llei regulador del sistema
d’acreditació de les entitats col·laboradores de l’Admi-
nistració en matèria ambiental (tram. 340-00833/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 114

Control del compliment de la Resolució
521/VI del Parlament de Catalunya, sobre la gestió
de la part baixa de la conca del riu Ter (tram. 340-
00834/06). Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució. 115

Control del compliment de la Resolució
802/VI del Parlament de Catalunya, sobre la Carta eu-
ropea dels drets dels vianants (tram. 340-00835/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 115

Control del compliment de la Resolució
893/VI del Parlament de Catalunya, sobre la millora de
la carretera C-1412 entre Jorba i Copons (Anoia) i l’ar-
ranjament de talussos en el tram comprès entre els
Prats de Rei i Copons (Anoia) (tram. 340-00836/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 116

Control del compliment de la Resolució
835/VI del Parlament de Catalunya, sobre la repara-
ció de la carretera L-511, de Coll de Nargó (Alt Urgell)
a Isona (Pallars Jussà) (tram. 340-00837/06). Infor-
me relatiu al compliment de la Resolució. 116

Control del compliment de la Resolució
790/VI del Parlament de Catalunya, sobre el traçat
de la variant de la carretera C-26 a Sant Joan de les
Abadesses (Ripollès) (tram. 340-00838/06). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. 116
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Control del compliment de la Resolució
783/VI del Parlament de Catalunya, sobre la cruïlla
de les carreteres B-682 i BV-6002 a Palafolls (Ma-
resme) (tram. 340-00839/06). Informe relatiu al com-
pliment de la Resolució. 117

Control del compliment de la Resolució
878/VI del Parlament de Catalunya, sobre el projecte
de millora i construcció del traçat definitiu del tram
de la carretera C-1410-A al pas pel barri de la Coro-
mina, de Cardona (Bages) (tram. 340-00840/06). In-
forme relatiu al compliment de la Resolució. 117

Control del compliment de la Resolució
706/VI del Parlament de Catalunya, sobre els acces-
sos de la carretera C-16C al pas pel polígon industri-
al de Sant Fruitós de Bages (tram. 340-00841/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 117

Control del compliment de la Resolució
787/VI del Parlament de Catalunya, sobre les obres
de la variant oest de Camprodon (Ripollès) (tram.
340-00842/06). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. 118

Control del compliment de la Resolució
582/VI del Parlament de Catalunya, sobre la inclusió
en la composició de la Subcomissió Tècnica per als
Estudis Previs per a la Implantació de la Ciutat Judi-
cial d’un representant de les associacions de veïns
afectades (tram. 340-00843/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 118

Control del compliment de la Resolució
888/VI del Parlament de Catalunya, sobre la millora
de la carretera T-313 en el tram comprès entre
Montbrió del Camp i Duesaigües (Baix Camp) (tram.
340-00844/06). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. 119

Control del compliment de la Resolució
717/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’elabora-
ció d’un pla d’inversions per a la línia fèrria Lleida -
Manresa - Barcelona (tram. 340-00845/06). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. 119

Control del compliment de la Resolució
994/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’estudi in-
formatiu de la variant de la carretera BV-2421 a la Pal-
ma de Cervelló (Baix Llobregat) (tram. 340-00846/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 119

Control del compliment de la Resolució
799/VI del Parlament de Catalunya, sobre el nus viari
entre Arenys de Mar i Arenys de Munt (Maresme)
situat sota l’autopista C-32 (tram. 340-00847/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 120

Control del compliment de la Resolució
834/VI del Parlament de Catalunya, sobre la reparació
de la carretera C-1311, al Pallars Jussà, entre Tremp
i el Pont de Montanyana (tram. 340-00848/06). Infor-
me relatiu al compliment de la Resolució. 120

Control del compliment de la Resolució
855/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’incre-
ment dels recursos destinats a l’activitat musical
(tram. 340-00849/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. 120

Control del compliment de la Resolució
1035/VI del Parlament de Catalunya, sobre la despe-
nalització dels delictes contra el deure de prestació
del servei militar obligatori i la prestació social subs-
titutòria (tram. 340-00850/06). Informe relatiu al com-
pliment de la Resolució. 121

Control del compliment de la Resolució
676/VI del Parlament de Catalunya, per la qual es
requereix al Govern un informe sobre l’accés a la
universitat d’estudiants de països no comunitaris
(tram. 340-00851/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. 122

Control del compliment de la Resolució
839/VI del Parlament de Catalunya, sobre el garanti-
ment de l’accés a les tecnologies de la informació i la
comunicació a les zones rurals (tram. 340-00852/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 122

4.53. Sessions informatives i comparei-
xences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del conse-
ller de Medi Ambient davant la Comissió de Política
Territorial perquè informi sobre les conseqüències de
la contaminació de les aigües del riu Ebre amb mer-
curi i la seva difusió a diverses poblacions de la de-
marcació de Tarragona i sobre les mesures adopta-
des (tram. 356-00456/06). Sol·licitud i tramesa a la
Comissió. 123

Sol·licitud de compareixença del dele-
gat del Govern a les terres de l’Ebre i del president
del Consorci d’Aigües de Tarragona davant la Co-
missió de Política Territorial perquè informi sobre les
conseqüències de la contaminació de les aigües del
riu Ebre amb mercuri i la seva difusió a diverses
poblacions de la demarcació de Tarragona i sobre
les mesures adoptades (tram. 356-00457/06). Sol·li-
citud i tramesa a la Comissió. 123

Sol·licitud de compareixença del conse-
ller de Medi Ambient davant la Comissió de Política
Territorial perquè informi sobre l’abocament al riu
Ebre d’aigües residuals contaminants (tram. 356-
00458/06). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 123

Sol·licitud de compareixença del conse-
ller de Sanitat davant la comissió corresponent per-
què informi sobre les repercussions en la salut públi-
ca de la contaminació per mercuri en les aigües de
l’Ebre, a l’altura de l’assut d’Ascó, detectada el 25
de desembre de 2001 (tram. 356-00459/06). Sol·li-
citud i tramesa a la Comissió. 123

Sol·licitud de compareixença del conse-
ller de Medi Ambient davant la Comissió de Política
Territorial perquè informi sobre la contaminació per
mercuri en les aigües de l’Ebre, a l’altura de l’assut
d’Ascó, detectada el 25 de desembre de 2001 (tram.
356-00460/06). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 123

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Francesc Sancho, president del Consorci d’Aigües
de Tarragona, davant la Comissió de Política Territo-
rial perquè informi sobre la contaminació per mercuri
de les aigües del riu Ebre, a l’altura de l’assut d’As-
có, detectada el dia 25 de desembre del 2001 (tram.
356-00461/06). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 124

Sol·licitud de compareixença del conse-
ller de Medi Ambient, del conseller de Sanitat i del
delegat territorial del Govern a les terres de l’Ebre
davant la Diputació Permanent perquè informin sobre
la contaminació per mercuri de les aigües del riu
Ebre i de les actuacions del Govern davant aquest
fet (tram. 356-00462/06). Sol·licitud i tramesa a la
Comissió. 124

Sol·licitud de compareixença del conse-
ller de Medi Ambient i del conseller de Sanitat da-
vant la Diputació Permanent perquè informin sobre
els abocaments contaminants a les aigües del riu
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NOTA:

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

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

Ebre i les actuacions del Govern davant aquest fet
(tram. 356-00464/06). Sol·licitud i tramesa a la Comis-
sió. 124

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

Sessió informativa de la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el conseller
de Justícia sobre l’aplicació i l’avaluació del Pla de
normalització lingüística per a l’àmbit judicial (tram.
355-00165/06). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 124

Sessió informativa de la Comissió de
Política Territorial amb el conseller de Medi Ambient
sobre les actuacions empreses arran de la mortaldat
de peixos al riu Ebre, al pas per Ascó, el dia 25 de
desembre de 2001 (tram. 355-00166/06). Sol·licitud i
tramesa a la Comissió. 125

Sessió informativa de la Comissió de
Política Territorial amb el conseller de Sanitat i Se-
guretat Social sobre els resultats de les anàlisis
practicades a les aigües de consum de diversos
municipis de les comarques sud-orientals i els ni-
vells de mercuri detectats (tram. 355-00167/06).
Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 125

4.55. Activitat parlamentària
4.55.05. Convocatòries

Sessió núm. 7 de la Diputació Perma-
nent, convocada per al dia 22 de gener de 2002. 125

4.67. Comunicacions dels grups parla-
mentaris i dels diputats

Sol·licitud de dictamen al Consell Con-
sultiu. 125

Sol·licitud de convocatòria de la Diputa-
ció Permanent. 126

Sol·licitud de convocatòria de la Diputa-
ció Permanent. 126

4.70. Comunicacions del president de la
Generalitat i del Govern

4.70.01. Composició del Govern, delega-
cions de funcions i encàrrecs de
despatx

Encàrrec del despatx de la consellera
d’Ensenyament en el conseller d’Universitats, Recer-
ca i Societat de la Informació (tram. 330-00075/06).
Coneixement. 127

Encàrrec del despatx de la consellera
de Benestar Social al conseller de Sanitat i Segure-
tat Social (tram. 330-00076/06). Coneixement. 127

Encàrrec del despatx del conseller d’In-
dústria, Comerç i Turisme al conseller d’Economia i
Finances (tram. 330-00077/06). Coneixement. 127

Encàrrec del despatx del conseller
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació a
la consellera d’Ensenyament (tram. 330-00078/06).
Coneixement. 128

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

Documentació tramesa en compliment
de l’article 6.4 de la Llei 15/1998, de 28 de desem-
bre, del Consell Interuniversitari de Catalunya (tram.
334-00082/06). Presentació i tramesa a la Comissió. 128

4.90.10. Càrrecs i personal

Jubilació voluntària anticipada d’un fun-
cionari del Parlament. 128

Nomenament interí d’una secretària de
direcció i d’alt càrrec del Gabinet de Presidència. 129

4.90.15. Contractació

Concurs per a adjudicar la contractació
del servei de mediació d’assegurances del Parla-
ment de Catalunya. 129
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei de mesures fiscals i administrati-
ves
Tram. 200-00054/06

Correcció d’errades (BOPC 252)

Al BOPC 252.

A la pàgina 59:

SECCIÓ SEGONA

IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS

ARTICLE 2. REDUCCIONS DE LA BASE IMPOSABLE

On diu:

Onzè. ... la reducció practicada juntament amb els
interessos de demora acreditats. Els interessos no
«es produeixen», sinó que la Generalitat hi té dret
(en merita) o la reconeixen com a creditora (li acre-
diten).

Ha de dir:

Onzè. ... la reducció practicada juntament amb els
interessos de demora acreditats.

A la pàgina 61:

ARTICLE 7. TIPUS DE GRAVAMEN DELS DOCUMENTS NOTARIALS

On diu:

b) ... conforme al que disposa l’article 20.dos de la
Llei 37/1992,...

Ha de dir:

b) ... conforme al que disposa l’article 20.2 de la
Llei 37/1992,...

A la pàg: 62

CAPÍTOL IV

TRIBUTS PROPIS

SECCIÓ PRIMERA

CÀNON DE L’AIGUA

ARTICLE 9. MODIFICACIÓ DE LA LLEI 6/1999, DE 12 DE

JULIOL, D’ORDENACIÓ, GESTIÓ I TRIBUTACIÓ DE L’AIGUA

On diu:

7. S’afegeix en dos nous apartats a la disposició
transitòria 5a de la Llei 6/1999, amb la redacció se-
güent:

Ha de dir:

7. S’afegeixen dos nous apartats a la disposició
transitòria 5a de la Llei 6/1999, amb la redacció
següent:

A la pàgina 63:

ARTICLE 11. MODIFICACIÓ DEL TÍTOL 2 DE LA LLEI 15/
1997

On diu:

»a) ... promoguts per persones físiques so jurídi-
ques legalment constituïdes, ...

Ha de dir:

»a) ... promoguts per persones físiques o jurídiques
legalment constituïdes, ...

A la pàgina 64:

ARTICLE 12. MODIFICACIÓ DEL TÍTOL 3 DE LA LLEI 15/
1997

On diu:

»c) La regulació i la vigilància en a filmacions cine-
matogràfiques, ...

Ha de dir:

»c) La regulació i la vigilància en filmacions cine-
matogràfiques, ...

A la pàgina 76:

ARTICLE 16. MODIFICACIÓ DEL TÍTOL 7 DE LA LLEI 15/
1997

On diu:

»ARTICLE 196. FET IMPOSABLE

»Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació
dels serveis que es consignen en l’article 199. l’ar-
ticle 199.

1.01.01.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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Ha de dir:

»ARTICLE 196. FET IMPOSABLE

»Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació
dels serveis que es consignen en l’article 199.

A la pàgina 83:

ARTICLE 17. MODIFICACIÓ DEL TÍTOL 9 DE LA LLEI 15/
1997, DE 24 DE DESEMBRE, DE TAXES I PREUS PÚBLICS DE LA

GENERALITAT DE CATALUNYA

On diu:

»Article 319 novies. Quota

[...]

»1.2 Per l’emissió del certificat d’actualització de
dades: 6 euros anuals per a tots els operadors.

Ha de dir:

»Article 319 novies. Quota

[...]

»1.3 Per l’emissió del certificat d’actualització de
dades: 6 euros anuals per a tots els operadors.

A la pàgina 84:

ARTICLE 17. MODIFICACIÓ DEL TÍTOL 9 DE LA LLEI 15/
1997, DE 24 DE DESEMBRE, DE TAXES I PREUS PÚBLICS DE LA

GENERALITAT DE CATALUNYA

On diu:

»2. Per als operadors productors-elaboradors,
elaboradors o importadors:

»2.1 En el cas d’elaboradors de productes emparats
en el sistema de producció agrària integrada exclu-
sivament, quan el volum de producte envasat no
superi els 200.000 Kg anuals, anualment: 180

»2.2 En el cas d’elaboradors de productes emparats
en el sistema de producció agrària integrada que
també tenen una línia d’elaboració de producte
convencional, quan el volum de producte envasat
superi els 200.000 Kg anuals, anualment: 200

»2.3 En el cas d’elaboradors de productes emparats
en el sistema de producció agrària integrada exclu-
sivament, quan el volum de producte envasat superi
els 200.000 Kg anuals, anualment: 550

»2.4. En el cas d’elaboradors de productes emparats
en el sistema de producció agrària integrada que
també tenen una línia d’elaboració de producte
convencional, quan el volum de producte envasat
superi els 200.000 Kg anuals, anualment: 600»

Ha de dir:

»2.2. Per als operadors productors-elaboradors,
elaboradors o importadors:

»2.2.1. En el cas d’elaboradors de productes empa-
rats en el sistema de producció agrària integrada
exclusivament, quan el volum de producte envasat
no superi els 200.000 Kg anuals, anualment: 180

»2.2.2. En el cas d’elaboradors de productes empa-
rats en el sistema de producció agrària integrada
que també tenen una línia d’elaboració de producte
convencional, quan el volum de producte envasat
superi els 200.000 Kg anuals, anualment: 200

»2.2.3. En el cas d’elaboradors de productes empa-
rats en el sistema de producció agrària integrada
exclusivament, quan el volum de producte envasat
superi els 200.000 Kg anuals, anualment: 550

»2.2.4. En el cas d’elaboradors de productes empa-
rats en el sistema de producció agrària integrada
que també tenen una línia d’elaboració de producte
convencional, quan el volum de producte envasat
superi els 200.000 Kg anuals, anualment: 600»

A la pàgina: 87:

ARTICLE 18. MODIFICACIÓ DEL TÍTOL 12 DE LA LLEI 15/
1997, DE 24 DE DESEMBRE, DE TAXES I PREUS PÚBLICS DE LA

GENERALITAT DE CATALUNYA

On diu:

»Article 338 terdecies. Afectació d’ingressos

»Els ingressos procedents de la recaptació de la
taxa per la tramitació de les inscripcions, les modi-
ficacions i els lliurament de...

Ha de dir:

»Article 338 terdecies. Afectació d’ingressos

»Els ingressos procedents de la recaptació de la
taxa per la tramitació de les inscripcions, les modi-
ficacions i el lliurament de...

A la pàgina: 87.

ARTICLE 19. MODIFICACIÓ DEL TÍTOL 14 DE LA LLEI 15/
1997, DE 24 DE DESEMBRE, DE TAXES I PREUS PÚBLICS DE LA

GENERALITAT DE CATALUNYA

On diu:

«ARTICLE 370. QUOTA

»3. La xifra del volum anual de vendes a què es re-
fereix l’apartat 2es basa en la facturació...

Ha de dir:

«ARTICLE 370. QUOTA

»3. La xifra del volum anual de vendes a què es re-
fereix l’apartat 2 es basa en la facturació...

A la pàgina 94:

ARTICLE 27. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 23 DE LA LLEI 25/
1998, DE 31 DE DESEMBRE

On diu:

»Primer. Els contractes menors de quantia inferior o
igual a 3.050,61 euros.

1.01.01.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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Ha de dir:

»Primer. Els contractes menors de quantia inferior
o igual a 30.050,61 euros.

A la pàgina 98:

SECCIÓ SEGONA

INSTITUT CATALÀ DE FINANCES

ARTICLE 34. MODIFICACIONS DE LA LLEI 2/1985, DE 14 DE

GENER, DE L’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES

On diu:

14. Es modifica l’article 27 de la Llei 2/1985, de 14
de gener, de l’Institut Català de Finances, que resta
redactat de la manera següent:

En el termini de tres mesos, el Govern ha de
constituir el Consell assessor de l’Institut Català de
Finances.

«1. ...

Ha de dir:

14. Es modifica l’article 27 de la Llei 2/1985, de 14
de gener, de l’Institut Català de Finances, que resta
redactat de la manera següent:

«1. ...

A la pàgina 102:

La secció quarta del capítol III del títol II, el contin-
gut de la qual es correspon amb l’article 49 del text
publicat, cal tenir-la íntegrament per no posada i
buida de contingut.

A la pàgina 104:

SECCIÓ SEGONA

MESURES EN MATÈRIA D’INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES

ARTICLE 52. MODIFICACIONS DE LA LLEI 5/1990, DE 9 DE

MARÇ, D’INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES DE CATALUNYA

On diu:

1. Es modifica l’article 26 de la llei 5/1990, de 9 de
març, que queda redactat de la manera següent:

Ha de dir:

1. Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 26 de
la Llei 5/1990, de 9 de març, i s’afegeix un apartat
4, que queden redactats de la manera següent:...

A la pàgina 106:

SECCIÓ QUARTA

MESURES SOBRE EL RÈGIM SANCIONADOR DEL JOC

ARTICLE 56. MODIFICACIÓ DE LA LLEI 1/1991, DE 27 DE

FEBRER, REGULADORA DEL RÈGIM SANCIONADOR EN MATÈRIA

DE JOC

On diu:

«Article 17

»Règim de recursos

[...]

«3 Totes les referències que aquesta Llei fa al De-
partament de Governació o al conseller o consellera
de Governació, s’han d’entendre referides al De-
partament d’Interior o al conseller o d’Interior.»

Ha de dir:

«Article 17

»Règim de recursos

[...]

«3 Totes les referències que aquesta Llei fa al De-
partament de Governació o al conseller o conselle-
ra de Governació, s’han d’entendre referides al
Departament d’Interior o al conseller o consellera
d’Interior.»

A la pàgina 106:

SECCIÓ CINQUENA

MESURES EN MATÈRIA DE CARRETERES I AUTOPISTES

ARTICLE 57. MODIFICACIONS DE LA LLEI 7/1993, DE 30 DE

SETEMBRE, DE CARRETERES

On diu:

5. Es modifica l’article 15 de la Llei 7/1993, de 30
de setembre, que queda redactat de la manera se-
güent:

»2. [...] Si havent transcorregut el termini fixat per
l’aparta 1, les administracions pertinents no han
emès, aquest es considerarà favorable.

Ha de dir:

5. Es modifica l’article 15 de la Llei 7/1993, de 30
de setembre, que queda redactat de la manera se-
güent:

»2. [...] Si havent transcorregut un mes del termini
fixat per l’apartat 1, les administracions pertinents
no han emès informe, aquest es considera favora-
ble.

1.01.01.
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A la pàgina 112:

DISPOSICIONS ADDICIONALS

On diu:

Vint-i-unena. En aplicació d’aquesta Llei, el Govern
ha de promoure l’homogeneïtzació de les tarifes
d’abastament en alta, i també l’equiparació dels tri-
buts de l’aigua del Camp de Tarragona amb els de
la resta de Catalunya, de manera que l’efecte sobre
l’usuari sigui neutre.

Ha de dir:

Vint-i-dosena. En aplicació d’aquesta Llei, el Go-
vern ha de promoure l’homogeneïtzació de les tari-
fes d’abastament en alta, i també l’equiparació dels
tributs de l’aigua del Camp de Tarragona amb els
de la resta de Catalunya, de manera que l’efecte so-
bre l’usuari sigui neutre.

Vint-i-tresena. En el termini de tres mesos, el Go-
vern ha de constituir el Consell assessor de l’Insti-
tut Català de Finances.

1.01.07. CRITERIS INTERPRETATIUS I NORMES SU-
PLETÒRIES DEL REGLAMENT

Norma per a la tramitació del projecte
de conveni per a la constitució de
l’Institut Ramon Llull, a signar entre la
Generalitat de Catalunya i el Govern
de les Illes Balears (art. 27.1 i 2 EAC i
art. 43 b) LLPPCEG)
Tram. 215-00005/06

Aprovació: Mesa del Parlament
Sessió del 15.01.2002

MESA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 15
de gener de 2002, d’acord amb l’article 26.1 1r i 2n
del Reglament del Parlament, ha aprovat la norma
següent:

Norma per a tramitar el Projecte de Conveni per a
la constitució de l’Institut Ramon Llull, a signar en-
tre la Generalitat de Catalunya i el Govern de les
Illes Balears (art. 27.1 i 2 EAC i art. 43 b)
LLPPCEG)

1. El Projecte de Conveni s’ha de publicar en el But-
lletí Oficial del Parlament de Catalunya.

2. El Projecte de Conveni es tramita exclusivament
davant el Ple del Parlament en lectura única.

3. La tramitació comença amb la presentació del
Projecte de Conveni feta per un membre del Govern.
A continuació, intervenen els representants dels
grups parlamentaris de major a menor, per un temps
màxim de quinze minuts cadascun.

4. Un cop finit el debat, el president del Parlament sot-
met el Projecte de Conveni a votació única i conjunta.

Per a aprovar el Projecte, cal la majoria absoluta dels
membres del Parlament; si no, es considera rebutjat.

5. L’acord del Ple ha d’ésser comunicat tot seguit al
president de la Generalitat i publicat en el Butlletí
Oficial del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2002

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 1065/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració d’un es-
tudi de connexió ferroviària entre
Granollers (Vallès Oriental) i Mataró
(Maresme)
Tram. 250-01827/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 29, 11.12.2001, DSPC-C 272

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 11 de desembre de 2001, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un
estudi relatiu a la connexió ferroviària entre Grano-
llers (Vallès Oriental) i Mataró (Maresme), presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (tram. 250-01827/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer un
estudi de connexió ferroviària entre Granollers
(Vallès Oriental) i Mataró (Maresme), abans d’aca-
bar l’any 2002.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2001

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

Resolució 1066/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’increment de trens
dobles per la línia C-1 de Renfe
Tram. 250-01889/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 29, 11.12.2001, DSPC-C 272

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 11 de desembre de 2001, ha estudiat el text

1.01.07.
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de la Proposició no de llei sobre l’increment de la
circulació de trens dobles per la línia C-1 de Renfe,
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (tram. 250-01889/06), i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 31463).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta al Govern a fer les
gestions pertinents davant de Renfe perquè incre-
menti la circulació de trens dobles en tots els horaris
a la línia C-1.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2001

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

Resolució 1067/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració d’un es-
tudi relatiu a la freqüència de pas de
trens de les línies C2 i C4 de rodalia
de Renfe entre Barcelona i Sant Vi-
cenç de Calders (Baix Penedès)
Tram. 250-01911/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 29, 11.12.2001, DSPC-C 272

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 11 de desembre de 2001, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un
estudi relatiu a la freqüència de pas de trens de les
línies C2 i C4 de rodalies de Renfe entre Barcelona
i Sant Vicenç de Calders (el Vendrell, Baix Penedès),
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Verds (IC-V) (tram. 250-01911/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les
gestions pertinents davant el Govern de l’Estat per-
què sol·liciti a l’entitat pública empresarial Renfe
l’elaboració d’un estudi, en el termini de tres me-
sos, amb els objectius següents:

a) Incrementar les freqüències de pas dels trens de
les línies C-2 i C-4 de rodalia de Barcelona entre les
7 i les 10 del matí dels dies feiners, entre Barcelona
i Sant Vicenç de Calders (Baix Penedès), de manera
que els intervals de pas no siguin superiors a cinc
minuts.

b) Augmentar el nombre de combois que cobreixen
aquest trajecte durant la resta de les hores dels dies
feiners.

c) Incrementar les freqüències dels trens que co-
breixen aquest trajecte durant el cap de setmana.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2001

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

Resolució 1068/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les gestions perquè
els trens de rodalia de Renfe s’aturin a
les estacions de Montgat i Montgat-
nord (Maresme) i Sant Adrià de Besòs
(Barcelonès)
Tram. 250-01934/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 29, 11.12.2001, DSPC-C 272

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 11 de desembre de 2001, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre les gestions per-
què els trens que cobreixen la línia de rodalia de
Renfe s’aturin a les estacions de Montgat i Montgat-
nord (Maresme), presentada per la Sra. Caterina
Mieras i Barceló, juntament amb quatre altres dipu-
tats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (tram. 250-01934/06), i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 31070).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les
gestions necessàries davant les empreses i les insti-
tucions responsables perquè tots els trens que co-
breixen la línia de rodalia de Renfe s’aturin a les
estacions de Montgat i Montgat-nord (Maresme) i
Sant Adrià de Besòs (Barcelonès).

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2001

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve Josep M. Fabregat
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Resolució 1069/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la recuperació i reha-
bilitació dels set immobles de la presa
de Colomers (Baix Empordà)
Tram. 250-01221/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 29, 11.12.2001, DSPC-C 272

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 11 de desembre de 2001, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre l’ús de les terres
expropiades per a la construcció de la presa de Co-
lomers (Baix Empordà), presentada pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
(tram. 250-01221/06), i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
20180).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elabo-
rar un pla de recuperació i rehabilitació dels set im-
mobles de la presa de Colomers (Baix Empordà) i
del seu entorn, per a destinar-los a usos públics que
hi siguin compatibles.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2001

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

Resolució 1070/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció del
col·lector d’aigües residuals urbanes
de diversos municipis de l’Alt i el Baix
Empordà
Tram. 250-01797/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 29, 11.12.2001, DSPC-C 272

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 11 de desembre de 2001, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre la construcció del
col·lector d’aigües residuals urbanes de diversos
municipis de l’Alt i el Baix Empordà, presentada pel
Sr. Manel Nadal i Farreras, juntament amb quatre
altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi (tram. 250-01797/06), i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 29226).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Acabar l’estudi del sanejament de Colomers,
Jafre, Verges, la Tallada i Viladamat per poder re-
dactar, tramitar i aprovar el projecte constructiu de
la solució escollida i procedir a la licitació i l’adju-
dicació de les obres de la manera més ràpida possi-
ble.

b) Instar les empreses que en resultin adjudicatàries
de les obres perquè les acabin abans de l’estiu del
2002.

c) Instar l’empresa adjudicatària de les obres dels
col·lectors de Bellcaire i Albons a acabar-les.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2001

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

Resolució 1071/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’aprofitament de l’ai-
gua depurada de l’estació depuradora
d’aigües residuals de Torroella de
Montgrí (Baix Empordà)
Tram. 250-02019/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 29, 11.12.2001, DSPC-C 272

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 11 de desembre de 2001, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre l’aprofitament de
l’aigua depurada de l’estació depuradora d’aigües
residuals (EDAR) de Torroella de Montgrí (Baix Em-
pordà), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya (tram. 250-02019/06), i
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 31152).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta al Govern a elabo-
rar un projecte d’incorporació de tractament terciari
a la estació depuradora d’aigües residuals de Torroe-
lla de Montgrí (Baix Empordà), perquè les aigües
depurades puguin ésser reutilitzades per al reg.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2001

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve Josep M. Fabregat
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Resolució 1072/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la contaminació de
l’aqüífer del Baix Ter i la llibertat d’ac-
cés a la informació en matèria de medi
ambient
Tram. 250-01963/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 29, 11.12.2001, DSPC-C 272

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 11 de desembre de 2001, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre la contaminació de
l’aqüífer del baix Ter i la llibertat d’accés a la infor-
mació en matèria mediambiental, presentada pel
Grup Parlamentari Popular (tram. 250-01963/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Prendre les mesures necessàries perquè, de ma-
nera immediata, es procedeixi a frenar la contami-
nació de l’aqüífer del Baix Ter.

b) Donar compliment a la normativa relativa a la lli-
bertat d’accés a la informació en matèria de medi
ambient.

c) Impulsar la creació de les infraestructures neces-
sàries que permetin oferir un bon servei d’aigua
potable als municipis que reben aigua del aqüífer
del Baix Ter.

d) Impulsar els controls necessaris per a garantir
que les plantes de tractament de purins compleixen
amb la normativa europea que protegeix la salut i
del medi ambient.

e) Portar a terme controls periòdics de les aigües
subterrànies de les comarques d’Osona, el Mares-
me, l’Alt Camp, el Baix Camp, el Tarragonès, el
Baix Penedès, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segar-
ra, el Segrià, l’Urgell, l’Alt Empordà, el Baix Em-
pordà, el Pla de l’Estany i el Gironès per a poder
avaluar-ne els nivells de contaminació per nitrats.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2001

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

Resolució 1073/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció d’una
conducció d’aigües de les fonts del
riu Cardener al dipòsit de Sant Llorenç
de Morunys (Solsonès)
Tram. 250-01928/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 29, 11.12.2001, DSPC-C 272

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 11 de desembre de 2001, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre la construcció
d’una conducció d’aigües de les fonts del riu Car-
dener al dipòsit de Sant Llorenç de Morunys (Sol-
sonès), presentada pel Grup Parlamentari Popular
(tram. 250-01928/06), i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
31793).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer el
projecte i portar a terme els treballs per a construir
la conducció d’aigües de les fonts del riu Cardener
al dipòsit de Sant Llorenç de Morunys (Solsonès),
atenent la compatibilitat d’aquests nous treballs
amb els que ja s’han realitzat, per a garantir
l’abastament d’aigua a aquesta població al més
aviat possible.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2001

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

Resolució 1074/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les obres de repara-
ció del dipòsit d’aigua de Vilada (Ber-
guedà)
Tram. 250-01938/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 29, 11.12.2001, DSPC-C 272

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 11 de desembre de 2001, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre les obres de repa-
ració del dipòsit d’aigua de Vilada (Berguedà), pre-
sentada per la Sra. M. Dolors Montserrat i Culleré,
juntament amb quatre altres diputats del Grup Par-
lamentari Popular (tram. 250-01938/06), i les esme-
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nes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 31791).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a portar
a terme durant l’exercici actual les obres de repara-
ció del dipòsit d’aigua de Vilada (Berguedà).

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2001

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

Resolució 1075/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’abastament d’aigua
a Vilada (Berguedà)
Tram. 250-01939/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 29, 11.12.2001, DSPC-C 272

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 11 de desembre de 2001, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre la captació d’aigua
i la construcció d’un nou dipòsit a Vilada (Bergue-
dà), presentada per la Sra. M. Dolors Montserrat i
Culleré, juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Popular (tram. 250-01939/06), i
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 31790).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Analitzar, conjuntament amb l’Ajuntament de
Vilada (Berguedà), les mesures a prendre per a mi-
llorar la garantia de l’abastament d’aigua.

b) Redactar els projectes que se’n derivin.

c) Portar a terme la reparació d’un dels dipòsits ac-
tuals, per a assegurar-ne el rendiment correcte.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2001

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

Resolució 1076/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la qualitat de les ai-
gües provinents de l’estació depura-
dora de Santa Oliva (Baix Penedès)
Tram. 250-01749/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 29, 11.12.2001, DSPC-C 272

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 11 de desembre de 2001, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre la millora de la
qualitat de les aigües provinents de l’estació depu-
radora d’aigües residuals (EDAR) de Santa Oliva
(Baix Penedès) per a fer-ne l’abocament a la riera
de la Bisbal, presentada pel Sr. Martí Carnicer i
Vidal, juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi (tram. 250-01749/06), i les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
29239).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a pren-
dre les mesures necessàries per a garantir que l’es-
tat de les aigües residuals depurades a l’estació de
Santa Oliva (Baix Penedès), tingui la qualitat sufi-
cient per a permetre’n l’abocament al torrent del
Lluc i fer possible la recuperació dels aqüífers de la
zona.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2001

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

Resolució 1077/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la millora del pont de
Parellades, al municipi de Sant Pere
de Ribes (Garraf)
Tram. 250-01970/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 29, 11.12.2001, DSPC-C 272

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda
el dia 11 de desembre de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre la signatura d’un conve-
ni amb l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes (Garraf)
per a reforçar l’estructura del pont de les Parellades i
fer compatible el trànsit de vehicles amb el de via-
nants, presentada per la Sra. M. Dolors Montserrat i

1.10.

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



Núm. 255 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 21 de gener de 2002

19

Culleré, juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Popular (tram. 250-01970/06), i
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 31131) i pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 31761).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar
les gestions pertinents davant l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes (Garraf) perquè es millori, si escau,
l’estructura del pont de Parellades i sigui compati-
ble el pas de vehicles amb el de vianants.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2001

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

Resolució 1078/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les obres d’arranja-
ment del riu Tenes, al terme municipal
de Bigues i Riells (Vallès Oriental)
Tram. 250-01930/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 29, 11.12.2001, DSPC-C 272

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 11 de desembre de 2001, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre la neteja i les obres
de reparació del riu Tenes, al terme municipal de
Bigues i Riells (Vallès Oriental), presentada pel
Grup Parlamentari Popular (tram. 250-01930/06), i
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 31792).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudi-
ar la necessitat de portar a terme l’arranjament dels
trams del riu Tenes que puguin comportar un alt
grau de risc per a la població, al terme municipal de
Bigues i Riells (Vallès Oriental).

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2001

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

Resolució 1079/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la neteja del fons de
l’embassament de la Baells (Berguedà)
Tram. 250-01940/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 29, 11.12.2001, DSPC-C 272

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 11 de desembre de 2001, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre la neteja del llit de
l’embassament de la Baells i de l’últim tram de la
riera que hi aboca les aigües, presentada per la Sra.
M. Dolors Montserrat i Culleré, juntament amb qua-
tre altres diputats del Grup Parlamentari Popular
(tram. 250-01940/06), i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
31068).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Elaborar el document tècnic per a una actuació
de neteja del fons de l’embassament de la Baells
(Berguedà), per a determinar-ne l’abast, les caracte-
rístiques tècniques, les condicions de seguretat i la
justificació paisatgística.

b) Prendre en consideració el document esmentat,
en igualtat de condicions a la resta de propostes
presentades, per a formular el Programa 2002 de
conservació i neteja de llits fluvials.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2001

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

Resolució 1080/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el suport a la campa-
nya «Roba neta»
Tram. 250-01753/06

Adopció: Comissió Permanent de Legis-
latura sobre la Unió Europea i d’Actuaci-
ons Exteriors, Cooperació i Solidaritat
Sessió núm. 13, 11.12.2001, DSPC-C 274

COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA SOBRE LA UNIÓ

EUROPEA I D’ACTUACIONS EXTERIORS, COOPERACIÓ I

SOLIDARITAT

La Comissió Permanent de Legislatura sobre la
Unió Europea i d’Actuacions Exteriors, Cooperació
i Solidaritat, en sessió tinguda el dia 11 de desem-
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bre de 2001, ha estudiat el text de la Proposició no
de llei sobre el suport a la campanya «Roba Neta»
com a mesura a favor del respecte dels drets ele-
mentals dels treballadors subcontractats en els paï-
sos del Sud (tram. 250-01753/06), presentada pel Sr.
Àlex Masllorens i Escubòs, juntament amb altres
quatre diputats del G. P. Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, i les esmenes presentades pel G. P. de Con-
vergència i Unió (reg. 27408).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Donar suport a la campanya d’informació i sen-
sibilització públiques «Roba neta» sobre les condi-
cions de producció de roba i material esportiu.

b) Demanar a les empreses productores i distribuï-
dores de roba i d’altres productes de consum, que
facin un esforç de transparència, assumeixin llur
responsabilitat social en els processos de fabricació
i sotmetin llurs activitats a un control efectiu i inde-
pendent que garanteixi el respecte dels drets més
elementals dels treballadors que subcontracten als
països del Sud.

c) Impulsar de manera enèrgica, atenent la crida del
Parlament Europeu, la creació d’una etiqueta o cer-
tificació social que permeti al consumidor identifi-
car els productes que han estat elaborats respectant
els set convenis bàsics de l’Oficina Internacional
del Treball.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2001

El secretari El president de la Comissió
Jordi Ausàs i Coll Joan Maria Pujals i Vallvé

Resolució 1081/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la condemna de la
violació dels drets humans a l’Afga-
nistan
Tram. 250-01833/06

Adopció: Comissió Permanent de Legis-
latura sobre la Unió Europea i d’Actua-
cions Exteriors, Cooperació i Solidaritat
Sessió núm. 13, 11.12.2001, DSPC-C 274

COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA SOBRE LA UNIÓ

EUROPEA I D’ACTUACIONS EXTERIORS, COOPERACIÓ I

SOLIDARITAT

La Comissió Permanent de Legislatura sobre la
Unió Europea i d’Actuacions Exteriors, Cooperació
i Solidaritat, en sessió tinguda el dia 11 de desem-
bre de 2001, ha estudiat el text de la Proposició no
de llei sobre la condemna de la violació dels drets
humans a l’Afganistan (tram. 250-01833/06), pre-
sentada pel G. P. d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya:

a) Expressa la seva preocupació per la situació de
les dones i les nenes afganeses, a les quals no es re-
coneix cap dret i es veuen abocades a la pobresa, la
misèria, la prostitució i la mort.

b) Manifesta la seva solidaritat amb el poble afga-
nès en general i demana al Govern de la Generalitat
que es manifesti públicament en aquest sentit.

c) Manifesta la seva condemna per la violació dels
drets humans que portin a terme totes les forces fo-
namentalistes que lluiten a l’Afganistan, especial-
ment en les zones controlades pels talibans, però
també en les controlades pels partits radicals de la
facció rival de l’Aliança del Nord.

d) Expressa el seu suport a les Nacions Unides en la
seva tasca de diàleg i pacificació a la zona.

e) Demana al Govern de la Generalitat que sol·liciti
al Govern de l’Estat la seva mediació davant les
Nacions Unides i el Parlament Europeu per tal que
en la resolució del conflicte afganès posi en primer
terme el respecte dels drets humans i no pas els in-
teressos econòmics i estratègics.

f) Fa una crida a la societat catalana perquè mostri
la seva solidaritat amb el poble d’Afganistan, i es-
pecialment amb les seves dones.

g) Insta el Govern a expressar el seu compromís
destinant una partida econòmica d’ajut a les associ-
acions democràtiques que lluiten pels drets humans
i pels drets de les dones.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2001

El secretari El president de la Comissió
Jordi Ausàs i Coll Joan Maria Pujals i Vallvé

Resolució 1082/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la condemna de l’es-
clavatge i l’adhesió a la Declaració de
la Conferència mundial contra el ra-
cisme
Tram. 250-02032/06

Adopció: Comissió Permanent de Legis-
latura sobre la Unió Europea i d’Actuaci-
ons Exteriors, Cooperació i Solidaritat
Sessió núm. 13, 11.12.2001, DSPC-C 274

COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA SOBRE LA UNIÓ

EUROPEA I D’ACTUACIONS EXTERIORS, COOPERACIÓ I

SOLIDARITAT

La Comissió Permanent de Legislatura sobre la
Unió Europea i d’Actuacions Exteriors, Cooperació
i Solidaritat, en sessió tinguda el dia 11 de desem-
bre de 2001, ha estudiat el text de la Proposició no
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de llei sobre la condemna de l’esclavatge i l’adhesió
del Parlament de Catalunya a la Declaració de la
Conferència Mundial contra el Racisme (tram. 250-
02032/06), presentada pel G. P. d’Iniciativa per Ca-
talunya - Verds (IC-V).

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

RESOLUCIÓ

1. El Parlament de Catalunya condemna l’esclavat-
ge al qual han estat sotmesos diversos pobles del
món i al qual, malauradament, continuen en l’actu-
alitat sotmesos milions de ciutadans i ciutadanes,
sobretot infants.

2. El Parlament de Catalunya s’adhereix a la Decla-
ració de la Conferència Mundial contra el Racisme,
reunida a la ciutat de Durban (Àfrica del Sud).

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2001

El secretari El president de la Comissió
Jordi Ausàs i Coll Joan Maria Pujals i Vallvé

Resolució 1083/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la condemna de
l’atac terrorista als Estats Units i l’im-
puls de la cultura de la pau i el diàleg
internacional
Tram. 250-02051/06

Adopció: Comissió Permanent de Legis-
latura sobre la Unió Europea i d’Actuaci-
ons Exteriors, Cooperació i Solidaritat
Sessió núm. 13, 11.12.2001, DSPC-C 274

COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA SOBRE LA UNIÓ

EUROPEA I D’ACTUACIONS EXTERIORS, COOPERACIÓ I

SOLIDARITAT

La Comissió Permanent de Legislatura sobre la
Unió Europea i d’Actuacions Exteriors, Cooperació
i Solidaritat, en sessió tinguda el dia 11 de desem-
bre de 2001, ha estudiat el text de la Proposició no
de llei sobre la condemna de l’atac terrorista als
Estats Units i l’impuls de la cultura de la pau i el
diàleg internacional (tram. 250-02051/06), presen-
tada pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-
V), i l’esmena presentada pel G. P. de Convergència
i Unió (reg. 33412).

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

RESOLUCIÓ

1. El Parlament de Catalunya condemna radicalment
els brutals atemptats terroristes de l’11 de setembre
als Estats Units d’Amèrica i expressa la seva cons-
ternació i la seva solidaritat amb les víctimes.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Oposar-se a qualsevol forma de guerra i a impul-
sar, amb els mitjans que tingui al seu abast, la col-

laboració del conjunt de la comunitat internacional
en la recerca dels responsables, sempre des del res-
pecte del dret internacional, evitant respostes des-
proporcionades i indiscriminades que podrien in-
crementar l’escalada de la violència, i cercant el
màxim acord internacional amb els instruments
multilaterals existents, com les Nacions Unides i el
Tribunal Penal Internacional. La consideració de
l’atac com un acte de guerra i l’activació del punt 5
del tractat de l’OTAN escrit per a altres circumstàn-
cies i en un altre context- encamina la resposta a
una acció bèl·lica convencional, i incrementa, així,
els riscos de l’escalada de la violència i d’esquitxar
en la resposta població innocent. Més seguretat
equival a més justícia, per això el Parlament de
Catalunya insta el Govern a oposar-se a qualsevol
forma de guerra.

b) Impulsar amb tots els mitjans al seu abast els va-
lors de la cultura de la pau, rellançant polítiques de
seguretat alternatives.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2001

El secretari El president de la Comissió
Jordi Ausàs i Coll Joan Maria Pujals i Vallvé

1.15. MOCIONS

Moció 125/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre la política cultural
Tram. 302-00165/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 47, 18.12.2001, DSPC-P 74

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 18 de
desembre de 2001, d’acord amb els articles 130 i
concordants del Reglament, ha debatut la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu
sobre la política cultural (tram. 302-00165/06), pre-
sentada pel diputat Sr. Josep Bargalló Valls, del G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i l’esmena
presentada pel G. P. de Convergència i Unió (reg.
35510).

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

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Donar compliment, abans de finalitzar aquest perí-
ode de sessions, al punt VIII. 2. de la Resolució 241/
VI del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació de
política general del Consell Executiu, adoptada pel
Ple el 5 d’octubre de 2000, que, textualment, diu:
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a pro-
moure el Pla 2001-2004 per a la reindustrialització
cultural i el foment de la creació cultural i a pro-
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moure, així mateix, la xarxa única d’infraestructu-
res culturals bàsiques, tant pel que fa als aspectes
patrimonials com als creatius, d’acord amb les al-
tres administracions catalanes i els agents culturals
dels diversos sectors, per mitjà del Departament de
Cultura i l’Institut d’Indústries Culturals.»

b) Establir, d’acord amb les associacions del sector,
línies específiques de promoció i difusió de la crea-
tivitat artística innovadora, tant en el camp de l’art
visual i plàstic com en el del teatre, la música, la li-
teratura, les noves tecnologies i l’audiovisual, espe-
cialment pel que fa a la gent més jove.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2001

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

Moció 126/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre el foment de la creació, l’in-
crement de la producció i l’afavoriment
de la reactivació del mercat interior per-
què les produccions audiovisuals cata-
lanes responguin a les necessitats i les
demandes dels espectadors
Tram. 302-00166/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 47, 18.12.2001, DSPC-P 74

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 18 de
desembre de 2001, d’acord amb els articles 130 i
concordants del Reglament, ha debatut la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu
sobre el foment de la creació, l’increment de la pro-
ducció i l’afavoriment de la reactivació del mercat
interior perquè les produccions audiovisuals catala-
nes responguin a les necessitats i les demandes dels
espectadors (tram. 302-00166/06), presentada pel
diputat Sr. Ricard Fernández Deu, del G. P. Popular,
i les esmenes presentades pel G. P. de Convergència
i Unió (reg. 35511) i pel G. P. d’Iniciativa per
Catalunya - Verds (IC-V) (reg. 35514).

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

MOCIÓ

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Dotar la Corporació Catalana de Ràdio i Televi-
sió (CCRTV), abans d’esgotar l’actual període de
sessions, d’un contracte-programa que estableixi
les funcions i els continguts d’interès públic de Te-
levisió de Catalunya i les Emissores de la Generali-
tat i contribueixi a llur viabilitat financera.

b) Garantir el pluralisme dels mitjans de comunica-
ció audiovisual mitjançant la presència dels sectors
polítics i socials representatius i el respecte, en el

marc de la llibertat d’expressió, de les persones i
del que representen.

c) Garantir la professionalitat dels càrrecs de direc-
ció a les empreses filials de la CCRTV.

2. El Parlament de Catalunya assumeix el compro-
mís d’acabar els treballs de la ponència conjunta de
l’audiovisual, d’acord amb l’encàrrec establert en
la Resolució 3/VI, sobre els mitjans audiovisuals de
Catalunya, adoptada pel Ple el 15 de desembre de
1999.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2001

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

Moció 127/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la seguretat en l’àmbit peni-
tenciari
Tram. 302-00164/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 47, 18.12.2001, DSPC-P 74

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 18 de
desembre de 2001, d’acord amb els articles 130 i
concordants del Reglament, ha debatut la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu
sobre els seus propòsits de capteniment pel que fa a
la seguretat en l’àmbit penitenciari (tram. 302-
00164/06), presentada pel diputat Sr. Daniel Sirera i
Bellés, del G. P. Popular, i les esmenes presentades
pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
(reg. 34546), pel G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya (reg. 35468), pel G. P. Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 35492) i pel G. P. de Conver-
gència i Unió (reg. 35527).

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

MOCIÓ

1. El Parlament de Catalunya, pel que fa al trasllat
de reclusos a centres hospitalaris, insta el Govern a:

a) Crear una comissió, integrada pels departaments
d’Interior, de Justícia i de Sanitat i Seguretat Social,
que estudiï les mesures a adoptar per a millorar la
coordinació de les accions que els corresponen amb
la finalitat de garantir la seguretat dels membres
del Cos dels Mossos d’Esquadra, els funcionaris i
la resta del personal que treballa a les presons, del
personal mèdic penitenciari i del personal sanitari
dels hospitals en els casos de trasllat d’interns per a
ésser tractats en els centres hospitalaris de Cata-
lunya.

b) Trametre al Parlament, en el termini màxim de
quatre mesos, l’estudi elaborat per la comissió in-
terdepartamental esmentada a l’apartat 1.a en què es
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tinguin en compte totes les actuacions destinades a
garantir la seguretat dels membres del Cos dels
Mossos d’Esquadra, dels funcionaris, del personal
mèdic penitenciari i del personal sanitari dels hos-
pitals en els casos de trasllat d’interns per a ésser
tractats en els centres hospitalaris de Catalunya
d’acord amb les mesures que estableixi la comissió
a què fa referència l’apartat 1.a.

c) Crear mòduls especials de seguretat en els cen-
tres hospitalaris que encara no en disposen amb
l’objectiu que els interns que són traslladats per a
ésser tractats no comparteixin espais amb el públic
i evitar que els interns intentin fugir confonent-se
amb la resta de pacients.

2. El Parlament de Catalunya pel que fa als permisos
i les sortides programades dels interns, insta el Go-
vern a:

a) Revisar els sistemes de classificació interior dels
reclusos i dels protocols d’identificació dels interns
amb necessitats de supervisió per raons de segure-
tat, amb l’objectiu de fer compatible la necessària
reinserció social dels interns amb la seguretat dels
professionals que els han d’acompanyar en els tras-
llats i en les sortides programades.

b) Garantir l’assistència de la Policia de la Genera-
litat-Mossos d’Esquadra en tots els permisos de sor-
tida programats per als quals legalment es requereix
la seva presència.

c) Incrementar el nombre d’agents del Cos de la
Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra desti-
nats a serveis penitenciaris.

d) Revisar el protocol existent amb l’objectiu
d’incrementar el nombre d’agents encarregats de
l’acompanyament dels interns en els trasllats dels
reclusos, tot elaborant un nou model de fitxa d’in-
formació bàsica per als trasllats que millori la infor-
mació de què disposen les forces que han de portar
a terme el trasllat.

e) Adoptar, amb l’acord previ de la Junta de Segure-
tat de Catalunya en aquest sentit, les mesures neces-
sàries perquè, en l’àmbit del que disposa la legislació
vigent, els membres de la Policia de la Generalitat-
Mossos d’Esquadra es facin càrrec de les operaci-
ons de trasllat de reclusos en l’àmbit territorial de
Catalunya.

3. El Parlament de Catalunya, pel que fa a la segure-
tat en els centres penitenciaris i a la seguretat dels
professionals que hi treballen, insta el Govern a:

a) Dotar, en el termini màxim de quatre setmanes,
de dispositius de seguretat tots els professionals
que tenen contacte amb els interns dels centres pe-
nitenciaris de Catalunya i, en aquest sentit, com-
pletar la dotació d’intercomunicadors per a tots els
funcionaris de vigilància, i de polsadors d’alarma
individuals per a la resta de professionals que tre-
ballen en àrees altres que les de vigilància i aug-
mentar els controls per a evitar el tràfic i el con-
sum d’estupefaents a l’interior de les presons.

b) Revisar, en el termini màxim de quatre mesos, els
sistemes de seguretat estàtica de tots els centres pe-

nitenciaris de Catalunya, amb l’objectiu de moder-
nitzar-los abans d’acabar l’any 2002.

c) Incrementar i millorar les infraestructures i els
recursos destinats a garantir l’assistència mèdica a
l’interior dels centres penitenciaris de Catalunya,
tot incorporant progressivament la possibilitat d’in-
cloure les especialitats i la realització de proves ra-
diològiques o similars.

d) Portar a terme les reformes estructurals necessà-
ries per a garantir que en el termini màxim d’un any,
les dependències on els interns i els professionals
duen a terme activitats conjuntes gaudeixin de bona
visibilitat des de l’exterior d’aquestes.

e) Completar la implantació, en el termini màxim de
quatre mesos, de mecanismes de seguretat que im-
pedeixin que les dependències on els interns i els
professionals duen a terme activitats conjuntes pu-
guin tancar-se des de dins.

f) Evitar la concentració d’interns considerats po-
tencialment perillosos en els centres penitenciaris,
distribuint-los en diferents centres de Catalunya
separats de la resta de la població penitenciària,
amb la finalitat de poder-ne fer un seguiment espe-
cial i aconseguir-ne el retorn, al més aviat possible,
a les dependències ordinàries, i accelerar el procés
de construcció de noves cabines de control a totes
les presons catalanes.

g) Utilitzar totes les possibilitats que permet la nor-
mativa vigent amb l’objectiu de garantir, mitjançant
braçalets electrònics de detecció, que els interns
puguin gaudir de l’aplicació del règim obert i ga-
rantir, alhora, llur localització en cas de trencament
de condemna.

4. El Parlament de Catalunya, pel que fa al personal
penitenciari, insta el Govern a:

a) Adequar el nombre de funcionaris, de personal
laboral i d’altres professionals que treballen a l’in-
terior de les presons catalanes, i, especialment, en
les presons on es concentra un elevat nombre d’in-
terns considerats perillosos, amb l’objectiu de ga-
rantir el manament constitucional de facilitar la re-
habilitació i la reinserció dels interns.

b) Executar i incrementar els programes de forma-
ció continuada per al personal penitenciari i per a la
resta de professionals (metges, infermers, educa-
dors socials, etc.) que treballen amb interns a les
presons de Catalunya previstos per al període
2001-2003.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2001

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

1.15.
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Moció 128/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre política familiar
Tram. 302-00174/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 47, 18.12.2001, DSPC-P 74

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 18 de
desembre de 2001, d’acord amb els articles 130 i
concordants del Reglament, ha debatut la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu
sobre política familiar (tram. 302-00174/06), pre-
sentada pel diputat Sr. Ernest Benach i Pascual, del
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les es-
menes presentades pel G. P. Popular (reg. 35503) i
pel G. P. de Convergència i Unió (reg. 35525).

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

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar, perquè es tramiti abans que acabi el període de
sessions vinent, el Projecte de llei de suport a les
unitats familiars. Per a elaborar aquest text el Go-
vern ha de tenir en compte els textos presentats pels
grups parlamentaris a la ponència conjunta creada
al Parlament.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2001

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

Moció 129/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre els menors que viuen al
carrer
Tram. 302-00171/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 47, 18.12.2001, DSPC-P 74

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 18 de
desembre de 2001, d’acord amb els articles 130 i
concordants del Reglament, ha debatut la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre
els menors que viuen al carrer (tram. 302-00171/06),
presentada pel diputat Sr. Martí Sans i Pairutó, del
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i les esmenes
presentades pel G. P. Popular (reg. 35502) i pel G. P.
de Convergència i Unió (reg. 35512).

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

MOCIÓ

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

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

b) Potenciar la diversificació dels recursos exis-
tents, atenent la multiplicitat de tipologies de me-
nors en situació de risc social i en el marc del nou
model d’atenció al menor, de manera que siguin es-
pecialitzats i oberts a la interculturalitat.

c) Consensuar, amb la participació de les forces par-
lamentàries, les administracions locals i les entitats
d’iniciativa social, el nou model d’atenció als me-
nors desemparats i en situació de risc social, que
comprèn:

Primer. Un mapa de recursos i programes destinats
als menors desemparats.

Segon. Una revisió dels objectius de la Direcció
General d’Atenció al Menor que permeti identificar
els programes, els recursos i el finançament pel que
fa a la prevenció del risc social, la protecció dels
menors desempatats i en situació d’alt risc social i
l’increment de recursos, la formació, el suport i la
inserció sociolaboral, especialment per als menors
immigrants, i també l’agilitació dels tràmits de tute-
la.

Tercer. El compromís de potenciar les relacions
amb les entitats i els sectors que gestionen els recur-
sos i els programes par a l’atenció del menors des-
emparats i en situació d’alt risc social, en els termes
previstos en el nou model.

2. El Parlament de Catalunya, atès que la suficiència
del sistema de recursos només es pot assolir fent-ne
un finançament adequat, insta el Govern a:

a) Revisar els criteris i els mòduls de finançament
actualment vigents comuns a tots els serveis pres-
tats en l’àmbit de l’atenció i la protecció dels me-
nors desemparats i en situació de risc social.

b) Adoptar, en el marc de la revisió dels criteris i
mòduls vigents de finançament, les mesures neces-
sàries perquè els convenis entre l’Administració i
les entitats arribin de manera progressiva a cobrir el
cent per cent de la despesa real.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2001

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

1.15.
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Moció 130/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre la política d’atenció a la
infància en situació d’alt risc social
Tram. 302-00172/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 47, 18.12.2001, DSPC-P 74

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 18 de
desembre de 2001, d’acord amb els articles 130 i
concordants del Reglament, ha debatut la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu
sobre la política d’atenció a la infància en situació
d’alt risc social (tram. 302-00172/06), presentada
per la diputada Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cen-
dra, del G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-
V), i les esmenes presentades pel G. P. Popular (reg.
35501) i pel G. P. de Convergència i Unió (reg.
35513).

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

MOCIÓ

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a des-
envolupar el nou model d’atenció als menors des-
emparats i en situació d’alt risc social amb la parti-
cipació de les entitats municipalistes i dels agents
socials implicats, i a negociar amb aquests mateixos
sectors la seva aplicació per a poder-ne complir les
previsions, tenint en compte el mapa de necessitats
i recursos, i també les competències de les diferents
Administracions.

2. El Parlament de Catalunya, pel que fa als centres
i serveis d’atenció a menors en situació de desem-
parament i risc social, insta el Govern a:

a) Revisar els criteris i els mòduls econòmics actual-
ment vigents dels centres col·laboradors per a fer-ne
l’homologació, atenent a la plantilla de cada centre
segons la seva tipologia, els criteris de redistribució
del personal, el mòdul diari per menor i les necessi-
tats d’infraestructura.

b) Adoptar, en el marc de la revisió dels criteris i els
mòduls vigents de finançament, les mesures neces-
sàries perquè la subvenció que atorga l’Administra-
ció per finançar la prestació del servei arribi de
manera progressiva a cobrir el cent per cent de la
despesa real.

c) Crear una xarxa única d’atenció als infants des-
emparats i en situació de risc social que integri els
centres propis i els col·laboradors o de gestió dele-
gada, que ha de tenir el mateix marc regulador de
llur funcionament, drets i obligacions i regir-se en
forma de concert.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer
efectiu i a reforçar el criteri de prioritat pressupos-

tària establert per la Llei 8/1995, del 27 de juliol,
d’atenció i protecció dels infants i adolescents. Amb
aquesta finalitat, la partida de la Direcció General
d’Atenció al Menor ha de tenir, en el pressupost de
l’any 2002, un increment no inferior al 25% respec-
te al de l’any 2001, i s’ha de tenir en compte aquest
increment els dos anys següents.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2001

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

Moció 131/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre el capteniment pel que fa
a la política sanitària
Tram. 302-00175/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 47, 18.12.2001, DSPC-P 74

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 18 de
desembre de 2001, d’acord amb els articles 130 i
concordants del Reglament, ha debatut la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu
sobre el capteniment pel que fa a la política sanitària
(tram. 302-00175/06), presentada pel diputat Sra.
M. Ángeles Esteller Ruedas, del G. P. Popular, i les
esmenes presentades pel G. P. Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 35491), pel G. P. d’Esquerra
Republicana de Catalunya (reg. 35500) i pel G. P.
d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V) (reg.
35515).

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

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Aprofundir en el procés de modernització del sis-
tema sanitari en l’àmbit de l’aplicació de les políti-
ques sanitàries, tot orientant la disposició i el funci-
onament de les unitats organitzatives del sistema a
satisfer les necessitats i les preferències del pacient,
atès que el ciutadà, usuari del sistema sanitari, ha
d’ésser concebut com un subjecte de drets i no ex-
clusivament com a perceptor o destinatari de ser-
veis, per a reforçar la confiança que els ciutadans
han de tenir envers el sistema.

b) Fer efectiu un pla d’empresa de l’Institut Català
de la Salut (ICS) que tingui en compte els plans es-
pecífics dels seus hospitals i de l’atenció primària i
que contingui els seus objectius en els àmbits fi-
nancers, de recursos humans i de serveis.

c) Elaborar i presentar al Parlament el disseny del
projecte del contracte programa de l’ICS amb la
Generalitat, amb l’objecte de contractar el marc de
relacions i el sistema de seguiment i avaluació de
l’activitat de l’Institut.

1.15.
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d) Elaborar i presentar, en el termini de sis mesos,
un estudi tècnic que tingui en compte els instru-
ments necessaris per a la modernització de l’ICS,
l’autonomia de gestió i funcionament dels centres
que l’integren, la racionalització de la seva despesa,
l’optimització dels seus resultats, la participació
dels seus professionals i l’assoliment d’una resposta
sanitària de qualitat i eficient. Aquest estudi també
ha d’analitzar la conveniència d’una modificació
legal de la seva naturalesa jurídica.

e) Impulsar les mesures necessàries per a fer possi-
ble l’estabilitat, la incentivació i la promoció profes-
sional del personal de l’ICS, d’acord amb l’evolu-
ció de les necessitats assitencials.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2001

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

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 partici-
pació en el finançament de l’execució
del projecte de centre de natura «El
Bosquet del Mil·lenni»
Tram. 250-01446/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 27 de la Comissió de Po-
lítica Cultural, tinguda el dia 25.10.2001 (DSPC-C
244).

Proposició no de llei sobre l’aplicació
de recursos suficients per a la traduc-
ció d’assaigs del català al castellà i
l’anglès, en el marc de la campanya
«Cataluña hoy»
Tram. 250-01665/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 28, tinguda el dia 15.11.2001 (DSPC-C
255).

2.10.25.

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG RETIRADA CANVI O DECAÏMENT
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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 turisme de Cata-
lunya
Tram. 200-00049/06

Esmenes a la totalitat presentades
Reg. 35938 i 35945 / Admissió a tràmit: Mesa de
la Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turis-
me, 15.01.2002

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 35938)

1
ESMENA NÚM. 1
A la totalitat
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

De retorn del Projecte de llei.

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS (REG. 35945)

1
ESMENA NÚM. 1
A la totalitat
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds
(IC-V)

De retorn del Projecte de llei.

Projecte de llei de drets reals de ga-
rantia
Tram. 200-00058/06

Text presentat
Reg. 36031 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.01.2002

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 18 de desembre de
2001, es va prendre, entre d’altres, l’acord que es
reprodueix a continuació:

«A proposta del Conseller de Justícia s’aprova
l’avantprojecte de Llei de Drets Reals de Garantia i
s’autoritza l’esmentat Conseller perquè el presenti
al Parlament.»

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

Antoni Vives i Tomàs

PROJECTE DE LLEI DE DRETS REALS DE GARANTIA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Aquesta Llei, reguladora dels drets reals de garan-
tia, parteix de la Llei 22/1991, de 29 de novembre,
de garanties possessòries sobre cosa moble, el con-
tingut de la qual es limitava a béns mobles i amb
aquesta Llei es modifica parcialment el règim que
establia i s’amplien les modalitats de garantia real.

Les novetats introduïdes per aquesta Llei són les
que es descriuen a continuació.

La Llei amplia l’objecte del dret real de retenció als
immobles. Es tracta de considerar al dret de reten-
ció sobre immobles com un dret real i donar-li els
mateixos efectes que actualment preveu l’article 2n
d’aquesta Llei. Això comporta, d’acord amb la le-
gislació hipotecària, la constància registral d’aquest
dret.

L’admissió del dret de retenció sobre immobles
com a veritable dret real fa que el centre de gravetat
de les garanties que regula aquesta Llei ja no sigui
la possessió d’una cosa moble, sinó simplement la
possessió de la cosa objecte de la garantia.

La regulació del dret de retenció sobre immobles fa
que s’hagi de preveure una regulació del dret real
d’anticresi, tenint en compte que l’única diferència
entre el dret de retenció d’immobles i l’anticresi rau
en què el dret de retenció és de constitució unilate-
ral, imposat per la persona retenidora, mentre que
l’anticresi és de constitució bilateral, a partir d’un
acord de voluntats.

Es milloren els mecanismes de realització del valor
de la cosa objecte de la garantia, amb la finalitat de
treure’n el màxim rendiment econòmic i amb els
menors costos possibles, en benefici tant de la per-
sona deutora com de la creditora. En aquest sentit,
les persones creditora i garant poden acordar que
l’objecte de la garantia sigui alienat directament per
qualsevol d’elles o a través d’una tercera. A manca
d’aquest acord, la creditora pot realitzar el valor de
la cosa mitjançant subhasta pública notarial o al-
guns dels altres mecanismes que, segons l’objecte
de la garantia, ja preveia la Llei de 1991.

La Llei amplia els pressupòsits del dret de retenció,
i inclou les despeses útils com a originadores
d’aquesta garantia.

Es fa una nova regulació del dret de retenció dels
béns mobles de poc valor, per tal d’augmentar
l’operativitat de la garantia i baixar els seus costos.
Es tracta d’un mecanisme alternatiu de constitució
de la retenció per als béns mobles de valor inferior
a 500 euros, basat en criteris de simplicitat sense,
però, minvar la seguretat jurídica de les persones
que intervenen en la relació jurídica. A més de la
constitució, l’operativitat del dret de retenció també
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es veu, en aquest cas, agilitada, i es permet a la per-
sona retenidora disposar lliurement de la cosa, lle-
vat del cas que constin degudament inscrites limita-
cions de la facultat de disposició.

S’elimina el principi d’especialitat a la penyora. En
efecte, cal tenir en compte que en un sistema de pu-
blicitat que es basa principalment en la possessió i,
de manera secundària, en l’existència d’un instru-
ment públic, el principi d’especialitat pot ser de di-
fícil concreció a la pràctica. En aquest sentit, la dis-
tribució de responsabilitat entre els diferents objec-
tes donats en penyora ha de ser merament voluntà-
ria, en comptes de venir imposada per la Llei.

S’estableix el principi de subrogació real, per tal de
resoldre la qüestió relativa als crèdits pignorats el
venciment dels quals es produeix abans que el ven-
ciment del crèdit garantit amb penyora; en aquest
cas, la garantia recaurà sobre l’objecte rebut com a
conseqüència del pagament.

La regulació dels drets reals de garantia ha de fer
preveure la futura regulació de la hipoteca a l’orde-
nament jurídic de Catalunya.

CAPÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1. ELS DRETS REALS DE GARANTIA

Els drets reals de garantia són:

a) El dret de retenció.

b) La penyora.

c) L’anticresi.

ARTICLE 2. EFICÀCIA GENERAL DELS DRETS REALS DE

GARANTIA

1. Els efectes dels drets reals de garantia són:

a) La retenció de la possessió de la cosa fins al pa-
gament complet del deute garantit.

b) La imputació dels fruits de la cosa als interessos
del deute garantit i, si s’escau, al capital.

c) La realització del valor de la cosa, en els casos
previstos legalment.

2. Tant en la imputació dels fruits com en l’atribució
del preu obtingut en la realització del valor de la
cosa, el crèdit de la persona retenidora se sotmet a
les regles generals sobre prelació de crèdits.

3. La transmissió del crèdit garantit comprèn també
la de la garantia.

CAPÍTOL II

EL DRET DE RETENCIÓ

ARTICLE 3. CONCEPTE

La persona posseïdora de bona fe de cosa aliena
que l’hagi de lliurar a una altra persona pot exercir

el dret de retenció en garantia del pagament dels
deutes a què fa referència l’article 4.

ARTICLE 4. CONSTITUCIÓ

1. Les obligacions que originen el dret de retenció
són:

a) El rescabalament de les despeses necessàries per
a la conservació i la gestió de la cosa, i de les despe-
ses útils.

b) El rescabalament dels danys produïts per raó de
la cosa a la persona obligada al lliurament.

c) La retribució de l’activitat realitzada per raó de
la cosa, per encàrrec de la persona posseïdora legí-
tima, sempre que hi hagi hagut un pressupost ac-
ceptat i que l’activitat realitzada s’adeqüi a aquest.

d) Els interessos de les obligacions garantides en
aquest article, des que sigui notificat el dret de re-
tenció en la forma prevista en aquest article.

e) Qualsevol altre deute al qual la Llei atorgui ex-
pressament aquesta garantia.

2. La persona retenidora ha de comunicar notarial-
ment a la deutora i a la propietària, si fos una altra,
la decisió de retenir, la liquidació practicada i la
determinació de l’import de les obligacions prece-
dents. Aquestes poden oposar-s’hi judicialment du-
rant el termini de tres mesos, a comptar des de la
data de la notificació.

Si allò retingut és una finca que constitueix l’habi-
tatge familiar, la notificació també s’ha de fer  a la
persona cònjuge o a la convivent.

3. Un cop comunicada notarialment la decisió de
retenir, si el dret de retenció recau sobre una finca o
un dret inscrit sobre una finca, la persona retenido-
ra pot exigir al seu titular l’atorgament d’escriptura
pública de reconeixement del dret real de retenció,
a efectes de la seva inscripció en el Registre de la
Propietat. L’escriptura ha de determinar:

a) La liquidació practicada i la determinació de
l’import de les obligacions.

b) El valor en què les persones interessades taxen la
finca o el dret retinguts, per tal que serveixi de tipus
en la subhasta.

c) El domicili de la persona propietària de la finca o
de la titular del dret retingut, per a la pràctica de re-
queriments i notificacions.

d) Si s’ha pactat l’acord per alienar la finca o el dret
inscrit.

e) La resta de circumstàncies que exigeix la legisla-
ció hipotecària.

ARTICLE 5. POSSESSIÓ DE LA COSA RETINGUDA

1. La persona retenidora es pot negar, àdhuc davant
de terceres persones, a la restitució de la cosa fins
que no se li hagin pagat totalment els deutes que
varen generar la retenció.

2. La persona retenidora ha de conservar la cosa re-
tinguda amb la diligència necessària, i no la pot uti-
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litzar, llevat de l’ús conservatiu. Les despeses ne-
cessàries resultants d’aquesta conservació queden
sotmeses al règim general de la retenció.

3. El dret de retenció s’extingeix si la persona rete-
nidora torna voluntàriament la cosa, encara que
posteriorment en recuperi la possessió.

ARTICLE 6. REALITZACIÓ DEL VALOR DE LA COSA MOBLE

RETINGUDA

1. La persona retenidora, a partir dels tres mesos
que consti de manera fefaent la retenció, i sense que
s’hagi produït l’oposició judicial, d’acord amb l’ar-
ticle 4, pot procedir a la realització del valor de la
cosa moble retinguda per alienació directa o per
subhasta pública notarial.

2. La persona retenidora i la propietària poden
acordar que la cosa moble retinguda sigui alienada
directament per qualsevol d’elles o a través d’una
tercera. Aquest acord, que ha de formalitzar-se ne-
cessàriament en escriptura pública, ha de contenir
els criteris de l’alienació i ha de ser notificat a les
titulars conegudes de drets reals sobre la cosa.

3. A manca d’acord per a la venda directa, la perso-
na retenidora pot procedir a l’alienació de la cosa
moble retinguda per subhasta pública notarial,
d’acord amb les regles següents:

a) Llevat de pacte en contra, la subhasta ha de tenir
lloc en qualsevol notaria del domicili de la persona
deutora, a elecció de la creditora, o, si no hi hagués
notaria demarcada, a qualsevol de les de la capçale-
ra del districte notarial corresponent.

b) La subhasta, a la qual han d’ésser citades les per-
sones deutora i, si fos una altra, la propietària, en la
forma prevista pel Reglament notarial i, si no es tro-
bés alguna d’aquestes persones, per edictes, s’ha
d’anunciar, amb un mínim de cinc dies hàbils i un
màxim de quinze respecte a la data de la seva realit-
zació, en un dels diaris de més circulació en la lo-
calitat on hagi de tenir lloc i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

c) El tipus de la subhasta ha de ser l’acordat entre
la persona creditora i la propietària. En defecte
d’acord, el tipus ha de ser igual a l’import de les
obligacions que varen generar la retenció, més les
despeses ocasionades per l’execució i l’entrega.

d) En el cas que en la subhasta no es presentés cap
postura, se celebrarà una segona subhasta, en un
termini entre dos i quinze dies.

e) Només si la cosa no s’aliena en cap de les dues
subhastes, la persona retenidora la pot fer seva ator-
gant carta de pagament per la totalitat del seu crèdit
i fent-se càrrec de les despeses originades pel pro-
cediment.

4. En cas de retenció de valors sotmesos a cotitza-
ció oficial, l’alienació s’ha de fer segons el seu pro-
cediment específic aplicable d’acord amb la legisla-
ció en aquesta matèria.

ARTICLE 7. REALITZACIÓ DEL VALOR DE LA FINCA O DEL DRET

SOBRE UNA FINCA RETINGUTS

La persona titular d’un dret de retenció inscrit en el
Registre de la Propietat pot procedir a la realització
del valor de la finca o del dret retinguts per aliena-
ció directa o subhasta pública notarial, d’acord amb
les regles que s’estableixen a continuació:

1. La persona retenidora i la titular del dret retingut
poden acordar que aquest dret sigui alienat directa-
ment per qualsevol d’elles o a través d’una tercera.
Aquest acord, que ha de formalitzar-se necessària-
ment en escriptura pública, ha de contenir els crite-
ris de l’alienació i ha de ser notificat a les titulars
conegudes dels drets reals sobre la finca objecte del
dret.

2. A manca d’acord per a la venda directa, la perso-
na retenidora pot procedir a l’alienació del dret re-
tingut per subhasta pública notarial, d’acord amb
les regles següents:

a) La realització es du a terme a la notaria hàbil per
actuar en el lloc on radiqui la finca i, si n’hi hagués
més d’una, davant del que per torn correspongui.

b) La persona retenidora ha de requerir al notari o
la notària competent la iniciació del procediment,
ha d’acompanyar l’escriptura pública a què es refe-
reix l’article 4, degudament inscrita, o, en el seu
defecte, la resolució judicial corresponent.

c) El notari o la notària, després d’examinar la cer-
tesa i regularitat de la documentació presentada,
sol$licita del Registre de la Propietat certificació
del domini i les càrregues de la finca sobre la qual
recaigui el dret objecte de la retenció. Al marge de
la inscripció del dret de retenció, el registrador o la
registradora fa constar que ha expedit l’esmentada
certificació, així com les circumstàncies del proce-
diment seguit.

d) Sense necessitat de requerir de pagament a la
persona deutora, el notari o la notària, transcorre-
guts cinc dies des de la recepció de la certificació
registral, ha de notificar la iniciació de les actuaci-
ons al titular del dret retingut i, si n’és un altre, a la
persona propietària de la finca.

e) Transcorreguts vint dies des de la notificació es-
mentada en l’apartat d), s’ha d’anunciar la subhas-
ta, amb una antelació d’almenys quinze dies respec-
te a la data de la seva realització, en un dels diaris
de més circulació en la localitat on hagi de tenir lloc
i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

f) El tipus de la subhasta és l’acordat entre les per-
sones creditora i propietària, d’acord amb el que
estableix l’article 4. En el cas que en la subhasta no
es presentés cap postura, se ha de celebrar una se-
gona subhasta, en un termini entre dos i quinze dies.

g) Només si la cosa no s’aliena en cap de les dues
subhastes, la persona retenidora la pot fer seva ator-
gant carta de pagament per la totalitat del seu crèdit
i fent-se càrrec de les despeses originades pel pro-
cediment.
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h) Adjudicada la finca o el dret retinguts, la persona
titular del mateix ha d’atorgar escriptura de venda
en favor de l’adjudicatari. L’adquirent pot inscriure
el seu dret en el Registre de la Propietat, amb sub-
sistència de les càrregues anteriors i extinció i
cancel$lació de les posteriors.

ARTICLE 8. RETENCIÓ DE BÉNS MOBLES DE POC VALOR

El dret de retenció sobre una cosa moble de valor
inferior a 500 euros, originat per la retribució de
l’activitat realitzada en la cosa, per encàrrec de la
persona posseïdora legítima, es pot exercir també
d’acord amb les regles següents:

a) La comunicació de la decisió de retenir prevista
a l’article 4.2 pot ser substituïda per una notificació
feta per correu certificat amb acusament de recep-
ció, al domicili de la mateixa persona deutora i de la
propietària si fos una altra. La deutora ha d’indicar
els esmentats domicilis en el moment de l’entrega
de la cosa.

b) Transcorreguts tres mesos des de la notificació
sense que la persona deutora ni la propietària de la
cosa hagin pagat el deute o s’hagin oposat fefaent-
ment a la retenció, la retenidora pot disposar lliure-
ment de la cosa, amb subsistència de les càrregues
preexistents, i llevat que constin degudament ins-
crites limitacions a la facultat de disposició.

En el cas que la cosa hagi estat venuda, el seu pro-
pietari o propietària té dret al romanent del preu
obtingut, una vegada deduïts l’import del crèdit que
va originar la retenció, les despeses de conservació
de la cosa retinguda i les de la seva alienació.

ARTICLE 9. SUBSTITUCIÓ DE LA COSA RETINGUDA

1. Durant la retenció, la persona deutora o la propi-
etària poden imposar a la retenidora la substitució
de la cosa retinguda per una garantia real o fiança-
ment solidari d’entitat de crèdit, que siguin sufici-
ents.

2. S’entén que la garantia real és suficient quan el
preu just de la cosa oferta en garantia arribi a cobrir
l’import del deute que va generar la retenció, i un
25% més, encara que aquest valor fos inferior al
preu just dels béns retinguts.

CAPÍTOL III

LA PENYORA

ARTICLE 10. REQUISITS DE CONSTITUCIÓ

1. La penyora, constituïda per qualsevol títol, re-
quereix:

a) El lliure poder de disposició de la cosa per part
de la persona pignorant.

b) La transmissió de la possessió de la cosa a la per-
sona creditora o a una tercera, d’acord amb la pig-
norant, per qualsevol mitjà admès per la Llei.

2. La penyora no té efectes contra terceres persones
sinó des que consta en instrument públic.

ARTICLE 11. OBLIGACIONS SUSCEPTIBLES DE SER GARANTIDES

AMB PENYORA

1. La penyora pot garantir qualsevol obligació, pre-
sent o futura, pròpia o aliena de la persona pigno-
rant.

2. La penyora pot garantir obligacions de les quals
es desconegui l’import en el moment de constituir-
la. En aquest cas, s’ha de determinar la quantia mà-
xima per la qual respon.

3. Tanmateix, la penyora pot garantir diverses obli-
gacions ja contretes o per contreure en forma si-
multània o successiva entre el mateix deutor o deu-
tora i el mateix creditor o creditora, durant un perí-
ode de temps i per una quantia màxima convinguts.

ARTICLE 12. PLURALITAT DE PENYORES I INDIVISIBILITAT

1. Una cosa pignorada no es pot tornar a pignorar.

2. La garantia és indivisible, encara que es dividei-
xin les posicions jurídiques de crèdit i de deute.

ARTICLE 13. RÈGIM DE LA PENYORA EN RELACIÓ AL SEU

OBJECTE

1. Quan els objectes donats en penyora siguin di-
versos, la persona deutora i la creditora poden fixar
la part de crèdit que cadascuna d’elles garanteix;
en aquest cas, s’entenen constituïts tants drets de
penyora com objectes hi hagi.

2. Es considera com un únic objecte de penyora el
conjunt de coses el valor de les quals en el tràfic es
determina en consideració al seu nombre, pes o
mida.

3. Poden configurar-se com a objectes unitaris de
penyora els conjunts o paquets de valors, com ara
accions, obligacions, bons, crèdits o efectes en ge-
neral d’acord amb la legislació aplicable en la ma-
tèria.

ARTICLE 14. SUBSTITUCIÓ DE LA COSA PIGNORADA

1. Si s’hagués pactat així expressament, la persona
deutora pot substituir la totalitat o una part de les
coses fungibles donades en penyora, entenent per
coses fungibles aquelles que es poden substituir per
d’altres de la mateixa espècie i qualitat.

2. En el cas de valors cotitzables, la substitució
d’uns valors per uns altres es fa pel preu de les res-
pectives cotitzacions en el mercat oficial el dia de
la substitució. En el cas de valors no cotitzables, per
acreditar la substitució és suficient la tinença
d’aquests en poder de la persona creditora pignora-
tícia o de la tercera designada, amb l’oportuna men-
ció inscrita en el mateix efecte o document acredita-
tiu del dret.

3. En els dos supòsits establerts en l’apartat 2 s’ha
de respectar la legislació específica en la matèria, i
són admissibles les diferències de valor fins al cinc
per mil, cas en el qual la persona deutora ha de repo-
sar immediatament la diferència en metàl·lic.
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ARTICLE 15. PRINCIPI DE SUBROGACIÓ REAL

Si l’objecte de la penyora és un dret de crèdit i
aquest resulta pagat abans del venciment del crèdit
garantit amb la penyora, la garantia recau sobre
l’objecte rebut com a conseqüència del pagament.

ARTICLE 16. POSSESSIÓ DE LA COSA PIGNORADA

1. La persona creditora pignoratícia es pot negar a la
restitució de la penyora fins que no li sigui pagat
totalment el crèdit garantit.

2. La persona creditora pignoratícia ha de conservar
la cosa retinguda amb la diligència necessària, i no
la pot utilitzar, llevat de l’ús conservatiu. Les des-
peses necessàries que resultin de la conservació
queden sotmeses al règim de la penyora.

3. Hom presumeix renunciat el dret de penyora
quan la cosa empenyorada es trobi en poder del seu
propietari.

ARTICLE 17. REALITZACIÓ DEL VALOR DE LA COSA

PIGNORADA

1. Un cop vençut el deute garantit amb penyora, la
persona creditora pot procedir a la realització del
valor de l’objecte pignorat, d’acord amb les regles
previstes en aquest article, sempre que no hi hagi
oposició judicial.

2. La persona creditora pignoratícia i la pignorant
poden acordar que la cosa donada en penyora sigui
venuda directament per qualsevol d’elles o a través
d’una tercera. Aquest acord, que ha de formalitzar-
se necessàriament en escriptura pública, ha de con-
tenir els criteris de l’alienació i ha de ser notificat a
les persones titulars conegudes de drets reals sobre
la cosa que no s’extingeixin com a conseqüència
de l’alienació.

3. A manca d’acord per a la venda directa, la perso-
na creditora pignoratícia pot procedir a l’alienació
de la cosa per subhasta pública notarial, d’acord
amb les regles següents:

a) Llevat de pacte en contra, la subhasta ha de tenir
lloc en qualsevol notaria del domicili de la persona
deutora, a elecció de la creditora, o, si no hi hagués
notaria demarcada, a qualsevol de les de la capçale-
ra del districte notarial corresponent.

b) La subhasta, a la qual han d’ésser citats la perso-
na deutora i, si fos una altra, la propietària, en la
forma prevista pel Reglament notarial i, si no es tro-
bés alguna d’aquestes persones, per edictes, s’ha
d’anunciar, amb un mínim de cinc dies hàbils i un
màxim de quinze respecte a la data de la seva realit-
zació, en un dels diaris de més circulació en la lo-
calitat on s’hagi d’efectuar i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

c) En primera subhasta, no s’admeten postures infe-
riors a l’import del deute garantit per la penyora,
més un 20% per les despeses originades pel proce-
diment. La segona subhasta, que pot tenir lloc im-
mediatament a continuació de la primera, té com a
tipus mínim el 75% d’aquesta quantitat. Només si la
cosa no s’aliena en cap de les subhastes la persona

retenidora la pot fer seva atorgant carta de paga-
ment per la totalitat del seu crèdit i fent-se càrrec de
les despeses originades pel procediment.

4. Si la penyora recau sobre diners o títol represen-
tatiu de diners, sempre que sigui per una quantitat
líquida i exigible, la persona creditora els pot fer
seus, sense necessitat de subhasta prèvia, amb
l’únic requisit de notificar-ho prèviament a la deu-
tora.

5. Si la penyora recau sobre valors sotmesos a cotit-
zació oficial, l’alienació s’ha de fer segons el seu
procediment específic d’acord amb la legislació
aplicable en aquesta matèria.

6. Quan els objectes donats en penyora siguin di-
versos, la persona creditora pot exigir que la seva
realització finalitzi quan amb l’alienació d’alguns
dels objectes ja s’hagin cobert el deute garantit i les
despeses de l’execució.

7. L’execució prevista en aquest article no s’ha
d’aplicar necessàriament a les penyores realitzades
pels monts de pietat reconeguts legalment.

CAPÍTOL IV

L’ANTICRESI

ARTICLE 18. CONSTITUCIÓ

1. L’anticresi, constituïda per qualsevol títol, reque-
reix:

a) El lliure poder de disposició de la finca per part
de la persona garant.

b) La transmissió de la possessió de la finca a la
persona creditora o a una tercera, d’acord amb la
garant, per qualsevol mitjà admès per la Llei.

2. El dret d’anticresi s’ha de formalitzar per escrit;
és oposable a tercers d’ençà la seva inscripció
registral.

ARTICLE 19. RÈGIM

1. Són aplicables al dret real d’anticresi les normes
contingudes en els articles 11, 12 i 16.1, amb les
adaptacions que correspongui.

2. Quan les finques gravades siguin diverses, s’ha
de fixar la quantitat del crèdit que garanteix cadas-
cuna d’elles.

3. Durant la retenció, la persona creditora anticrèti-
ca ha d’administrar la cosa amb la diligència neces-
sària per tal d’obtenir-ne els rendiments normals. La
garant pot exigir a la creditora, anualment, la rendi-
ció de comptes de la seva gestió.

ARTICLE 20. REALITZACIÓ DEL VALOR DE LA FINCA

El persona titular d’un dret d’anticresi, inscrit en el
Registre de la Propietat, pot procedir a la realització
del valor de la finca anticrètica en els mateixos ter-
mes que la titular del dret de retenció.
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Aquesta Llei no és aplicable als drets de retenció,
de penyora i d’anticresi constituïts abans de la seva
entrada en vigor.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda substituïda per aquesta Llei, la Llei 22/1991,
de 29 de novembre, de garanties possessòries sobre
cosa moble.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Llei entra en vigor als tres mesos d’haver-
se publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

ANTECEDENTS DEL PROJECTE DE LLEI

– Text de la disposició

– Memòria justificativa

– Marc normatiu

– Taula de disposicions afectades

– Informe econòmic

– Informe jurídic

– Altra documentació

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

Projecte de llei d’adequació de proce-
diments administratius en relació al
règim de silenci administratiu i al ter-
mini de resolució
Tram. 200-00059/06

Text presentat
Reg. 36269 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.01.2002

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 24 de desembre de
2001, es va prendre, entre d’altres, l’acord que es
reprodueix a continuació:

«A proposta de la Consellera de Governació i Rela-
cions Institucionals s’aprova l’avantprojecte de Llei
d’adequació de procediments administratius en re-
lació al règim de silenci administratiu i al termini de
resolució i s’autoritza l’esmentada Consellera per-
què el presenti al Parlament.»

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

Antoni Vives i Tomàs

PROJECTE DE LLEI D’ADEQUACIÓ DE PROCEDIMENTS

ADMINISTRATIUS EN RELACIÓ AL RÈGIM DE SILENCI

ADMINISTRATIU I AL TERMINI DE RESOLUCIÓ

La promulgació de la Llei 4/1999, de 13 de gener,
de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú, va
introduir importants reformes en relació als termi-
nis de resolució dels procediments i la seva notifica-
ció i a la regulació del sentit del silenci.

En concret, l’article 42 d’aquesta Llei estableix
l’obligació de l’administració de dictar resolució
expressa així com els terminis màxims per dictar i
notificar les resolucions.

En aquest sentit, preveu que el termini màxim en
què s’ha de notificar la resolució expressa d’un pro-
cediment no podrà excedir de sis mesos, llevat que,
per una norma amb rang de llei s’estableixi un de
superior o així estigui previst en la normativa co-
munitària europea. A més, disposa que, quan les
normes reguladores dels procediments no fixin el
termini màxim, aquest serà de tres mesos.

D’altra banda, amb l’objectiu d’evitar que els drets
dels ciutadans es vegin perjudicats en el supòsit que
l’Administració no hagi pogut resoldre en el termini
previst, l’article 43.2 de la llei de referència, ha pre-
vist, com a regla general, que els interessats poden
entendre estimades per silenci administratiu les se-
ves sol·licituds, llevat que una norma amb rang de
llei o norma de dret comunitari europeu estableixi
el contrari.

Per aquest motiu, cal regular, mitjançant una norma
amb rang de llei, aquells supòsits en què, per la
complexitat del procediment, es requereix d’un ter-
mini superior als sis mesos per a resoldre i notificar,
i aquells altres on l’estimació per silenci de la sol-
licitud de l’interessat podria afectar greument l’in-
terès general.

L’Administració de la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb els principis d’eficàcia i de celeritat, i
atenent la seva finalitat d’estar al servei dels inte-
ressos dels ciutadans de Catalunya, creu necessari
agilitar en el possible la tramitació dels procedi-
ments administratius i restringir al màxim els supò-
sits que representin, bé una tramitació més llarga del
procediment, bé la desestimació per silenci de les
sol·licituds.

En conseqüència, l’objecte d’aquesta Llei és deter-
minar aquells procediments per als que, amb caràc-
ter absolutament excepcional i pels motius expo-
sats, cal mantenir o establir terminis de resolució i
notificació superiors als sis mesos, així com aquells
supòsits en què s’ha de mantenir o establir el sentit
desestimatori del silenci.

3.01.01.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 255 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 21 de gener de 2002

33

ARTICLE 1. TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ

DELS PROCEDIMENTS

En els procediments administratius que s’esmenten
en l’annex d’aquesta Llei, la resolució expressa ha
de ser notificada als interessats en els terminis mà-
xims que s’hi especifiquen.

ARTICLE 2. SENTIT DEL SILENCI

En els procediments detallats a l’annex d’aquesta
Llei i sens perjudici de l’obligació de l’Administra-
ció de dictar resolució expressa, els interessats po-
den entendre desestimada la seva sol·licitud per si-
lenci administratiu.

ARTICLE 3. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA CONCESSIÓ

D’AJUDES I SUBVENCIONS PÚBLIQUES

Les sol·licituds presentades en els procediments que
puguin comportar la concessió d’ajuts i subvenci-
ons públics, un cop finalitzat el termini sense que
s’hagi dictat i notificat resolució expressa, s’ente-
nen desestimats per silenci administratiu.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA. RÈGIM TRANSITORI DELS

PROCEDIMENTS

Aquesta Llei no és d’aplicació als procediments ini-
ciats amb anterioritat a la seva entrada en vigor, que
es regeixen per la normativa anterior.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA. TERMINIS SUPERIORS A SIS MESOS

Els terminis de resolució i notificació de procedi-
ments no superiors a sis mesos és el previst en la
normativa corresponent.

SEGONA. HABILITACIÓ PER A LA MODIFICACIÓ REGLAMENTÀRIA

El Govern de la Generalitat pot modificar l’annex
d’aquesta Llei sempre que la modificació comporti
que el termini per la resolució i notificació del pro-
cediment sigui inferior a sis mesos o que el sentit
del silenci s’estableixi com a positiu.

ANNEX

Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Núm.: 1

Denominació del procediment administratiu: Ho-
mologació de cursos i activitats per a la millora de
la qualificació professional agrícola i es crea el re-
gistre corresponent.

Normativa reguladora: Ordre de 25 de gener de
1991.

Termini màxim de resolució i notificació: 30 dies.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 2

Denominació del procediment administratiu: Ator-
gament de les llicències per a la pesca d’angula a la
província de Girona.

Normativa reguladora: Ordre de 16 de juliol de
1997

Termini màxim de resolució i notificació: 2 mesos

Efecte del silenci: desetimatori.

Núm.: 3

Denominació del procediment administratiu: Ator-
gament de l’autorització de captació d’alevins de
mugílids al delta de l’Ebre

Normativa reguladora: Ordre de 24 de juliol de
1996.

Termini màxim de resolució i notificació: 2 mesos

Efecte del silenci: desestimatori

Núm.: 4

Denominació del procediment administratiu: Ator-
gament de llicència per a l’extracció del corall.

Normativa reguladora: Decret 291/1983, de 30 de
juny.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos

Efecte del silenci: desestimatori

Núm.: 5

Denominació del procediment administratiu: Regis-
tre de les societats agràries de transformació.

Normativa reguladora: Decret 111/1985, de 25
d’abril.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos

Efecte del silenci: desestimatori

Núm.: 6

Denominació del procediment administratiu: Regis-
tre d’explotacions ramaderes.

Normativa reguladora: Decret 61/1994, de 22 de
febrer.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Departament de Benestar Social

Núm.: 1

Denominació del procediment administratiu: Inte-
gració dels recursos de la iniciativa social no desti-
nats a l’atenció social de la infància i l’adolescèn-
cia, en la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Res-
ponsabilitat Pública.

Normativa reguladora: Decret 284/1996, de 23 de
juliol, Decret 176/2000, de 15 de maig.

Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.
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Núm.: 2

Denominació del procediment administratiu: Reco-
neixement de grau de disminució, de la necessitat
d’assistència d’una altra persona per realitzar els
actes essencials de la vida diària, o de la dificultat
per utilitzar transports públics col·lectius.

Normativa reguladora: Ordre de 15 de novembre de
1982, Decret 145/1994, de 30 de maig.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 3

Denominació del procediment administratiu: Ins-
cripció en el Registre d’Entitats, Serveis i Establi-
ments Socials.

Normativa reguladora: Ordre de 15 de juliol de
1987, Decret 145/1994, de 30 de novembre, Decret
284/1996, de 23 de juliol, Decret 176/2000, de 15
de maig.

Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 4

Denominació del procediment administratiu: Ins-
cripció en el Registre de centres especials de treball
per a persones amb disminució de Catalunya.

Normativa reguladora: Ordre de 12 de juny de
1992, Decret 145/1994, de 30 de maig.

Termini màxim de resolució: 6 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Departament de Cultura

Núm.: 1

Denominació del procediment administratiu: Reco-
neixement de federacions esportives catalanes

Normativa reguladora: Decret 70/1994 de 22 de
març.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 2

Denominació del procediment administratiu: Reco-
neixement i inscripció al Registre d’entitats esporti-
ves de les unions esportives de clubs.

Normativa reguladora: Decret 70/1994 de 22 de
març.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Departament d’Economia i Finances

Núm.: 1

Denominació del procediment administratiu: Regis-
tre de licitadors de la Generalitat de Catalunya.

Normativa reguladora: Decret 323/1998, d’1 de de-
sembre, Decret 167/2001, de 12 de juny.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 2

Denominació del procediment administratiu: Ins-
cripció/ anotació al RMPSVC d’actes de constitu-
ció, fusió, escissió, federació, dissolució i extinció
de mutualitats.

Normativa reguladora: Llei 28/1991, de 13 de de-
sembre.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 3

Denominació del procediment administratiu: Auto-
rització per exercir previsió social, revocació a pe-
tició pròpia i rehabilitació de l’autorització.

Normativa reguladora: Llei 28/1991, de 13 de de-
sembre.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 4

Denominació del procediment administratiu: Ob-
tenció de qualificació de «Jubilació Mutual Garan-
tida».

Normativa reguladora: Decret 253/1997, de 30 de
setembre.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 5

Denominació del procediment administratiu: Apro-
vació dels estatuts i dels reglaments reguladors del
sistema d’eleccions de les caixes d’estalvi.

Normativa reguladora: Decret 190/1989, d’1
d’agost; Decret 172/1994, de 14 de juny.

Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 6

Denominació del procediment administratiu: Apro-
vació de la relació d’entitats amb dret a designar

3.01.01.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 255 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 21 de gener de 2002

35

consellers generals i del nombre de representants
que els corresponguin.

Normativa reguladora: Decret 190/1989, d’1
d’agost; Decret 172/1994, de 14 de juny.

Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 7

Denominació del procediment administratiu: Apro-
vació de la fundació d’una caixa d’estalvis, dels
seus estatuts, reglament regulador del sistema
d’elecció i relació d’entitats amb dret a designar
consellers generals, i l’admissió al Registre.

Normativa reguladora: Decret legislatiu 1/1994, de
6 d’abril; Decret 172/1994, de 14 de juny.

Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Departament d’Ensenyament

Núm.: 1

Denominació del procediment administratiu: For-
malització, modificació i renovació de concerts edu-
catius.

Normativa reguladora: Decret 56/1993, de 23 de
febrer, Decret 139/1994, de 3 de maig.

Termini màxim de resolució i notificació: Abans
que no s’hagi obert el període de preinscripció dels
alumnes per al curs escolar següent.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 2

Denominació del procediment administratiu: Règim
d’autorització de centres docents privats.

Normativa reguladora: Decret 55/1994, de 8 de
març.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Departament de Governació i Relacions Institucio-
nals

Núm.: 1.

Denominació del procediment administratiu: Alte-
ració de termes municipals.

Normativa reguladora: Decret 140/1988, de 24 de
maig, Decret 144/1994, de 14 de juny.

Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 2

Denominació del procediment administratiu: Deli-
mitació de termes municipals en cas de desacord
d’alguna corporació afectada.

Normativa reguladora: Decret 140/1988, de 24 de
maig, Decret 144/1994, de 14 de juny.

Termini màxim de resolució i notificació: 2 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 3

Denominació del procediment administratiu: Cons-
titució d’entitats municipals descentralitzades.

Normativa reguladora: Decret 140/1988, de 24 de
maig, Decret 144/1994, de 14 de juny.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Departament de Justícia

Núm.: 1

Denominació del procediment administratiu: Valo-
ració de persones o famílies sol·licitants d’acolli-
ment simple.

Normativa reguladora: Decret 2/1997, de 7 de ge-
ner, Decret 127/1997, de 27 de maig.

Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 2

Denominació del procediment administratiu: Valo-
ració de persones o famílies sol·licitants d’adopció.

Normativa reguladora: Decret 2/1997, de 7 de ge-
ner, Decret 127/1997, de 27 de maig.

Termini màxim de resolució i notificació: 8 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Departament de Medi Ambient

Núm.: 1

Denominació del procediment administratiu: Auto-
rització per a la utilització d’animals per a experi-
mentació.

Normativa reguladora: Llei 5/1995, de 21 de juny i
Decret 214/1997, de 30 de juliol.

Termini màxim de resolució i notificació: 2 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 2

Denominació del procediment administratiu:
Exempció de creació de comitès ètics d’experimen-
tació animal.
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Normativa reguladora: Decret 214/1997, de 30 de
juliol.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 3

Denominació del procediment administratiu: Acti-
vitats esportives en espais inclosos al PEIN, reser-
ves naturals de fauna salvatge, reserves nacionals
de caça i zones de caça controlada.

Normativa reguladora: Decret 148/1992, de 9 de
juny.

Termini màxim de resolució i notificació: mesos.

Efecte del silenci: 1 desestimatori.

Núm.: 4

Denominació del procediment administratiu: Auto-
rització de tallades forestals arreu.

Normativa reguladora: Llei 6/1988, de 30 de març i
Decret legislatiu 10/1994, de 26 de juliol

Termini màxim de resolució i notificació: Espècies
de creixement lent: 3 mesos. Espècies de creixe-
ment ràpid: comunicació

Efecte del silenci: desestimatori per les autoritzaci-
ons.

Núm.: 5

Denominació del procediment administratiu: Auto-
ritzacions per encendre foc i altres autoritzacions
de prevenció d’incendis forestals.

Normativa reguladora: Decret 187/1994, de 26 de
juliol i Decret 64/1995, de 7 de març.

Termini màxim de resolució i notificació: 1 mes.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 6

Denominació del procediment administratiu: Auto-
rització per a la captura amb finalitats científiques
de qualsevol espècie protegida, cinegètica o objec-
te d’aprofitament piscícola així com de qualsevol
altre vertebrat autòcton i per a la recol·lecció d’in-
vertebrats als espais naturals de protecció especial.

Normativa reguladora: Decret 148/1992, de 9 de
juny i Decret 187/1994, de 26 de juliol.

Termini màxim de resolució i notificació: 1 mes.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 7

Denominació del procediment administratiu: Auto-
rització per obtenir informació gràfica, visual sono-

ra o de qualsevol tipus de les espècies sensibles o
molt sensibles.

Normativa reguladora: Decret 148/1992, de 9 de
juny i Decret 187/1994, de 26 de juliol.

Termini màxim de resolució i notificació: 1 mes.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 8

Denominació del procediment administratiu: Auto-
rització d’abocament d’aigües residuals de terra a
mar, i les seves instal·lacions.

Normativa reguladora: Decret 165/1992, de 26
d’octubre.

Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 9

Denominació del procediment administratiu: Auto-
rització mitjançant programes de descontaminació
gradual dels abocaments d’aigües residuals.

Normativa reguladora: Decret 83/1996, de 5 de
març.

Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques

Núm.: 1

Denominació del procediment administratiu: Auto-
rització per a la realització de serveis de transport
de viatgers discrecionals amb cobrament individu-
al ja siguin sense o amb reiteració d’itinerari.

Normativa reguladora: Decret 319/1990, de 21 de
desembre.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 2

Denominació del procediment administratiu: Ator-
gament de concessions administratives per a l’ocu-
pació del domini públic portuari de la zona de ser-
veis dels ports adscrits a Ports de la Generalitat per
un termini superior a 3 anys o per un altre d’inferior
però amb obres o instal·lacions no desmuntables.

Normativa reguladora: Llei 5/1998, de 17 d’abril,
de Ports de Catalunya.

Termini màxim de resolució i notificació: 8 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.
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Núm.: 3

Denominació del procediment administratiu: Esta-
bliment de la línia d’edificació a distància inferior a
la regulada amb caràcter general.

Normativa reguladora: Llei 7/1993, de 30 de setem-
bre.

Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 4

Denominació del procediment administratiu: Auto-
ritzacions d’obres o activitats en les zones de servi-
tud i d’afectació o dins de la zona delimitada per la
línia d’edificació a les carreteres.

Normativa reguladora: Llei 7/1993, de 30 de setem-
bre.

Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 5

Denominació del procediment administratiu: Auto-
rització d’ús de la zona de servitud de protecció
corresponent al litoral de Catalunya

Normativa reguladora: Decret 55/1992, de 10 de
febrer.

Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Departament de Sanitat i Seguretat Social

Núm.: 1

Denominació del procediment administratiu: Reco-
neixement de l’interès sanitari d’actes de caràcter
científic.

Normativa reguladora: Ordre de 9 d’octubre de
1986.

Termini màxim de resolució i notificació: 2 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 2

Denominació del procediment administratiu: Auto-
rització per a la instal·lació i el canvi de titularitat de
farmacioles.

Normativa reguladora: Decret 253/1993, de 8 d’oc-
tubre.

Termini màxim de resolució i notificació: 9 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 3

Denominació del procediment administratiu: Auto-
rització per a la instal·lació de noves oficines de far-
màcia.

Normativa reguladora: Decret 40/1992, de 17 de
febrer.

Termini màxim de resolució i notificació: 9 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 4

Denominació del procediment administratiu: Auto-
rització corresponent a:

Trasllat d’oficines de farmàcia; locals d’oficina de
farmàcia; i tancament d’oficines de farmàcia.

Normativa reguladora: Decret 40/1992, de 17 de
febrer, Decret 58/1997, de 4 de març.

Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 5

Denominació del procediment administratiu: Esta-
bliment d’horaris i vacances i organització dels ser-
veis d’urgència.

Normativa reguladora: Decret 321/1996, d’1 d’oc-
tubre.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 6

Denominació del procediment administratiu: Auto-
rització per construir i ampliar cementiris.

Normativa reguladora: Decret 297/1997, de 25 de
novembre.

Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 7

Denominació del procediment administratiu: Auto-
rització prèvia per a la creació modificació, amplia-
ció, trasllat i tancament de centres, serveis i establi-
ments sanitaris.

Normativa reguladora: Decret 118/1982, de 6 de
maig. Ordre de 24 de gener de 1983.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 8

Denominació del procediment administratiu: Auto-
rització prèvia per a la creació modificació, amplia-
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ció, trasllat i tancament de centres, serveis i establi-
ments sociosanitaris.

Normativa reguladora: Ordre de 4 d’agost de 1987.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 9

Denominació del procediment administratiu: Auto-
rització de centres sanitaris extractors i
transplantadors d’òrgans.

Normativa reguladora: Ordre de 16 d’agost de
1984.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 10

Denominació del procediment administratiu: Auto-
rització de centres sanitaris per a la realització de
trasplantaments de progenitors hemopoètics.

Normativa reguladora: Ordre de 5 de juliol de
1994.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 11

Denominació del procediment administratiu: Emis-
sió de la certificació sanitària d’ambulàncies.

Normativa reguladora: Decret 182/1990, de 3 de
juliol.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 12

Denominació del procediment administratiu: Auto-
rització de tractaments amb opiacis.

Normativa reguladora: Ordre de 20 de febrer de
1991. Reial decret 75/1990, de 19 de gener. Reial
decret 1131/1990, de 14 de setembre. Reial decret
5/1996, de 15 de gener.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.:13

Denominació del procediment administratiu:
Acreditació de centres hospitalaris.

Normativa reguladora: Ordre de 10 de juliol de
1991.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 14

Denominació del procediment administratiu:
Acreditació de centres i establiments on es realitzen
pràctiques abortives.

Normativa reguladora: Ordre de 17 de novembre de
1992.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 15

Denominació del procediment administratiu: Certi-
ficació de criteris de qualitat de les unitats
assistencials de medicina nuclear.

Normativa reguladora: Reial decret 1976/1999, de
23 de desembre, Reial decret 1566/1998, de 17 de
juliol.

Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 16

Denominació del procediment administratiu: Sanci-
ons en matèria d’higiene alimentària.

Normativa reguladora: Llei 15/1983, de 14 de juliol.
Decret 278/1993, de 9 de novembre.

Termini màxim de resolució i notificació: 9 mesos.

Efecte del silenci: caducitat.

Núm.: 17

Denominació del procediment administratiu: Sanci-
ons en matèria de productes farmacèutics.

Normativa reguladora: Llei 25/1990, de 20 de de-
sembre. Llei 14/1986, de 25 d’abril. Llei 13/1991,
de 13 de desembre. Decret 278/1993, de 9 de no-
vembre.

Termini màxim de resolució i notificació: 9 mesos.

Efecte del silenci: caducitat.

Departament de Treball

Núm.: 1

Denominació del procediment administratiu: Quali-
ficacions i inscripcions de la constitució de coope-
ratives, federacions i confederacions de cooperati-
ves.

Normativa reguladora: Decret legislatiu 1/1992, de
10 de febrer.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.
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Núm.: 2

Denominació del procediment administratiu: Quali-
ficacions i inscripcions, anotacions i cancel·lacions
de fusió pròpia o per absorció i escissió de coope-
ratives.

Normativa reguladora: Decret 33/1993, de 9 de fe-
brer.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 3

Denominació del procediment administratiu: Quali-
ficacions i inscripcions, anotacions i cancel·lacions
de l’acord de dissolució i/o liquidació, així com la
transformació de cooperativa en societat limitada o
de societat limitada en cooperativa

Normativa reguladora: Decret 33/1993, de 9 de fe-
brer.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Departament d’Universitats, Recerca i Societat de
la Informació

Núm.: 1

Denominació del procediment administratiu: Reco-
neixement d’universitats privades.

Normativa reguladora: Llei orgànica 11/1983, de
25 d’agost i Reial decret 557/1991, de 12 d’abril.

Termini màxim de resolució i notificació: 12 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 2

Denominació del procediment administratiu: Crea-
ció, reconeixement, reordenació i revocació de cen-
tres docents universitaris, així com implantació i
revocació de la implantació d’ensenyaments con-
duents a l’obtenció de títols amb validesa acadèmi-
ca oficial en aquests centres.

Normativa reguladora: Decret 258/1997, de 30 de
setembre.

Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

Núm.: 3

Denominació del procediment administratiu: Apro-
vació de l’adscripció i desadscripció de centres do-
cents d’ensenyament superior, així com autorització
i revocació de la implantació d’ensenyaments en
aquests centres.

Normativa reguladora: Decret 390/1996, de 2 de
desembre.

Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos.

Efecte del silenci: desestimatori.

ANTECEDENTS DEL PROJECTE DE LLEI

1. Model de la sol·licitud del director del Gabinet
Jurídic de la Generalitat als advocats en cap de les
assessories jurídiques dels departaments per tal que
facin arribar els procediments que per raó del termi-
ni o del sentit del silenci s’han d’incloure en aquest
Avantprojecte de llei.

2. Propostes dels diferents departaments.

3. Normatives de referència.

4. Estudi econòmic.

5. Noves propostes dels departaments al text de
l’Avantprojecte.

6. Text de l’Avantprojecte de llei d’adequació de
procediments administratius en relació al règim de
silenci administratiu i al termini de resolució.

7. Memòria.

8. Informe jurídic.

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

Projecte de llei sobre un torn especial
de promoció interna del cos auxiliar
administratiu al cos administratiu
Tram. 200-00060/06

Text presentat
Reg. 36270 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.01.2002

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 18 de desembre de
2001, es va prendre, entre d’altres, l’acord que es
reprodueix a continuació:

«A proposta de la Consellera de Governació i Rela-
cions Institucionals s’aprova l’avantprojecte de Llei
sobre un torn especial de promoció interna del cos
auxiliar administratiu al cos administratiu i s’auto-
ritza l’esmentada Consellera perquè el presenti al
Parlament.»

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

Antoni Vives i Tomàs
3.01.01.
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PROJECTE DE LLEI SOBRE UN TORN ESPECIAL DE PROMOCIÓ

INTERNA DEL COS AUXILIAR ADMINISTRATIU AL COS

ADMINISTRATIU

El Govern de la Generalitat de Catalunya, en data
24 de juliol de 2000, va aprovar l’Acord general
sobre condicions de treball del personal de l’àmbit
d’aplicació de la Mesa General de Negociació de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de
12 de juliol de 2000, publicat posteriorment al Dia-
ri Oficial de la Generalitat mitjançant Resolució de
5 de setembre de 2000. Aquest acord preveu en el
seu punt 6.6.2, que durant la vigència del mateix
s’estudiaran els mecanismes i instruments o es pro-
posaran les modificacions legislatives adients per-
què es pugui produir una promoció interna del cos
d’auxiliar d’administració al cos administratiu de
300 places en la mateixa plaça ocupada, sempre que
el funcionari compleixi els requisits adients.

Per tal de possibilitar aquest torn especial de pro-
moció interna, es fa necessària la promulgació
d’una Llei que, d’una banda, permeti que el 100%
de les 300 places pactades siguin incloses en els
processos selectius previstos en aquesta al torn de
promoció interna i, de l’altra, no faci necessària la
modificació del procediment general de promoció
interna establert al Text refós de la Funció Pública i
la normativa de desenvolupament, que es manté per
als altres processos selectius que es puguin convo-
car, simultània o posteriorment, no previstos ex-
pressament en aquesta Llei.

ARTICLE 1

S’autoritza la consellera de Governació i Relacions
Institucionals per convocar processos selectius espe-
cials amb la finalitat de facilitar la promoció interna
del cos auxiliar administratiu al cos administratiu.

ARTICLE 2

El nombre màxim de places del cos administratiu a
cobrir mitjançant els processos convocats d’acord
amb el que estableix l’article 1 és de 300.

ARTICLE 3

Els processos selectius consistiran en un concurs opo-
sició, en el qual s’establiran proves específiques de la
mateixa àrea i especialitat i la valoració de l’expedi-
ent administratiu dels participants, d’acord amb el que
s’estableixi a les bases de les convocatòries.

ARTICLE 4

Només poden participar en els esmentats processos
els funcionaris en servei actiu, que ocupen plaça del
cos auxiliar administratiu o es trobin en una situació
administrativa amb dret a reserva de lloc de treball,
i que faci com a mínim dos anys que hagin accedit
com a funcionari de carrera a l’esmentat cos, reu-
neixin els requisits de titulació exigits en l’article
19 i en la disposició addicional vint-i-tresena del
Decret legislatiu 1/1997 i compleixin la resta de re-
quisits que s’estableixin en la convocatòria.

ARTICLE 5

Els funcionaris que superin els processos dins el
màxim de places a que s’ha fet referència en l’arti-

cle 2, resten destinats amb la mateixa forma de pro-
visió, en el mateix lloc de treball que ocupaven.

ARTICLE 6

Els llocs de treball, llevat que siguin de doble grup,
es reclassificaran en llocs d’administratiu i conser-
varan el mateix nivell de destinació, i, en conse-
qüència, s’amortitzaran les places del cos auxiliar
administratiu. En el cas que no hi hagi nivell equi-
valent en el cos administratiu, se’ls atribuirà el ni-
vell inferior d’aquest.

ARTICLE 7

Els funcionaris afectats per aquesta promoció con-
servaran, en qualsevol cas, el grau personal que tin-
guin consolidat, d’acord amb l’establert a l’article
60 del Decret legislatiu 1/1997.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

S’autoritza el Govern de la Generalitat perquè dicti
les normes de caràcter general necessàries per a
desenvolupar i aplicar aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de les mesures de
suport al retorn dels ciutadans cata-
lans i llurs descendents
Tram. 202-00133/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 35892 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, Josep-Lluís
Carod-Rovira, Josep Bargalló Valls, Portaveu ad-
junt, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya.

Document/proposta: Proposició de llei de les mesu-
res de suport al retorn dels ciutadans i ciutadanes
catalanes i als seus i seves descendents.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Al llarg de la segona meitat del s. XIX i la primera
del s. XX l’emigració catalana a l’exterior va ser for-
ça important. És difícil determinar el nombre de ciu-
tadans/es dels Països Catalans que van emigrar a
d’altres països ja que les estadístiques oficials no
ofereixen dades anuals continuades del moviment
migratori fins al 1882 ni tampoc es disposa de da-
des creuades sobre les zones d’origen dels emi-
grants i els països de destinació. D’altra banda, cal

3.01.02.
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afegir que fins als anys cinquanta només es compta-
bilitzaven dades sobre l’ emigració transoceànica.

Les causes d’aquest fenomen són diverses i a grans
trets, es poden classificar en causes de tipus econò-
mic i de tipus social. Pel que fa a les causes econò-
miques, l’inici de la transició demogràfica i l’im-
portant augment de població que aquesta va
produir va fer que un país basat en l’activitat agrà-
ria com era Catalunya en aquell moment, no pogués
assumir tot aquest creixement demogràfic. D’altra
banda, el gran èxode de població rural que es diri-
gia a les ciutats no podia ser absorbit ja que el pro-
cés d’industrialització es trobava encara a les seves
beceroles.

És per això, que els emigrants procedents dels Paï-
sos Catalans estaven formats majoritàriament per
jornalers i petits camperols que buscaven en l’emi-
gració una millora de la seva situació sòcio-laboral.
Pel que fa a les causes de tipus socials es concreten
bàsicament en la cadena migratòria generada per
l’acció d’emigrants establerts a l’estranger que fe-
ien saber les bones condicions de vida que tenien
des que havien decidit emigrar, l’acció dels agents
reclutadors enviats per països estrangers per tal de
captar mà d’obra i, finalment, en l’evasió del servei
militar. En aquells moments, els països llatinoameri-
cans que més immigració catalana van rebre foren
Argentina i Cuba i més endavant Veneçuela, Brasil i
Uruguai. A partir de 1930, aquesta situació va can-
viar ja que es va paralitzar l’emigració a aquests
països a causa de l’enduriment de la política d’im-
migració als països Llatinoamericans com a conse-
qüència del Crac del 1929 i del futur desenvolupa-
ment de la Segona Guerra Mundial.

Ja al segon terç del s. XX cal destacar l’aparició d’un
nou tipus d’emigrant provocat per la Guerra Civil i
la posterior dictadura franquista: el refugiat polític.
En aquest sentit, només al 1939 el total d’exiliats a
tot l’Estat Espanyol era de 40.000 persones i es cal-
cula que entre el 30% i el 38% eren ciutadans/es de
Catalunya.

La destinació d’aquests refugiats fou principalment
França, tot i disminuir arran de la Segona Guerra
Mundial, i com havia estat ja tradicional en l’emi-
gració catalana anterior, a l’Amèrica Llatina.

Durant el període franquista l’emigració es produ-
eix tant del camp a la ciutat com a l’estranger, so-
bretot a països europeus i que permetrà una impor-
tant font d’entrada de divises. Aquest procés s’aturà
al 1973 amb la crisi del petroli.

Amb el temps, bona part dels emigrants catalans/es
que en el seu moment van haver d’abandonar
Catalunya, van anar retornant. Tanmateix, molts
d’ells van decidir establir-se definitivament al país
que els havia acollit formant allà la seva família i
una nova vida.

En els darrers anys, ateses les condicions de pobre-
sa endèmica i desigualtat que existeix en alguns
països, especialment de l’Amèrica Llatina, bona
part de catalans/es i dels seus i les seves descen-
dents es plantegen retornar a Catalunya davant les
condicions desfavorables que viuen als seus països.

En aquest sentit, el Govern de Catalunya té un deu-
te històric tant amb aquells catalans/es que van ha-
ver d’abandonar el nostre país per diversos motius,
així com amb els seus i les seves descendents. És
per això que es fa necessari articular tot un seguit de
mesures per tal de facilitar el seu retorn i la seva
integració sòcio-laboral a Catalunya.

PROPOSICIÓ DE LLEI

«CAPÍTOL I

DISPOSICIONS DIRECTIVES

ARTICLE 1. PRINCIPIS I OBJECTE DE LA LLEI

Aquesta Llei, basant-se en els principis d’igualtat,
solidaritat, justícia social i subsidiarietat, regula les
actuacions de suport als ciutadans/es catalans/es i
els seus descendents que decideixen retornar a
Catalunya per tal d’exercir-hi la seva activitat pro-
fessional i establir la seva residència.

ARTICLE 2.- FINALITAT

1. La finalitat d’aquesta Llei és donar el suport als
emigrants catalans/es i als seus/seves descendents
que vulguin retornar a Catalunya i que es trobin en
situació de necessitat o desprotecció tot atenent les
seves necessitats bàsiques i afavorint la seva inte-
gració social i laboral.

2. Per assolir aquest objectiu, aquesta Llei desenvo-
lupa tot un seguit de prestacions econòmiques i ac-
tuacions en diversos àmbits com els serveis socials,
el laboral, la formació o l’habitatge.

ARTICLE 3. CONDICIÓ DE RETORNAT

1. Als efectes del que estableix aquesta Llei, tindran
la condició de retornat i per tant el dret a acollir-se a
les actuacions que estableix el Pla d’Ajuda al Retorn:

a) Les persones a les quals es refereix l’article 4,
apartats a) i b), de la Llei 18/1996, de 27 de desem-
bre, de relacions amb les comunitats catalanes a
l’exterior:

b) Les persones residents fora del territori de
Catalunya i llurs cònjuges i descendents, als quals
es refereix l’article 6 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya.

c) Les persones nascudes a Catalunya que en foren
evacuades o bé hagueren d’exiliar-se’n per raons po-
lítiques i que mantenen llur residència a l’estranger.

2. Les persones que, malgrat no disposar de la naci-
onalitat espanyola, siguin descendents de ciutadans
catalans fins al tercer grau de consanguinitat i que
puguin provar haver tingut veïnatge administratiu
continuat a Catalunya.

ARTICLE 4.- PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE RETORNAT

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén que la condició
de retornat, es perd als dos anys des de la data de
retorn definitiu a Catalunya.

ARTICLE 5.- PERSONES DESTINATÀRIES

1.- Serà titular d’un Pla d’Ajuda al Retorn aquella
persona que gaudint de la condició de retornat es-
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tablerta a l’article 3 d’aquesta Llei li sigui concedit
les ajudes previstes en aquesta llei.

2. Serà beneficiària d’un Pla d’Ajuda al Retorn
aquella persona o persones a càrrec de la persona
titular i que són membres de la unitat familiar.

3. S’entendrà com a persones destinatàries del Pla
d’Ajuda al Retorn tant la persona titular com les
beneficiàries.

CAPÍTOL II

REQUISITS I OBLIGACIONS DE LES PERSONES DESTINATÀRIES

ARTICLE 6. REQUISITS

1. Les persones que compleixin la condició de re-
tornat, esmentades a l’article 3 d’aquesta Llei, tin-
dran dret a les diferents actuacions previstes al Pla
d’ajuda al retorn sempre que compleixin les se-
güents condicions:

a) Estar empadronades o haver sol·licitat l’empadro-
nament a qualsevol dels municipis de Catalunya.

b) Haver residit en un estat estranger, com a mínim,
tres anys continuats o cinc no continuats i,
d’aquests, els dos darrers immediatament anteriors.

c) No haver passat més de dos anys des de la seva
tornada definitiva a Catalunya.

d) Que tinguin una edat compresa entre els divuit i
els seixanta-cinc anys.

2. No tindran dret a acollir-se a un Pla d’ajuda al
retorn les persones que siguin beneficiàries de qual-
sevol altre ajut públic derivat de la seva condició de
retornat.

ARTICLE 7. OBLIGACIONS DELS DESTINATARIS

Les persones destinatàries d’un Pla d’Ajuda al Re-
torn estan obligades a comunicar a l’entitat gestora
que correspongui, en el termini d’un mes, els canvis
de situació personal o patrimonial que d’acord amb
aquesta Llei puguin modificar, suspendre o extingir
algunes de les prestacions.

CAPÍTOL III

ACTUACIONS I PRESTACIONS.

ARTICLE 8. ACTUACIONS I PRESTACIONS

Les ajudes per a la integració de les persones retor-
nades que pateixin una situació de desprotecció per
raons de caire socioeconòmic es recullen en el pla
d’ajuda al retorn, que consisteix en l’aplicació coor-
dinada d’algunes o de totes les actuacions següents:

a) Accions prèvies per agilitar i coordinar les actu-
acions dels diferents nivells d’ administració públi-
ca que facilitin la contractació en origen i/o realit-
zació dels tràmits d’empadronament.

b) Prestacions per facilitar el retorn consistents en
una ajuda econòmica per compensar les despeses
del viatge.

c) Prestacions d’urgència, que consisteixen en aju-
des econòmiques de caràcter puntual per fer front a
situacions de necessitat extrema.

d) Formació ocupacional de manera que la condició
de retornat suposi un element de valoració en els
barems d’accés a les diferents activitats de caràcter
ocupacional.

e) Suport a la inserció laboral, mitjançant el Servei
d’Ocupació de Catalunya i l’accés a plans d’ocupa-
ció.

f) Assessorament tècnic i jurídic en cas de creació
d’empreses a Catalunya.

g) Suport, informació i orientació per facilitar la in-
tegració social amb ajudes diverses.

h) Formació per tal de garantir uns coneixements
bàsics de la realitat sòcio-laboral de Catalunya, dels
seus drets i deures i de llengua per tal de facilitar la
seva integració cultural i social.

i) Accés a habitatge social on la condició de retor-
nat suposi un element de valoració en els barems
d’accés a les convocatòries. Així mateix, no serà
necessari acreditar cap tipus de residència prèvia.

j) Accés a la Renda Mínima d’Inserció de manera
que la condició de retornat eximeixi parcialment d’
acomplir les condicions establertes per la llei 10/
1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció
pel que fa a l’exigència d’un període mínim de resi-
dència continuada i efectiva a Catalunya d’un any.

k) Informació i orientació sobre els requisits i docu-
ments necessaris per tal de facilitar l’obtenció de la
nacionalitat en cada cas concret.

l) Assessorament, i si s’escau suport econòmic, res-
pecte a la possible homologació i la convalidació
tant de títols i estudis oficials com del permís de
conduir.

m) Totes les altres actuacions que siguin considera-
des adients.

ARTICLE 9. PRESTACIONS ECONÒMIQUES

1. Les prestacions econòmiques del pla d’ajuda al
retorn, establertes a l’article 11 apartats b) i c), tin-
dran un caràcter puntual i el seu import estarà en
funció de la situació de desprotecció, de les despe-
ses originades pel viatge de retorn, de les necessitats
de les persones destinatàries per establir-se a Ca-
talunya i de les despeses específiques del permís de
conducció necessari per dur a terme la seva activitat
laboral.

2. Les prestacions econòmiques previstes en aques-
ta Llei podran consistir en subvencions a fons per-
dut o en bonificacions de préstecs d’acord amb el
que estableixi el reglament en cada cas. En aquest
sentit, la determinació de la seva quantia màxima i
mínima també s’efectuarà per reglament.

3. Aquestes prestacions seran compatibles amb
d’altres ingressos de les persones beneficiàries de la
forma que determini el reglament.

4. D’acord amb la normativa aplicable, aquestes
prestacions seran intransmissibles i no podran ésser
embargades, retingudes, ni donades en garantia de
cap obligació.
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CAPÍTOL IV

GESTIÓ I ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA.

ARTICLE 10. OFICINA DE GESTIÓ UNIFICADA DEL PLA

D’AJUDA AL RETORN

1. Per tal d’aconseguir la simplificació administrati-
va i la reducció de càrregues burocràtiques, les di-
ferents actuacions establertes en aquesta Llei seran
gestionades mitjançant una Oficina de Gestió Uni-
ficada que coordinarà totes les actuacions dels di-
versos departaments de la Generalitat previstes al
Pla d’Ajuda al Retorn.

2. L’Oficina de Gestió Unificada del Pla d’Ajuda al
Retorn estarà adscrita orgànicament i funcional-
ment al Departament de Benestar Social que nome-
narà un gerent que dirigirà el funcionament de
l’oficina.

3. Les funcions de l’ Oficina de Gestió Unificada
del Pla d’Ajuda al Retorn seran:

a) Verificar formalment les sol·licituds d’atorgament
i la documentació que les acompanya.

b) Elaborar periòdicament un informe d’avaluació
sobre el funcionament del Pla d’Ajuda al Retorn per
tal de valorar-ne el seu desenvolupament i els resul-
tats de la seva aplicació.

c) Coordinar les diferents institucions públiques
catalanes situades a l’estranger per tal de donar a
conèixer aquesta llei a la major quantitat de cata-
lans emigrats i utilitzar aquesta xarxa institucional
per facilitar la realització de tràmits des de l’estran-
ger.

d) Altres establertes per via reglamentària.

4. L’Oficina de Gestió Unificada emprarà en la seva
gestió les noves tecnologies de la comunicació per
tal de facilitar la publicitat de les diferents actuaci-
ons previstes en aquesta Llei i la realització de trà-
mits administratius mitjançant aquestes noves tec-
nologies.

ARTICLE 11. CONSELL ASSESSOR DEL PLA D’AJUDA AL

RETORN

1. Es crearà un Consell Assessor del Pla d’Ajuda al
Retorn on seran representats els diversos departa-
ments de la Generalitat implicats en la implemen-
tació del Pla, així com les administracions locals, les
entitats d’iniciativa social i les organitzacions sindi-
cals i empresarials.

2. Les funcions del Consell Assessor del Pla d’Aju-
da al Retorn seran:

a) Valorar els resultats de l’aplicació del PAR i el
desenvolupament d’altres actuacions relacionades.

b) Emetre informes sobre les consultes que li for-
muli el Govern.

c) Les altres establertes per reglament.

ARTICLE 12. APROVACIÓ DEL PLA D’AJUT AL RETORN

1. L’Oficina de Gestió Unificada en base a les sol·-
licituds rebudes proposarà a les direccions generals

implicades en el desenvolupament del Pla una pro-
posta de resolució per tal que resolguin l’aprovació,
la denegació, la modificació o la suspensió de les
prestacions previstes en aquest Pla d’Ajuda al Re-
torn.

2. Les persones sol·licitants podran interposar re-
curs contra la resolució davant l’òrgan competent
que correspongui d’acord amb el procediment admi-
nistratiu.

ARTICLE 13. CONFIDENCIALITAT DE LES DADES

Totes les persones i tots els organismes que inter-
vinguin en qualsevol actuació referent al Pla d’Aju-
da al Retorn són obligats a vetllar perquè es man-
tingui la reserva sobre les dades confidencials i la
identitat dels destinataris, a fi de salvaguardar el
dret a la intimitat d’aquestes persones, d’acord amb
el que disposa la Llei orgànica 15/1999, del 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter perso-
nal.

ARTICLE 14. COORDINACIÓ AMB LES INSTITUCIONS CATALANES

A L’EXTERIOR

Les diferents institucions públiques catalanes amb
representació a l’exterior així com els Casals Cata-
lans reconeguts i inscrits al Registre de Casals, esta-
blert a l’article 8 de la Llei 18/1996, de 27 de de-
sembre, de relacions amb les comunitats catalanes
de l’exterior, es coordinaran amb l’Oficina de Ges-
tió Unificada del Pla d’Ajuda al Retorn i realitzaran
les funcions de punt d’informació per donar a co-
nèixer aquesta Llei i serviran per la realització dels
primer tràmits des de l’estranger.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA

Es faculta el Govern de la Generalitat per a dictar,
en el termini de sis mesos, des de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, les normes necessàries per a desen-
volupar-la i aplicar-la.

SEGONA

S’eximeix del compliment de les condicions esta-
blertes a l’article 4 apartat 1.b) i 1.d) del Decret
308/1998, d’1 de desembre, de desplegament de la
Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima
d’inserció pel que respecta a la necessitat d’acredi-
tar una residència continuada i efectiva a Catalunya
com a mínim amb un any d’antelació a la data de la
sol·licitud i al requeriment de tenir una edat compre-
sa entre els 25 i els 65 anys.

TERCERA

Es modifica l’article 10 del Decret 118/1998, de 26
de maig, pel qual s’aprova el reglament de relaci-
ons amb les comunitats catalanes de l’exterior i la
corresponent normativa sectorial, per a que la con-
dició de català retornat sigui un element de valora-
ció en els barems d’accés a les convocatòries d’ha-
bitatge social que promogui la Generalitat de
Catalunya.

3.01.02.
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Quarta

El Govern de la Generalitat reservarà un 5% dels
llocs de treball emmarcats en els ajuts destinats a la
contractació de treballadors desocupats per a la re-
alització d’obres i serveis d’interès general i social
per a la subvenció dels costos salarials dels treballa-
dors/es que desitgin i compleixin els requisits fi-
xats per aquesta llei per acollir-se al pla de retorn o
bé ja gaudeixin de la condició de retornat.

CINQUENA

A través de la Xarxa d’Intermediació i Selecció La-
boral en Origen (XILA) en col·laboració amb els
Casals Catalans a l’Exterior es facilitarà la contrac-
tació en origen d’aquelles persones que desitgin i
compleixin els requisits fixats per la present llei per
acollir-se al pla de retorn o bé ja gaudeixin de la
condició de retornat

SISENA

L’entrada en vigor d’aquesta Llei no implica l’aug-
ment de crèdits ni la realització de despeses amb
càrrec al Pressupost vigent. Les obligacions deriva-
des d’aquesta Llei, si s’escau, entraran en vigor a
partir de l’exercici pressupostari vinent.»

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2001

Josep Huguet i Biosca, Josep-Lluís Carod-Rovira i
Josep Bargalló Valls

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

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre la millora
de la carretera C-14 entre Oliana i Coll
de Nargó (Alt Urgell)
Tram. 250-02026/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 33404)

APARTAT 1

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

«Aprovar l’alternativa que sigui l’òptima un cop
analitzades les diferents al·legacions presentades.»

APARTAT 2

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

«Executar el projecte dins els terminis contemplats
en el Pla Comarcal de Muntanya de l’Alt Urgell. I
que en tot cas els pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per l’any 2003 ja incorporin una dota-
ció significativa a l’efecte.»

Proposició no de llei sobre les alterna-
tives a la construcció de la Ronda
Nord de Granollers (Vallès Oriental)
Tram. 250-02031/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 33651)

APARTAT 1

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

«Plantejar un projecte de construcció de la Ronda
Nord d’acord amb les al·legacions presentades per
l’Ajuntament de Granollers.»

APARTAT 2

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

«Elaborar el projecte de soterrament de la Ronda
Nord de Granollers, en el tram més urbà.»

APARTAT 3

LLETRA B)

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

«b) Millora del carrer Joanot Martorell (Grano-
llers), des de la carretera de Caldes fins a la carre-
tera de Barcelona.»

3.10.25.
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ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 33897)

APARTAT 4

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

«4. Fer les gestions davant el Govern de l’Estat
perquè com administració titular de l’autopista A-
7, estudiï l’eliminació del peatge des de Sant Celoni
a Granollers, amb la finalitat de reduir el trànsit
per l’interior de les ciutats.»

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 32980)

APARTAT 1

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya

«1. Rebutjar el projecte de construcció de la ronda
Nord de Granollers de la Direcció General de Car-
reteres en la seva redacció actual i el·laborar-ne un
d’alternatiu que en prevegi el soterrament del tram
central.»

Proposició no de llei sobre l’escas-
sedat d’aigua a la conca del riu Òdena
Tram. 250-02037/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 33283)

APARTAT 3

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

«3. Presentar els estudis encarregats sobre l’aqüí-
fer Carme Capellades i les alternatives previstes
d’abastament als municipis afectats per les possi-
bles limitacions de la declaració de sobreexplota-
ció de l’aqüífer.»

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció del tram J de la carretera C-
243b, entre Sant Sadurní d’Anoia (Alt
Penedès) i Martorell (Baix Llobregat)
Tram. 250-02040/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 33696)

APARTAT 1

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

« El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a reconsiderar el tram “J” que pertany a la
variant de la carretera C-243 de Martorell a Sant
Sadurní d’Anoia al seu pas per Martorell, a fi de
considerar totes les alternatives possibles.»

APARTAT 2

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

«Que es consensuï amb les diferents entitats i orga-
nitzacions afectades els criteris de disseny defini-
tius del tram “J”»

3.10.25.
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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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
 CIUTADANS PEL CANVI (REG. 33284)

APARTAT 3

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

«3. Adoptar les iniciatives necessàries per tal de
potenciar el desenvoupament del Centre Direccio-
nal de Cerdanyola de manera que, actuant
coordinadament en la definició de l’abast de la pro-
tecció ambiental i en la definició d’una estratègia
econòmica al Vallès, es fromalitzi la reserva d’un
primer tram del corredor biològic de connexió en-
tre Collserola i Sant Llorenç del Munt i s’obri l’as-
sentament d’activitats científiques i tècniques.»

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 33895)

APARTAT 1

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

«Incorporar en el Pla Territorial de la Regió Me-
tropolitana de Barcelona els criteris de protecció
de la Via Verda...»

APARTAT 2

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

«Adoptar, en el marc del Pla Territorial de la Regió
Metropolitana de Barcelona, el conjunt d’accions
que potenciïn la vocació econòmica del Vallès, de
manera articulada amb el conjunt metropolità i
amb un objectiu de desenvolupament equilibrat i
sostenible.»

Apartat 3

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

«Adoptar les iniciatives necessàries per tal desen-
volupar les operacions de polígons industrials...»

Proposició no de llei sobre el finança-
ment i l’execució dels projectes de re-
ordenació urbana de l’antic traçat de
la carretera C-35, al pas pel nucli urbà
de Cardedeu (Vallès Oriental)
Tram. 250-02048/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 33894)

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

« El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a estudiar la possibilitat d’acordar un
conveni amb l’ajuntament de Cardedeu on s’esta-
bleixi la possible aportació de la Generalitat en
base als barems pre-establerts per aquest tipus
d’actuació sobre travesseres urbanes amb la prèvia
cessió a l’Ajuntament de Cardedeu de la travessera
corresponent al tram entre la connexió de la C-251
a la BV-5105 i el terme municipal de Llinars del
Vallès»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 33418)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a:
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1. Elaborar un Pla especial de protecció de l’entorn
de la nova carretera Martorell -Sant Sadurní
d’Anoia amb la participació dels diferents ajunta-
ments afectats.

2.Vincular la tramitació del projecte de la nova car-
retera en el tram Gelida - Sant Sadurní d’Anoia la
finalització del procés de debat i d’aprovació de
l’esmentat Pla Especial.»

Proposició no de llei sobre la modifi-
cació del Pla general metropolità
(PGM) pel que fa al sòl no urbanitzable
programat
Tram. 250-02072/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 33523)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya

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

Promoure d’acord amb les administracions respon-
sables del Pla General Metropolità (PGM) la redac-
ció del catàleg metropolità de sòl no urbanitzable
d’interès paisatgístic i l’estudi de modificació de
les claus 20 i 21 que afectin zones d’interès a pre-
servar pels seus valors naturístics, per tal d’incor-
porar-les al catàleg esmentat i establir així àrees
de protecció del sols periurbans existents d’interès
patrimonial, paisatgístic i medi ambiental»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 33421)

APARTAT 1

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

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a
estudiar la supressió dels girs a l’esquerra dels
punts quilomètrics 186 i 188 de la carretera C-31
amb l’objectiu d’evitar que els vehicles creuin l’al-
tre sentit de circulació, per tal d’accedir als càm-
pings “la Ballena Alegre” i “el Toro Bravo”.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 33428)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a estudiar la possible construcció d’un
carril addicional a l’autopista C-32, a la circum-
val·lació de Mataró, per tal de millorar-ne la funci-
onalitat.»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre el camí de
Sant Jaume (GR 65-5), a les comar-
ques del Tarragonès i el Baix Camp
Tram. 250-02093/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 33698)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat, amb motiu de les obres de la carretera
Constantí - la Selva del Camp a mantenir el GR. 65-
5 (camí de Sant Jaume) com a camí pel mateix ús
que tenia abans de fer aquestes obres. Per tant a
construir un camí de servei de material granular,
paral·lel a la nova carretera en els trams que
aquesta ocupi l’esmentat GR.»

Proposició no de llei sobre la continu-
ació dels estudis de la Universitat Po-
litècnica de Catalunya relatius a la pre-
sència de compostos orgànics volàtils
i contaminants entorn de la planta de
compostatge de Manlleu (Osona)
Tram. 250-02094/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 33693)

APARTAT 1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a presentar un informe valoratiu de l’estudi
d’immissions realitzat a la finca Can Cirera (Tore-
lló) fet per l’UPC, un cop l’esmentat estudi s’hagi
finalitzat.»

APARTAT 2

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

De supressió de l’apartat 2.

Proposició no de llei sobre les obres
d’adequació i d’ampliació de les de-
pendències de l’Ajuntament de Cube-
lles (Garraf)
Tram. 250-02099/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 33290)

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

«Participar juntament amb l’Ajuntament de Cube-
lles (Garraf) en les obres de construcció del nou
Ajuntament de Cubelles.»

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 33697)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Consell Execu-
tiu a atendre les al·legacions que pugui presentar
l’Ajuntament de Cubelles a l’anualitat del 2003 del
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, per tal
d’incloure-hi les obres d’ampliació de les depen-
dències de l’Ajuntament de Cubelles.»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre l’estudi de
la problemàtica dels fums industrials
de la zona de Puigbacó i la instal·lació
d’una estació automàtica de la xarxa
de vigilància i prevenció de la conta-
minació atmosfèrica a Torelló (Osona)
Tram. 250-02101/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 33694)

APARTAT 1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu avaluar, d’acord amb el que estableix la Di-
rectiva 96/62/CE sobre gestió i avaluació de la
qualitat de l’aire, la conveniència d’instal·lar un
altre punt de mesurament automàtic fix a la zona de
la Plana de Vic.»

APARTAT 2

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

De supressió de l’apartat 2.

Proposició no de llei sobre la prohibi-
ció de l’ús de perdigons de plom en
determinades zones humides
Tram. 250-02110/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 33890)

APARTAT 2

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

«2. Elaborar un Pla per a l’ampliació de l’aplica-
ció de l’esmentat Reial Decret a les zones humides
que estiguin afectades per la presència plom.»

Proposició no de llei sobre les millo-
res del traçat de la carretera C-246,
entre Sitges i Castelldefels
Tram. 250-02125/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 34741)

APARTAT 1

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

«1. Estudiar les possibles millores en el marc d’un
projecte integral de tot el traçat de la carretera C-
31 (abans C-246)»

APARTAT 2

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

«2. Estudiar un projecte de rotonda tipus diamant
al quilòmetre 18 de la carretera C-31 que poguès
substituir l’actual pont d’accés a la platja de
Castelldefels, possibilitant de forma adequada i se-
gura el pas de vianants en la línea que està estudi-
ant l’ajuntament de la ciutat.»
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APARTAT 3

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

«3. Realitzar el projecte d’una rotonda al quilòme-
tre 18,500 de la dita C-31 cruïlla amb l’avinguda
Màlaga de Castelldefels, d’acord amb les previsi-
ons del propi Ajuntament.»

APARTAT 4

4
ESMENA NÚM. 4
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

«4. Realitzar les obres de manteniment necessàries
de la carretera ara C-31 entre Sitges i Castell-
defels.»

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 34972)

APARTAT 1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu estudiar les possibles millores puntuals de la
carretera C-246 entre Sitges i Castelldefels.»

Proposició no de llei sobre la necessi-
tat de garantir el funcionament de l’es-
tació de tren de RENFE de la Garriga
(Vallès Oriental)
Tram. 250-02126/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

 I UNIÓ (REG. 34971)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a dur a terme les accions necessàries davant
de l’empresa pública RENFE per tal que l’estació

de ferrocarril de la Garriga (Vallès Oriental) es
mantingui en adequades condicions de funciona-
ment.»

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 35225)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a endegar un procès de negociació amb el Go-
vern de l’Estat per tal que garanteixi que l’empresa
pública RENFE mantingui el funcionament i que
garanteixi la presencia continuada del personal ne-
cessari pel bon funcionament de l’estació de tren de
la Garriga (Vallès Oriental), així com garanteixi les
condicions i mesures de seguretat adreçades a la
població i usuaris d’aquest servei.»

Proposició no de llei sobre la necessi-
tat de garantir el dret a la informació en
els diferents indrets del territori català
on es projecti la creació d’un aboca-
dor
Tram. 250-02128/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 34936)

APARTAT 1

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya

«... Catalunya on es projecti la creació de diferents
instal·lacions de tractament i gestió de residus en
què es faci especial esment ...»

APARTAT 2

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya

«... on es projecta la ubicació d’instal·lacions de
tractament i gestió de residus, amb caràcter previ a
la iniciació ...»

3.10.25.
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ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 35335)

APARTAT 1

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

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

1. Continuar amb la tasca desenvolupada, en ende-
gar campanyes informatives en els diferents indrets
del territori de Catalunya on es projecta la creació
d’un abocador, en compliment de la Llei 38/1995,
de 12 de desembre de dret d’accés a la informació
en matèria de medi ambient.

2. Seguir amb aquesta línia de treball i l’encoratja
perquè en les successives campanyes informatives
es faci un especial esment i referència a les neces-
sitats reals que justifiquen la ubicació d’aquests
serveis en el territori afectat.»

APARTAT 2

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

 De supressió de l’apartat 2.

Proposició no de llei sobre l’adequa-
ció de l’increment de les tarifes del
transport metropolità a les previsions
per a l’any 2002
Tram. 250-02131/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 34969)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a què en el supòsit que l’increment final de la
tarifa mitjana ponderada del sistema integrat de
transport metropolità de Barcelona, al final de
l’exercici del 2002, superi l’increment real dels
preus de Catalunya, doni instruccions perquè es
realitzin els ajustaments necessaris a l’hora de con-
fegir les noves tarifes per a l’exercici del 2003, de
manera que es pugui absorbir aquest diferencial,
sense que repercuteixi en els usuaris del transport
públic»

Proposició no de llei sobre la declara-
ció com a monument històric del túnel
ferroviari de Montgat (Maresme)
Tram. 250-02133/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 34742)

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

«... de la Generalitat a iniciar el procés de declara-
ció com a Bé Cultural d’Interès Nacional del Túnel
ferroviari de Montgat (Maresme) per tal que sigui
inscrit al Registre de Béns Culturals ...»

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 35334)

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

De supressió de tot el text de la Proposició no de
llei.

Proposició no de llei sobre la modifi-
cació del projecte d’edificació dels
habitatges del carrer Lancaster i Nou
de la Rambla per tal de garantir el
manteniment de les façanes
Tram. 250-02135/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 34968)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a executar el projecte d’edificació dels habi-
tatges situats al carrer Lancanter núm. 2 i carrer
Nou de la Rambla 11 i 13, de la ciutat de Barcelona,
amb especial cura en la integració de noves edifi-
cacions a l’entorn.»

3.10.25.
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ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 35226)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a sol·licitar a l’Institut Català del Sòl que re-
visi el projecte d’edificació dels habitatges per a
joves del carrer Nou de la Rambla 11 i 13, per tal
que amb la mesura de les possibilitats funcionals
del projecte, es preservin totalment o el màxim pos-
sible les façanes dels immobles i els seus elements
paisatgístics.»

Proposició no de llei sobre la convo-
catòria d’una enquesta ciutadana a
Barcelona i Cerdanyola del Vallès
(Vallès Occidental) tocant a la cons-
trucció del túnel d’Horta
Tram. 250-02137/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa COAG, del 18.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 34932)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya

Apartat 1

«…veïns i veïnes de les ciutats de Barcelona i
Cerdanyola del Vallès i d’altres de municipis del
Vallès Occidental, per conèixer l’opinió...»

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya

Apartat 2

«...veïns i veïnes censats a Barcelona i Cerdanyola
del Vallès i a altres municipis del Vallès Occidental,
majors de 18 anys, ...»

Proposició no de llei per a l’impuls de
la participació ciutadana i de les con-
sultes populars
Tram. 250-02138/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa COAG, del 18.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 34743)

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

Primer paràgraf

«Per tot l’anterior, el Parlament de Catalunya insta
al Govern ...»

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició i modificació
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi

Apartat 3

«3. Instar al Govern de la Generalitat per tal que
faci les gestions oportunes davant del Govern de
l’Estat per tal de procedir a ...»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 34933)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya

Apartat 1

«1. Impulsar polítiques de participació ciutadana, i
en especial a impulsar les consultes d’àmbit
supramunicipal i amb incidència social, econòmi-
ca, i medioambiental.»

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya

Apartat 2

«2. Procedir, en conseqüència, a modificar la legis-
lació autonòmica, en concret la Llei 8/1987, de 15
d’abril, municipal i de règim local i el decret 294/
1996, de 23 de juliol, Reglament de consultes popu-
lars, per tal d’incloure-hi la regulació del procedi-
ment de les consultes supramunicipals.»
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3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya

Apartat 3

«3. Instar al Govern central a delegar d’acord amb
l’article 150.2 de la Constitució les competències
definides a l’article 149.1 apartat 32è sobre auto-
rització per a la convocatòria de consultes popu-
lars per via de referèndum.»

Proposició no de llei sobre la modifi-
cació del Decret 294/1996, de 23 de ju-
liol, pel qual s’aprova el Reglament de
consultes populars municipals per a
impulsar la participació ciutadana i
les consultes populars
Tram. 250-02139/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa COAG, del 18.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 34934)

1
ESMENA NÚM. 1
De supressió
G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya

Article 1

«... els mateixos assumptes d’interès supramunici-
pal i amb incidència mediambiental.»

2
ESMENA NÚM. 2
De supressió
G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya

Article 6.2

De tot l’apartat 2 de l’article 6

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

Article 8

«Un cop concedida, si escau, l’autorització per part
del Govern de la Generalitat, i quan sigui a instàn-
cia municipal, la Direcció ...»

Proposició no de llei sobre els incre-
ments de les tarifes de transport
Tram. 250-02140/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 34967)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a prendre les mesures necessàries per tal que
els criteris de la Comissió de Preus en el moment
d’autoritzar els increments de les tarifes de trans-
port tingui en compte els següents criteris:

– Que la Comissió de Preus de Catalunya, en el
marc de les seves competències en matèria d’apro-
vació de tarifes, preservi en tot moment i que les
tarifes aprovades no ultrapassin el cost del servei.

– Que, pel que fa a l’adaptació a l’Euro, en l’apro-
vació de tarifes es faci estricta observança d’allò
que preveu el Reglament CE núm. 1103/97, de 17 de
juny de 1997, sobre determinades disposicions re-
latives a la introducció de l’Euro (DOCE núm. L
162 de 19-6-97).»

Proposició no de llei sobre la inclusió
de la carretera de Torregrossa a
Margalef a la xarxa comarcal de
Catalunya
Tram. 250-02142/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 35333)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a incloure la carretera que va de Torregrossa
a la N-II, en el nucli de Margalef dins la xarxa local
de Catalunya si així es dedueix de l’estudi d’aques-
ta xarxa.»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre el projecte
de millora del traçat i de desdobla-
ment de la carretera C-15 a les comar-
ques de l’Alt Penedès i Garraf
Tram. 250-02153/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 34966)

APARTAT 1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a estudiar la millora del traçat de la C-15, al
seu pas pel municipi d’Olèrdola.»

APARTAT 2

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a presentar, en el període de 6 mesos l’estudi
informatiu del desdoblament de la C-15 entre
Vilafranca del Penedès i Canyelles»

Proposició no de llei sobre l’habilita-
ció de carrils per a vehicles d’alta ocu-
pació a les vies d’entrada i de sortida
de Barcelona
Tram. 250-02159/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 35227)

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

«Fer un estudi, d’acord amb l’autoritat del Trans-
port Metropolità, sobre la viabilitat de crear carrils
per a vehicles d’alta ocupació a les entrades i sorti-
des de la ciutat de Barcelona.»

Proposició no de llei sobre l’aprofita-
ment del biogàs que es genera al di-
pòsit controlat d’Orís (Osona)
Tram. 250-02167/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 34963)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a valorar positivament les iniciatives per al
reaprofitament energètic del biogàs que es genera
al dipòsit controlat d’Orís (Osona), que es presen-
tin en el marc del projecte de planta de tractament
de lixiviats i del sistema de captació i combustió de
gasos que actualment es tramiten.»

Proposició no de llei sobre l’ampliació
dels horaris de les línies de metro fins
a la una de la matinada els dies labo-
rables
Tram. 250-02176/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 34961)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a requerir a l’ATM per tal que elabori una
proposta de revisió del Pla de Serveis de transport
nocturn dels municipis de l’àmbit de l’EMT, en el
sentit de cobrir adequadament, mitjançant l’ampli-
ació i/o modificació de les línies existents, la de-
manda potencial existent a la franja horària no co-
berta pels serveis diurns de metro i autobusos.»
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ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 35228)

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

«Iniciar les accions necessàries per tal que l’Autori-
tat del Trasport Metropolità acceleri les obres que
han de permetre l’ampliacó desl horaris de totes les
línies de metro fins l’una de la matinada en els dies
laborables, sobre la base que el Govern de l’Estat
(1/3) i el de la Generalitat (2/3) dotin una partida
de 12.000 milions per fer-ho possible.»

Proposició no de llei sobre la valora-
ció positiva del pas de la línia d’alta
velocitat pel Baix Llobregat i pel Bar-
celonès
Tram. 250-02188/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 35229)

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

«El Parlament de Catalunya constata que l’acord
del Ministeri de Foment i el Govern de la Generali-
tat per l’entrada de la línia d’alta velocitat al Baix
Llobregat i el Barcelonès no resol satisfactòriament
l’accés a l’aeroport.»

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 35321)

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

«El Parlament de Catalunya constata i valora posi-
tivament la proposta i les característiques del tra-
çat de la línia d’alta velocitat al seu pas pel Baix
Llobregat i el Barcelonès determinades en el conve-
ni signat el 10 d’octubre del 2001 entre el Ministeri
de Foment, la Generalitat de Catalunya, el Consell
Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de
Sant Boi de Llobregat, el Prat de Llobregat,
Cornellà de Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat.»

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de la variant de la carretera C-
233 de Bellpuig (Urgell) a Flix (Ribera
d’Ebre), o Eix de les Garrigues, al pas
per les Borges Blanques
Tram. 250-02194/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 34955)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a iniciar durant el primer semestre del 2002
la informació pública de la variant de la carretera
C-233 de Bellpuig a Flix, o Eix de les Garrigues, al
seu pas per les Borges Blanques per tal de salvar
l’actual pas a nivell de la línia del ferrocarril i mi-
llorar els accessos a la capital de la comarca.»

Proposició no de llei sobre la tramita-
ció com a projecte de Llei de la decla-
ració de parc natural de l’Alt Pirineu
Tram. 250-02195/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 34954)

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

De supressió de tot el text de la Proposició no de
llei.
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Proposició no de llei sobre la reforma i
el condicionament de la carretera C-
233, o Eix de les Garrigues, entre les
Borges Blanques (Garrigues) i Flix (Ri-
bera d’Ebre)
Tram. 250-02196/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 34953)

APARTAT 1

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

«Presentar durant el primer semestre de l’any 2002
un programa d’actuació integral de reforma i con-
dicionament de la carretera C-233 o Eix de les
Garrigues en el seu tram pendent entre les Borges
Blanques i l’Albagés.»

APARTAT 2

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

«Licitar i iniciar les obres durant l’any 2002 de la
millora i condicionament de la carretera C-233 en
el tram entre les Borges Blanques i Castelldans, que
ja disposa de projecte.»

APARTAT 3

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

«Incloure la carretera C-233 en tot el seu recorre-
gut des de Bellpuig a Flix a la xarxa comarcal de
carreteres de la Generalitat»

Proposició no de llei sobre l’enderro-
cament d’edificis situats als carrers
Lancaster i Nou de la Rambla de Bar-
celona
Tram. 250-02199/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 34952)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a executar el projecte d’edificació dels habi-
tatges situats al carrer Lancaster núm. 2 i carrer
Nou de la Rambla 11 i 13, de la ciutat de Barcelona,
amb especial cura en la integració de les noves edi-
ficacions a l’entorn.»

Proposició no de llei sobre l’adopció
de mesures perquè s’instal.lin panta-
lles acústiques a l’autopista A-19 al
pas pel barri del Cros, a Argentona
(Maresme) i  la carretera B-40 a l’altura
de la urbanització de les Ginesteres,
del mateix municipi
Tram. 250-02207/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 35230)

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

«Realitzar gestions davant l’administració
comptenent per tal que obri negociacioins amb la
concessionària per tal d’instal·lar panmtalles acús-
tiques en el traçat de l’autopista A-19 al seu pas
pel barri del Cors d’Argentona i per la C-60 a l’al-
çada de la urbanització de les Ginesteres.»
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ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 32621)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a elaborar un estudi d’actuació de l’efecte
acústic de l’autopista C-32 (Abans A-19) al seu pas
pel barri del Cros d’Argentona i per la B-40 a l’al-
çada de la urbanització de les Ginesteres, i en el
seu cas, adoptar les mesures correctores correspo-
nents d’acord amb els resultats d’aquest estudi.»

Proposició no de llei sobre la participa-
ció amb l’Ajuntament de Santa Cecília
de Voltregrà (Osona) en la pavimenta-
ció dels camins rurals d’aquest munici-
pi d’acord amb el projecte elaborat pel
consistori
Tram. 250-02208/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 35231)

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

«Participar juntament amb l’Ajuntament de Santa
Cecília de Voltregà (Osona) i el Consell Comarcal
d’Osona en la pavimentació dels camins rurals
d’aquest municipi d’acrod amb el projecte elaborat
pel consistori.»

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 32622)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a col·laborar amb l’Ajuntament de Santa
Cecília de Voltregà (Osona) en la pavimentació dels
camins rurals d’aquest municipi en el marc de les
actuacions per a la millora de camins rurals de
Catalunya incloses dins del Programa de Desenvo-
lupament Rural per al període 2000-2006.»

Proposició no de llei sobre el Conveni
de col.laboració entre l’Institut Nacio-
nal de Meteorologia (INM) i el Departa-
ment de Medi Ambient sobre diverses
qüestions relacionades amb el règim
meteorològic
Tram. 250-02211/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 35236)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya

«(...) insta el Consell Executiu a signar un Conveni
de col·laboració (...)»

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

« (...) amb el règim meteorològic mentre no es por-
ti a terme la transferència de tots les serveis de
metereologia situats a Catalunya que encara depe-
nen de l’Estat.»

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 35458)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a negociar, de manera definitiva, el conveni
de col·laboració entre el Instituto Nacional de Me-
teorologia (INM), organisme dependent del Minis-
teri de Medi Ambient, i el Departament de Medi
Ambient de la Generalitat, sobre ús de xarxes, ins-
truments, estacions i subestacions meteorològiques,
intercanvis d’informació, constitució de la Comissió
Paritària de seguiment i altres qüestions relaciona-
des amb el règim meteorològic; sense perjudici de
les transferències de competències que, per via de
l’article 150.2 de la Constitució espanyola, preveu
la Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorolo-
gia.»
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Proposició no de llei sobre les obres
de millorament de la carretera T-331
en el tram de la Creu del Coll en els
punts quilomètrics 9,5 i 11,5, a les co-
marques del Baix Ebre i el Montsià
Tram. 250-02212/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 34951)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a
agilitzar les fases prèvies a l’execució de les obres
de millora de la carretera T-331 en el tram de la
Creu del Coll entre els punts quiomètrics 9’5 i 11’5
a les comarques del Baix Ebre i el Montsià.»

Proposició no de llei sobre el canvi de
la normativa de sancions per aboca-
ments a rius i rieres, per tal que els di-
ners de les sancions es destinin a la
restauració o millora dels llocs afec-
tats
Tram. 250-02215/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 34950)

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

De supressió de tot el text de la Proposició no de
llei

Proposició no de llei sobre l’ampliació
del servei de transport públic nocturn
per carretera a un àrea d’influència de
setanta quilòmetres de Barcelona
Tram. 250-02216/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 35237)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a pre-
sentar en el termini de tres mesios, una proposta
concreta per a ampliar ... »

Proposició no de llei sobre el calendari
d’execució de les obres del Trambaix i
la reducció de l’impacte ambiental
Tram. 250-02222/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 35232)

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

« ... juntament amb l’Ajuntament de Barcelona,
l’Autoritat del Transport Metropolità i la resta
d’administracions locals afectades, adopti les me-
sures ... »

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 255 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 21 de gener de 2002

59

Proposició no de llei sobre les obres
de reparació i millorament de la carre-
tera V-2611, de la C-250 a Solius (Baix
Empordà)
Tram. 250-02223/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 35317)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a endegar les actuacions escaients davant la
Diputació de Girona per tal que estudiï l’arranja-
ment i millora de la carretera GIV-6611 de Solius i
la seva execució en el termini més curt possible.»

Proposició no de llei sobre les obres
de reparació i millorament de les vies
d’accés a Sant Pere Pescador (Alt
Empordà)
Tram. 250-02224/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 34949)

APARTATS 1 I 4

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a endegar les actuacions necessàries davant
la Diputació de Girona, per tal que estudiïn l’ei-
xamplament del pont del riu Fluvià i un vial de
circumval·lació a Sant Pere Pescador.»

APARTATS 2 I 3

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a endegar les actuacions necessàries davant
l’organisme titular de la via, és a dir, l’ajuntament

de Sant Pere Pescador, per tal que estudiïn l’eixam-
plament i arranjament del camí de Sant Pere Pesca-
dor a Sant Martí d’Empúries i el camí que va de
Vilacolum .»

Proposició no de llei sobre l’execució
del projecte de construcció del pantà
de Foses, a Santa Coloma de Farners
(Selva)
Tram. 250-02225/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 34948)

APARTAT 1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a resoldre la conveniència o no de construir
l’embassament de Fosses, previst en el Pla Hidrolò-
gic de les Conques Internes de Catalunya, d’acord
amb els resultats dels estudis i treballs iniciats per
l’Agència Catalana de l’Aigua sobre la planificació
d’Espais Fluvials a la conca de la Tordera, un cop
aquests s’hagin enllestit.»

Proposició no de llei sobre les condi-
cions de salubritat de l’estany de
Banyoles
Tram. 250-02226/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 35316)

APARTAT 1

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

«El Parlament de Catalunya insta al Consell Exe-
cutiu a col·laborar amb els ens locals de la zona,
per trobar els instruments financers necessaris , per
endegar actuacions de millora de la conservació
dels sistemes naturals i de la qualitat del paisatge
de l’Estany de Banyoles i els seus voltants»

3.10.25.
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Apartat 2

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

De supressió de l’apartat 2.

APARTAT 3

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

De supressió de l’apartat 3.

Proposició no de llei sobre les actua-
cions de neteja del llit del riu Muga
Tram. 250-02227/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 20.12.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 34947)

APARTAT 1

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

De supressió de l’apartat 1.

APARTAT 2

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu revisar les actuacions previstes dins el Pro-
grama de neteja de lleres del 2001, per a la neteja
del tram del riu Muga i del rec Madral que trans-
corre dins del terme municipal de Castelló d’Em-
púries, d’acord amb l’informe emès pel municipi, i a
endegar les actuacions oportunes.»

Proposició no de llei sobre l’exclusió
del finançament del cost  de les càrre-
gues de naturalesa tributària dels
equipaments, els serveis i els establi-
ments de titularitat del Departament de
Benestar social situats en un municipi
i com a requisit necessari perquè el
seu ajuntament pugui negociar el con-
veni de cooperació amb aquell Depar-
tament
Tram. 250-02228/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre la recon-
versió de l’antiga casa forestal Casa
d’en Coll en Centre d’Estudis de Mun-
tanya i Escola de Natura del Parc Na-
tural de Cadí-Moixeró
Tram. 250-02231/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre la propos-
ta catalana a la Xarxa Natura 2000 Re-
gió alpina
Tram. 250-02232/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre la situació
social i econòmica de les persones ví-
dues
Tram. 250-02233/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre el traspàs
de la carretera de Bagà a Coll de Pal
(Beguedà) de la Diputació de Barce-
lona a la Generalitat de Catalunya
abans de l’estiu de 2002
Tram. 250-02234/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre l’augment
de la presència dels cossos policials
als municipis
Tram. 250-02235/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 35861 i 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre el millora-
ment de les carreteres GI-553 i GI-552
d’Arbúcies a Hostalric (Selva)
Tram. 250-02236/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre les conse-
qüències econòmiques del tancament
de l’abocador de Font Ollera (Bergue-
dà)
Tram. 250-02237/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.
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Proposició no de llei sobre el projecte
de transformació de la finca Can
Calopa, a Collserola, en vinyes per a
la producció de vi amb denominació
d’origen «Barcelona»
Tram. 250-02238/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de la línia C-2 de la xarxa de rodalies
de RENFE fins a l’estació de Maçanet-
Massanes per tal de garantir l’adequa-
ció del servei a les necessitats dels vi-
latans
Tram. 250-02239/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre el foment
dels fons ètics, solidaris i ecològics
Tram. 250-02240/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre la dotació
del Sant Hospital de la Seu d’Urgell
amb un vehicle d’assistència mèdica i
una ambulància amb el personal cor-
responent
Tram. 250-02241/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre la denomi-
nació de l’autopista C-16 amb el nom
d’Autopista de Montserrat
Tram. 250-02242/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre la projec-
ció d’un vídeo informatiu de les mesu-
res de seguretat dels autocars de
transport discrecional de viatgers per
carretera
Tram. 250-02243/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.
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Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un nou Centre d’Educació
Infantil i Primària a Cabrils (Maresme)
als terrenys anomenats Les Sorres,
cedits per l’Ajuntament
Tram. 250-02244/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre el
reforçament del ferm i el millorament
de la carretera LV-3113 en el tram que
va de Guissona a Massoteres (Se-
garra)
Tram. 250-02247/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del Decret 289/1997, d’11 de no-
vembre, de creació de la Comissió As-
sessora sobre la Política Institucional
Tram. 250-02248/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre l’augment
de llars d’infants laborals per tal de
potenciar la conciliació de la vida la-
boral i la familiar de les persones tre-
balladores
Tram. 250-02252/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre els barems
utilitzats pel Departament de Benestar
Social i el Departament de Sanitat per
a la concessió del certificat de dis-
capacitat als malalts de fibrosi quística
Tram. 250-02253/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre la posada
en funcionament d’un servei d’admi-
nistració de metadona a toxicòmans
al Centre Sanitari del Solsonès
Tram. 250-02254/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.
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Proposició no de llei sobre el millora-
ment del ferm de les carreteres L-311 i
L-313, de Cervera a Guissona i de
Guissona a Ponts (Segarra)
Tram. 250-02255/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre la neteja i
el manteniment dels col·lectors d’ai-
gües pluvials per a d’evitar les inunda-
cions del túnel de la carretera C-17 a
Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-02256/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre la repara-
ció i la millora de la Bassa Bona de
Vilalba dels Arcs (Terra Alta) i també
de la sèquia que hi aboca i de la que
en neix
Tram. 250-02257/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre la conces-
sió d’ajuts i subvencions per als agri-
cultors del Maresme afectats pel tem-
poral de la setmana del 12 al 18 de no-
vembre de 2001
Tram. 250-02258/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre els conve-
nis de col·laboració entre l’Administra-
ció i l’Associació Arrels, de Perpinyà
Tram. 250-02259/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre la creació
d’una delegació de les emissores de
la Corporació Catalana de Ràdio i Te-
levisió
Tram. 250-02260/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.
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Proposició no de llei sobre els cicles
formatius de grau superior d’àmbit
educatiu, de lleure i social
Tram. 250-02261/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre la situació
de precarietat del parc de bombers de
Sant Climent de Llobregat
Tram. 250-02262/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre la depura-
dora de Pineda de Mar (Maresme)
Tram. 250-02265/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 35861 i 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre la instal·la-
ció de barreres acústiques a les carre-
teres C-32 i C-60 al pas per Argentona
(Maresme)
Tram. 250-02266/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 35861 i 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un pavelló esportiu a Guis-
sona (Segarra)
Tram. 250-02267/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 35861 i 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre la nova
carretera de Solsona a Guissona, en
el tram de Biosca a Guissona (Se-
garra)
Tram. 250-02268/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 35861 i 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.
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Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una nova sortida de l’Eix
Transversal a l’altura de Conill (Se-
garra)
Tram. 250-02269/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 35861 i 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre la repara-
ció de la carretera que va de Conca-
bella a Sant Ramon (Segarra)
Tram. 250-02270/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 35861 i 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre l’electrifica-
ció de la zona de la Mota, a Palol de
Revardit (Pla de l’Estany)
Tram. 250-02271/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 35861 i 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre la necessi-
tat de fer constar en les campanyes
publicitàries les obres realitzades i fi-
nançades per  administracions altres
que la de la Generalitat
Tram. 250-02272/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 35861 i 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre la millora
dels serveis de la línia de rodalia
Manresa - Barcelona
Tram. 250-02273/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 35861 i 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre la protec-
ció del nucli antic de Sant Boi (Baix
Llobregat)
Tram. 250-02274/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 35861 i 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.
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Proposició no de llei sobre mesures
d’increment de la prevenció de la sida
i d’assistència i protecció de les per-
sones afectades pel virus
Tram. 250-02275/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 35861 i 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre la inclusió
de l’Escola de Policia de Catalunya en
l’Escola Europea de Policia (CEPOL)
Tram. 250-02276/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de la xarxa de gasificació de Gas Na-
tural a la Cerdanya
Tram. 250-02277/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre l’extensió
de la xarxa de gasificació de Gas Na-
tural a l’Alt Empordà
Tram. 250-02278/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre la compra
dels terrenys i els edificis de la caser-
na d’alta muntanya de Vielha
Tram. 250-02279/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre el tanca-
ment de l’abocador comarcal del Ber-
guedà i les conseqüències econòmi-
ques que se’n deriven
Tram. 250-02280/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.
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Proposició no de llei sobre l’ampliació
dels serveis de la línia C-2 de rodalia
de Renfe fins a l’estació de Maçanet -
Massanes
Tram. 250-02281/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre la inclusió
del camí rural asfaltat de la riera de
Merlès (Berguedà) a la xarxa de carre-
teres de la Generalitat de Catalunya
Tram. 250-02282/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre el projecte
de construcció del tram de l’autovia
orbital entre Abrera (Baix Llobregat) i
Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 250-02283/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre el cost de
la criopreservació i emmagatzematge
de semen i òvuls de malalts que hagin
de rebre tractament amb risc d’esterili-
tat
Tram. 250-02284/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre les conse-
qüències de la crisi de l’onze de se-
tembre de 2001 en el sector turístic
català
Tram. 250-02285/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un pla de neteja periòdica dels
marges del riu Ebre, des de Riba-roja
d’Ebre (Ribera d’Ebre) fins a la des-
embocadura
Tram. 250-02286/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.
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Proposició no de llei sobre les negoci-
acions amb la companyia Renfe per a
incrementar les unitats de servei i mi-
llorar les estacions de la línia regional
Figueres - Girona - Barcelona
Tram. 250-02287/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre la creació
d’un carril bus en el tram d’entrada a
Barcelona de l’autopista A-2
Tram. 250-02288/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre la millora
de l’atenció sanitària als municipis del
Baix Llobregat nord i la necessitat de
disposar d’un Pla director d’atenció
sanitària primària
Tram. 250-02289/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre l’adaptabi-
litat del servei del tren d’alta velocitat
a persones amb mobilitat reduïda
Tram. 250-02290/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre les defici-
ències del servei de correus a Cube-
lles (Garraf)
Tram. 250-02291/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre la sinistra-
litat a l’Eix Transversal
Tram. 250-02292/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.
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Proposició no de llei sobre la revisió
del Plaseqta pel que fa a la determina-
ció dels riscos de les indústries quími-
ques de Tarragona
Tram. 250-02293/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció del projecte de rehabilitació de
l’edifici de La Igualadina Cotonera, a
Igualada (Anoia)
Tram. 250-02294/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre el reconei-
xement de la Casa de Catalunya de
Sevilla com a comunitat catalana fora
del territori català
Tram. 250-02296/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 35861 i 35913).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2001 a
l’1.02.2002).

Finiment del termini: 04.02.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2001.

Proposició no de llei sobre la prepara-
ció d’una campanya de seguretat de
prevenció i manipulació dels produc-
tes pirotècnics
Tram. 250-02327/06

Rectificació del text presentat
Reg. 35965 / Coneixement: Mesa del Parlament,
15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, comunica
que ha advertit un error en el text de la proposició
no de llei amb núm. de tramitació 250-02327/06.

Al punt 2 de la proposició:

On diu:

«... corresponent per part del Departament de Con-
sum»

Ha de dir:

«... corresponent per part del Departament de Go-
vernació»

Palau del Parlament, 27 de desembre de 2001

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

Proposició no de llei sobre l’autoritza-
ció oficial i garantida de l’entrada del
senyal televisiu català a la Catalunya
del Nord
Tram. 250-02339/06

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 35858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ramon Camp i Batalla, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió Fent ús d’allò que
es preveu als articles 134 i 135 del Reglament del
Parlament de Catalunya, presenta per a la tramitació
la següent Proposició no de Llei.

Document/proposta: Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El fet que TV-3 pugui ésser objecte de recepció a la
Catalunya Nord constitueix un factor enormement
positiu per al manteniment, en aquella àrea territori-
al de l’Estat Francès, de la presència de la llengua i
cultura catalanes, que també els hi són pròpies.
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Han causat gran preocupació en els cercles cultu-
rals del Principat de Catalunya les recents declaraci-
ons del president del consell superior de l’audio-
visual de França en el sentit de que la limitació de
freqüències a aquell Estat, d’aquí a un any i mig,
impossibilitarà la continuïtat de la recepció de TV-3
a aquelles comarques.

Que, cas de confirmar-se aquesta decisió governa-
mental, presa, precisament aquest any 2001, que ha
estat l’Any Europeu de les Llengües, constituiria un
esdeveniment molt negatiu i de molt difícil accep-
tació des del punt de vista cultural, en general, i per
la llengua catalana en particular.

És per tot això que el Grup Parlamentari sotasignat
presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a fi i efecte de que formuli, davant el Govern
Espanyol, per tal que aquest dugui a terme davant el
Govern Francès aquelles accions que siguin neces-
sàries per tal de que quedi oficialment autoritzada i
garantida pel futur la normal visualització del canal
públic català de televisió TV-3 a tota l’àrea de l’Es-
tat Francès de parla catalana.»

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2001

Ramon Camp i Batalla Jaume Farguell i Sitges

Proposició no de llei sobre el paga-
ment de les indemnitzacions pen-
dents per atacs de l’ós corresponents
a l’any 1999
Tram. 250-02340/06

Presentació: Francesc Xavier Boya i
Alós, juntament amb quatre altres dipu-
tats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Reg. 35864 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Boya i Alòs, Joaquim Llena i Cortina, Marta
Camps i Torrents, Ramón Vilalta i Oliva, Antoni
Siurana i Zaragoza, diputats i diputada del Grup par-
lamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu en els articles 134 i 135 del Re-
glament de la Cambra, presenten per a la seva trami-
tació davant del Ple la següent proposició no de Llei.

La reintroducció de l’ós bru al Pirineu mitjançant el
programa LiFE de la Unió Europea, va suposar una
important dificultat afegida per als ramaders de
l’Aran, que van patir especialment l’any 1998 i
1999 importants atacs d’aquests animals als seus
ramats. La manca d’aclimatació dels ossos a aquests
territoris, la facilitat de trobar ramats en llibertat a
les muntanyes i sense vigilància, van ser factors que
van facilitar els atacs sistemàtics de l’ós. En aquell

moment va faltar previsió i molta informació per
part de l’Administració de la Generalitat als territo-
ris afectats i molt especialment als pagesos. Unes
mancances que van dificultar la reintroducció i van
costar importants pèrdues a les explotacions.

La realitat és que, malgrat les subvencions que
l’Administració de la Generalitat ha rebut per part
de la Unió Europea, –segons resposta amb data 22
de març del 2001 van ser 210.419.480 milions de
pessetes–. D’aquests, només 5.649.000 de pessetes
van anar destinades en els anys 1998, 1999, i 2000
a pagar indemnitzacions per atacs de l’ós, al nostre
entendre amb uns criteris molt restrictius. De l’any
1999, però els pagesos d’Aran no han cobrat enca-
ra totes les indemnitzacions que els quedaven pen-
dents per part de la Generalitat. Així ho han mani-
festat en diverses ocasions, i estan en tràmit els
corresponents comprovants d’atacs d’ós a ramats
aranesos. A partir de l’any 2000 i amb la creació
d’un fons al Conselh Generau d’Aran, els paga-
ments s’han normalitzat.

És per aquest motiu que els diputats sotasignants
presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

«Pagar les indemnitzacions pendents de pagament
per atacs de l’ós i corresponents a l’any 1999»

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2001

Francesc Boya i Alòs, Joaquim Llena i Cortina, Mar-
ta Camps i Torrents, Ramón Vilalta i Oliva i Antoni
Siurana i Zaragoza

Proposició no de llei sobre la transfe-
rència efectiva del personal sanitari
dels centres penitenciaris i dels de
justícia juvenil del Departament de
Justícia a la Xarxa Sanitària, especí-
ficament a l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-02341/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V), Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 35874 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els Grups Parlamentaris sotasignants, d’acord amb
allò que preveu l’article 134 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Recomanació número R (98) del Comitè de Mi-
nistres del Consell d’Europa als estats membres que
es refereix als aspectes ètics i organitzatius de les
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atencions a la salut en el medi penitenciari, adopta-
da pel comitè de Ministres del 8 d’abril de 1998 a la
627a reunió de delegats de Ministres, disposa a
l’annex d’aquesta recomanació:

Punt 10 «La política de salut en el medi penitenciari
hauria d’integrar-se en la política nacional de salut,
i ser-ne compatible».

Punt 12 «El paper del Ministeri responsable de sa-
lut hauria d’enfortir en matèria de control d’higiene,
qualitat de les cures de salut i d’organització dels
serveis de salut en el medi penitenciari, segons la
legislació nacional. Hauria d’establir-se una divisió
clara de responsabilitat i de competències entre el
ministeri responsable de la salut i altres ministeris
competents, que han de cooperar per posar en mar-
xa una política de salut en el medi penitenciari».

Apartat D Punt 20 «Les decisions clíniques i qual-
sevol altres avaluacions respecte a la salut de les
persones detingudes haurien de regir-se únicament
per criteris mèdics. El personal de salut hauria
d’operar amb completa independència, dins els lí-
mits dels seus requisits i competència».

Punt 21 «Els infermers i altres membres del perso-
nal de salut haurien de desenvolupar les seves tas-
ques sota la responsabilitat directa del cap mèdic,
qui no ha de delegar al personal paramèdic altres
tasques que aquelles que estan autoritzades per la
llei i pel codi deontològic. La qualitat de les presta-
cions mèdiques i de les cures d’infermeria haurien
de ser avaluats per autoritat qualificada de salut».

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 Nacional
de Salut, el Govern en el termini de divuit mesos
comptadors a partir de la publicació de la Llei, pro-
cedirà a l’harmonització i refesa de: l’assistència
sanitària als interns penitenciaris a què es referei-
xen els articles 3 i 4 de la Llei 17/1979, sobre orga-
nització penitenciària i disposicions concordats.

Tercera. El Govern, mitjançant Reial Decret, a pro-
posta conjunta dels Ministeris interessats disposarà:
a) La participació en el sistema nacional de la sani-
tat penitenciària».

La Llei d’ordenació sanitària de Catalunya esta-
bleix en el seu article 5 que configuren els recursos
del Servei Català de la Salut (SCS), els centres, ser-
veis de salut transferits per l’Administració central
(sanitat penitenciària i de justícia juvenil). A més
configura el SCS com un ens públic que integrarà
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
«integració directa» del personal laboral fix i els
funcionaris de carrera «a la condició de personal
estatutari» d’aquells que prestin serveis en centres
de salut dependents d’aqeustes administracions.

D’acord amb les previsions normatives, resulta evi-
dent que la integració de personal sanitari i de justí-
cia juvenil farà desaparèixer la situació actual de
doble finançament de l’atenció sanitària als presos
i als joves tutelats en els centres de justícia juvenil.
En aquests moments, Institucions Penitenciàries
està pagant mitjançant un concert amb el Servei
Català l’assistència especialitzada i els ingressos en
hospitals públics de ciutadans amb afiliació a la
Seguretat Social, els quals tenen drets a aquestes
prestacions per les seves cotitzacions anteriors o per
estar cotitzant en els tallers productius dels Centres
Penitenciaris.

Les diferents situacions que tenen els presos (règims
tancat, règim obert, permís o en conducció) fa que
aquest tipus de pacients rebin atenció sanitària per
mitjà de dues xarxes paral·leles (CAP i Sanitat Peni-
tenciària), que al no actuar coordinadament –no hi
ha flux d’intercanvi d’informació sobre pacients–
impedeix la continuïtat i seguiment dels tractaments
mèdics (fet especialment greu si coneixen que la
població reclusa està afectada per greus patologies
com VIH, TBC, MTS, etc.), comporta la duplicació
de proves complementàries amb el malbaratament
de recursos sanitaris, de per si escassos, que això
suposa i que es podrien dedicar a millorar les condi-
cions de la població reclusa.

En l’actualitat l’aïllament que pateix la Sanitat Pe-
nitenciària i de Justícia juvenil provoca una sobre-
càrrega dels serveis, estrès en els professionals per
la gravetat de les patologies que afronten dia a dia,
i la precarietat dels mitjans que tenen al seu abast.

Davant aquesta situació, que no és especifica de
Catalunya, sinó que afecta a tot l’estat espanyol, el
Congrés dels diputats, en Moció-referècia núm. Ex-
pedient Núm. 173/00005 de 18 de juny de 1996,
aprovada per tots els Grups Parlamentaris subse-
güent a la Interpel·lació urgent del Griup Parlamen-
tari de Izquierda Unida - Iniciativa per Catalunya
sobre política penitenciària del Govern, acordà per
unanimitat de la Cambra el següent text (punt 5 de
la Moció):

«S’insta també a que es procedeixi en el termini més
breu possible, a la integració progressiva dels cos-
sos facultatius, ATS, infermeria i dels professors
d’EGB d’Institucions Penitenciàries a les respecti-
ves xarxes públiques de sanitat i educació».

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.

Tots els grups parlamentaris d’aquest Parlament han
mantingut reunions amb les centrals sindicals re-
presentatives del personal sanitari de les presons i
de justícia juvenil (CCOO, UGT i CSIF) en les quals
s’ha palesat una demanda unànime del personal sa-
nitari de presons i de justícia juvenil d’integració a
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la Xarxa de Sanitat en una doble fonamentació de
millora del servei sanitari que es presta a la pobla-
ció reclusa i eficiència i eficàcia de la gestió dels
recursos sanitaris públics i d’altre tipus de professi-
onal i la necessitat de mobilitat, promoció professi-
onal d’aquest personal, reciclatge dels coneixe-
ments sanitaris i renovació, ja que avui està aïllat i
confinat a treballar en un àmbit en condicions
sociolaborals d’especial duresa i conflictivitat que
comporten, entre d’altres, situacions d’estrés i
desmotivació.

Per la qual cosa els grups parlamentaris sotasig-
nants presenten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a que en el marc de les polítiques penitenciària i
sanitària, adopti en el termini màxim d’un any les
mesures necessàries per tal de:

1. Iniciar el procés d’integració del personal sanita-
ri dels Centres Penitenciaris de Catalunya i dels de
Justícia Juvenil - Metges, personal d’atenció sanità-
ria (ATS), auxiliars d’infermeria, fisioterapeutes,
psicòlegs clínics i personal sanitari auxiliar especia-
lista a la Xarxa de Sanitat Pública de Sanitat, proce-
dint a la seva transferència efectiva de la Conselleria
de Justícia a la Xarxa Sanitària, específicament a
l’Institut Català de la Salut.

2. Iniciar el procés d’integració jurídica efectiva del
personal sanitari dels Centres Penitenciaris i de Jus-
tícia juvenil en el col·lectiu de personal estatutari,
amb la finalitat de simplificar i racionalitzar la ges-
tió de l’estructura sanitària i unificar la dotació de
recursos sanitaris.

Dolors Comas d’Argemir i Cendra i Joan Boada i
Masoliver, portaveu, del G. P. d’Iniciativa per Cata-
lunya - Verds; Carme Figueras i Siñol i Joaquim
Nadal i Farreras, portaveu, del G. P. Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, i Joan Ridao i Martín i Josep
Huguet i Biosca, portaveu, del G. P. d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de mesures d’emergència i l’eva-
cuació de les vies de comunicació vià-
ries
Tram. 250-02342/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 35876 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, Jaume Oliveras
i Maristany, Carles Bonet i Revés, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre
l’establiment de mesures d’emergència i l’evacua-
ció de les vies de comunicació viàries.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els recents esdeveniments meteorològics ocorre-
guts els passats dies 14 i 15 de desembre que, entre
d’altres, van deixar aïllats centenars de persones en
els seus vehicles a diferents carreteres i autopistes
catalanes i diversos municipis incomunicats pels
talls de les seves xarxes de comunicació viàries,
posen en evidència de nou, la necessitat d’adoptar
en les nostres carreteres i autopistes aquelles mesu-
res de seguretat que facilitin la circulació i la
connectivitat de tota la població del país.

Per aquest motiu, caldria adoptar un seguit de mesu-
res que, respectant l’esperit de les Resolucions 432/
VI i 433/VI del Parlament de Catalunya però desen-
volupant-ne les seves recomanacions, donés solu-
ció als embussos produïts per accidents o llargues
cues causades tant per les taquilles com pels efectes
dels esdeveniments extraordinaris produïts per fe-
nòmens meteorològics, a través de la construcció de
sortides d’emergència a les autopistes de peatge o
de la regulació del trànsit per garantir la circulació
dels vehicles d’emergència en situacions d’especial
necessitat.

Per aquests motius, es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1) Construir en les autopistes de la seva titularitat
sortides d’emergència i evacuació per casos d’em-
bussos produïts per accidents i per col·lapses deguts
a la sobreutilització de la via, pel l’existència de
colls d’ampolla en les taquilles o per situacions
d’emergència derivades d’esdeveniments extraor-
dinaris produïts per fenòmens meteorològics.

2) Negociar amb el Govern de l’Estat l’aplicació
de les mateixes mesures descrites en el punt ante-
rior en els trams d’autopistes les concessions de
les quals depenguin de l’Estat i que travessin el
territori català.

3) Un cop establerta la situació d’emergència, sus-
pendre els peatges i obrir les barreres de les auto-
pistes de peatge de la seva competència, tot consi-
derant-les com a vies alternatives a tots els efectes.

4) Negociar amb el Govern de l’Estat l’aplicació
de les mateixes mesures descrites en el punt ante-
rior en els trams d’autopistes les concessions de
les quals depenguin de l’Estat i que travessin el
territori català.

5) Dictar les mesures legislatives i normatives ne-
cessàries per a introduir aquelles mesures de segu-
retat en els túnels de les autopistes i vies de la seva
titularitat tendents a garantir la comunicació viària
en aquelles situacions d’emergència derivades
d’esdeveniments extraordinaris produïts per fenò-
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mens meteorològics a través de l’establiment de les
següents mesures en aquelles zones on s’hi hagi
declarat la situació d’emergència:

a) En els túnels d’aquelles vies de comunicació
amb més d’un carril de circulació per sentit, reser-
var un d’aquests carrils, des del darrer accés anteri-
or al túnel, per a fer front a possibles emergències i
per a la circulació de vehicles de servei.

b) En els túnels d’aquelles vies de comunicació on
només existeixi un carril de circulació per sentit,
establint el pas alternatiu per deixar tancat a la cir-
culació un dels dos carrils des del darrer accés an-
terior al túnel, per a fer front a possibles emergènci-
es i per a la circulació de vehicles de servei.

6) Negociar amb el Govern de l’Estat l’aplicació de
les mateixes mesures del punt anterior en els túnels
de les vies de comunicació de la seva titularitat que
travessin el territori català.»

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2001

Josep Huguet i Biosca, Jaume Oliveras i Maristany,
Carles Bonet i Revés i Josep Bargalló Valls, Porta-
veu adjunt

Proposició no de llei sobre el compli-
ment per l’empresa XFERA Móviles,
SA dels compromisos establerts en la
llicència de telefonia mòbil de tercera
generació UMTS i de les condicions
del plec d’adjudicació
Tram. 250-02343/06

Presentació: Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds
(IC-V), Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 35880 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els diputats sotasignants, fent ús d’allò que dispo-
sen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cam-
bra, presenten per a la seva tramitació la següent
Proposició no de Llei.

XFERA Móviles S.A. neix per a la presentació
d’una oferta al plec de clàusules administratives per
a l’atorgament per concurs de quatre llicències ti-
pus B2 per a l’establiment de la xarxa de comunica-
cions necessària i per a l’explotació del servei de
comunicacions mòbils de tercera generació (cone-
gut a l’àmbit europeu sota la denominació
d’UMTS), convocat pel Ministeri de Foment i publi-
cat el 10 de novembre de 1999. El consorci XFERA
està integrat per Vivendi, ACS, Sonera, Mercapital,
Acesa, Mannessman i Ahorro Corporación.

Aquest concurs es resol per part del Govern el dia
10 de març de 2000, i XFERA Móviles S.A. resulta
una de les entitats adjudicatàries, juntament amb
Telefónica, Airtel (actualment anomenada Vodafo-
ne) y Amena. L’adjudicació de la llicència implica
el compliment d’una sèrie de compromisos d’inver-
sió, de creació de llocs de treball i de suport a la re-
cerca i a la formació en l’àmbit de les telecomuni-
cacions. En concret, l’empresa havia previst per a la
seva posada en funcionament una inversió d’1,1 bi-
lions de pessetes així com la creació de més de
10000 llocs de treball en 10 anys.

El Plec d’Adjudicació contenia una condició que
imposava un termini de fins l’1 d’Agost de 2001
per a prestar servei a una part important del territori
espanyol. El retard en poder disposar de la tecnolo-
gia UMTS ha portat a un ajornament d’aquest com-
promís en la data prevista.

A més, el Ministeri de Ciència i Tecnologia va
anunciar a finals de l’any 2000, i posteriorment va
convocar un concurs per a dues noves llicències del
sistema GSM/GPRS. XFERA aspirava a una
d’aquestes llicències. Tanmateix aquestes expecta-
tives no es van veure satisfetes ja que l’esmentat
Ministeri va renunciar a aquesta convocatòria du-
rant el mes de maig passat.

A començaments d’octubre de 2001, XFERA supe-
dita la seva sortida al mercat a la concessió per part
del govern de l’Estat d’una part de l’espectre cor-
responent a GSM. En cas contrari, l’empresa expres-
sa la seva intenció de congelar el projecte fins a la
disponibilitat de la tecnologia UMTS. Finalment, el
dia 18 d’octubre els seus accionistes aproven dei-
xar en suspens l’activitat fins a l’arribada d’UMTS
o fins que el marc regulatori els permeti operar en
GSM-GPRS.

L’1 de novembre l’empresa anuncia la seva decisió
de prescindir del 73% mitjançant un expedient de
regulació d’ocupació. L’empresa compta a l’actua-
litat amb 580 treballadors, distribuïts geogràfica-
ment en set centres de treball. El centre de treball
situat a Barcelona compta amb 21 treballadors.
L’expedient de regulació d’ocupació presentat afec-
ta a 424 dels seus 580 treballadors.

Per tots aquests motius es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Instar de formar urgent el Ministeri de Ciència i
Tecnologia per a que prengui, dintre del marc legal
vigent, totes les mesures necessàries, tant legals
com d’intermediació entre els operadors de telefo-
nia mòbil, per tal de que XFERA Móviles S.A. pugui
començar a operar en el mercat de les comunicaci-
ons mòbils d’una forma econòmicament viable en
un termini màxim de sis mesos.

2. Fer les gestions oportunes davant el Ministeri de
Ciència i Tecnologia per tal que l’empresa XFERA
Móviles S.A. compleixi amb els compromisos lli-
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gats amb la concessió de la llicència de telefonia
mòbil de tercera generació UMTS i les condicions
del Plec d’Adjudicació.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2001

Pilar Díaz i Romero i Joaquim Nadal i Farreras, G.
P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; José Luis
López Bulla i Joan Boada i Masoliver, G. P. Iniciati-
va per Catalunya - Verds; Pere Vigo i Sallent i Josep
Huguet i Biosca, G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’una campanya de promoció del tu-
risme per a incentivar-ne la demanda
Tram. 250-02344/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 35882 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, President del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya, Maria Dolors Nadal i
Aymerich, portaveu, Alícia Sánchez-Camacho i
Pérez, Àngels Esteller i Ruedas, M. Dolors Mont-
serrat i Culleré i Rafael Luna i Vivas, diputades i
diputats del Grup Popular al Parlament de Cata-
lunya d’acord amb allò que preveu els articles 134 i
135 del Reglament de la Cambra, presenten la se-
güent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La situació geogràfica de Catalunya, la diversitat
dels seus recursos i el caràcter obert del poble català
han determinat que el nostre territori hagi estat his-
tòricament un lloc de pas visitat per pobles i perso-
nes d’altres països i cultures.

La sensibilitat catalana envers el turisme ha estat
sempre present en la nostra política. En 1932 el
Govern de la Generalitat va crear l’Oficina de Tu-
risme de Catalunya, la qual desenvolupà una tasca
important de promoció turística constituint-se com
un veritable exemple a seguir per altres institucions
públiques.

La necessitat d’obrir i d’afavorir el desenvolupa-
ment econòmic de l’Estat troba en el turisme un re-
curs econòmic de primera magnitud. Cal ser consci-
ents de la important font d’ingressos que ha supo-
sat sempre el turisme per a la nostra comunitat.

L’escenari polític i econòmic que estem vivint a
l’actualitat no afavoreix la predisposició de les per-
sones a viatjar a altres països ans al contrari, paisat-
ges i llocs que, fins ara, es constituïen com a atrac-
tius destins turístics ara ja no ho són. La situació
econòmica mundial esta patint una important desac-
celeració i la necessitat d’implementar polítiques de
promoció turística es fa cada vegada més necessà-
ria.

En aquest sentit, el govern de l’Estat ha augmentat
en un 32% el pressupost de promoció turística pel
2002, consignant-se un total de quaranta-sis mili-
ons d’euros. L’objectiu consisteix en augmentar la
difusió de l’oferta turística espanyola en l’actual
marc de desacceleració econòmica mundial e im-
pulsar el mercat espanyol com a destí segur i de
qualitat per la pròxima campanya turística. A més,
s’ha previst realitzar en coordinació amb sis Comu-
nitats Autònomes, entre d’elles Catalunya, una cam-
panya extraordinària amb un pressupost total de
7,21 milions d’euros.

Per la qual cosa, el Grup Parlamentari Popular pre-
senta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a elaborar i presentar, en el termini màxim de tres
mesos, una campanya de promoció turística pel pri-
mer semestre del 2002 amb l’objectiu d’incentivar
la demanda turística a Catalunya davant l’escenari
polític i econòmic que s’està vivint arreu del món.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2001

Alberto Fernández Díaz, President del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya, Maria Dolors Nadal i
Aymerich, portaveu, Alícia Sánchez-Camacho i
Pérez, Àngels Esteller i Ruedas, M. Dolors Mont-
serrat i Culleré i Rafael Luna i Vivas, diputades i
diputats del Grup Popular al Parlament de Cata-
lunya

Proposició no de llei sobre el garan-
timent de la salubritat dels ciutadans i
el bon funcionament de la planta de
tractament de purins de les Masies de
Voltregà (Osona)
Tram. 250-02345/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 35883 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, President del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya, Maria Dolors Nadal i
Aymerich, portaveu, Alícia Sánchez-Camacho i
Pérez, Àngels Esteller i Ruedas, M. Dolors Mont-
serrat i Culleré i Rafael Luna i Vivas, diputades i
diputats del Grup Popular al Parlament de Cata-
lunya d’acord amb allò que preveu els articles 134 i
135 del Reglament de la Cambra, presenten la se-
güent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Grup Parlamentari Popular va formular el Con-
sell Executiu una pregunta a respondre per escrit el
27 de febrer de 2001 sobre les mesures adoptades
pel que fa a les molèsties causades als veïns de les
Masies de Voltregà (Osona) per una planta de trac-
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tament de purins ubicada al mateix terme munici-
pal. El 6 de novembre de 2001, nou mesos mes tard,
el Conseller de Medi Ambient va respondre per es-
crit exponent que «L’empresa titular de la planta de
tractament de purins de Les Masies de Voltregà, a
Osona, a requeriment de la Junta de Residus i del
Consell Comarcal, ha detectat l’origen de les mo-
lèsties ocasionades i ha invertit més de 400 MPTA
en l’adopció de diverses mesures correctores».

Les mesures s’han dut a terme però no son sufici-
ents. Els veïns continuen tenint motius de queixa i
la planta no funciona tal i com s’havia previst. Els
veïns es queixen d’irritacions a la gola produïdes
pels vapors generats així com dels pudors que es
generen. A aquestes queixes s’uneix el col·lectiu de
ramaders de la Comarca que també reclamen el bon
funcionament de la Planta.

Per la qual cosa, el grup Parlamentari Popular pre-
senta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a endegar les accions necessàries per tal de garantir
la salubritat dels ciutadans i el bon funcionament de
la Planta de Tractament de Purins de Les Masies de
Voltregà (Osona).

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2001

Alberto Fernández Díaz, President del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya, Maria Dolors Nadal i
Aymerich, portaveu, Alícia Sánchez-Camacho i
Pérez, Àngels Esteller i Ruedas, M. Dolors Mont-
serrat i Culleré i Rafael Luna i Vivas, diputades i
diputats del Grup Popular al Parlament de Cata-
lunya

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un cens de catalans i llurs des-
cendents residents a l’exterior
Tram. 250-02346/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 35890 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, Josep-Lluís
Carod-Rovira, Josep Bargalló Valls, Portaveu ad-
junt, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre
l’elaboració d’un cens de catalans i els seus des-
cendents residents a l’exterior.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Al llarg del segle XX l’emigració catalana a l’exteri-
or ha estat important sobretot a l’àrea de l’Amèrica
Llatina. A principis de segle, l’emigració va tenir

bàsicament un caràcter econòmic degut a la difícil
situació que vivia Catalunya en aquells moments.
Més endavant, en l’etapa posterior a la Guerra Civil
(1936-1939) molts catalans es van veure obligats a
exiliar-se després de la victòria franquista. Amb el
temps, aquests exiliats van poder anar retornant a
Catalunya, tanmateix una part d’aquests ciutadans
van decidir establir-se definitivament al país que els
havia acollit formant allà la seva família.

Actualment, les úniques dades sobre ciutadans cata-
lans que tenen fixada la seva residència a l’exterior
és la informació que facilita el Padrón de Españoles
Residentes en el Extranjero (PERE) i el Censo Elec-
toral de Residentes Ausentes (CERA) que elabora el
Govern Central amb les dades existents al Registre
de Matrícula de cadascuna de les seves Oficines
Consulars de les Missions Diplomàtiques. Pel que
fa a dades sobre descendents de catalans, no hi ha
cap tipus d’informació.

Per tant, davant d’aquesta situació és fa necessari
disposar d’informació actualitzada sobre el nombre
de ciutadans catalans residents a l’exterior, i
especialment dels seus descendents, de cara a què
en un futur puguin gaudir del reconeixement de la
seva catalanitat, amb independència de la seva ciu-
tadania actual, i per tant del dret de beneficiar-se de
l’acció de govern de la Generalitat i de participar
en la vida cultural i social del poble de Catalunya.

És per aquests motius que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Elaborar un cens de catalans i descendents de
catalans residents a l’exterior.

2. Arribar a acords amb l’Estat per facilitar les da-
des oportunes per tal que l’Institut d’Estadística de
Catalunya (IDESCAT) iniciï els treballs per a l’ela-
boració d’ aquest cens.

3. Elaborar en paral·lel, un estudi sociològic sobre
les condicions de vida dels catalans i els seus des-
cendents a l’exterior per tal d’obtenir la informació
necessària per millorar el coneixement sobre la
Catalunya Exterior.

4. Realitzar una campanya de difusió, amb el suport
dels casals catalans a l’exterior, per tal de promou-
re la inscripció en aquest nou cens especialment de
persones d’ascendència catalana residents a l’exte-
rior.

5. Crear una pàgina web on es puguin fer les gesti-
ons oportunes per inscriure’s en aquest registre i on
es faciliti informació diversa sobre Catalunya.»

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2001

Josep Huguet i Biosca, Josep-Lluís Carod-Rovira,
Josep Bargalló Valls
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Proposició no de llei sobre la creació
d’oficines de la Xarxa d’Intermediació i
Selecció Laboral en origen a l’Amèrica
Llatina
Tram. 250-02347/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 35891 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

Document/proposta: Proposició no de llei sobre la
creació d’oficines de la Xarxa d’Intermediació i se-
lecció laboral en origen a l’Amèrica Llatina.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Dins el Pla Interdepartamental d’Immigració 2001-
2004 s’inclou el programa XILA (Xarxa d’Inter-
mediació i selecció laboral en origen) que preveu la
creació d’oficines exteriors per facilitar la selecció
en origen de treballadors/es estrangers/es per tal de
fer possible l’obtenció ràpida del permís de residèn-
cia i treball.

La implantació d’aquest programa (oficines i siste-
ma administratiu) està prevista en el termini de tres
anys i entre les seves actuacions concretes en desta-
ca la creació, al llarg de tres fases d’un any de du-
rada cadascuna, d’una xarxa d’oficines a Varsòvia,
Tànger, Quito, Bucarest, Kíev, Santo Domingo,
Bogotà, Lima, Sant Petersburg i Ljubljana.

Actualment, trobem a l’Amèrica Llatina una impor-
tant presència de descendents de ciutadans/es cata-
lans/es que ateses les precàries condicions econò-
miques a que s’han d’enfrontar en els seus països
d’origen, es plantegen emigrar a Catalunya.

És per tot això que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Prioritzar la creació d’oficines regionals de la
XILA (Xarxa d’Intermediació i selecció laboral en
origen) als països de l’Amèrica Llatina connectades
informàticament amb punts d’informació en els ca-
sals catalans a l’exterior que ho desitgin.

2. Ampliar les previsions del Govern pel que fa a
les oficines de la XILA amb la creació d’una
d’aquestes oficines a l’Argentina i Mèxic.»

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2001

Josep Huguet i Biosca, Carme Porta i Abad i Josep
Bargalló Valls, Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la protec-
ció de la vegetació fluvial del tram final
del riu Ebre
Tram. 250-02348/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 35943 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya

Document/proposta: Proposició no de llei sobre la
vegetació fluvial i la seva protecció.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

Els ambients fluvials es caracteritzen per la seva
disponibilitat d’aigua, la qual cosa té una importàn-
cia capital en el tipus de vegetació que s’hi desen-
volupa. La vegetació associada als ambients fluvi-
als es troba íntimament lligada als factors ecològics
existents i a la magnitud dels patrons de variació
anual. Les pertorbacions periòdiques imposades per
la pròpia dinàmica fluvial donen lloc a destrucci-
ons del mantell vegetal, què, alhora donen lloc a
processos de successió que tendeixen a reconstruir
les comunitats vegetals preexistents, sempre i quan
les condicions no hagin sigut fortament modifica-
des. La elevada diversitat en els ecosistemes fluvi-
als s’explica sobre la base de l’heterogeneïtat espa-
cial i per la presència de pertorbacions periòdiques,
per la qual cosa l’estratègia de conservació dels sis-
temes fluvials ha de garantir la preservació estàtica
dels seus valors naturals i també el manteniment de
les pertorbacions. De fet, segons diversos estudis
científics arreu d’Europa s’ha constatat que la regu-
lació dels rius és un dels principals problemes per
la adequada conservació d’aquests ecosistemes.

La problemàtica de conservació dels hàbitats asso-
ciats als ecosistemes fluvials, i en particular de la
coberta vegetal, es podria resumir en els següents
processos de degradació:

– Destrucció directe dels boscos de ribera i de les
zones humides

– Pol·lució agrícola, urbana o industrial de l’aigua

– Extracció d’aigua

– Alteració del nivell de l’aigua per efecte de la re-
gulació hidrològica

– Retenció dels sediments als embassaments

Els escassos estudis existents sobre l’estat de con-
servació de la vegetació en el tram inferior de
l’Ebre demostren el greu procés de degradació en
que es troba, que va empitjorant a mesura que
avança el temps, degut principalment a les altera-
cions «in situ» del espai fluvial i les alteracions
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del règim hidrològic i sedimentari respecte al seu
règim natural.

Per als especialistes en vegetació fluvial, un diag-
nòstic de la problemàtica de conservació del tram
inferior de l’Ebre podria esquematitzar-se en els
següents Punts:

– Escassetat d’espais de vegetació natural per ocu-
pació de l’espai fluvial per part de conreus, en al-
guns casos fins i tot dins la zona de domini públic
hidràulic

– Insuficient grau de protecció dels ambients fluvi-
als, en especial les zones humides

– Degradació física dels levés per erosió (deguda a
dèficit sedimentari i augment de la navegació fluvi-
al) i el vessament incontrolat de residus

– Expansió de les comunitats nitròfiles d’origen
antròpic i d’espècies exòtiques

– Augment de l’estrès hídric en les comunitats fo-
restals i en les zones humides per disminució de la
freqüència de les crescudes fluvials ordinàries i ex-
traordinàries

– Excés d’inundació de la llera fluvial degut a una
gestió purament hidroelèctrica dels embassaments
de Riba-roja i Mequinença, que afecta a les comu-
nitats nitròfiles naturals de la llera.

Actualment, el principal problema en que es troba
qualsevol planificació de la conservació dels am-
bients fluvials en el tram inferior de l’Ebre és l’es-
càs i fragmentari nivell de coneixement sobre la
situació actual. Per un altre costat, diversos estudis
científics duts a terme per la Universitat de Bar-
celona, han posat de manifest el caràcter eutròfic
de les aigües de l’Ebre, degut a l’abundància de
nutrients dissolts, que s’ha relacionat amb el des-
envolupament agrícola de la part baixa de la conca
de l’Ebre. Una detracció d’aigua, com la proposa-
da pel Pla Hidrològic Nacional, així com l’exten-
sió de les zones de regadiu, podrien comportar un
increment en la concentració de nutrients, princi-
palment de nitrats, amb possibles efectes sobre
l’abundància i composició de la comunitat fito-
planctònica. Durant l’estiu, la confluència entre la
baixa turbulència i elevada temperatura, lligada a
un augment en el contingut de nutrients, augmen-
taria el caràcter eutròfic del sistema amb una dis-
minució de la transparència de les aigües i una
major demanda d’oxigen en les capes més profun-
des. Amb tot, també són escassos els estudis sobre
les comunitats planctòniques de la part baixa de
l’Ebre la qual cosa fa difícil la planificació de la
conservació de l’ambient fluvial.

Per tots aquests motius es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a dur a terme durant l’any 2002 un estu-
di per analitzar la situació actual de la flora i la ve-
getació fluvial del tram final del riu Ebre, que inclo-
gui també les causes de l’eutrofització de les aigües

i les possibles accions a dur a terme per tal d’asse-
gurar la conservació de l’ecosistema fluvial.»

Palau del Parlament, 27 de desembre de 2001

Xavier Vendrell i Segura, Ernest Benach i Pascual i
Josep Huguet i Biosca, Portaveu

Proposició no de llei sobre la partici-
pació de les petites i mitjanes empre-
ses (pime) en la licitació pública
Tram. 250-02349/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 35963 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

Document/proposta: Proposició no de llei sobre la
participació de la PIME a la licitació pública.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Resolució 258/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’accés de les petites i mitjanes empreses i les
empreses d’economia social a la licitació pública,
instava el Govern a presentar al Parlament «un in-
forme sobre les possibilitats de modificar o com-
plementar el marc legal vigent, per tal de facilitar
l’accés de les petites i mitjanes empreses (PIME) i
les empreses d’economia social a la licitació públi-
ca». En base a aquesta Resolució, el passat 22 de
novembre entrava al registre del Parlament l’es-
mentat informe el qual tot i limitar les possibilitats
de reserva de determinats contractes de licitació
pública a les PIME i les empreses d’economia soci-
al, a causa de les regulacions i normatives tant esta-
tals com comunitàries, exposa un seguit de recoma-
nacions i actuacions tendents a facilitar l’accés de
les PIME a la licitació pública.

En aquest sentit, la present Proposició no de llei re-
cull la majoria d’aquestes recomanacions, tant les
que el Govern de la Generalitat pot adoptar de ma-
nera immediata i unilateral en aquelles licitacions
on és l’organisme contractant, com aquelles en les
quals el Parlament de Catalunya hauria de presentar
al Congrés dels Diputats les propostes de modifica-
ció adients a la normativa estatal vigent.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Facilitar el coneixement i la informació referent
a les licitacions públiques a les PIME a través de:

a) La divulgació per Internet dels anuncis de licita-
ció, dels plecs de clàusules administratives particu-
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lars, de les prescripcions tècniques i de la documen-
tació complementària

b) L’oferiment, a través d’Internet de punts d’infor-
mació referent a tots els contractes que s’estiguin
licitant en un moment determinat, agrupant aquesta
informació segons l’activitat empresarial i l’òrgan
de contractació

c) La publicació regular d’anuncis indicatius de les
licitacions a realitzar durant l’exercici pressupostari
i amb pressupost de licitació superiors a 300.506
euros en els contractes d’obres i de 120.202 euros
en la resta de contractes, per tal de facilitar el co-
neixement anticipat de les licitacions públiques

d) Impulsar i facilitar que les mesures enumerades
en els punts anteriors siguin aplicades per les dife-
rents administracions locals (Ajuntaments, Consells
Comarcals i Diputacions) i gestionar un punt d’in-
formació global del conjunt de les administracions
públiques catalanes que reculli tots els elements re-
ferents a licitació citats anteriorment.

2. Facilitar la participació de les PIME en els proce-
diments administratius de licitació pública, pel que
fa referència a la documentació necessària a través
de:

a) La constitució d’un registre administratiu únic
per a tots els licitadors on les PIME puguin, de for-
ma voluntària, aportar la documentació referen-
ciada i el registre, a partir de la inscripció, pugui
acreditar les dades identificatives de l’empresa, que
són requerides per l’article 79 de la Llei de Contrac-
tes de l’Administració Pública, per tal que les PIME
puguin obtenir un certificat acreditatiu de la seva
inscripció en l’esmentat registre.

b) Aquest registre hauria de consistir en l’ampliació
de l’actual registre de licitadors de la Generalitat de
Catalunya al conjunt de les administracions públi-
ques catalanes.

3. Afavorir l’òptima utilització dels procediments i
les formes d’adjudicació per facilitar l’accés de la
PIME a la licitació pública, en especial en aquelles
modalitats d’adjudicació en les que la Llei de Con-
tractes de les Administracions Públiques dóna una
notable discrecionalitat a l’òrgan de contractació, a
través de:

a) La reserva de totes les licitacions que s’adjudi-
quin per la via de contractes menors i de procedi-
ments d’adjudicació negociats per causa de la
quantia del contracte a les PIME, especialment a les
petites empreses i microempreses i a les empreses
d’economia social.

b) Les instruccions pertinents per part del Govern
als seus òrgans de contractació per tal que reservin
totes les licitacions que s’adjudiquin a través dels
mecanismes enumerats en el punt anterior a les
PIME i les empreses d’economia social, respectant
sempre el principi d’eficiència.

4. Facilitar el correcte finançament de les PIME du-
rant l’execució dels contractes a través de:

a) Que els òrgans de contractació preveguin en els
plecs el pagament parcial o l’abonament anticipat
dels desemborsaments, a compte de la liquidació
definitiva del contracte

b) La lluita contra la morositat en les operacions
comercials presentant al Parlament de Catalunya,
per tal que aquest pugui debatre i presentar a les
Corts Generals, la proposta de modificació de l’arti-
cle 99 de la Llei de Contractes de les Administraci-
ons Públiques, ampliant el tipus d’interès per moro-
sitat a set punt per sobre del legal del diner, aplicant
així la Directiva 2000/35/CE, de 29 de juny del
2000.

c) Presentant al Parlament de Catalunya, per tal que
aquest pugui debatre i presentar a les Corts Generals,
una proposta de reforma de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques per tal de permetre
que la garantia definitiva en tots els contractes po-
gués consistir en una retenció del preu.

d) Presentant al Parlament de Catalunya, per tal que
aquest pugui debatre i presentar a les Corts Gene-
rals, una proposta de modificació de la Llei de Con-
tractes de les Administracions Públiques per tal
d’incloure en el supòsit d’adjudicacions contractu-
als a empreses que han tingut una qualificació inici-
al d’oferta anormalment baixa, però que hagin jus-
tificat posteriorment la seva capacitat per a dur a
terme el contracte amb aquella oferta, la garantia es
correspongués amb la garantia definitiva ordinària,
el 4% del preu del contracte.

5. Facilitar l’execució contractual per part de les
PIME a través de:

a) La subcontractació: per facilitar la participació
de les PIME en els contractes de gran dimensió eco-
nòmica o tecnològica:

a.1) Establint que, en determinats contractes, els
òrgans de contractació estableixin com a condició
obligatòria d’execució contractual, la subcontrac-
tació a PIME per part del contractista principal de
determinades parts del contracte.

a.2) Promoure els canvis necessaris en l’actual marc
legal per tal que, sota determinades condicions,
s’accepti el pagament directe per part de les admi-
nistracions contractants als subcontractistes que
hagin estat identificats i en la quantia econòmica
que s’hagi concertat en el contracte o en el moment
de produir-se la subcontractació.

a.3) Establint en el plec de clàusules administratives
que l’òrgan de contractació requereix el coneixe-
ment de les intencions dels licitadors quant a la
subcontractació parcial de l’objecte contractual,
concretant prestacions, empreses i proporció del
preu fixat en el contracte que ha de percebre cada
empresa subcontractada així com el règim de paga-
ment pactat

b) Fomentar l’establiment de els contractes i la pos-
sibilitat de participar en forma d’Unió Temporal
d’Empreses (UTE)

b.1) En els contractes que hagin d’executar-se en
una base territorial àmplia, i fonamentalment ens els
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contractes de subministrament i de serveis, cons-
tituint lots d’abast territorial més reduït, per al que
es pugui afavorir la participació de petites empreses
i microempreses i l’eventual adjudicació de lots
amb un dimensionament més limitat, sempre i quan
es respecti el principi d’eficiència.

b.2) Facilitar la informació necessària i fomentar la
cultura empresarial adequada per tal que les PIME
incrementin la seva col·laboració per participar en
les licitacions públiques en forma d’Unió Temporal
d’Empreses (UTE)

6. Aplicar, en el termini màxim de tres mesos, totes
les mesures que siguin de la seva competència enu-
merades en els punts anteriors i a presentar al Par-
lament de Catalunya, en un termini també inferior
als tres mesos, aquelles propostes de modificació de
textos legals d’àmbit estatal, per tal que aquest les
pugui debatre i aprovar.»

Palau del Parlament, 27 de desembre de 2001

Josep Huguet i Biosca
Portaveu

Proposició no de llei sobre la conta-
minació per mercuri inorgànic de les
aigües gestionades pel Consorci
d’Aigües de Tarragona
Tram. 250-02350/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 36120 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, president del grup Popular
al Parlament de Catalunya; Maria Dolors Nadal i
Aymerich, portaveu; Alícia Sánchez-Camacho i Pé-
rez; Àngels Esteller i Ruedas; M. Dolors Montserrat
i Culleré i Rafael Luna i Vivas, diputades i diputats
del grup Popular al Parlament de Catalunya, d’acord
amb allò que preveuen els articles 134 i 135 del
Reglament de la cambra, presenten la següent Pro-
posició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Departament de Medi Ambient, a través de
l’Agència Catalana de l’Aigua ha iniciat les accions
pertinents per tal de determinar les causes de l’epi-
sodi de mortaldat d’uns tres mil peixos al riu Ebre
que es va produir e passat dia 25 de desembre de
2001, presumptament causat per l’abocament in-
controlat de mercuri inorgànic. Uns dies després
dels fets esmentats es van detectar quantitats de
mercuri superiors a les permeses a la planta potabi-
litzadora del Consorci d’Aigües de Tarragona.

El mercuri és considerat una substància altament
tòxica amb efectes greus immediats i crònics al sis-
tema nerviós central ocasionant alteracions vaso-
motores i de coordinació muscular, tremolors mus-

culars i insensibilitzacions de les extremitats, verti-
gen, així com alteracions a l’aparell respiratori, di-
gestiu i genitourinari. Al llarg de la història hem
hagut de patir greus episodis provocats per la into-
xicació de mercuri que han afectat a poblacions
senceres com es el cas de l’illa de Minamata al
Japó.

És difícil realitzar en l’actualitat una valoració de
les possibles repercussions de l’esmentat aboca-
ment, però es fa del tot necessari per tal de donar
resposta a possibles complicacions futures, així com
per restablir a través de mecanismes pertinents la
situació de salubritat adequada de les aigües gesti-
onades per part del Consorci d’Aigües de Tarra-
gona.

Per la qual cosa, el grup parlamentari Popular pre-
senta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Elaborar un estudi sobre les possibles repercussi-
ons en els usuaris i en el conreu de la zona l’ús i
consum de l’aigua contaminada amb alt nivell de
mercuri inorgànic.

2. Un cop finalitzat l’estudi esmentat prendre les
mesures necessàries per tal de disminuir els riscos
que el consum d’aquesta aigua pugui generar als
ciutadans.

Palau del Parlament, 7 de gener de 2002

Alberto Fernández Díaz, Maria Dolors Nadal i
Aymerich, Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, Àngels
Esteller i Ruedas, M. Dolors Montserrat i Culleré i
Rafael Luna i Vivas

Proposició no de llei sobre el cobri-
ment de la pista poliesportiva de les
Cases d’Alcanar, al municipi d’Alcanar
(Montsià)
Tram. 250-02351/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 36164 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, president del grup Popu-
lar; Dolors Nadal i Aymerich, portaveu; Rafael Luna
i Vivas; Josep Curto i Casadó, diputats del grup Po-
pular, 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

En l’actualitat la pista poliesportiva de les Cases
d’Alcanar (Montsià) és una pista descoberta. Du-
rant els mesos de l’hivern aquesta pista esportiva és
impracticable.
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Com a alternativa, els usuaris de la pista han de des-
plaçar-se al pavelló d’Alcanar que està a tres quilò-
metres de distància.

Per fomentar la pràctic esportiva dels ciutadans és
convenient que aquests disposin d’instal·lacions su-
ficients i de qualitat sense haver de patir d’estar
condicionats per les inclemències.

Per aquest motiu el grup Popular presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a iniciar els tràmits necessaris per a procedir a la
cobertura de la pista poliesportiva existent a les
Cases d’Alcanar, al municipi d’Alcanar (Montsià).

Palau del Parlament, 4 de gener del 2002

Alberto Fernández Díaz, president del grup Popu-
lar; Dolors Nadal i Aymerich, portaveu; Rafael Luna
i Vivas; Josep Curto i Casadó, diputats del grup Po-
pular

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una piscina coberta a Al-
canar (Montsià)
Tram. 250-02352/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 36155 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, president del grup Popu-
lar; Dolors Nadal i Aymerich, portaveu; Rafael Luna
i Vivas; Josep Curto i Casadó, diputats del grup Po-
pular, d’acord amb allò que preveuen els articles
134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten la
següent Proposició no de llei

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La pràctica de la natació és avui dia una de les acti-
vitats més recomanades. Aquesta pràctica no es deu
únicament a les activitats pròpiament esportives,
sinó que també és recomanada molt sovint pels met-
ges per a solucionar diferents tipus de dolences o
persones amb discapacitat.

Per altra banda, la natació és una d’aquelles activi-
tats esportives que més comunament es practiquen
pels escolars com activitat complementaria, ja sigui
a dims o fora de l’horari escolar.

Al municipi d’Alcanar existeix una demanada acre-
ditada que fa necessària la construcció d’una pisci-
na coberta. En l’actualitat són moltes les persones
que han de desplaçar-se a les instal·lacions de Sant
Carles de la Ràpita (Montsià) o a Vinaròs, a la pro-
víncia de Castelló (Maestrat) amb els perjudicis de
desplaçament que això els suposa.

Per aquests motius el grup Popular presenta la se-
güent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a iniciar els tràmits necessaris per a procedir a la
construcció d’una piscina coberta al municipi
d’Alcanar (Montsià).

Palau del Parlament, 4 de gener de 2002

Alberto Fernández Díaz, president del grup Popu-
lar; Dolors Nadal i Aymerich, portaveu; Rafael Luna
i Vivas; Josep Curto i Casadó, diputats del Grup Po-
pular

Proposició no de llei sobre el nome-
nament dels directors de les empre-
ses filials de la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió
Tram. 250-02353/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 36172 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 134 del
Reglament de la Cambra, presenta la següent Propo-
sició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El mes de setembre de 2000, el director general de
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió va assu-
mir el mateix el càrrec de director de l’empresa fili-
al, Televisió de Catalunya, fent explícita la situació
de provisionalitat d’aquesta duplicitat de càrrecs i
la necessitat de nomenar un nou director o directora
de TVC, un cop resolta l’elaboració de la nova llei
de la CCRTV d’acord amb el mandat del Parlament
de Catalunya.

Han transcorregut ja dos anys des del debat parla-
mentari i resulta clar que en aquesta legislatura ja
no es produirà la modificació de la llei reguladora
de la CCRTV. Així doncs, resulta convenient posar
fi a la situació de provisionalitat en la direcció de
Televisió de Catalunya i normalitzar-la amb el no-
menament d’un nou director o directora.

Tenint en compte que avançar en la professionalitat
i independència dels mitjans de comunicació pú-
blics suposa, entre d’altres coses, atorgar al Consell
d’Administració un paper més rellevant en la presa
de decisions, i tenint en compte que el nomenament
de l’actual director general de la CCRTV es va
produir buscant el consens del Consell d’Adminis-
tració, resulta congruent que els nomenaments dels
càrrecs de direcció de les empreses filials comptin
també amb la participació del Consell d’Adminis-
tració en la decisió.
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És per totes aquestes raons que el Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya - Verds presenta la se-
güent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya pren els següents
acords:

1. Considera del tot necessari que, mentre una nova
llei no estableixi el procediment per nomenar els
directors o directores de les empreses filials de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, aquest
nomenament, que correspon al director general, es
faci amb el consens del Consell d’Administració de
la CCRTV.

2. Considera del tot necessari que es nomeni, el més
aviat possible, un nou director de Televisió de
Catalunya, fent-ho amb el consens del Consell
d’Administració de la CCRTV.

3. Comunicar aquests acords al director general i al
Consell d’Administració de la CCRTV.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2002

Dolors Comas d’Argemir i Cendra Joan Boada i
Masoliver

Diputada Portaveu

Proposició no de llei sobre l’inici de la
licitació del projecte de construcció
de la carretera C-221, a Batea (Terra
Alta), des de Gandesa fins a la ratlla
d’Aragó
Tram. 250-02354/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 36259 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, President del Grup Popu-
lar, Dolors Nadal i Aymerich, portaveu, Dolors
Montserrat i Culleré, Rafael Luna i Vivas, Josep
Curto i Casadó i Josep Maria Fabregat i Vidal, dipu-
tats 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

Venint des de l’Aragó per Casp per la carretera C-
221, s’entra a Catalunya per Batea (Terra Alta). En
el límit entre ambdues comunitats d’Aragó i
Catalunya es produeix un clar deteriorament de la
calçada en entrar a Catalunya. A més a més al propi
terme municipal de Batea s’inicia el Coll de la Vall
de l’Auvanell.

Aquesta carretera acumula el trànsit rodat cap a
Gandesa i des de aquesta a Mora la Nova (Ribera
d’Ebre), Tortosa (Baix Ebre) i Amposta (Montsià) i

la seva millora facilitaria que no es desplacés cap a
la província de Castelló a través de la carretera na-
cional 420 en que s’estan fent importants millores.

Per aquest motiu és necessari executar d’immediat
les obres de construcció i millora de la carretera C-
221 que ja té elaborat el projecte de construcció
valorat en 450.000 euros (74.873.700 pessetes) al
igual que l’estudi d’impacte ambiental.

Per aquest motiu és prioritari i urgent licitar les
obres de la carretera entre Batea i Gandesa i la seva
execució posterior.

Per aquests motius el Grup Popular presenta la se-
güent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

1. Que en un termini no superior a quatre mesos,
procedeixi a la licitació del projecte de construcció
de la carretera C-221 al terme municipal de Batea
(Terra Alta) des de Gandesa (Terra Alta) fins al seu
límit amb la comunitat de l’Aragó.

2. Considerar prioritària i urgent l’execució del pro-
jecte de construcció de la carretera entre el límit de
la comunitat de l’Aragó i Gandesa al terme munici-
pal de Batea (Terra Alta) iniciant les obres com a
màxim abans del 30 de setembre de 2002 i amb un
import de les obres mai inferior als 3 milions
d’euros o el seu equivalent de 499.158.000 pesse-
tes.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2002

Alberto Fernández Díaz President del Grup Popu-
lar, Dolors Nadal i Aymerich, portaveu, Dolors
Montserrat i Culleré, Rafael Luna i Vivas, Josep
Curto i Casadó i Josep Maria Fabregat i Vidal, dipu-
tats i diputades del Grup Popular

Proposició no de llei sobre la dotació
de personal sanitari del centre d’as-
sistència primària de Cubelles (Garraf)
Tram. 250-02355/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 36260 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt, Àngels
Esteller i Rueda i Francesc Vendrell i Bayona, Rafael
Luna i Vivas, diputats i diputades del Grup Popular,
d’acord amb allò que preveuen els articles 134 i
135 del Reglament de la Cambra, presenten la se-
güent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El municipi de Cubelles ha experimentat un impor-
tant creixement demogràfic en els darrers deu anys
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passant de tenir menys de tres mil habitants el 1990
a superar els set mil l’any 2000.

A més d’aquesta població empadronada, l’ajunta-
ment calcula que a Cubelles hi viuen amb residèn-
cia fixa prop de nou mil habitants. Aquesta població
s’incrementa entre quatre mil i tretze mil habitants
per les segones residències i pot arribar fins a un
total de vint-i-cinc mil habitants durant el període
vacacional.

Actualment el CAP de Cubelles dona cobertura sa-
nitària a una població aproximada de set mil cinc-
cents habitants que es veu incrementada per una
població flotant important, aspecte a tenir en comp-
te alhora d’assignar recursos.

Actualment el servei del centre és de dilluns a di-
vendres de 8 a 20 hores amb atenció continuada de
20 a 8 hores de l’endemà. Els dissabtes, diumenges
i festius hi ha atenció continuada de 9 a 11 hores al
CAP de Cubelles i de 12 a 14 hores al CAP de Cunit.
A partir d’aquesta hora i fins les 9 hores de l’ende-
mà al CAP de Cubelles.

La plantilla del CAP és de 2 UBA de medicina gene-
ral a temps complert i un a temps parcial (3 hores a
Cubelles i 3 hores a Cunit), 1 UBA de pediatria a
temps parcial (3 hores a Cubelles i 3 hores a Cunit),
3 professionals d’atenció a l’usuari, 1 zelador
d’atenció continuada més 2 cedits per l’ajuntament.
Un assistent social 2 hores a la setmana i una per-
sona pel programa d’atenció a la dona tres dies per
setmana. Al període d’estiu es reforça amb 2 UBA
de medicina d’atenció a la família, un al matí i un
altre a la tarda. L’Ajuntament contracta a dos pro-
fessionals d’atenció a l’usuari per reforç a l’estiu.

Els serveis que presta a hores d’ara el CAP de Cube-
lles són els següents:

– Atenció de patologies agudes i cròniques, tant al
centre com al domicili.

– Activitats preventives.

– Tècniques d’infermeria: Cures, extraccions de
sang, ECG.

– Seguiment del nen sa.

– Programa d’atenció a la dona.

– Atenció continuada.

– Odontologia: Comú a tot l’ABS i en consulta al
CAP de Cunit i el CAP de Roquetes.

En aquest CAP. existeixen llistes d’espera d’entre 4
i 5 dies per a concertar visita pel metge de capçale-
ra, tot i que les visites urgents s’atenen sempre el
mateix dia.

Les dimensions de població de Cubelles i les seves
característiques de municipi turístic fan necessària
una revisió de la plantilla que actualment dona ser-
veis al CAP del municipi, essent imprescindible
que com a mínim existeixin tres UBA de medicina
general a temps complert i una UBA de Pediatria
també a temps complert.

Tanmateix, la previsió de creació d’una Àrea Bàsica
de Salut per a Cubelles i Cunit s’haurien de tenir en
compte que es produirien noves necessitats
d’infraestructures per a donar un servei adequat.

Per aquests motius el Grup Popular presenta la se-
güent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

1. Dotar al CAP de Cubelles (Garraf) del personal
suficient per tal que donin servei un mínim de tres
UBA’s de medicina general i un UBA de pediatria a
temps complert de forma permanent.

2. Reforçar el personal mèdic, sanitari i administra-
tiu del CAP de Cubelles durant els períodes d’estiu.

3. Estudiar les necessitats d’infraestructures sanità-
ries dels municipis de Cubelles i Cunit per tal de
millorar la qualitat en la prestació dels serveis sani-
taris.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2002

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt, Àngels
Esteller i Rueda i Francesc Vendrell i Bayona, Rafael
Luna i Vivas, diputats i diputades del Grup Popular

Proposició no de llei sobre la intro-
ducció de modificacions en la regla-
mentació tecnicosanitària relativa al
subministrament i el control de les ai-
gües destinades al consum humà
Tram. 250-02356/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 36274 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Maria Dolors Nadal i Aymerich portaveu del grup
Popular al Parlament de Catalunya, Rafael Luna i
Vivas i Josep Curto i Casadó, diputats del grup Po-
pular, 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

En data 9 de gener de 2002, el Govern de la Gene-
ralitat en un comunicat de premsa relacionat amb els
abocaments al riu Ebre de substàncies contami-
nants, que produeixen una concentració excessiva
de mercuri a les aigües, va afirmar que d’acord
amb la Reglamentació tecnicosanitària relativa al
subministrament i control d’aigua destinada al con-
sum humà, les analítiques sobre qualitat de les ai-
gües s’han de fer amb una periodicitat mensual.

Atès que el temps que transcorre des de que l’aigua
de l’Ebre arriba al consum humà és d’aproximada-
ment cinc dies, resulta lògic pensar que la periodici-
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tat per practicar les analítiques corresponents a la
qualitat de les aigües s’efectua en lapses de temps
elevats, per la qual cosa convé introduir una modifi-
cació en la normativa tecnicosanitària esmentada
per tal que les analítiques s’efectuïn cada cinc dies.

Per aquests motius, el grup Popular presenta la se-
güent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
que, en el termini màxim d’un mes, introdueixi les
modificacions normatives adients en la reglamenta-
ció tecnicosanitària relativa al subministrament i
control de les aigües destinades al consum humà,
per tal de preveure que les analítiques que s’han de
practicar per mesurar la qualitat de les aigües desti-
nades al consum humà es facin cada cinc dies.

Palau del Parlament, 11 de gener de 2002

 Maria Dolors Nadal i Aymerich portaveu del grup
Popular al Parlament de Catalunya, Rafael Luna i
Vivas i Josep Curto i Casadó, diputats del Grup Po-
pular

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de la línia 9 del metro de
Barcelona
Tram. 250-02357/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 36275 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz President del Grup Popu-
lar, Dolors Nadal i Aymerich, portaveu, Dolors
Montserrat i Culleré i Josep Maria Fabregat i Vidal,
diputats i diputades del Grup Popular, d’acord amb
allò que preveuen els articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra, presenten la següent proposició
no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El creixement de l’àrea metropolitana de Barcelona
i la seva pròpia configuració demogràfica i de rela-
cions econòmiques i laborals ha generat en els dar-
rers anys noves necessitats de comunicació i mobi-
litat dels ciutadans que hi resideixen o hi treballen,
a afegir a les millores en transport públic ja existent.
Per aquest motiu per garantir i facilitar la mobilitat
dels ciutadans cal que les administracions facin no-
ves i importants inversions en el transport públic.

En aquest context, una de les mancances més im-
portants del transport públic a Barcelona i la seva
àrea d’influència ha estat que per desplaçar-se
d’una banda a l’altre de la ciutat totes les connexi-
ons passaven pel centre de Barcelona sense que
existís una línia directa que travessés la ciutat de
banda a banda per zones on no arribava el metro.

Per donar resposta a aquest dèficit de comunicaci-
ons i d’altres es va programar la construcció de la
línia 9 del metro. Ja als pressupostos de la Generali-
tat de Catalunya del 2001 el Partit Popular va
introduir una esmena per redactar el Pla d’Infra-
estructures de la Línia 9 del Metro del tram 4 entre
Gorg - Sagrera i Singuerlin i en els pressupostos del
2002 ha introduït el compromís de l’adjudicació de
la resta del projecte executiu de la línia 9 del metro.
Aquesta línia requereix de grans inversions, algu-
nes de les quals s’han començat a materialitzar en
les següents actuacions d’acord amb les diverses
propostes del Partit Popular:

– En data 21 de novembre de 2000 el Govern de la
Generalitat encarregà a GISA la redacció dels pro-
jectes constructius de la línia 9 de metro, Tram 4 en-
tre Sagrera- Can Zam - Gorg.

– En data de maig de 2001 el Govern de la Genera-
litat encarrega a GISA l’execució de les obres de
construcció de la línia 9 del Metro Tram 4t; Sagrera
- Can Zam - Gorg i Túnels dels trams «2n. i 3r. (Parc
Logístic Sagrera - Meridiana)

– En data 29 de maig de 2001 el Govern de la Gene-
ralitat encarregà a GISA l’execució, les actuacions
complementàries del tram 4t; Sagrera - Can Zam -
Gorg (instal·lacions generals)

– GISA va licitar les obres del tram 4 sent adjudica-
des pel Consell d’Administració de data 31 de juliol
de 2000 amb el següent desglòs:

a) Tram Sagrera - Sagrera TAV a la unió temporal
d’empreses formada per Construccions Rubau SA.
& Construcciones, Materiales y Pavimentos SA &
COPISA, Constructora Pirenaica SA, per un import
de 5.878.513.814 (IVA inclòs), 35.330.579,58
Euros i en un termini de 34 mesos.

b) Tram Bon Pastor - Can Zam i túnel del tram 3 a la
UTE formada per FCC Construcción SA & Cons-
trucciones y Obras Públicas y Civiles SA & Obra-
con Huarte Lain SA & Ferrovial - Agroman SA &
COPISA, Constructora Pirenaica SA. Per un import
de 64.428.351.755 pessetes ó 387.222.192,70 euros
i en un termini de 51 mesos.

c) Tram Sagrera TAV - Bon Pastor - Gorg i túnel del
tram 2 a la UTE formada per Dragados Obras y
Proyectos SA.& NESCO Entrecanales Cubiertas SA
& Construcciones Miaranau SA & ACS, Proyectos,
Obras y Construcciones SA & Sorigué SA per un im-
port de 48.579.804.030 pessetes ó 291.970.502,51
euros i en un termini de 51 mesos.

Restarien pendents d’encàrrec tot un conjunt d’actu-
acions a la línia 9 del Metro com són entre d’altres:

– L’Obra Civil i les instal·lacions de les estacions del
tram 3 de Zona Universitària a Sagrera Meridiana.

– Les obres civils i de les instal·lacions de les estaci-
ons de la línia 9, tram 2; Parc Logístic - Zona Uni-
versitària.

– El Tram 1 Aeroport - Parc Logístic

– Les instal·lacions generals dels trams 1, 2, i 3.
3.10.25.
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Per aquests motius el Grup Popular presenta la se-
güent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a Iniciar els tràmits pertinents per encarregar les
obres de construcció de la línia 9 del metro corres-
ponent a les següents actuacions:

1. Obra civil i instal·lacions de les estacions del
tram 3 de Zona Universitària a Sagrera Meridiana

2. Les obres civils i de les instal·lacions de les esta-
cions de la línia 9, tram 2; Parc Logístic - Zona Uni-
versitària

3. Les obres civils i les instal·lacions del Tram 1 Ae-
roport - Parc Logístic

4. Les instal·lacions generals dels trams 1, 2, i 3.

Palau del Parlament, 11 de gener de 2002

Alberto Fernández Díaz President del Grup Popu-
lar, Dolors Nadal i Aymerich, portaveu, Dolors
Montserrat i Culleré i Josep Maria Fabregat i Vidal
diputats i diputades del Grup Popular

Proposició no de llei sobre la millora
del servei del centre d’assistència pri-
mària de Santa Perpètua de Mogoda
(Vallès Occidental)
Tram. 250-02358/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 36293 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.01.2002

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 servei del CAP de Sta. Perpètua de la
Mogoda.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Centre d’Atenció Primària (CAP) del municipi de
Sta. Perpètua de la Mogoda (Vallès Occidental) ha
experimentat en els darrers 5 anys un progressiu
augment de pacients fins el punt que actualment es
troba saturat. Això es deu al ràpid creixement de-
mogràfic que ha experimentat aquesta població en
els darrers 5 anys i que ha passat de tenir un cens de
17.603 a l’any 1996 a 20.138 actualment i que es
preveu arribar als 25.000 habitants a l’any 2003.

A aquesta pressió assistencial s’ha d’afegir el fet
Sta. Perpètua és un municipi amb nombrosos polí-
gons industrials i on no hi ha ubicada cap Mútua
d’Accidents i que l’Hospital més proper és a la veï-
na ciutat de Sabadell. Això obliga als metges de

capçalera del CAP a atendre també les urgències
d’accidents laborals. Les llistes de consulta passen
normalment de 60 pacients que en cas que el metge
hagi de sortir a atendre una urgència, són atesos en
un retard de fins a 3 hores.

Tanmateix un altre col·lapse important es dona en les
visites de pediatria. En els darrers 2 anys el nombre
de naixements ha augmentat considerablement i el
servei de pediatria limitat a 1 pediatra només en el
torn de la tarda ha quedat curt.

Si a tot això hi afegim, un sistema informàtic obso-
let i una centraleta col·lapsada a totes hores per tenir
només dues línies d’entrada, obliguen als usuaris a
presentar-se personalment al Cap per concertar
hora, provocant llargues cues, queixes i malestar
dels usuaris.

Aquestes deficiències esmentades van donar lloc a
una proposició no de llei que es va debatre en la
Comissió de Política Social del 10.10.2001 i en la
qual s’adoptà la Resolució 920/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’adequació de les instal·lacions
del Centre d’Atenció Primària de Santa Perpètua de
la Mogoda i la qual dictamina en el punt C «Esta-
blir un règim transitori, d’implantació immediata,
fins a l’acabament de les obres, que prevegi un aug-
ment de recursos humans i materials que possibiliti
una prestació suficient de serveis sanitaris al Centre
d’Atenció Primària de Sta. Perpètua de la Mogoda i
a l’Àrea Bàsica de Salut, tot i la lògica provisionali-
tat de les instal·lacions».

Atès els greus problemes que pateixen els usuaris
del CAP de Sta. Perpètua de la Mogoda tan pel que
fa a la quantitat de prestacions (fins a 3 hores d’es-
pera pel metge de capçalera i també a pediatria)
com a la qualitat d’atenció per concertar hores (pro-
grama informàtic i centraleta obsoleta) i fins a
l’execució de la Resolució 920/VI, presentem la se-
güent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Incrementar la plantilla de personal amb 2 met-
ges de capçalera, 1 pediatra i 3 infermeres.

2. Dotar el Centre amb una línia telefònica de banda
ampla i renovar el programa informàtic.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2002

Joan Ridao i Martín; Ernest Benach i Pascual; Josep
Huguet i Biosca, portaveu.

3.10.25.
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3.10.63. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A ENCO-
MANAR UN INFORME A LA SINDICATURA
DE COMPTES DE CATALUNYA

Proposta de resolució per la qual s’en-
comana a la Sindicatura de Comptes
un informe de fiscalització de la gestió
i la destinació dels fons públics trans-
ferits a la Confederació d’Empresaris
del Baix Llobregat per a programes
d’informació professional ocupacio-
nal en el període 1995-2001
Tram. 253-00012/06

Correcció d’errades de publicació (BOPC
253)

Al BOPC 253, a la pàg. 67.

On diu:«Procediment: l’establert a l’apartat I de la
Norma supletòria del Reglament del Parlament so-
bre la fiscalització dels comptes dels ens locals, del
7 de setembre de 1993, BOPC 136/IV, 8529.»

Ha de dir: «Procediment: l’establert a l’article 146
del Reglament del Parlament.»

3.10.75. PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ DAVANT EL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procediment per a la interposició de
recurs d’inconstitucionalitat contra la
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desem-
bre, d’universitats
Tram. 212-00005/06

Sol·licitud de dictamen al Consell Con-
sultiu

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya - Verds (IC-V) (reg. 36222).

Admissió a tràmit i tramesa al Consell Consultiu:
Mesa del Parlament, sessió del 15.01.2002.

N. de la R.: L’escrit de sol·licitud es reprodueix en la
secció 4.67.
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3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lacions

Trasllat al proper període de sessions

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 15.01.2002
D’acord amb l’article 128.6 del Reglament del Par-
lament, a sol·licitud dels responsables de cada inici-
ativa, es traslladen al període de sessions següent
les interpel·lacions tot seguit relacionades mitjan-
çant el número de tramitació:
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Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre política lingüística
Tram. 300-00849/06

Presentació: Sr. Alberto Fernández Díaz,
del Grup Parlamentari Popular
Reg. 36074 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, President del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que
preveu l’article 128 i següents del Reglament de la
Cambra, presenta la següent interpel·lació.

– Quins són els propòsits de capteniment del Con-
sell Executiu sobre política lingüística, especial-
ment pel que fa als principis d’igualtat i pluralitat?

Palau del Parlament, 3 de gener de 2002

Alberto Fernández Díaz, President del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya

4. INFORMACIÓ

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

Control del compliment de la Moció
21/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre la política museística de Catalunya
Tram. 340-00021/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 35919 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de moció: 390-00021/06

Sobre: sobre la política museística de Catalunya

Com a continuació de l’escrit de compliment parci-
al dels punts a), b), c), e), f), g), h), i) i j) de la Mo-
ció 21/VI del Parlament de Catalunya, sobre la polí-
tica museística de Catalunya, publicat al Butlletí
Oficial del Parlament de Catalunya, número 197,
pàgina 98, de 18 de juny de 2001, es detalla tot se-
guit la informació relativa al punt d) d’aquesta Mo-
ció.

Des del Departament de Cultura s’està elaborant la
memòria d’actuacions d’enguany, document que,
un cop enllestit, serà presentat a la Junta de Mu-
seus a fi d’analitzar-lo i contrastar-lo convenient-
ment per tal d’establir, a la vista de les conclusions,
les normes i els criteris de coordinació de política
museística general i els criteris d’actuació en els
diferents camps museístics.

Pel que fa a la Junta de Museus –davant la qual
serà presentat el document esmentat–, cal destacar
que segons preveu la Llei 17/1990 de 2 de novem-
bre, de museus, el ple de la Junta de Museus és pre-
sidit pel President de la Generalitat i en són vice-
presidents l’Alcalde de Barcelona, el Conseller de
Cultura i un representant elegit pel Parlament de
Catalunya. En són vocals els membres de la Comis-
sió Executiva, un representant de l’Institut d’Estu-
dis Catalans, un representant de cada museu nacio-
nal, un representant de l’Església Catòlica, designat
per la Conferència Episcopal Tarraconense, i sis re-
presentants de les entitats locals de Catalunya. El
President pot delegar les seves funcions en qualse-
vol dels vice-presidents.

La Comissió Executiva de la Junta de Museus, a tra-
vés de la qual la Junta de Museus exerceix les seves
funcions, és presidida pel Director General a qui
correspon la competència en matèria de museus. En
són vocals onze tècnics de reconegut prestigi en
qualsevol de les disposicions relacionades amb els
museus, nomenats per Decret a proposta, respecti-
vament, dels organismes i les institucions següents:
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cinc, del Parlament de Catalunya; dos, del Departa-
ment de Cultura; un, de l’Ajuntament de Barcelona;
dos, de les entitats locals de Catalunya, i un de Con-
ferència Episcopal Tarraconense.

Barcelona, 21 de desembre de 2001

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Moció
38/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre la política lingüística en l’àmbit del
dret i la justícia
Tram. 340-00089/06

Sol·licitud de sessió informativa i tramesa
a la Comissió
Reg. 36029 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del De-
partament de Justícia (reg. 36029).

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana.

Acord: D’acord  amb l’article 131.2 i 4 del Regla-
ment, es pren nota de la sol·licitud de tenir una ses-
sió informativa per retre comptes del compliment de
la Moció i se n’acorda la tramesa a la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana.

A LA MESA DEL PARLAMENT

En el marc de les relacions de col·laboració institu-
cional entre el Govern de la Generalitat i el Parla-
ment de Catalunya, i d’acord amb el que estableix
l’article 138 del reglament de la Cambra, sol·licito
comparèixer davant la Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana, per tal d’informar de l’aplica-
ció i l’avaluació del Pla de normalització lingüísti-
ca per a l’àmbit judicial, d’acord amb el punt 11) de
la Moció 38/VI, sobre la política lingüística en l’àm-
bit del dret i la justícia, aprovada pel Ple del Parla-
ment el dia 26 d’octubre de 2000 (BOPC núm. 111,
de 13 de novembre de 2000).

Barcelona, 31 de desembre de 2001

Josep-D. Guàrdia i Canela
Conseller de Justícia

Control del compliment de la Resolu-
ció 263/VI del Parlament de Catalunya,
sobre les obres per a completar el
conjunt d’infraestructures de la co-
marca del Baix Llobregat
Tram. 340-00178/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36263 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00263/06

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

Sobre: les obres per a completar el conjunt d’infraes-
tructures de la comarca del Baix Llobregat D’acord
amb allò que disposen els articles 131 i 135.3 del
Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 263/VI punt i), so-
bre les obres per a completar el conjunt d’infraes-
tructures de la comarca del Baix Llobregat, em plau
fer-vos avinent que, actualment, aquest Departa-
ment està desenvolupant els estudis informatius i
d’impacte ambiental necessaris per tal que es porti a
terme, en un futur, les obres de la variant de la car-
retera BV-2421, a la Palma de Cervelló.

Barcelona, 7 de gener de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 260/VI del Parlament de Catalunya,
sobre els problemes estructurals del
barri de l’Estació, de Sallent (Bages)
Tram. 340-00207/06

Sol·licitud de criteri de la Comissió sobre
el compliment

Sol·licitud: G. P, d’Iniciativa - Verds (reg. 36173).

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 15.01.2002.
(Tramitació d’acord amb l’article 131.3 del Regla-
ment i tramesa de la sol·licitud a la Comissió de Po-
lítica Territorial, als efectes del que disposa l’article
131.1 i 4 del Reglament.)

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

Bet Font i Montanyà, portaveu adjunta del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds, sol-
licita que sigui aplicat l’article 131.3 al control de
compliment de la Resolució 260/VI del Parlament
de Catalunya, sobre els problemes estructurals del

4.50.

4. INFORMACIÓ



Núm. 255 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 21 de gener de 2002

91

barri de l’Estació, de Sallent (Bages), aprovada per
la Comissió de Política Territorial en la seva sessió
de 18 d’octubre de 2000.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2002

Bet Font i Montanyà
Portaveu adjunta

Control del compliment de la Moció
97/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre el reforçament de les relacions ins-
titucionals amb els departaments de
la Generalitat a fi que es compleixin
els terminis establerts pel Reglament
del Parlament
Tram. 340-00388/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 35905 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de moció: 390-00097/06

Sobre: el reforçament de les relacions institucionals
amb els departaments de la Generalitat a fi que es
compleixin els terminis establerts pel Reglament del
Parlament

En compliment de la Moció 97/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el reforçament de les relacions ins-
titucionals amb els departaments de la Generalitat a
fi que es compleixin els terminis establerts pel Re-
glament del Parlament, el Govern ha dut a terme les
següents accions:

Des de l’inici de la present legislatura, els diferents
grups parlamentaris han presentat al Govern un total
de 697 sol·licituds d’informació i 8.333 preguntes
per ser contestades per escrit. A més el Parlament de
Catalunya ha aprovat un total de 987 resolucions
que insten al Govern a dur a terme una determinada
actuació.

En data de 10 de desembre, la gran majoria de les
sol·licituds d’informació (pràcticament el 97%) han
estat ja contestades. El 3% restant són sol·licituds
les quals, a causa de la seva complexitat, no s’han
enviat dins els terminis que estableix el reglament
del Parlament, però que ho seran properament.
Aquestes sol·licituds que resten per trametre afecten
els departaments següents: Economia, Ensenya-
ment, Sanitat, Treball, Justícia i Benestar Social.

Pel que fa a les resolucions, de les 987 aprovades,
el Govern ha tramès al Parlament l’escrit manifes-
tant el compliment del 99% d’aquestes iniciatives.
Properament, els departaments de Sanitat, Treball,
Justícia i Benestar Social faran arribar els informes
de compliments que resten pendents.

Pel que fa a les preguntes escrites, s’ha donat res-
posta al 97% de les presentades pels diversos grups
parlamentaris. Actualment, es troben fora del termi-

ni establert pel Reglament el 3% d’aquestes pregun-
tes, que corresponen, bàsicament, als departaments
de Governació i Relacions Institucionals, Economia,
Sanitat, Treball, Justícia i Benestar Social.

S’ha de tenir en compte que el Departament de Go-
vernació i Relacions Institucionals, a més d’ocupar-
se de les iniciatives referents a la seva competència,
també s’encarrega d’aquelles que afecten al total
dels departaments. Aquesta tasca, que suposa la co-
ordinació de la informació procedent de totes les
conselleries, es realitza des de la Direcció General
de Relacions amb el Parlament.

El Govern de la Generalitat està fent un esforç per
incrementar els mecanismes necessaris per tal
d’evitar disfuncionalitats en els terminis que esta-
bleix el Parlament per donar compliment a les diver-
ses iniciatives parlamentàries.

Així, des de la Direcció General de Relacions amb
el Parlament s’han realitzat millores en els sistemes
informàtics de gestió d’iniciatives parlamentàries
per tal d’agilitzar la seva tramitació. En aquests
moments, s’està estudiant la possibilitat de crear un
enllaç amb la base de dades del Parlament per per-
feccionar aquestes aplicacions informàtiques i fer-
ho de manera coordinada amb el Parlament.

D’altra banda, també s’han realitzat, amb la col-
laboració de l’Escola d’Administració Pública, cur-
sos de formació destinats al personal que treballa
directament o indirectament en àrees de relacions
amb el Parlament.

La Direcció General de Relacions amb el Parlament
va encarregar un estudi a la Direcció General d’Or-
ganització de l’Administració de la Generalitat so-
bre les estructures i recursos departamentals desti-
nats a la tramitació de les activitats parlamentàries.
Aquest estudi ha servit de base per tal d’incremen-
tar les dotacions de les unitats de les oficines d’al-
guns departaments encarregades de les relacions
institucionals. Així, a més de l’increment de recur-
sos humans a la mateixa Direcció General de Rela-
cions amb el Parlament, també s’han reforçat les
oficines dels departaments de medi Ambient, Tre-
ball, Interior, i Cultura i s’està estudiant el reforç
d’altres.

Per últim, el Departament de Governació i Relacions
Institucionals està estudiant la possibilitat de re-
definir les competències i funcions de la Direcció
General de Relacions amb el Parlament.

Barcelona, 20 de desembre de 2001

Núria de Gispert i Català
Consellera de Governació
i Relacions Institucionals
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Control del compliment de la Moció
98/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre la realitat de la imposició històrica
del castellà, el respecte dels drets lin-
güístics i el ple reconeixement del
plurilingüisme per l’Estat espanyol, i el
foment de l’ús de la llengua catalana
Tram. 340-00389/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 36226 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de moció: 390-00098/06

Sobre: sobre la realitat de la imposició històrica del
castellà, el respecte dels drets lingüístics i el ple re-
coneixement del plurilingüísme per l’Estat espa-
nyol i el foment de l’ús de la llengua catalana

En relació a la Moció 98/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la realitat de la imposició històrica
del castellà, el respecte dels drets lingüístics i el ple
reconeixement del plurilingüisme per l’Estat espa-
nyol i el foment de l’ús de la llengua catalana, cal
assenyalar el següent:

Pel que fa al punt a) d’aquesta moció, cal destacar
que la Direcció General de Política Lingüística
compta amb una secció específica per a vetllar per a
l’ús oficial del català i el respecte als drets lingüís-
tics de la ciutadania. Un cop aprovada la moció,
s’ha continuat fent el seguiment de les queixes que
es presenten i s’ha elaborat una proposta de modifi-
cació de la seva estructura per tal de poder donar
més relleu a aquesta tasca.

En relació al punt b), val a dir que l’any 1998 el
Parlament de Catalunya va adoptar els acords de
presentar a les Corts Generals tres proposicions de
llei de modificació de lleis estatals que impedeixen
l’ús del català en determinats àmbits, a les quals
l’any 1999 se’n va sumar una quarta presentada per
la Organització pel Multilingüisme. Són:

– Proposició de llei orgànica d’incorporació de les
llengües oficials als passaports i documents d’iden-
titat.

– Proposició de llei d’incorporació de les llengües
oficials als permisos de conduir.

– Proposició de llei orgànica de modificació de la
Llei Orgànica del Poder Judicial en matèria de fun-
cionaris de l’Administració de Justícia.

– Proposició de llei sobre l’ús de les llengües de
l’Estat en l’emissió de segells i altres efectes pos-
tals.

Al finalitzar la legislatura de les Corts Generals a
començaments de l’any 2000, sense que s’hagues-
sin aprovat les proposicions de llei esmentades, el
Parlament de Catalunya va sol·licitar novament la

seva admissió a tràmit en la següent legislatura. To-
tes aquestes proposicions han estat rebutjades pel
Congrés dels Diputats.

Tot i això, en compliment d’una proposició no de
Llei aprovada pel Congrés dels Diputats en aquest
sentit, a partir de l’1 de desembre de 2001 tots els
documents d’identitat que s’expedeixen a Cata-
lunya tenen el text imprès en castellà i en català.
També són bilingües els documents de conduir, en
virtut d’una resolució judicial a iniciativa del Go-
vern de la Generalitat, adoptada al marge de les es-
mentades proposicions.

El Govern de la Generalitat té previst insistir da-
vant del Govern de l’Estat per tal que els nous mo-
dels de passaports i de targetes de residència inclo-
guin també la llengua catalana en els seus textos
impresos.

D’altra banda, cal destacar que l’any passat el Go-
vern de la Generalitat va presentar al Parlament de
Catalunya sengles projectes de resolució pels quals
s’acorda presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei orgànica per la qual es
modifica la Llei Orgànica 1/1985 de l’1 de juliol del
Poder Judicial, en virtut de la qual, entre d’altres
aspectes, es pretén millorar la situació de la llengua
catalana a l’Administració de Justícia i, la Proposi-
ció de llei per la qual es modifica la Llei de 8 de juny
de 1957, del Registre Civil.

Es preveu presentar durant el primer quadrimestre
d’enguany altres tres proposicions en relació amb
aspectes puntuals que tenen a veure amb l’ús del
català a la documentació que cal presentar a dife-
rents oficines de l’Administració de l’Estat.

Pel que fa al punt c), el Departament de Cultura ha
elaborat una proposta de programa de bonificacions
fiscals del qual la Llei de pressupostos per a l’any
2002 en recull dues expressions. Tot i això, no és
fins a l’entrada en vigor del nou sistema de finança-
ment autonòmic promogut pel Govern de la Gene-
ralitat i materialitzat en la Llei Orgànica 7/2001, de
27 de desembre, que es farà possible establir altres
bonificacions fiscals.

Finalment, quant al punt d) de la moció, relacionat
amb l’etiquetatge, el Govern té la intenció de donar
prioritat al compliment de l’article 34.2 de la Llei
1/1998 de 7 de gener de política lingüística, segons
el qual les dades obligatòries i les informacions vo-
luntàries addicionals que figuren en l’etiquetatge de
productes catalans que gaudeixen de denominació
d’origen, de denominació comarcal o de denomina-
ció de qualitat que es distribueixen en l’àmbit terri-
torial de Catalunya, han d’ésser com a mínim en
català.

Atès que aquesta previsió, que serà aplicable a par-
tir del 29 de gener de 2003 afecta a sectors amb tan-
ta presència social com els dels vins i caves i el
dels olis, es considera prioritari vetllar pel compli-
ment d’aquesta norma legal d’aplicació directa
abans d’elaborar normatives reglamentàries que
afectin d’altres sectors. També en relació amb
aquest punt, el Govern ha continuat donant suport a
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iniciatives ciutadanes que promouen l’etiquetatge
en català.

Barcelona, 8 de gener de 2002

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Moció
102/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la dinamització del sector pes-
quer
Tram. 340-00421/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 36038 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Moció 102/VI del Parlament
de Catalunya, sobre la dinamització del sector pes-
quer adoptada pel Ple del Parlament en la sessió del
14 de junt de 2001 (BOPC núm. 206 d’11 de juliol
de 2001), i d’acord amb el que disposen els articles
130 i concordants del Reglament del Parlament de
Catalunya, en nom del Consell Executiu, em plau
d’informar-vos del següent:

Pel que fa al punt a) en data 13 de setembre de 2001
fou presentat al Parlament de Catalunya el projecte
de llei de confraries de pescadors.

Quant al punt b) on s’insta a analitzar la viabilitat
de reduir progressivament les tarifes portuàries de
les confraries de pescadors derivades de l’explota-
ció de les llotges, cal assenyalar que, la facturació
derivada en concepte de tarifa G-4 és la contra-
prestació per l’utilització de l’abric del port, la se-
nyalització, l’ús dels molls i esplanades de totes
les embarcacions de pesca d’un port. Aquesta taxa
es cobrada per l’entitat Ports de la Generalitat, la
qual realitza una inversió en el sector pesquer molt
superior a la facturació generada per aquest sector,
per la qual cosa es considera que qualsevol ajusta-
ment de les tarifes portuàries comprometria la via-
bilitat per a la realització de la infraestructura por-
tuària en els propers anys.

Pel que fa al punt c), tal i com vàrem informar en
l’informe de compliment de la Resolució 405/VI del
Parlament de Catalunya (BOPC núm. 214 de 13 de
setembre de 2001), sobre la possibilitat d’un siste-
ma de compensació per als pescadors i els mariners
afectats per les aturades com a conseqüència de les
vedes biològiques, la Generalitat de Catalunya, en
l’elaboració del Pla de Pesca de la Mediterrània que
el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha
de presentar a la Unió Europea ha introduït la pos-
sibilitat que les aturades temporals comptin amb
cofinançament comunitari com a mesura tècnica per
a la recuperació dels recursos pesquers.

Quant al punt d), el Departament d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca ha establert els instruments neces-

saris per tal de garantir als armadors el pagament de
les aturades biològiques dins de l’exercici pressu-
postari en què es realitzen. Així, mitjançant Acord
de Govern de 6 de novembre de 2001, s’autoritzava
a l’Institut Català de Crèdit Agrari perquè obrís una
línia de préstecs per avançar l’ajut per a la paralit-
zació temporal corresponent a l’any 2002, de l’acti-
vitat pesquera de flota d’encerclament dels ports de
Catalunya i de la flota d’arrossegament dels ports
de Tarragona, anant a càrrec del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca els costos corres-
ponents a la comissió d’obertura i dels interessos
durant el termini d’aquests préstecs.

Pel que fa al punt e), el Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca ha iniciat el procés d’elaboració
d’una nova llei de pesca de Catalunya conjunta-
ment amb el sector pesquer i amb les organitzacions
representades en la taula sectorial de la pesca, on és
previst regular, entre altres aspectes, tot allò que fa
referència a les aturades biològiques.

Quant al punt f), el Departament d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca ha elaborat un document que recull
totes les transferències que són necessàries per tal
que la Generalitat de Catalunya assoleixi la finestre-
ta única en matèria de pesca i afers marítims, la qual
cosa s’està negociant amb la Secretaria General de
Pesca Marítima del Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació.

Barcelona, 24 de desembre de 2001

Josep Grau i Seris
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Control del compliment de la Moció
104/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el nou impuls del Consorci per
a la Normalització Lingüística
Tram. 340-00423/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 36158 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de moció: 390-00104/06

Sobre: el nou impuls del Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística

En relació a la Moció 104/VI del Parlament de
Catalunya sobre el nou impuls del Consorci per a la
Normalització Lingüística, cal assenyalar el se-
güent:

En primer lloc, cal posar de relleu que el Consorci
per a la Normalització Lingüística de Catalunya
(CPNL) és un organisme amb personalitat jurídica
pròpia i autonomia funcional sense dependència
jeràrquica de la Generalitat, que va ser constituït
l’any 1988.
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El caràcter d’orientació general i de futur que té la
moció i la necessitat d’establir un procés de diàleg
amb el centenar llarg d’ens locals consorciats i amb
els vint-i-dos centres de normalització lingüística,
distribuïts segons les necessitats sociolingüístiques
del territori, d’acord amb el que disposa l’article 38
de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüís-
tica, comporta que el compliment de la moció sigui
de manera continuada.

En qualsevol cas, cal destacar que d’ençà de
l’aprovació de la moció, s’han adoptat les mesures
següents:

En relació a l’apartat a), val a dir que la moció va
ser posada a consideració del CPNL en el primer
plenari celebrat després de la seva aprovació –en
concret, el plenari corresponent al mes de juliol de
l’any passat–, en el qual es va aprovar per unanimi-
tat la liquidació del pressupost i la memòria d’acti-
vitats de l’any 2000 i el pressupost i el programa
per a l’any 2001.

D’altra banda, cal destacar que la reunió celebrada
el mes d’octubre passat, a Tarragona, amb els presi-
dents dels consells de centres de normalització lin-
güística i el consell d’administració del CPNL, va
permetre establir línies d’actuació i també va per-
metre copsar la voluntat majoritària dels ens locals
consorciats pel que fa a mantenir la seva implicació
–fins i tot pressupostària–  amb el Consorci.

Quant a l’apartat b), la Llei de pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2002 preveu una aportació
del Departament de Cultura destinada al CPNL de
8.740.000 euros, amb un increment de més de
500.000 euros en relació amb l’any 2001. Cal tenir
en compte que aquest increment ha de comportar un
increment d’aportació del conjunt de les adminis-
tracions locals consorciades d’aproximadament
250.000 euros.

Amb aquest increment es poden atendre les obliga-
cions que resultaran del conveni col·lectiu i, es faci-
litarà el compliment dels altres punts que contempla
la moció així com l’atenció especial a l’ensenya-
ment de català a les persones que formen el col-
lectiu de la nova immigració, la informatització de
determinats processos interns i la posada en marxa
d’un servei centralitzat de consultes en línia.

Cal remarcar que en el període dels anys 1996-
2002, la Generalitat haurà aportat d’una manera di-
recta al CPNL 47.396.000 euros, és a dir, 7.886
MPTA, als quals cal sumar 423 MPTA per aplicaci-
ons de romanents. En aquest període s’ha passat de
1.026 MPTA d’aportació directa l’any 1996 a més
de 1.454 MPTA l’any 2002, amb un increment de
gairebé el 40% en aquest període.

En relació a l’apartat c) cal assenyalar que no hi ha,
ara per ara, una proposta concreta, tot i que en la
reunió celebrada a Tarragona el mes d’octubre pas-
sat, es va considerar la possibilitat d’establir en el
pressupost del CPNL una partida, dotada exclusiva-
ment per la Generalitat, per a finançar actuacions
comunes a tots els centres sense càrrec per a
aquests darrers.

Quant a l’apartat d) de la moció relatiu a mantenir
l’oferta de curosos del CPNL als ajuntaments, fins i
tot als no consorciats, en les condicions de coparti-
cipació actuals, val a dir que s’hi ha donat compli-
ment pel que fa als cursos oberts durant el període
corresponent als mesos d’octubre de 2001 a febrer
de 2002, tot i que d’acord amb les prioritats estra-
tègiques del CPNL i d’acord amb determinats
ajuntaments, s’han continuat signant convenis de
col·laboració amb alguns ens locals que han volgut
finançar el 100% dels cursos.

En relació a l’apartat e), tot i que encara no hi ha
hagut acord per al nou conveni col·lectiu, el CPNL
ha realitzat la proposta d’equiparació a la qual es
refereix aquest apartat de la moció.

Pel que fa a l’apartat f), cal destacar que s’han do-
nat instruccions als directors i directores dels cen-
tres de normalització lingüística per tal que lliurin
els projectes de les memòries d’activitat dels cen-
tres abans de finalitzar el proper mes de febrer i, hi
facin constar la valoració i el seguiment dels conve-
nis amb empreses i organitzacions signats durant
l’any 2001, per tal que aquesta valoració sigui ex-
posada als consells de centre respectius en el mo-
ment oportú.

Finalment, quant a l’apartat g), cal assenyalar que
les competències del CPNL són les d’ensenyament
de català a les persones adultes i l’aplicació territo-
rialitzada de les actuacions de política lingüística
que marca el govern en l’àmbit local.

Barcelona, 7 de gener de 2002

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Moció
106/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la gestió sostenible dels recur-
sos pesquers i de l’extracció del corall
vermell
Tram. 340-00425/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 36039 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de moció: 390-00106/06

Sobre: sobre la gestió sostenible dels recursos pes-
quers i de l’extracció del corall vermell

En compliment de la Moció 106/VI del Parlament
de Catalunya, sobre la gestió sostenible dels recur-
sos pesquers i de l’extracció de corall vermell
adoptada pel Ple del Parlament en la sessió del 14
de juny de 2001 (BOPC núm. 206 d’11 de juliol de
2001), i d’acord amb el que disposen els articles
130 i concordants del Reglament del Parlament de
Catalunya, en nom del Consell Executiu, em plau
d’informar-vos del següent:
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El Pla Director de la Pesca de Catalunya per al perí-
ode 2000-2006 que es troba en aquests moments en
execució, contempla la política de protecció de re-
cursos marins mitjançant un programa de gestió
dels recursos marins que inclou la protecció de la
franja costanera, l’establiment de la normativa que
permeti l’explotació sostenible dels recursos i el
control de l’activitat extractiva, entre d’altres as-
pectes.

Quant a l’estudi de la poblacions de corall vermell,
el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a
través de la Direcció General de Pesca i Afers Marí-
tims, ha contractat un estudi per avaluar l’estat de
les poblacions de corall vermell al litoral català.
Aquest estudi l’estan portant a terme investigadors
de reconegut prestigi de l’Institut de Ciències del
Mar i de la Universitat de Barcelona.

Els objectius d’aquest estudi són els següents:

– Recollida i estudi de tota la informació existent
sobre l’espècie objecte d’estudi, tant a les costes
catalanes com a la resta del Mediterrani.

– Avaluació dels estocs existents i dels estocs ex-
plotables.

– Estudi dels aspectes bàsics de la biologia
d’aquesta espècie.

– Prova pilot de recuperació de bans mitjançant tèc-
niques de transplantament.

– Estudi dels bancs profunds.

Així mateix, des de l’any 1991 el Departament
d’Ecologia de la Universitat de Barcelona realitza
els estudis de seguiment de les poblacions de co-
rall vermell a l’Àrea Protegida de les Illes Medes i
durant l’any 2001 s’han iniciat també els primers
estudis de seguiment del patrimoni natural subma-
rí al Parc Natural de Cap de Creus i a la costa de
Montgrí.

Quant a les autoritzades concedides per a l’extrac-
ció de corall, aquestes venen regulades per l’Ordre
de 17 d’abril de 2001, per la qual s’estableixen les
condicions en que s’ha de realitzar aquesta activitat
i que comportava el següent:

– Les autoritzats s’atorguen només per a l’any en
curs. L’extracció es limitava al període comprés en-
tre l’1 de maig i el 31 d’octubre.

– Es limitaven les extraccions a una diària.

– L’extracció a la zona del Cap de Creus estava con-
dicionada al criteri que estableix el Parc Natural.

– La zona de l’Escala a l’Estartit, quedava vedada.

– S’autoritzaven 12 persones per a exercir l’activitat.

En aquest sentit, durant l’any 2001, el Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca va retirar dues de
les autoritzacions atorgades per a l’extracció de
corall, donat l’incompliment d’algunes de les condi-
cions establertes en la normativa abans esmentada.

Una vegada es disposi dels resultats de l’estudi en-
carregat a l’Institut de Ciències del Mar i a la Uni-

versitat de Barcelona, es determinaran, si s’escau,
les mesures addicionals necessàries de protecció del
corall vermell.

Barcelona, 24 de desembre de 2001

Josep Grau i Seris
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Control del compliment de la Moció
112/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la gestió dels espais naturals
Tram. 340-00443/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 36140 /Admissió a tràmit i tramesa a la Comis-
sió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de moció: 390-00112/06

Sobre: sobre la gestió dels espais naturals

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

Ramon Espadaler i Parcerisas, conseller de Medi
Ambient, d’acord amb el que disposen l’article 131
i concordants del Reglament del Parlament, emet el
corresponent informe de compliment de la Resolu-
ció indicada més amunt.

La Moció 112/VI del Parlament de Catalunya insta-
va el Govern a:

a) Redactar dins l’any 2001 els plans especials de
delimitació i els plans especials de protecció del
medi natural i del paisatge o, en tot cas, els projec-
tes de declaració d’espais naturals de protecció
especial dels plans d’espais d’interès natural
(PEIN) que, d’acord amb la legislació vigent, re-
quereixin aquests desplegaments, i continuar se-
nyalitzant-los tal com indiquen les normes del Pla.

Pel que fa a la delimitació definitiva dels espais in-
closos al PEIN, l’estat actual és el següent:

Actualment, 73 espais del PEIN ja disposen de deli-
mitació definitiva, a través de plans especials o de
la declaració de protecció especial. Es troba en trà-
mit el desplegament de 49 espais més. Resten, per
tant, 22 espais pendents, sotmesos a casuístiques
diverses:

a) Hi ha quatre espais que ja disposen de pla especi-
al elaborat, tot i que no se n’ha iniciat la tramitació.

b) Dos espais més tenen el pla especial en redacció,
per mandat parlamentari (Muntanyes de Begur i Ai-
guamolls del Baix Empordà).

c) En quatre casos més, cal solament delimitar peti-
tes parts, ja que van ser afegides pel PEIN a espais
ja protegits anteriorment. No sembla justificable
promoure tot un pla especial en aquests supòsits.

d) En un altre cas (Illes Medes), no té sentit la deli-
mitació definitiva ja que es tracta d’un espai marí.
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D’altra banda, ja disposa d’una llei de protecció es-
pecífica.

e) Tres espais més, han de ser objecte de declaració
de reserva natural parcial (Estany de Montcortès,
Estanys de Basturs i Estanh de Vielha). La delimita-
ció detallada de cadascun d’ells ja s’ha realitzat.

f) Un altra casuística és la de set espais estepàrics.
Enguany s’ha treballat en la definició detallada
d’aquests espais, estudiant alhora la seva compati-
bilitat amb els projectes de nous regadius previstos
a la Depressió Central, així com la seva declaració
com a Zones d’Especial Protecció per a les Aus
(ZEPA), conjuntament amb d’altres àrees identifica-
des com d’especial interès

g) Finalment cal afegir el cas del Corredor-Mont-
negre, que ja disposa d’un pla vigent que engloba
l’àmbit del PEIN.

b) Portar a terme les mesures de millora de la
biodiversitat següents:

Segona. Presentar dins l’any 2001 els catàlegs de
fauna vertebrada i fauna amenaçada, i ampliar el
catàleg de flora protegida, tenint en compte la rea-
litat actual.

Tercera. Elaborar i aplicar els plans de recupe-
ració i conservació de les espècies catalogades,
incloent-hi les espècies agrícoles i ramaderes
autòctones, i vetllar perquè siguin acceptades so-
cialment.

El Catàleg de fauna vertebrada es va presentar el
1997, essent un document tècnic realitzat per la
Universitat de Barcelona sobre les característiques
i estat de conservació de totes les espècies de verte-
brats de Catalunya, amenaçades o no.

El catàleg de fauna amenaçada, que ha d’adoptar el
Govern de la Generalitat amb la forma jurídica cor-
responent, es troba en fase d’elaboració. El Depar-
tament de Medi Ambient ja ha enllestit els treballs
tècnics i jurídics.

A més, cal tenir en compte que, segons sentència del
Tribunal Constitucional, el Catàleg de fauna amena-
çada de Catalunya, s’ha d’adaptar al Catàleg Nacio-
nal (estatal) de fauna amenaçada: ha d’incloure,
com a mínim, totes les espècies que en ell s’esmen-
ten i no pot disminuir les categories de conservació.

Actualment, l’Estat espanyol, a través de la «Co-
misión Nacional de Conservación de la Naturaleza»
i del «Comité de Flora y Fauna», adscrits a l’anteri-
or organisme, està fent una revisió del catàleg. Per
tant, és considera recomanable esperar a la conclu-
sió d’aquests treball per no entrar en contradiccions.
Tant bon punt s’acabin els treballs, la Generalitat de
Catalunya publicarà el Catàleg de Fauna Amenaçada.

A més, des de la Direcció General de Patrimoni Na-
tural s’ha participat en l’elaboració de la «Lista
Roja de la Flora Vascular Española» (UICN) i s’han
finalitzat els estudis destinats a elaborar la Llista
vermella de la flora vascular a Catalunya, que a més
ha de servir per actualitzar la relació d’espècies
protegides pel PEIN.

La finalitat d’aquesta llista, que s’ha d’aprovar per
Decret, és unificar les disposicions en matèria de
protecció de flora, en aquest sentit, actualitza la re-
gulació de les espècies de flora protegida a Cata-
lunya i a més inclou aquelles espècies, presents a
Catalunya, que es troben incloses en el Reial Decret
439/1990, de 30 de març, que regula el Catàleg Na-
cional d’Espècies Amenaçades i les incloses en la
Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992, relati-
va a la conservació dels habitats naturals i de la
fauna i flora silvestres (Directiva Hàbitats).El pro-
jecte de Decret inclou les espècies que són protegi-
des a tot el territori de Catalunya.

A més de l’exposat fins ara, cal recordar que en
aquesta matèria és d’aplicació el Decret 328/92
d’aprovació del PEIN, que declara espècies de la
flora protegides en l’àmbit dels diferents espais in-
closos en el Pla.

d) Presentar abans que finalitzi l’octubre del 2001
el projecte de nova llei del Cos d’Agents Rurals.

El projecte de la nova llei reguladora del Cos
d’Agents Rurals que ha preparat el Departament de
Medi Ambient està enllestit.

El text del projecte ha estat redactat, informat, ne-
gociat i pactat amb els representants sindicals del
cos d’agents rurals i està a punt per ésser tramès al
Consell Tècnic.

D’acord amb l’anteriorment dit, es considera que el
projecte podrà ser tramès al Parlament al llarg
d’aquest primer trimestre.

Barcelona, 7 de gener de 2002

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller de Medi Ambient
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Control del compliment de la Moció
115/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la política envers les confessi-
ons religioses
Tram. 340-00446/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 35910 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT

Molt Honorable senyor Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

Molt Honorable President,

D’acord amb l’article 131.2 del Reglament del Par-
lament de Catalunya, en compliment del tràmit de
retre comptes que estableix l’esmentat article, in-
formem respecte la Moció 115/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la política envers les confessions
religioses, amb el document annex.

Molt cordialment,

Barcelona, 21 de desembre de 2001

Artur Mas i Gavarró
Conseller en cap

ANNEX

Informe de compliment de la Moció 115/VI del Par-
lament de Catalunya, sobre la política envers les
confessions religioses

La Secretaria d’Afers Religiosos ha mantingut i
manté unes relacions fluides amb les diferents con-
fessions religioses establertes a Catalunya, i procura
consolidar-les i enfortir-les, per tal d’avançar en la
normalització del pluralisme religiós.

Pel que fa a l’establiment de convenis marc amb les
confessions jueva i islàmica, la situació és ben dife-
rent. Amb la comunitat jueva el procés per signar
un conveni marc es troba força avançat i ja s’ha ela-
borat un primer projecte. En canvi, per la dinàmica
interna de la comunitat musulmana establerta a Ca-
talunya, serà difícil a curt o mitjà termini establir un
conveni marc. La manca de representativitat les
múltiples sensibilitats existents en els diferents col·-
lectius són factors, ara per ara, que condicionen els
progressos en aquest àmbit.

Tanmateix, s’ha iniciat una línia de col·laboració flu-
ïda amb el Consell Islàmic Cultural de Catalunya,
que agrupa un nombre significatiu de mesquites i
centres de culte. D’altra banda, s’ha començat a es-
tudiar la possibilitat d’iniciar el procés per assolir
un acord de cooperació amb la comunitat ortodoxa
a Catalunya.

Al llarg d’aquest darrer semestre, la Secretaria
d’Afers Religiosos ha dut a terme diverses actuaci-
ons a municipis de Catalunya per tal de cercar ca-
nals de solució a conflictes plantejats en el marc del
dret de culte.

En el decurs dels primer semestre de l’any 2002,
s’impulsaran els contactes amb les diferents admi-
nistracions i confessions religioses amb la finalitat
de formular propostes conjuntes que garanteixin
progressivament l’exercici dels drets d’igualtat i lli-
bertat religiosa contemplats en la legislació i els
acords vigents.

S’ha mantingut una primera reunió amb la Direcció
General de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació
per fer possible l’atenció religiosa al col·lectiu mu-
sulmà internat en els diferents centres penitenciaris.

Una de les prioritats del Govern de la Generalitat és,
augmentar l’autogovern, també en l’àmbit de la po-
lítica religiosa. Així, la Conselleria de Justícia i la
Secretaria d’Afers Religiosos han fet diverses gesti-
ons davant dels responsables del Ministeri de Justí-
cia per palesar-los el desig d’iniciar un procés de
traspàs d’aquelles competències que sigui possible.
Concretament, s’han mantingut reunions de treball
amb el senyor José María Michavila Núñez, secreta-
ri d’Estat de Justícia, i el senyor Alberto de la Hera,
director general d’Afers Religiosos. Igualment, s’ha
encarregat formalment un informe a l’Institut d’Es-
tudis Autonòmics sobre les competències que la
Generalitat podria assumir en matèria de relacions
amb les confessions religioses.

Aquest estudi es trametrà al director general d’Afers
Religiosos, a petició seva, a fi que s’estudiï la viabi-
litat i les fórmules possibles per transferir mecanis-
mes de gestió per desenvolupar una política especí-
fica en matèria religiosa, així com la participació de
la Generalitat de Catalunya en les polítiques religi-
oses que desenvolupa l’Estat. El Govern ha dema-
nat, insistentment, el traspàs del 0’53% de l’IRPF
destinat a finalitats solidàries.

En relació al diàleg interreligiós, s’ha donat suport
a diverses iniciatives, com ara la Trobada internaci-
onal per la Pau promoguda per la Comunitat Sant
Egidi, amb el lema «Les fronteres del diàleg. Religi-
ons i civilitzacions en el nou segle»; l’edició del
Calendari interreligiós 2001-2002 editat pel Centre
Unesco de Catalunya i l’acte de presentació a
Barcelona de la United Religions Initiative i de sig-
natura de la seva carta fundacional, organitzat per
l’Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós. La
Secretaria d’Afers Religiosos participa activament
en la preparació de la candidatura de Barcelona per
a la celebració del Parlament de les Religions del
Món en el marc del Fòrum 2004.

S’ha assolit una relació fluïda amb la majoria de les
confessions religioses establertes a Catalunya per
mitjà d’uns interlocutors clars. Pel que fa a les co-
munitats musulmanes, es manté contacte amb les
entitats més significatives. D’una manera especial
s’han establert contactes permanents amb el Consell
Islàmic Cultural de Catalunya, el qual abasta el ma-
jor nombre de centres de culte i imams presents al
nostre país. Un dels punts que ja han estat plantejats
és la demanda, formulada pels responsables del
Consell Islàmic Cultural de Catalunya, de facilitar
l’aprenentatge de la llengua i cultura catalana als
imams que pertanyen a aquesta institució.
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En aquest mateix sentit, la Direcció General de Po-
lítica Lingüística està duent a terme diferents acci-
ons conjuntament amb l’Església Ortodoxa a Ca-
talunya: correcció lingüística de textos litúrgics,
correcció d’un petit lèxic, publicació del llibre Les
grans fetes del calendari ortodox amb el suport del
Departament de Cultura i l’oferiment d’eines for-
matives en llengua catalana. Així, s’ha facilitat ma-
terial formatiu i de normalització terminològica per
als responsables de les comunitats i per impartir un
curs inicial de català adreçat als immigrants dels
països de l’Est nouvinguts.

A més de les actuacions esmentades anteriorment, la
Secretaria d’Afers Religiosos ha reforçat la seva
estructura amb la incorporació del coordinador de
l’àrea de religions no cristianes i a partir de l’1 de
gener de 2002 ho farà un altre tècnic qualificat, tot
creant una àrea específica de Relacions amb l’Islam.

Una altra activitat significativa desenvolupada per
la Secretaria d’Afers Religiosos ha estat l’elabora-
ció d’un estudi comparatiu sobre les polítiques pú-
bliques a la Unió Europea respecte les comunitats
musulmanes encarregat a la Fundació Cidob. L’ob-
jectiu d’aquest informe ha estat analitzar compara-
tivament i sectorialment aquestes diferents políti-
ques, per tal de poder servir de referència per a
l’acció de govern de la Generalitat de Catalunya.

Control del compliment de la Moció
117/VI del Parlament de Catalunya,
sobre les condicions de seguretat de
les activitats extraescolars i de lleure
Tram. 340-00448/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 35898 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de moció: 390-00117/06

Sobre: les condicions de seguretat de les activitats
extraescolars i de lleure

En compliment de la Moció 117/VI del Parlament
de Catalunya, sobre les condicions de seguretat de
les activitats extraescolars i de lleure, em correspon
informar al Ple del Parlament del següent:

Ja ha estat constituïda la comissió a què es refereix
el punt a) la qual està treballant des del mes de se-
tembre en la revisió de la normativa vigent que re-
gula les activitats extraescolars, amb la finalitat
d’adequar-la a les necessitats actuals i a les condi-
cions de seguretat que requereixen les diferents ac-
tivitats que es realitzen.

Barcelona, 18 de desembre de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolu-
ció 634/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el projecte de construcció i el
calendari d’execució de les obres del
nou edifici dels jutjats de Vilanova i la
Geltrú (Garraf)
Tram. 340-00807/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 35853 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00634/06

Sobre: el projecte de construcció i el calendari
d’execució de les obres del nou edifici dels jutjats
de Vilanova i la Geltrú

En compliment de la Resolució 634/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre el projecte de construcció
i el calendari d’execució de les obres del nou edifi-
ci dels jutjats de Vilanova i la Geltrú (BOPC núm.
175, de 23 d’abril de 2001), i d’acord amb el que
disposen els articles 135 i 131 del Reglament de la
Cambra, us informo del següent:

Per tal de donar resposta a les necessitats que plante-
ja el partit judicial de Vilanova i la Geltrú, el Departa-
ment de Justícia té previst construir un nou edifici
judicial a la Ronda Ibèrica d’aquesta localitat.

En aquest sentit, es preveu que a finals de l’any
2001 o principis del 2002 es publiqui al Diari Ofici-
al de la Generalitat de Catalunya el concurs públic
per a la licitació del projecte de construcció de
l’edifici judicial esmentat i que les obres s’iniciïn a
finals de l’any 2002 i finalitzin a principis de l’any
2004.

Barcelona, 12 desembre de 2001

Josep-D. Guàrdia i Canela
Conseller de Justícia
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Control del compliment de la Resolu-
ció 580/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el projecte de construcció del
nou Palau de Justícia a Vilafranca del
Penedès (Alt Penedès)
Tram. 340-00808/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 35854 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00580/06

Sobre: el projecte de construcció del nou Palau de
Justícia a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)

En compliment de la Resolució 580/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre el projecte de construcció
del nou Palau de Justícia a Vilafranca del Penedès
(BOPC núm. 167, de 2 d’abril de 2001), i d’acord
amb el que disposen els articles 135 i 131 del Re-
glament de la Cambra, us informo del següent:

Per tal de donar resposta a les necessitats que plan-
teja el partit judicial de Vilafranca del Penedès, el
Departament de Justícia té previst construir un nou
edifici judicial en aquesta localitat.

En aquest sentit, es preveu que a finals de l’any
2001 o principis del 2002 es publiqui al Diari Ofici-
al de la Generalitat de Catalunya el concurs públic
per a la licitació del projecte de construcció de
l’edifici judicial esmentat i que les obres s’iniciïn a
finals de l’any 2002 i finalitzin a principis de l’any
2004.

Barcelona, 12 desembre de 2001

Josep-D. Guàrdia i Canela
Conseller de Justícia

Control del compliment de la Resolu-
ció 635/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el projecte de construcció i el
calendari d’execució de les obres del
nou edifici dels jutjats de Sant Boi de
Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 340-00809/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 35855 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00635/06

Sobre: el projecte de construcció i el calendari
d’execució de les obres del nou edifici dels jutjats
de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)

En compliment de la Resolució 635/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre el projecte de construcció
i el calendari d’execució de les obres del nou edifi-
ci dels jutjats de Sant Boi de Llobregat (BOPC núm.
175, de 23 d’abril de 2001), i d’acord amb el que
disposen els articles 135 i 131 del Reglament de la
Cambra, us informo del següent:

Per tal de donar resposta a les necessitats que plan-
teja el partit judicial de Sant Boi de Llobregat, el
Departament de Justícia té previst construir un nou
edifici judicial en aquesta localitat.

En aquest sentit, es preveu que a finals de l’any
2001 o principis del 2002 es publiqui al Diari Ofici-
al de la Generalitat de Catalunya el concurs públic
per a la licitació del projecte de construcció de
l’edifici judicial esmentat i que les obres s’iniciïn a
finals de l’any 2002 i finalitzin a principis de l’any
2004.

Barcelona, 12 desembre de 2001

Josep-D. Guàrdia i Canela
Conseller de Justícia
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Control del compliment de la Resolu-
ció 677/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’accés a la universitat d’estudi-
ants discapacitats
Tram. 340-00810/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 35888 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00677/06

Sobre: l’accés a la universitat d’estudiants discapa-
citats

Comissió competent: Comissió de Política Cultural

En compliment de la Resolució 677/VI, del Parla-
ment de Catalunya, sobre l’accés a la universitat
d’estudiants discapacitats, em plau d’informar el
següent:

El Govern, a través del Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació, s’ha adreçat per
escrit al Ministeri d’Educació, Cultura i Esports per
demanar que estudiïn la possibilitat de modificar el
Reial Decret 69/2000, de 21 de gener, d’acord amb
els termes aprovats a la Resolució de referència.

Barcelona, 19 de desembre de 2001

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Universitats, Recerca

i Societat de la Informació

Control del compliment de la Resolu-
ció 764/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’establiment de gestions amb
l’empresa Telefónica, SA, per a resol-
dre l’accés al sistema de telefonia digi-
tal en diverses poblacions del Vallès
Oriental, i l’impuls de la substitució
progressiva del sistema de telefonia
analògica pel sistema digital
Tram. 340-00811/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 35889 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00764/06

Sobre: l’establiment de gestions amb l’empresa Te-
lefònica, SA. per a resoldre l’accés al sistema de te-
lefonia digital en diverses poblacions del Vallès
Oriental, i l’impuls de la substitució progressiva del
sistema de telefonia analògica pel sistema digital

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme

En compliment de la Resolució 764/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre l’establiment de gestions
amb l’empresa Telefònica, SA, per a resoldre l’accés
al sistema de telefonia digital en diverses poblaci-
ons del Vallès Oriental, i l’impuls de la substitució
progressiva del sistema de telefonia analògica pel
sistema digital, em plau d’informar el següent:

El Govern, a través de la Secretaria per a la Societat
de la Informació, ha realitzat la petició formal a
l’empresa Telefónica, SA per tal que resolguin fa-
vorablement els problemes que algunes poblacions
del Vallès Oriental pateixen per disposar de línies i
serveis de xarxa digital.

Pel que fa al segon punt de la Resolució de referèn-
cia, també s’ha instat a l’empresa Telefónica, SA a
seguir amb la progressiva substitució del sistema
analògic per digital, dins del marc dels convenis
que en la línia de la modernització de les infra-
estructures de telecomunicacions està duent a terme
el Govern amb Telefónica i altres companyies ope-
radores de telecomunicacions.

Finalment, la possibilitat de l’accés a Internet com a
servei integrat al servei universal de telecomunica-
cions és un tema actualment sotmès a discussió al si
de la Comissió Europea, al Consell de Ministres i al
Parlament Europeu, i que hauria de tenir una resolu-
ció favorable pel que fa a l’adopció de la directiva
corresponent dins l’any 2002.

Barcelona, 19 de desembre de 2001

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Universitats, Recerca

i Societat de la Informació
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Control del compliment de la Resolu-
ció 822/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la situació de la dona a les co-
marques de muntanya i al món rural
Tram. 340-00812/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 35908 /Admissió a tràmit i tramesa a la Comis-
sió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT

Molt Honorable senyor Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

Molt Honorable President,

D’acord amb allò que disposa l’article 131 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, en compliment
de la Resolució 822/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la situació de la dona a les comarques de mun-
tanya i al món rural, us informo, amb el document
annex, de les actuacions que s’han portat a terme.

Ben cordialment,

Barcelona, 21 de desembre de 2001

Artur Mas i Gavarró
Conseller en cap

ANNEX

Informe de compliment de la Resolució 822/VI del
Parlament de Catalunya, sobre situació de la dona
a les comarques de muntanya i al món rural

L’Institut Català de la Dona convoca anualment un
concurs públic per a la concessió de subvencions a
universitats per a treballs d’investigació o docència
dins dels seus àmbits de competència (Resolució de
8 de febrer de 2001, DOGC número 3346 de data
13/03/01)

En aquesta convocatòria es destina una línia especí-
fica per als treballs d’investigació o docència en el
món rural: situació socioeconòmica de les dones al
món rural. Aportació del treball no remunerat de les
dones rurals al desenvolupament territorial. Alter-
natives d’actuació en el món rural des d’una pers-
pectiva de gènere.

Per aquest concepte, aquest any 2001, s’ha atorgat
una subvenció de 3.299,5 euros, a un projecte del
Departament d’Història de la Universitat de Lleida,
sobre un estudi de marginació, estratègies de super-
vivència i processos d’integració femenina en una
societat rural.

Control del compliment de la Resolu-
ció 823/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la millora dels serveis públics
als pobles de menys de cinc-cents
habitants i l’equiparació dona - home
en el món rural
Tram. 340-00813/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 35909 /Admissió a tràmit i tramesa a la Comis-
sió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT

Molt Honorable senyor Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

Molt Honorable President,

D’acord amb allò que disposa l’article 131 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, en compliment
de la Resolució 823/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la millora dels serveis públics als pobles de
menys de cinc-cents habitants i l’equiparació dona-
home al món rural, us informo, amb el document
annex, de les actuacions que s’han portat a terme.

Ben cordialment,

Barcelona, 21 de desembre de 2001

Artur Mas i Gavarró
Conseller en cap

ANNEX

Informe de compliment de la Resolució 823/VI del
Parlament de Catalunya, sobre la millora dels ser-
veis públics als pobles de menys de cinc-cents ha-
bitants i l’equiparació dona-home al món rural

El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar,
el dia 6 de novembre d’enguany, el IV Pla d’actua-
ció per a la igualtat d’oportunitats per a les dones
(2001-2003), que preveu tot un seguit d’actuacions
en aquest àmbit.

El Pla conté un apartat complert per afavorir la pro-
moció social de les dones del món rural i de les co-
marques de muntanya, de manera concreta preveu:

– Continuar impulsant el diàleg i la interlocució de
les dones pageses amb l’administració.

Organismes responsables: Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca; Institut Català de la Dona.

– Cercar vies per regularitzar les diferents situaci-
ons professionals actives de les dones pageses.

Organismes responsables: Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca, Departament d’Indústria,
Comerç i Turisme, Departament d’Economia i Fi-
nances, Institut Català de la Dona.
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– Impulsar i fomentar les iniciatives empresarials de
les dones en l’àmbit rural a les quals s’ha donat su-
port.

Organismes responsables: Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca, Institut Català de la Dona.

– Reforçar la formació professional i ocupacional
de les dones de l’àmbit rural, adaptant-la a les no-
ves necessitats del sector i atenent especialment als
continguts relacionats amb les noves tecnologies de
la informació.

Organismes responsables: Departament d’Agricultu-
ra, Ramaderia i Pesca, Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació, Departament de
Treball, Departament d’Ensenyament, Institut Català
de la Dona.

– Crear el registre/cens de la dona rural pel que fa a
l’activitat agrària.

Organismes responsables: Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca, Departament d’Economia i
Finances, Institut Català de la Dona.

A banda d’aquestes actuacions específiques per al
món rural i les comarques de muntanya, cal remar-
car que les accions que recull el IV Pla d’Actuació
s’adrecen a tot el territori català i per tant també a
les dones del món rural.

Entre altres, cal destacar:

– El programa sanitari d’atenció a la dona actual-
ment es troba implementat al 80% del territori. En
finalitzar el IV Pla d’Actuació del Govern de la Ge-
neralitat per a la igualtat d’oportunitats entre homes
i dones (2001-2003), el programa s’haurà imple-
mentat al 100%.

– Subvencions anuals a associacions de dones que
realitzen programes culturals i de formació contínua
adreçades a les dones que en alguns casos viuen al
món rural o comarques de muntanya.

– Propostes adreçades a assolir la plena integració
de la dona en la vida activa del món rural, reconei-
xent-li els drets que se’n deriven d’una activitat
que fins ara havia vingut realitzant sense cap mena
de contraprestació ni econòmica ni social. Són
bàsicament les següents:

• Reconeixement a la contribució econòmica, cultu-
ral i social de la dona al món rural.

• Millora dels recursos existents i millora de la qua-
litat de vida, formació i situació econòmica de les
dones en zones rurals.

• Regularització de les situacions professionals ac-
tives de les dones pageses: cotitzacions en els rè-
gims pertinents de la Seguretat Social en la seva
condició de col·laboradora o de cotitular de l’explo-
tació agrària.

• Foment i promoció de les activitats a les quals la
dona té dret a accedir, com ara la creació de petites
empreses, i especialment aquelles activitats relacio-
nades amb la diversificació de l’activitat agrària
(artesania, agroturisme i producció d’aliments de
qualitat).

En aquest àmbit s’han realitzat dues jornades, la
primera amb motiu de la celebració de la 129a edi-
ció de la Fira de Sant Josep a Mollerussa, on va te-
nir lloc una jornada tècnica sota el títol «La globalit-
zació agrària. Perspectives de futur per a les dones
a les empreses familiars agràries», organitzada per
l’Institut Català de la Dona.

La segona es va realitzar durant el mes de març de
2001, sota el títol: «1a. Jornada Tècnica al Medi
Rural», a Vic, organitzada per la Secretaria de la
Família del Departament de Benestar Social, on es
va incidir, entre d’altres qüestions, en el reforça-
ment del paper de la dona dins l’estructura familiar
i l’àmbit laboral en el món rural, així com en l’actu-
alització i revisió de polítiques afavoridores per a
les famílies rurals.

– El Departament d’Ensenyament impulsa un Pla
que crearà en un termini de cinc anys, 30.000 noves
places d’escola bressol a tot el territori català.

Control del compliment de la Resolu-
ció 774/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’Any Europeu de les Llengües i
el reconeixement de l’oficialitat del ca-
talà a la Unió Europea
Tram. 340-00814/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 35918 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00774/06

Sobre: l’Any Europeu de les Llengües i el reconei-
xement de l’oficialitat del català a la Unió Europea

En relació a la Resolució 774/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’Any Europeu de les Llengües i el
reconeixement de l’oficialitat del català a la Unió
Europea, cal assenyalar el següent:

L’Any Europeu de les Llengües té com a objectius
bàsics, fomentar la sensibilització de la ciutadania
sobre la importància de la diversitat lingüística i
cultural de la Unió Europea, com a part de la seva
riquesa col·lectiva, i de promoure l’aprenentatge
d’idiomes com a clau del desenvolupament personal
i professional de les persones.

Així, en virtut del Decret 43/2001, de 6 de febrer, es
constitueix la Comissió Interdepartamental per a
l’Any Europeu de les Llengües, per tal de donar el
relleu adequat a la commemoració de l’Any Euro-
peu de les Llengües, obtenir la necessària coordina-
ció entre els departaments de la Generalitat i, facili-
tar l’aprofitament i rendibilitat dels recursos humans
i materials.

4.50.

4. INFORMACIÓ



Núm. 255 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 21 de gener de 2002

103

Tal i com preveu l’article 8 de l’esmentat Decret, es
donarà compte al Parlament de Catalunya de les ac-
tuacions realitzades per a la celebració de l’Any
Europeu de les Llengües en l’informe sobre política
lingüística corresponent a l’any 2001, d’acord amb
l’article 39.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística.

D’altra banda, cal destacar que s’han emprès diver-
ses actuacions tendents a divulgar, entre els parla-
mentaris europeus, la realitat de la llengua catalana
i, en aquest sentit, coincidint amb el Dia Europeu de
les Llengües, se’ls ha tramès l’opuscle El Català
Llengua d’Europa.

Igualment, s’han realitzat gestions amb el govern
espanyol per tal que el català sigui present a la Ci-
mera de ministres europeus que tindrà lloc a Bar-
celona el proper mes de març, coincidint amb la pre-
sidència espanyola de la Unió Europea.

Barcelona, 21 de desembre de 2001.

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolu-
ció 637/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el desdoblament de l’àrea bàsi-
ca de salut del Masnou (Maresme)
Tram. 340-00815/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36013 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00637/06

Sobre: el desdoblament de l’àrea bàsica de salut del
Masnou (Maresme)

Comissió competent: Comissió de Política Social

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i
135.3 del Reglament del Parlament de Catalunya, i
per tal de donar compliment a la Resolució 637/VI,
sobre el desdoblament de l’Àrea Bàsica de Salut
(ABS) del Masnou, em plau fer-vos avinents les se-
güents consideracions:

La Regió Sanitària Barcelonès Nord i Maresme del
Servei Català de la Salut ha iniciat la tramitació de la
proposta de modificació de l’ordenació territorial en
ABS, d’acord amb el que disposa la Resolució 637/VI
del Parlament de Catalunya.

Aquesta proposta consisteix en la distribució del
conjunt del territori del municipi del Masnou en
dues ABS i en l’adscripció respectiva a cadascuna
d’aquestes ABS dels municipis d’Alella i Teià (ABS
El Masnou-Alella i ABS Ocata-Teià).

Pel que fa al nou centre d’atenció primària (CAP),
s’han iniciat les converses amb l’Ajuntament del

Masnou en relació amb la cessió del terreny on
ubicar aquest centre, al barri d’Ocata.

Barcelona, 17 de desembre de 2001

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Control del compliment de la Resolu-
ció 824/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’atenció a les víctimes de la vio-
lència de gènere
Tram. 340-00816/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36014 /Admissió a tràmit i tramesa a la Comis-
sió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00824/06

Sobre: l’atenció a les víctimes de la violència de
gènere

Comissió competent: Comissió de Política Social

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i
135.3 del Reglament del Parlament de Catalunya i
per tal de donar compliment a la Resolució 824/VI
sobre l’atenció a les víctimes de la violència de gè-
nere, em plau fer-vos avinent que s’ha ampliat a to-
tes les oficines territorials de la Generalitat de
Catalunya la xarxa de punts d’informació a les do-
nes, on es poden adreçar per informar-se, assesso-
rar-se i/o denunciar possibles maltractaments. Tam-
bé, s’ha posat en funcionament un servei telefònic
d’atenció les 24h. que dóna suport i presta atenció
especialitzada a les situacions d’emergència amb la
presència física de professionals. Així mateix, s’ha
fet difusió de l’opuscle editat pel Departament de
Justícia sobre els drets de les víctimes de maltracta-
ments, des del moment de la denúncia fins al final
del procediment judicial.

La Comissió Permanent Interdisciplinària Contra la
Violència de Gènere, creada per Decret de 23 de ge-
ner de 2001, està ultimant l’elaboració d’un Pla inte-
gral de prevenció de la violència de gènere i d’aten-
ció a les persones que la pateixen, estructurat en 5
capítols, entre els que es troba el de les mesures en
matèria de salut. En aquest capítol s’inclou la difusió
d’un protocol d’atenció sanitària a la dona maltracta-
da similar al Manual informatiu per a metges de ser-
veis d’urgència hospitalaris i d’Atenció Primària.
Pautes bàsiques per a l’entrevista clínica, per a la
detecció del maltractament intrafamiliar a la dona
editat pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Es
preveu que aquest document estigui enllestit defini-
tivament a començaments de l’any vinent.

Barcelona, 17 de desembre de 2001

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social
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Control del compliment de la Resolu-
ció 736/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la dotació d’una unitat de cures
intensives mòbil a l’Hospital Comarcal
del Pallars, de Tremp (Pallars Jussà)
Tram. 340-00817/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36015 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00736/06

Sobre: la dotació d’una unitat de cures intensives
mòbil a l’Hospital Comarcal del Pallars, de Tremp
(Pallars Jussà)

Comissió competent: Comissió de Política Social

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i
135.3 del Reglament del Parlament de Catalunya i
per tal de donar resposta a la Resolució 736/VI so-
bre la dotació d’una unitat de cures intensives mò-
bil a l’Hospital Comarcal del Pallars de Tremp, em
plau fer-vos avinent que el Departament de Sanitat
i Seguretat Social està enllestint els tràmits previs al
desplegament d’aquest que entrarà en funciona-
ment abans de final d’any.

Barcelona, 17 de desembre de 2001

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Control del compliment de la Resolu-
ció 851/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el centenari de la mort del poeta
Jacint Verdaguer
Tram. 340-00818/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36019 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00851/06

Sobre: l’adequada celebració del centenari de la
mort de Jacint Verdaguer

En relació a la Resolució 851/VI del Parlament de
Catalunya sobre l’adequada celebració del centena-
ri de la mort de Jacint Verdaguer, cal assenyalar el
següent:

En primer lloc, cal posar de relleu que s’ha creat la Co-
missió de la commemoració del centenari de la mort
de Jacint Verdaguer, en virtut del Decret 181/2001, de

26 de juny (DOGC núm. 3428 d’11 de juliol de 2001),
per tal de promoure i coordinar els actes commemora-
tius d’aquesta efemèride.

Tanmateix, cal destacar que la Generalitat té previst
signar sengles convenis amb l’Ajuntament de Vic i
amb l’Ajuntament de Folgueroles per a promoure
conjuntament els actes de commemoració del cen-
tenari de la mort de Jacint Verdaguer en aquestes
poblacions.

També s’ha previst col·laborar amb la Universitat de
Vic pel que fa al col·loqui «Verdaguer i el segle,
1902-2002» que se celebrarà el mes de novembre
de 2002.

Tot i que el programa d’activitats es troba en fase
d’elaboració, es poden avançar alguns projectes,
que s’aniran definint a mesura que avancin els tre-
balls de la Comissió.

Així, es realitzarà una exposició organitzada per la
Biblioteca de Catalunya que s’inaugurarà primer a
Vic –al Museu de la Pell– i, posteriorment, es tras-
lladarà a la nova sala d’exposicions del Palau Moja
de Barcelona.

Igualment organitzada per la Biblioteca de Cata-
lunya i exhibida a la seu de la mateixa Biblioteca a
Barcelona, es durà a terme una exposició sobre la
figura de Verdaguer centrada en els fons propis de
la Biblioteca.

A Folgueroles, l’Ajuntament organitzarà la mostra
La paraula de Verdaguer escoltada, que tindrà lloc a
la Casa-Museu Verdaguer.

A Vic, l’Ajuntament ha encarregat una cantata que
es presentarà per primera vegada el proper dia 17
de març al Teatre l’Atlàntida –interpretada per l’Or-
questra de cambra de Vic, la Coral Sant Jordi, el Cor
Montserrat, la Coral Canigó i el Cor Cabirol–. Pos-
teriorment, s’interpretarà en diverses poblacions de
Catalunya i, a Barcelona serà interpretada a l’Audi-
tori per l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Naci-
onal de Catalunya.

D’altra banda, cal assenyalar que s’està dissenyant
una campanya de sensibilització sobre la figura i
l’obra de Verdaguer entre els usuaris de la xarxa de
biblioteques públiques i, s’està preparant una cam-
panya de difusió de l’obra de Verdaguer entre
l’alumnat de les escoles de primària i secundària en
la qual es treballarà l’obra de Verdaguer i es visita-
ran diferents espais vinculats a la seva vida i obra.

Finalment, en l’àmbit dels mitjans de comunicació,
cal posar de relleu que s’està elaborant un pla que
contempla una campanya de comunicació amb for-
mats convencionals (anuncis, falques, etc.) i l’im-
puls de programes de contingut verdaguerià a les
ràdios i televisions d’àmbit nacional i local.

Barcelona, 27 de desembre de 2001

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura
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Control del compliment de la Resolu-
ció 854/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la promoció de la producció tea-
tral
Tram. 340-00819/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36020 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00854/06

Sobre: la promoció de la producció teatral

En relació a la Resolució 854/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la promoció de la producció tea-
tral, cal assenyalar el següent:

1. Mitjançant l’Ordre de 13 de setembre de 1999
(DOGC núm. 2980 de 22 de setembre de 1999), es
va crear la Mesa de Coordinació de les Arts Escèni-
ques amb l’objectiu de conèixer i debatre les línies
d’actuació dels diversos agents implicats en la vida
teatral catalana i establir la màxima coordinació i
complementarietat. A més de representants del sec-
tor i de la Generalitat, hi participen l’Ajuntament de
Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya
i l’Associació Catalana de Municipis. Una de les
comissions de treball de la Mesa tracta específica-
ment sobre les subvencions com a mesures de su-
port a la producció teatral.

2. La Llei de pressupostos per a l’any 2002 dóna un
nou impuls a la política d’ajuts, subvencions i co-
produccions del teatre no dependent de l’Adminis-
tració. Algunes de les mesures que es preveuen im-
pulsar són les següents:

a) S’han incrementat en 194 MPTA les dotacions de
les partides destinades a ajuts per a activitats tea-
trals i de dansa d’iniciativa privada. Així mateix, les
partides per a inversions inclouen, a més del Pla
d’inversions en equipaments teatrals, una dotació
de 50 MPTA per al Consorci del Pla de rehabilitació
i equipament de teatres de Barcelona que invertirà
125 MPTA anuals durant 5 anys. A aquests incre-
ments cal afegir les noves actuacions de l’Institut
Català de les Indústries Culturals destinades al sec-
tor teatral: 34 MPTA per a subvencions a fons per-
dut i 125 MPTA per a ajuts recuperables que perme-
tin finançar nous projectes de les arts escèniques.

b) La Llei de pressupostos per a l’any 2002 preveu
ampliar la destinació del fons de garantia per a acti-
vitats de producció cinematogràfica a inversions
empresarials en l’àmbit de la cultura, de manera que
les arts escèniques puguin accedir també a aquesta
forma de finançament. Aquest fons complementa les
línies de crèdit de l’Institut Català de Finances.

c) En el marc de les convocatòries d’ajuts per a
l’any 2002, en funció de la demanda i dels projec-

tes presentats, es preveu prioritzar els projectes que
contemplin gires i la circulació dels espectacles per
tot el territori.

d) L’any 2001, les sales alternatives, a més dels 80
MPTA atorgats en el marc de les convocatòries pú-
bliques a sales i a produccions unitàries de teatre,
van rebre una aportació extraordinària de 14 MPTA.
L’import que es destinarà l’any 2002 a aquestes sa-
les encara no es pot determinar, atès que dependrà
de l’avaluació dels projectes, però la previsió actual
és que, entre l’increment de l’any 2002 i l’aportació
extraordinària de l’any 2001, s’arribi als 50 MPTA
d’increment en relació als ajuts de l’any 2001 ator-
gats en el marc de les convocatòries.

3. Les convocatòries de subvencions que es publi-
quen anualment fixen els criteris que s’apliquen per
avaluar els projectes. A les reunions de la comissió
de treball de la Mesa de Coordinació Teatral que
tracta sobre subvencions, s’ha consensuat amb el
sector, la interpretació d’aquests criteris en l’avalu-
ació de les sol·licituds. Pel que fa a l’Institut Català
de les Indústries Culturals, s’ha creat una comissió
assessora amb representants de tots els sectors de
les indústries culturals que, entre altres, ha de deba-
tre i consensuar aquesta qüestió.

4. L’Institut Català de les Indústries Culturals ha
habilitat un fons de risc destinat a finançar els pro-
jectes dels sectors culturals i, més concretament, de
les arts escèniques. Cal remarcar l’efecte multiplica-
dor d’aquest fons ja que permet reinvertir en nous
projectes els recursos recuperats de projectes ante-
riors. Un exemple d’aquesta línia de treball és
l’acord a què s’ha arribat amb «Projecte Barcelona
Musical» per tal de coproduir l’espectacle musical
«Gaudí». Un cop estrenat a Barcelona, es pretén
que aquesta producció –totalment catalana– s’es-
treni a altres ciutats europees.

5. Pel que fa al Programa d’inversions per a equipa-
ments teatrals, té per objectiu dotar les comarques i
municipis de Catalunya d’equipaments teatrals, se-
guint criteris d’equilibri territorial i de racionalitat
en la distribució dels recursos existents. Han pogut
optar als ajuts els ajuntaments caps de comarca o
amb una població de més de 20.000 habitants que
no disposin d’un equipament teatral adequat i que
compleixin la resta dels requisits. L’any 2001 s’ha
obert una nova convocatòria del Programa, per tal
de completar el mapa d’infraestructures teatrals. Els
resultats de les actuacions dutes a terme fins al mo-
ment són els següents:

a) En actuacions anteriors a l’any 1999, la Genera-
litat va destinar 2.362 MPTA a la construcció i reha-
bilitació de teatres de fora de la ciutat de Barcelona.

b) S’han acollit 10 teatres a la primera convocatòria
del Programa d’inversions per a equipaments tea-
trals i, s’ha obert una nova convocatòria del Progra-
ma que està en fase d’avaluació de sol·licituds.

c) Complementàriament al Programa d’inversions
per a equipaments teatrals, s’està donant suport a
projectes singulars com el de La Lira Ampostina i
del Teatre-auditori de Granollers.
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6. S’ha signat un conveni de col·laboració entre el
Departament de Cultura, el Ministeri de Cultura i
l’Ajuntament de Barcelona per a la creació del Con-
sorci del Pla de rehabilitació i equipament de teatres
de Barcelona. La inversió del Consorci durant el
període dels anys 2001-2005, s’ha previst en 625
MPTA, dels quals 250 MPTA seran aportats pel De-
partament de Cultura.

7. Els criteris de la programació del Teatre Nacional
de Catalunya estan definits en el seu contracte-pro-
grama. D’altra banda, el diàleg, la complementa-
rietat i la coordinació entre el Teatre Nacional i els
altres agents que participen en el panorama teatral
català, tant des de l’àmbit públic com des del pri-
vat, es garanteixen a través de la Mesa de Coordina-
ció de les Arts Escèniques.

8. Pel que fa a la Fundació Teatre Lliure, cal desta-
car el següent:

a) El Departament de Cultura s’ha incorporat a la
Junta de govern de la Fundació Teatre Lliure-Teatre
públic, ostentant una vicepresidència del Patronat
de la Fundació.

b) El Departament de Cultura ha incrementat la
dotació pressupostària destinada a la Fundació
Teatre Lliure en funció de les necessitats que ge-
nera la posada en funcionament del nou teatre del
Palau de l’Agricultura i, d’acord amb el contingut
del contracte-programa que s’està consensuant
amb la resta d’administracions. Per a l’any 2002
l’aportació del Departament de Cultura prevista
serà de 250 MPTA.

Barcelona, 27 de desembre de 2001

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolu-
ció 992/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’actualització del Pla de creació
i substitució d’establiments peniten-
ciaris
Tram. 340-00820/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36028 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00992/06

Sobre: l’actualització del Pla de creació i substitu-
ció d’establiments penitenciaris

En compliment de la Resolució 992/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre l’actualització del Pla de
creació i substitució d’establiments penitenciaris, i
d’acord amb el que disposen els articles 135 i 131
del Reglament de la Cambra, us comunico el se-
güent:

S’ha de tenir en compte que el Pla de creació i subs-
titució d’establiments penitenciaris exigeix una ne-
gociació amb els ajuntaments corresponents, tal
com determinava la Moció 79/IV i, per tant, la seva
actualització és susceptible de variacions ulteriors
que no són de l’exclusiva competència del Departa-
ment de Justícia i de les que s’informarà al Parla-
ment en el seu moment.

Precisament, en data 15 de maig de 2001 es va sig-
nar el conveni amb l’Ajuntament de Barcelona,
l’objecte del qual és establir els criteris per promou-
re una Modificació del Pla General Metropolità,
amb la finalitat de fixar la nova ordenació urbanís-
tica que permeti el trasllat dels actuals equipaments
penitenciaris, situats al terme municipal de Barce-
lona. La nova ordenació garantirà, en tot cas, una
millora quantitativa i qualitativa de les dotacions
públiques existents.

En funció dels acords a que es va arribar, la previsió
actual és la següent:

– Construcció d’un centre obert en cada un dels tres
solars on es troben els centres penitenciaris actuals
la ciutat de Barcelona. En aquests centres, i de ma-
nera separada, hi haurà les places necessàries per al
compliment dels arrestos de caps de setmana. La
capacitat total conjunta d’aquests tres centres serà
de 1.000/1.200 places. Aquests centres entraran en
funcionament l’any 2005.

– Construcció d’un centre tancat de compliment,
amb una capacitat màxima de 1.500 places. El De-
partament de Justícia ja disposa del solar en el ter-
me municipal de Sant Esteve Sesrovires, adjacent
amb l’actual equipament penitenciari C.P. Brians.
Aquest centre tindrà una configuració modular, de
forma que les unitats residencials no tindran indivi-
dualment una capacitat de 200/250 places. Entrarà
en funcionament l’any 2004.

– Construcció d’un centre tancat pe a joves de 18 a
21 anys, amb una capacitat màxima de 300 places.
El Departament de Justícia ja disposa del solar i
aquest centre entrarà en funcionament l’any 2004.

– Construcció d’un centre de preventius, amb una
capacitat màxima de 1.500 places. Aquest centre
entrarà en funcionament el segon semestre de l’any
2004. La ubicació definitiva d’aquest centre no està
decidida encara. Estem estudiant diverses possibili-
tats en un radi no superior a 30 Km de Barcelona.

– Construcció de la Unitat Psiquiàtrica Penitencià-
ria, amb un total de superfície construïda de 4.199
m2 i amb un pressupost de 655 milions de pessetes.
La primera pedra s’ha posat en data de 06.07.01 i
l’acabament de les obres està previst el 2003.

La construcció d’aquests equipaments suposarà una
inversió superior als 20.000 milions de pessetes.

D’acord amb el calendari d’actuacions el tanca-
ment de les actuals presons de Barcelona s’iniciarà
en el termini dels tres anys següents a l’ aprovació
definitiva de la modificació puntual del Pla General
Metropolità, és a dir, a finals de l’any 2004, i s’aca-
barà dos anys després, abans que finalitzi l’ any
2006.
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Amb la signatura d’aquest conveni, el Pla de crea-
ció i substitució d’establiments penitenciaris ha re-
but un impuls molt important i significatiu, ja que
garanteix la viabilitat de la renovació de les infras-
tructures penitenciàries de Barcelona.

Barcelona, 31 de desembre de 2001

Josep-D. Guàrdia i Canela
Conseller de Justícia

Control del compliment de la Resolu-
ció 836/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el projecte d’obres d’infraes-
tructura a la zona de regadiu del sud
del Segrià
Tram. 340-00821/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36032 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00836/06

Sobre: el projecte d’obres d’infraestructura a la
zona de regadiu del sud del Segrià

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

En compliment de la Resolució 836/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre el projecte d’obres d’in-
frastructura a la zona de regadiu del Segrià Sud
adoptada a la Comissió de Política Territorial del 20
de juny de 2001 (BOPC núm. 210 de 30 de juliol de
2001), i d’acord amb el que disposen els articles
131 i 135 del Reglament del Parlament de Cata-
lunya, em correspon informar, en nom del Consell
Executiu, en els termes següents:

En data 4 de desembre de 2001, el Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca va licitar la prime-
ra part de les obres de reg del Segrià Sud que com-
portarà la transformació en regadiu d’un total de
6.048 hectàrees dels termes municipals d’Almatret,
Llardecans, Maials, Seròs i Torrebesses.

En concret, l’obra que ha estat licitada correspon a
la instal·lació de la canonada d’impulsió de 7.670
metres de longitud i que està previst iniciar durant
el proper mes de febrer. Aquesta actuació compta
amb un pressupost de 12.373.222,13 euros (2.058
milions de pessetes).

Així mateix, els futurs regants afectats per la cons-
trucció d’aquest nou regadiu, es veuran beneficiats
per la millora de finançament que estableix la pro-
posició de llei 202-00108/06, de modificació de la
Llei 5/90, d’Infrastructures Hidràuliques de Catalu-
nya, aprovada en el Ple del Parlament del passat 19
de desembre de 2001, de tal forma que, atès que es
tracta d’un reg de suport, la contribució que anirà a
càrrec dels beneficiaris serà del 15% del cost total
de la inversió.

Quant a la presentació del projecte constructiu, el
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca atesa
l’existència d’un solapament de superfícies a regar
entre la zona regable del Segarra-Garrigues i el pro-
jecte inicial del regadiu del Segrià Sud, ha hagut
d’adequar el projecte de concessió durant aquest
any 2001 per tal de poder continuar la tramitació
administrativa del mateix. És per això que, la resta
dels projectes constructius d’aquest regadiu, llevat
del què ha estat licitat en data 4 de desembre de
2001, està previst que estiguin redactats durant el
primer semestre de l’any 2002.

Barcelona, 24 de desembre de 2001

Josep Grau i Seris
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Control del compliment de la Resolu-
ció 692/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la creació del centre de Compe-
tència de Productes Transformats de
la Carn
Tram. 340-00822/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36033 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00692/06

Sobre: la creació del Centre de Competència de Pro-
ductes Transformats de la Carn

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme

En compliment de la Resolució 692/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre la creació del Centre de
Competència de Productes Transformats de la Carn
adoptada a la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme del 26 d’abril de 2001 (BOPC núm.
181 de 14 de maig de 2001), i d’acord amb el que
disposen els articles 131 i 135 del Reglament del
Parlament de Catalunya, em correspon informar, en
nom del Consell Executiu, en els termes següents:

En data 5 de desembre de 2001, els Consellers
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació en representació
de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimen-
tària (IRTA), l’Institut Nacional d’Investigació Agrà-
ria i Alimentària (INIA) i la Federació Espanyola
d’Indústries de l’Alimentació i Begudes (FIAB), fe-
deració que agrupa a la totalitat del sector de la in-
dústria de transformats de la carn, van signar un
conveni per a la creació del Centre de Competència
Científica-Tecnològica en productes transformats
de la carn.

La seu d’aquest organisme serà el Centre de Tecno-
logia de la Carn de Monells de l’IRTA, organisme
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adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca, a qui correspondrà la coordinació de la xarxa
estatal i la seva gestió administrativa i econòmico-
financera.

La creació d’aquest centre compta amb el recolza-
ment de les disset Comunitats Autònomes, expressat
en l’acord unànime de la Comissió Coordinadora
d’Investigació Agrària, celebrada el passat mes de
setembre.

L’objecte d’aquest conveni és la constitució del
Centre de Competència Científica-Tecnològica en
productes transformats de la carn com a centre en
xarxa, concebut com una organització estable de
caràcter públic, dotada d’autonomia científica per
desenvolupar línies i projectes d’investigació i acti-
vitats de desenvolupament.

El seu àmbit d’actuació es centrarà en les següents
matèries:

– La qualitat tecnològica de la carn i els factors que
la condicionen.

– La transformació de la carn en productes elabo-
rats i el desenvolupament de nous productes.

– La comercialització de la carn atenent la seva pre-
sentació, forma de consum i tendències de mercat.

– El consum de carn, atenent als aspectes de segure-
tat, qualitat, traçabilitat i prospectiva.

Les funcions més destacades que portarà a terme el
Centre de Competència Científica-Tecnològica en
productes transformats de la carn seran:

– La identificació de línies deficitàries en coneixe-
ments i tecnologia.

– La definició de necessitats i problemes de la in-
dústria càrnica espanyola.

– El plantejament, el disseny i l’execució de projec-
tes de recerca i desenvolupament.

– Actuacions de coordinació.

– Activitats de transferència de tecnologia.

– Assessorament a les Administracions Públiques i
al Sector Carnic.

– Formació tècnica a les empreses.

– Participació en acords internacionals.

– Prospecció d’informació científica internacional.

Barcelona, 21 de desembre de 2001

Josep Grau i Seris
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Control del compliment de la Resolu-
ció 401/VI del Parlament de Catalunya,
sobre les obres d’asfaltatge i millora
general de la carretera de Baldomar a
la Clua, al municipi d’Artesa de Segre
(Noguera)
Tram. 340-00823/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36034 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00401/06

Sobre: les obres d’asfaltatge i millora general de la
carretera de Baldomar a la Clua, al municipi d’Arte-
sa de Segre (Noguera)

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca

En compliment de la Resolució 401/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre les obres d’asfaltat i mi-
llora general de la carretera de Baldomà a la Clua,
al municipi d’Artesa de Segre (Noguera) adoptada a
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca del 15
de febrer de 2001 (BOPC núm. 159 de 12 de març
de 2001), i d’acord amb el que disposen els articles
131 i 135 del Reglament del Parlament de Catalu-
nya, em correspon informar, en nom del Consell
Executiu, en els termes següents:

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
ha executat la primera fase de les obres correspo-
nents a l’asfaltat i millora del camí de Baldomà a la
Clua al terme municipal d’Artesa de Segre per un
import total de 344.374,01 euros (57.299.014 pta).

Les actuacions d’aquesta primera fase es van inici-
ar el passat 31 d’agost i afecten a una longitud total
de 5.565 quilòmetres.

Barcelona, 21 de desembre de 2001

Josep Grau i Seris
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
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Control del compliment de la Resolu-
ció 845/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’emissió de segells de correus
dedicats a les nou denominacions
d’origen de vins i caves de Catalunya
Tram. 340-00824/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36035 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00845/06

Sobre: l’establiment de mesures perquè l’Entitat Pú-
blica Empresarial Correus i Telègrafs emeti segells
dedicats a les nou denominacions d’origen (DO) de
vins i caves catalans

Comissió competent: Comissió de Política Cultural

En compliment de la Resolució 845/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre l’establiment de mesures
perquè l’Entitat Pública Empresarial Correus i Telè-
grafs emeti segells dedicats a les nou denominaci-
ons d’origen (DO) de vins i caves catalans adopta-
da a la Comissió de Política Cultural del 21 de juny
de 2001 (BOPC núm. 204 de 2 de juliol de 2001), i
d’acord amb el que disposen els articles 131 i 135
del Reglament del Parlament de Catalunya, em cor-
respon informar, en nom del Consell Executiu, en
els termes següents:

El Govern de la Generalitat de Catalunya, a través
del Director General de l’Institut Català de la Vinya
i el Vi (INCAVI) s’ha adreçat al President de la So-
cietat Estatal de Correus i Telègrafs, S.A., per tal de
poder concretar una emissió de segells dedicada les
onze denominacions d’origen de vins i caves de
Catalunya (Alella, Catalunya, Conca de Barberà,
Costers del Segre, Empordà-Costa Brava, Penedès,
Pla de Bages, Priorat, Tarragona, Terra Alta i
Montsant).

Barcelona, 21 de desembre de 2001

Josep Grau i Seris
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Control del compliment de la Resolu-
ció 776/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la promoció de la dieta mediter-
rània
Tram. 340-00825/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36036 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00776/06

Sobre: la promoció de la dieta mediterrània

Comissió competent: Comissió de Política Social

En compliment de la Resolució 776/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre la promoció de la dieta
mediterrània adoptada a la Comissió de Política So-
cial del 6 de juny de 2001 (BOPC núm. 202 de 25
de juny de 2001), i d’acord amb el que disposen els
articles 131 i 135 del Reglament del Parlament de
Catalunya, em correspon informar, en nom del Con-
sell Executiu, en els termes següents:

El Govern de la Generalitat de Catalunya porta a
terme diverses actuacions per tal de difondre i
promoure la dieta mediterrània i cadascun dels pro-
ductes que la composen.

En aquest sentit, la política de qualitat agroalimen-
tària que ve executant el Departament d’Agricultu-
ra, Ramaderia i Pesca està basada en la diferenciació
dels productes agroalimentaris de Catalunya per la
seva qualitat i/o el seu origen mitjançant l’atorga-
ment de diferents distintius de qualitat com són les
Denominacions d’Origen Protegides (DOP), les In-
dicacions Geogràfiques Protegides (IGP) i la Marca
de Qualitat Alimentària (Marca Q).

Així, molts dels productes que actualment gaudei-
xen d’un reconeixement a Catalunya estan inclosos
en el grup d’aliments que constitueixen l’anomena-
da «Dieta Mediterrània», entre ells:

Quant als olis, la DOP Siurana, la DOP les Garri-
gues, la DOP oli de la Terra Alta i la DOP oli del
Baix Ebre-Montsià. La DOP avellana de Reus, pel
que fa als fruits secs. L’IGP arròs del Delta de l’Ebre
pel que fa als cereals. En els embotits, l’IGP llonga-
nissa de Vic. Quant a les fruites i verdures, l’IGP
calçot de Valls, l’IGP clementines de les Terres de
l’Ebre, l’IGP préssec de la Ribera d’Ebre i l’IGP
poma de Girona. També compta amb reconeixement
la Marca Q de la mel. I pel que fa a les carns, estan
reconeguts els següents distintius de qualitat: l’IGP
pollastre i capó del Prat, l’IGP vedella dels Pirineus
catalans i les Marques Q del capó, del conill, del
pollastre, de la vedella, del xai i del porc.

Mitjançant l’Institut Català de la Vinya i el Vi
(INCAVI) es promouen els vins amb denominació

4.50.

4. INFORMACIÓ



21 de gener de 2002 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 255

110

d’origen, ja que la cultura del vi forma part d’una
promoció global de la dieta mediterrània.

El projecte de llei d’Ordenació Vitivinícola presen-
tat pel Govern de la Generalitat al Parlament de
Catalunya el passat mes d’octubre, recull també la
importància del vi dins la dieta mediterrània.

Així mateix, el Departament d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca a través de l’empresa pública PRODECA, S.A.
porta a terme tot un seguit d’activitats de promoció
amb el missatge «Catalunya, alimentació mediterrà-
nia de qualitat», per difondre que les produccions
alimentàries de Catalunya es singularitzen per la
seva qualitat i que formen part d’un sistema d’ali-
mentació saludable i reconegut per la comunitat ci-
entífica internacional.

Barcelona, 21 de desembre de 2001

Josep Grau i Seris
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Control del compliment de la Resolu-
ció 806/VI del Parlament de Catalunya,
sobre els criteris d’aplicació dels plans
de paralització temporal de l’activitat
pesquera
Tram. 340-00826/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36037 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00806/06

Sobre: els criteris d’aplicació dels plans de paralit-
zació temporal de l’activitat pesquera

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca

En compliment de la Resolució 806/VI del Parlament
de Catalunya, sobre els criteris d’aplicació dels plans
de paralització temporal de l’activitat pesquera
adoptada a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca del 7 de juny de 2001 (BOPC núm. 204 de 2 de
juliol de 2001), i d’acord amb el que disposen els ar-
ticles 131 i 135 del Reglament del Parlament de
Catalunya, em correspon informar, en nom del Con-
sell Executiu, en els termes següents:

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
no ha incorporat en els plans de paralització tempo-
ral de l’activitat pesquera aprovats durant l’any
2001, cap embarcació amb base en un port d’una
altra confraria o federació territorial, llevat d’aque-
lles que han comptat amb l’autorització pertinent de
la respectiva federació territorial de confraries.

Barcelona, 21 de desembre de 2001

Josep Grau i Seris
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Control del compliment de la Resolu-
ció 805/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’harmonització de la política
sanitària de Catalunya i d’Aragó en
l’àmbit de la prevenció de les malalties
del bestiar oví i boví
Tram. 340-00827/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36041 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00805/06

Sobre: l’harmonització de la política sanitària de
Catalunya i d’Aragó en l’àmbit de la prevenció de
les malalties del bestiar oví i boví

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca

En compliment de la Resolució 805/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre l’harmonització de la po-
lítica sanitària de Catalunya i d’Aragó en l’àmbit de
la prevenció de les malalties del bestiar oví i ca-
brum adoptada a la Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca del 7 de juny de 2001 (BOPC núm.
204 de 2 de juliol de 2001), i d’acord amb el que
disposen els articles 131 i 135 del Reglament del
Parlament de Catalunya, em correspon informar, en
nom del Consell Executiu, en els termes següents:

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
de la Generalitat de Catalunya i el Departament
d’Agricultura del Govern d’Aragó van signar en
data 8 de novembre de 2000, un protocol per a la
gestió de determinats aspectes en matèria de pro-
ducció i sanitat animal. En aquest document s’acor-
dà mantenir per part dels departaments d’Agricultu-
ra d’ambdues comunitats autònomes, una perma-
nent col·laboració i coordinació en el desenvolupa-
ment de programes que incideixen en l’àmbit de la
producció i sanitat animal, en especial en els sec-
tors de vacú, de l’oví i cabrum, porcí i avícola.

En concret, fruït d’aquesta col·laboració, ambdues
Comunitats venen treballant en diverses qüestions,
com ara:

a) L’exigència d’una mateixa qualificació sanitària
al bestiar procedent d’explotacions de l’Aragó o de
Catalunya per a l’ús compartit de les pastures de
muntanya.

b) L’adopció de criteris comuns per a l’aplicació de
la normativa reguladora de la qualificació sanitària
dels ordiers de ramat vacú.

c) Analitzar conjuntament l’evolució produïda en el
sector del vacum de carn amb l’aplicació de la nova
Organització Comuna de Mercat, per tal de confor-
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mar una postura comú davant les possibles propos-
tes de modificació.

d) La formalització d’una col·laboració entre la Uni-
tat de Sanitat Porcina, que agrupa al Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i el Grup de Sane-
jament Porcí de Lleida i el Departament d’Agricul-
tura del Govern d’Aragó, per a la realització d’anà-
lisis i diagnòstics de les diverses tipologies de ma-
lalties, que facilita l’intercanvi comercial amb les
explotacions de les comarques de la Ribagorça, la
Llitera i el Baix Cinca.

En aquest sentit, s’ha constituït una comissió mixta
integrada per representants d’ambdues Comunitats
que reuneix de manera ordinària, amb una periodi-
citat semestral, per comprovar el desenvolupament
dels assumptes objecte d’acord i impulsar la seva
adequada aplicació.

Així mateix, mitjançant conveni signat entre el De-
partament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i el
Centre de Sanitat Avícola de Catalunya el passat 26
de setembre de 2001, s’incorporà a aquest centre
l’Associació AVIAR, que integra als representats
del sector avícola de la Comunitat de l’Aragó.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
informa puntualment a les associacions de rama-
ders, organitzacions professionals agràries i als ens
locals de l’aplicació dels acords presos, la qual està
tenint uns efectes molt positius.

Barcelona, 21 de desembre de 2001

Josep Grau i Seris
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Control del compliment de la Resolu-
ció 381/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la creació d’una comissió
d’experts per a aportar solucions a
les noves formes de relacions labo-
rals derivades de les tecnologies de
la informació i les comunicacions
Tram. 340-00828/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36061 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució 290-00381/VI

Sobre: creació d’una comissió d’experts  per adop-
tar solucions a les noves formes de relacions labo-
rals derivades de les tecnologies de la informació i
les comunicacions.

Comissió competent: Comissió de Política Social

Les noves tecnologies generen noves relacions en-
tre treballadors i empresaris que poden redundar en
beneficis per ambdues parts. Un dels indicadors

més visibles de les transformacions en l’organitza-
ció del treball és la utilització del teletreball i l’apa-
rició dels anomenats telecentres.

Aquestes noves manifestacions incideixen en l’evo-
lució de les relacions laborals cap a formes o moda-
litats de treball més flexibles quant a mobilitat, a
treball en xarxa i amb una elevada distribució en
l’espai, cosa que beneficia l’equilibri territorial.

El Departament de Treball traslladà a les organitza-
cions presents en el Consell de Treball agents soci-
als aquest tema, i defensà l’interès de comptar amb
un estudi que reculli les característiques d’aquestes
noves manifestacions laborals.

El Departament de Treball instarà que dins de l’ex-
ercici de l’actuació inspectora, i si es detectés la
utilització d’aquesta modalitat laboral, es vigili que
no existeixi cap limitació dels drets laborals i de
seguretat social, en especial pel que respecta a les
competències de la Generalitat en matèria de condi-
cions de treball i riscos laborals.

Barcelona, 20 de novembre de 2001

Lluís Franco i Sala
Conseller de Treball

Control del compliment de la Resolu-
ció 727/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la redacció del Pla territorial par-
cial del Camp de Tarragona
Tram. 340-00829/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36062 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00727/06

Sobre: la redacció del Pla territorial parcial del
Camp de Tarragona

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

En compliment de la resolució 727/VI, el Programa
per al Planejament Territorial d’aquest Departament
ha anticipat el calendari previst per a l’elaboració
del Pla Territorial del Camp de Tarragona, ha desig-
nat un coordinador tècnic i ha elaborat la relació de
treballs de base que s’han de realitzar, els quals ani-
ran a càrrec del pressupost de l’any 2002.

D’altra banda, s’ha contactat amb el Consorci del
Camp de Tarragona per tal que designi els seus
interlocutors per a programar, conjuntament, la cons-
titució de la comissió d’infraestructures de l’es-
mentat Pla territorial. Es planteja que els represen-
tants d’aquest Departament i els del Consorci del
Camp de Tarragona col·laborin, d’entrada, en l’ela-
boració de la proposta tècnica sobre la composició
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i el pla de treball de l’esmentada comissió d’in-
fraestructures.

Barcelona, 20 de desembre de 2001

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 716/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la millora de l’estació de Rubí
(Vallès Occidental) dels Ferrocarrils
de la Generalitat
Tram. 340-00830/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36063 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00716/06

Sobre: la millora de l’estació de Rubí (Vallès Occi-
dental) dels Ferrocarrils de la Generalitat

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

La nova estació de Rubí es va dissenyar per perme-
tre la permeabilització de la zona urbana.

D’aquest requeriment se’n va derivar una tipologia
semisoterrada de l’estació que, inevitablement, por-
ta a una configuració tipus túnel, la qual cosa pro-
voca, com a tots els túnels, un cert moviment d’aire.

Per aquest motiu, i en previsió de les afectacions
que podria causar, es va construir, des de l’inici, una
sala d’espera climatitzada amb informació actualit-
zada del pas dels trens, fet que permet que els usua-
ris accedeixin a l’andana quan el seu tren és a punt
d’arribar i, d’aquesta manera, minimitzar el temps
d’espera a les andanes i per tant, els efectes del cor-
rent d’aire i de la temperatura.

No obstant això, la decisió de perllongar la cober-
tura de les vies entre l’estació i el pont del carrer
Edison, actualment concretada per una assignació
en el pressupost de l’empresa GISA, modificarà les
condicions geomètriques per on discorren els cor-
rents d’aire i aquesta nova situació permetrà mini-
mitzar els efectes provocats pels fluxos d’aire.

Barcelona, 20 de desembre de 2001

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 723/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la connexió per carretera entre
el corredor del litoral i el de l’interior a
les comarques del Garraf, l’Alt Pene-
dès i el Baix Penedès
Tram. 340-00831/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36064 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00723/06

Sobre: la connexió per carretera entre el corredor
del litoral i el de l’interior a les comarques del
Garraf, l’Alt Penedès i el Baix Penedès

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

En compliment de la resolució 723/VI, aquest De-
partament ha portat a terme diferents actuacions
per tal de millorar les vies de connexió entre el cor-
redor del litoral i l’interior, com ara el condiciona-
ment de la C-246 i la construcció de les variants de
Calafell (1999), de Sant Pere de Ribes (1999) i el
Vendrell (2000).

També s’han dut a terme les següents actuacions.

– Millores de la C-246 a Vilanova i la Geltrú. Acaba-
da al 2001. (95 MPTA)

–Recodificació i requilometratge de la xarxa bàsica.
Acabada al 2001. (294 MPTA)

– Pas per vianants semaforitzat a la C-246. Acabada
al 2001. (411MPTA)

Les obres que actualment es troben en fase d’exe-
cució per tal de millorar aquestes vies són:

– Millores a la C-246 i a la C-15b a Sant Pere de Ri-
bes. Acabament previst abans de finalitzar enguany.
(12 MPTA)

– Millora de l’enllaç C-15 i C-31, tram Vilanova i la
Geltrú. Final previst pel febrer del 2002(52 MPTA)

– Rotonda de la C-15 a Canyelles. Final previst per
la primavera del 2002. (61MPTA)

– Condicionament C-15 de Sant Pere de Riude-
bitlles a Puigdàlber. Acabament previst pel juliol del
2003. (1680 MPTA)

Les actuacions previstes són:

– Millora de seguretat vial a la C-51 a Albinyana.
Aprovat el projecte constructiu. ( 75 MPTA)

– Noves obres de fàbrica a la C-15b de Canyelles a
Sant Pere de Ribes. En licitació. (227 MPTA)

– Reforç de la C-244 a Sant Quintí de Mediona. En
licitació. (35 MPTA)
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– Condicionament de la travessera de Calafell C-
246. En fase d’informació pública. (300 MPTA)

Les actuacions en estudi són:

– Nova carretera de Sant Sadurní d’Anoia/Mar-
torell. En fase d’informació pública.

– Variant de la C-15 a Vilafranca del Penedès. Tram
de Vilafranca del Penedès. En fase de redacció dels
estudis informatius i d’impacte ambiental.

– Condicionament de la C-15b (B-211) i C-15 (C-
244) a Sant Pere de Ribes- Vilafranca del Penedès.
En fase de redacció dels estudis informatius i d’im-
pacte ambiental.

Amb independència de l’anterior, des d’aquest De-
partament es du a terme la redefinició de xarxa co-
marcal on es contempla la possibilitat de transfe-
rència de la titularitat de carreteres de la Diputació
de Tarragona com ara la BV-2115 i la TV-2126.

Barcelona, 20 de desembre de 2001

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 721/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la planificació integral de les
infraestructures viàries de la Garrotxa
Tram. 340-00832/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36065 /Admissió a tràmit i tramesa a la Comis-
sió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00721/06

Sobre: la planificació integral de les infraestruc-
tures viàries de la Garrotxa

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

En compliment de la resolució 721/VI aquest De-
partament ja va planificar, en el seu moment, dins el
Pla General de Carreteres, la xarxa bàsica de la Gar-
rotxa.

Aquesta planificació considera quatre vies bàsi-
ques d’accés a la Garrotxa.

Comunicació Garrotxa-Ripollès (C-26).

Aquesta comunicació ja va ser millorada, en especi-
al, amb la construcció del túnel de Collabós.

Les obres previstes per aquesta via són:

– Rotonda a l’accés del polígon industrial Morrals a
la C-26. Actualment el projecte constructiu està
aprovat. Té un pressupost assignat de 30 MPTA.

– Llits de frenada. Accessos al túnel de Collabós a
la C-26. Actualment el projecte està redactat i té un
pressupost de 80 MPTA.

– Reforç del túnel de Capsacosta. Té un pressupost
assignat de 185 MPTA.

També està en fase d’estudi l’actuació:

– Galeria d’evacuació d’emergència del túnel de
Collabós.

Comunicació Garrotxa-Pla de l’Estany i Alt Em-
pordà.

Aquest eix viari és una actuació del Ministeri de
Foment que executa el tram Olot-Montagut i té en
fase de projecte Montagut-Besalú. El pressupost de
les obres de construcció és de 113,7 M d’euros.

– Variant de la C-66 de Besalú. Es troba en fase de
redacció de la dels estudis informatiu i d’impacte
ambiental.

Comunicació Garrotxa-Selva.

Sobre aquest itinerari ja s’han condicionat els trams
entre variants i manquen per executar les variants
de poblacions. Per tal de millorar aquesta via aquest
Departament ha dut a terme:

– Millora de la corba a la C-63 a les Planes
d’Hostoles. Acabada a l’octubre del 2002 amb un
pressupost de 30 MPTA.

També està prevista per aquesta via l’actuació:

– Variant de la C-63 (antiga C-152) a Sant Esteve
d’en Bas. Actualment l’estudi informatiu està sot-
mès a informació pública. El pressupost previst és
de 1.000 MPTA.

Actualment també es troben en execució obres de la
variant de la C-63 la Cellera de Ter. Se’n preveu
l’acabament per a finals de l’any vinent. El pressu-
post previst és de 461 MPTA.

També estan en estudi les variants de les Planes
d’Hostoles i de Sant Feliu de Pallerols.

Comunicació Garrotxa-Osona.

Està constituïda per l’Eix de Bracons que està im-
pulsat per la Generalitat i és una de les actuacions
més significatives que s’han de dur a terme per
aconseguir una correcta comunicació de la Garrot-
xa. L’actuació prevista és:

– Nova carretera Vic-Olot. Tram: Torelló- Túnel de
Bracons-la Vall d’en Bas. Es troba en fase de redac-
ció el projecte constructiu. El pressupost previst és
de 19.000 MPTA.

– Eixamplament del carril esquerre de la C-152 al
Bosc de Tosca. Acabada al gener del 2001, amb un
import de 98 MPTA.

– Reforç de la C-153 de Condreu a la Vall d’en Bas.
Va finalitzar al juny del 2001, amb un pressupost de
250 MPTA.

Altres actuacions previstes sobre la xarxa comarcal,
rural o local de la Garrotxa són:

– Condicionament del camí de Vidrà a la Vall d’en
Bas. Obra finalitzada a l’octubre del 2001, amb un
pressupost de 112 MPTA.
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– Accessos a la Fageda d’en Jordà, GI-524. Està
previst que s’iniciïn immediatament. Tenen un
pressupost 90 MPTA.

– Enllumenat i drenatge de la GI-531 a les planes
d’Hostoles. Actualment en fase de licitació de les
obres. Té un pressupost previst de 25 MPTA.

– Eixamplament del pont de Can Tomàs, GI-524.
Actualment en fase de licitació de les obres. Té un
pressupost previst de 59 MPTA.

– Semàfors a Sant Joan de les Fonts. El projecte ja
està encarregat i té un pressupost de 8 MPTA.

– Reforç de la GI-524, d’Olot a Banyoles. Tram:
Mieres-Banyoles. El projecte constructiu està re-
dactat i aprovat, amb un pressupost previst de 338
MPTA.

– Reforç de Banyoles a Besalú. Actualment el pro-
jecte ja està redactat. El pressupost previst és de 150
MPTA.

Barcelona, 20 de desembre de 2001

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 327/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la presentació d’un projecte de
llei regulador del sistema d’acreditació
de les entitats col·laboradores de l’Ad-
ministració en matèria ambiental
Tram. 340-00833/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36169 /Admissió a tràmit i tramesa a la Comis-
sió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00327/06

Sobre: la presentació d’un projecte de llei regulador
del sistema d’acreditació de les entitats col·labora-
dores de l’Administració en matèria ambiental

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

Ramon Espadaler i Parcerisas, conseller de Medi
Ambient, d’acord amb el que disposen l’article 131
i concordants del Reglament del Parlament, emet el
corresponent informe de compliment de la Resolu-
ció indicada més amunt.

La Resolució 327/VI del Parlament de Catalunya
instava el Govern a:

A presentar-li, en el termini d’un any, un projecte de
llei regulador del sistema d’acreditació de les entitats
col·laboradores de l’Administració en matèria de medi
ambient i, eventualment, en altres matèries relaciona-
des amb aquesta. El sistema d’acreditació ha de per-
metre el reconeixement de les entitats acreditades tant
en l’àmbit de l’estat com en el de la Unió Europa.

I. L’exercici de les funcions de control que corres-
ponen al Departament de Medi Ambient s’encoma-
na, en diversos supòsits, a entitats col·laboradores
de l’Administració.

L’acreditació d’aquestes entitats es regula en diver-
ses normes sectorials i es duu a terme per diferents
unitats administratives. Així:

– El Decret 230/1993, de 13 de juliol, regula l’exer-
cici de les funcions d’inspecció i control en l’àmbit
de la protecció del medi ambient. El Decret es des-
plega per les ordres següents: Ordre d’1 de juny de
1995 sobre acreditació de laboratoris per a la deter-
minació de les característiques dels residus (modi-
ficat per Ordre de 26.09.2000). Ordre de 19 de maig
de 1995, que regula els establiments tècnics auxili-
ars de la Junta de Sanejament.

– El Decret 170/1999, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament provisional que regula el sis-
tema d’acreditació de les EAC.

II. A més de les entitats col·laboradores acreditades
pel propi Departament de Medi Ambient exerceixen
funcions de control les entitats ICICT, SA i ECA,
SA, com a entitats concessionàries.

III. En data 29 de juny es va presentar al Parlament
una proposició no de Llei sobre la modificació del
Decret 170/1999, de 29 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament provisional regulador de les entitats
ambientals de control. Aquesta proposició, conjunta
de tots els grups parlamentaris fou adaptada per la
Comissió de Política Territorial en sessió de data 8
de novembre de 2000 i publicada en el BOPC núm.
130, de 18 de desembre de 2000.

IV. El Decret 115/1996, de 2 d’abril, faculta el Con-
seller de Medi Ambient per a realitzar les actuaci-
ons necessàries per al compliment dels supòsits pre-
vis per a la designació de l’entitat d’acreditació de
verificadors mediambientals (segons els requisits
establerts en el Reglament CEE 1836/93).

V. Per a donar compliment a la Proposició adoptada
pel Parlament de Catalunya i en aplicació del criteri
d’unificació de tots els sistemes d’acreditació d’en-
titats col·laboradores del Departament de Medi Am-
bient s’ha formulat una proposta d’Avantprojecte
de Llei reguladora del sistema d’acreditació d’enti-
tats col·laboradores de l’Administració en matèria
de medi ambient que s’ha de sotmetre als tràmits
reglamentaris.

La previsió del Departament de Medi és acabar
l’avantprojecte definitiu aquest mes de gener i, pos-
teriorment, obrir el procés d’informació institucio-
nal (que es perllongarà durant el mes de febrer i
principis de marc). El mes de febrer es podrà en-
llestir la redacció definitiva del projecte, per tal que
el Govern l’aprovi el mes de març i així poder-lo
entrar al Parlament.

Barcelona, 7 de gener de 2002

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller de Medi Ambient
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Control del compliment de la Resolu-
ció 521/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la gestió de la part baixa de la
conca del riu Ter
Tram. 340-00834/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36141 /Admissió a tràmit i tramesa a la Comis-
sió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00521/06

Sobre: la gestió de la part baixa de la conca del riu
Ter

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

Ramon Espadaler i Parcerisas, conseller de Medi
Ambient, d’acord amb el que disposen l’article 131
i concordants del Reglament del Parlament, emet el
corresponent informe de compliment de la Resolu-
ció indicada més amunt.

La Resolució 521/VI del Parlament de Catalunya
instava el Govern a:

Presentar, en el termini màxim de sis mesos, els estu-
dis i el pla d’actuació previstos per a la gestió de la
part baixa de la conca del riu Ter.

En el moment en què va aprovar-se la Resolució,
l’Agència Catalana de l’Aigua ja havia iniciat un
estudi sobre la gestió dels recursos hídrics que
abraçava la totalitat del territori català i no només
una part d’una conca.

En aprovar-se la Resolució, l’Agència Catalana de
l’Aigua va plantejar-se la possibilitat d’avançar
l’estudi en aquesta zona. Aquesta iniciativa, però, es
va considerar inviable atès l’alt grau d’interconne-
xió, actual i previst, dels sistemes d’aprofitament
dels recursos hídrics i xarxes regionals del conjunt
de conques internes.

A tall d’exemple es pot esmentar el fet que els ca-
bals disponibles al Baix Ter dependran de la manera
en que es faci el transvasament al Consorci d’Ai-
gües de Tarragona (CAT).

Això implica, per tant, la necessitat de tenir plante-
jat tot el sistema de conques internes abans de poder
analitzar com poden gestionar-se els recursos del
Ter, el que, òbviament, incideix en la gestió de la
seva part baixa.

Cal dir, però, l’estudi esmentat es troba en avançat
estat de desenvolupament, i que si s’ha endarrerit
ha estat, principalment, a causa de les dificultats
trobades per caracteritzar els usos històrics a tot el
territori. Dades que, malgrat tot, són necessàries
per determinar les demandes actuals i previsibles,

i essencials per restituir al seu règim natural les
sèries de recursos enregistrades.

Barcelona, 7 de gener de 2002

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller de Medi Ambient

Control del compliment de la Resolu-
ció 802/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la Carta europea dels drets dels
vianants
Tram. 340-00835/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36144 /Admissió a tràmit i tramesa a la Comis-
sió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00802/06

Sobre: la Carta europea dels drets dels vianants

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i
135.3 del Reglament del Parlament de Catalunya i
per tal de donar compliment a la Resolució 802/VI
punt c), sobre la Carta europea dels drets dels via-
nants, em plau fer-vos avinent que, des del Servei
Català de Trànsit del Departament d’Interior, han
introduït, com a novetat, en la seva pàgina Web
(http://www.gencat.es/transit) el text de la Carta eu-
ropea dels drets dels vianants, tal com consta en la
impressió de l’esmentada pàgina, que s’adjunta
com a annex.

Barcelona, 2 de gener de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser
consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolu-
ció 893/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la millora de la carretera C-1412
entre Jorba i Copons (Anoia) i l’arran-
jament de talussos en el tram com-
près entre els Prats de Rei i Copons
(Anoia)
Tram. 340-00836/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36145 /Admissió a tràmit i tramesa a la Comis-
sió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00893/06

Sobre: la millora de la carretera C-1412 entre Jorba i
Copons (Anoia) i l’arranjament de talussos en el tram
comprés entre els Prats de Rei i Copons (Anoia)

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i
135.3 del Reglament del Parlament de Catalunya i
per tal de donar compliment a la Resolució 893/VI
punt b), sobre la millora de la carretera C-1412 en-
tre Jorba i Copons i l’arranjament de talussos en el
tram comprès entre els Prats de Rei i Copons, em
plau fer-vos avinents les següents consideracions:

Aquest Departament ha finalitzat les obres d’arran-
jament dels talussos de la carretera C-1412 entre
Prats de Rei i Copons, durant el setembre d’en-
guany. L’import de les obres ha estat de 652,64
euros.

Barcelona, 2 de gener de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 835/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la reparació de la carretera L-
511, de Coll de Nargó (Alt Urgell) a
Isona (Pallars Jussà)
Tram. 340-00837/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36146 /Admissió a tràmit i tramesa a la Comis-
sió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00835/06

Sobre: la reparació de la carretera L-511, de Coll de
Nargó (Alt Urgell) a Isona (Pallars Jussà)

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i
135.3 del Reglament del Parlament de Catalunya, i
per tal de donar compliment a la Resolució 835/VI
punt b), sobre la reparació de la carretera L-511, de
Coll de Nargó a Isona em plau fer-vos avinent que
el projecte constructiu de la segona fase del projec-
te de reforçament de la carretera L-511, en el tram
comprés entre Bóixols i Coll de Nargó, ha estat re-
dactat.

Barcelona, 2 de gener de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 790/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el traçat de la variant de la carre-
tera C-26 a Sant Joan de les Abades-
ses (Ripollès)
Tram. 340-00838/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36147 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00790/06

Sobre: el traçat de la variant de la carretera C-26 a
Sant Joan de les Abadesses (Ripollès)

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i
135.3 del Reglament del Parlament de Catalunya, i
per tal de donar compliment a la Resolució 790/VI,
sobre el traçat de la variant de la carretera C-26 a
Sant Joan de les Abadesses, em plau fer-vos avinent
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que aquest Departament ha portat a terme l’estudi
de planejament de la variant de l’esmentada carre-
tera, al seu pas pel municipi de Sant Joan de les
Abadesses, consensuat amb l’Ajuntament. Actual-
ment, l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambi-
ental corresponents a aquesta actuació estan en fase
de redacció.

Barcelona, 2 de gener de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 783/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la cruïlla de les carreteres B-682
i BV-6002 a Palafolls (Maresme)
Tram. 340-00839/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36148 /Admissió a tràmit i tramesa a la Comis-
sió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00783/06

Sobre: la cruïlla de les carreteres B-682 i BV-6002 a
Palafolls (Maresme)

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i
135.3 del Reglament del Parlament de Catalunya, i
per tal de donar compliment a la Resolució 783/VI,
sobre la cruïlla de les carreteres B-682 i BV-6002 a
Palafolls, em plau fer-vos avinent que aquest Depar-
tament, actualment, redacta l’estudi de capacitat i
seguretat viària de la cruïlla entre la carretera B-
682 i la carretera BV-6002, al terme municipal de
Palafolls (Maresme). Un cop finalitzat aquest estu-
di i analitzades les conclusions extretes, es proce-
dirà a adoptar la solució més adequada.

Barcelona, 2 de gener de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 878/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el projecte de millora i construc-
ció del traçat definitiu del tram de la
carretera C-1410-A al pas pel barri de
la Coromina, de Cardona (Bages)
Tram. 340-00840/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36149 /Admissió a tràmit i tramesa a la Comis-
sió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00878/06

Sobre: el projecte de millora i construcció del traçat
definitiu del tram de la carretera C-1410-A al pas
pel barri de la Coromina, de Cardona (Bages)

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i
135.3 del Reglament del Parlament de Catalunya, i
per tal de donar compliment a la Resolució 878/VI
punt a) sobre el projecte de millora i construcció del
traçat definitiu de la carretera C-1410a, al seu pas
pel barri de la Coromina, de Cardona, em plau fer-
vos avinent que des de la Direcció General de Car-
reteres d’aquest Departament s’està redactant el
projecte constructiu del traçat definitiu del tram es-
mentat.

Barcelona, 2 de gener de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 706/VI del Parlament de Catalunya,
sobre els accessos de la carretera C-
16C al pas pel polígon industrial de
Sant Fruitós de Bages
Tram. 340-00841/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36150 /Admissió a tràmit i tramesa a la Comis-
sió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00706/06

Sobre: els accessos de la carretera C-16C al pas pel
polígon industrial de Sant Fruitós de Bages

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i
135.3 del Reglament del Parlament de Catalunya, i
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per tal de donar compliment a la Resolució 706/VI,
sobre els accessos de la carretera C-16c al seu pas
pel polígon industrial de Sant Fruitós de Bages, em
plau fer-vos avinent que aquest Departament ha
portat a terme l’estudi de la reordenació dels acces-
sos de l’esmentada carretera, al seu pas pel polígon
industrial de Sant Fruitós del Bages. Actualment,
s’ha d’encarregar el projecte constructiu.

Pel que fa a la passarel·la de vianants, de l’estudi
anterior se’n desprèn la necessitat de crear un pas
per a vianants a l’alçada del carrer Cadí. Actual-
ment, s’estudia la forma més adient per dur a terme
aquesta nova actuació.

Barcelona, 2 de gener de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 787/VI del Parlament de Catalunya,
sobre les obres de la variant oest de
Camprodon (Ripollès)
Tram. 340-00842/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36152 /Admissió a tràmit i tramesa a la Comis-
sió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00787/06

Sobre: les obres de la variant oest de Camprodon

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i
135.3 del Reglament del Parlament de Catalunya, i
per tal de donar compliment a la Resolució 787/VI,
sobre les obres de la variant oest de Camprodon, em
plau fer-vos avinent que aquest Departament ja ha
portat a terme els estudis necessaris per a la cons-
trucció d’aquesta variant i ha superat la fase d’in-
formació pública. La licitació de les obres es va ini-
ciar el passat 20 de desembre de 2001.

Barcelona, 2 de gener de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 582/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la inclusió en la composició de
la Subcomissió Tècnica per als Estu-
dis Previs per a la Implantació de la
Ciutat Judicial d’un representant de
les associacions de veïns afectades
Tram. 340-00843/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36227 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00582/06

Sobre: la no inclusió en la composició de la Subco-
missió Tècnica per als Estudis Previs per a la im-
plantació de la Ciutat Judicial d’un representant de
les associacions de veïns afectades

En compliment de la Resolució 582/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre la inclusió en la composi-
ció de la Subcomissió Tècnica per als Estudis Previs
per a la Implantació de la Ciutat Judicial d’un repre-
sentant de les associacions de veïns afectades
(BOPC núm. 167, de 2 d’abril de 2001), i d’acord
amb el que disposen els articles 135 i 131 del Re-
glament de la Cambra, us comunico el següent:

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha acor-
dat, mitjançant el Decret 356/2001, de 24 de desem-
bre, la modificació de l’article 8.1 del Decret 350/
2000, de 24 d’octubre, pel qual es crea la Comissió
Superior per a la Coordinació de la Planificació
Funcional, Urbanística i de Mobilitat de la Ciutat
Judicial de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat,
amb la incorporació en el si de la Subcomissió Tèc-
nica per als Estudis Previs per a la Implantació de la
Ciutat Judicial, d’un representant de les associaci-
ons de veïns afectades, designat per aquestes asso-
ciacions.

Barcelona, 7 de gener de 2002

Josep-D. Guàrdia i Canela
Conseller de Justícia

4.50.

4. INFORMACIÓ



Núm. 255 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 21 de gener de 2002

119

Control del compliment de la Resolu-
ció 888/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la millora de la carretera T-313
en el tram comprès entre Montbrió del
Camp i Duesaigües (Baix Camp)
Tram. 340-00844/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36264 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00888/06

Sobre: la millora de la carretera T-313 en el tram
comprès entre Montbrió del Camp i Duesaigües
(Baix Camp)

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i
135.3 del Reglament del Parlament de Catalunya, i
per tal de donar compliment a la Resolució 888/VI,
sobre la millora de la carretera T-313 en el tram
comprès entre Montbrió del Camp i Duesaigües, em
plau informar-vos que aquest Departament ha portat
a terme la redacció de l’estudi de millora de l’es-
mentat tram. També s’han iniciat els estudis previs
per a millorar el tram de Riudecanyes a Duesaigües.

Barcelona, 8 de gener de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 717/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’elaboració d’un pla d’inversi-
ons per a la línia fèrria Lleida - Man-
resa - Barcelona
Tram. 340-00845/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36265 /Admissió a tràmit i tramesa a la Comis-
sió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00717/06

Sobre: l’elaboració d’un pla d’inversions per a la
línia fèrria Lleida-Manresa-Barcelona

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i
135.3 del Reglament del Parlament de Catalunya, i
per tal de donar compliment a la Resolució 717/VI,
sobre l’elaboració d’un pla d’inversions per a la lí-

nia fèrria Lleida-Manresa-Barcelona, em plau fer-
vos avinents les següents consideracions:

L’Administració catalana ha definit, al Pla de Trans-
ports de Viatgers de Catalunya, uns estàndards de
qualitat de servei per a la línia Lleida-Manresa-
Barcelona molt superiors als existents, així com un
programa d’inversions ferroviàries que contempla la
rehabilitació integral del tram Lleida-Manresa. Des
de fa temps, el Govern de la Generalitat pressiona
el MIFO per tal que es materialitzi el compromís
inversor de l’Administració General de l’Estat
(AGE). Com a fruit d’aquestes gestions, l’AGE ha
previst anualitats pressupostàries per al 2002, 2003
i 2004, específicament adreçades a la renovació de
la línia Lleida-Manresa. Per altra banda, el MIFO ha
adjudicat la redacció del projecte de millora del
tram Cervera-Calaf per un import de 300.506,05
euros (50 MPTA) i un termini de 8 mesos.

Barcelona, 8 de gener de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 994/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’estudi informatiu de la variant
de la carretera BV-2421 a la Palma de
Cervelló (Baix Llobregat)
Tram. 340-00846/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36266 /Admissió a tràmit i tramesa a la Comis-
sió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00994/06

Sobre: l’estudi informatiu de la variant de la carre-
tera BV-2421 a la Palma de Cervelló (Baix Llobre-
gat)

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i
135.3 del Reglament del Parlament de Catalunya, i
per tal de donar compliment a la Resolució 994/VI
sobre l’estudi informatiu de la variant de la carrete-
ra BV-2421 a la Palma de Cervelló, em plau fer-vos
avinent que aquest Departament, actualment, està
desenvolupant els estudis informatius i d’impacte
ambiental necessaris per tal que es porti a terme, en
un futur, les obres de l’esmentada variant.

Barcelona, 8 de gener de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques
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Control del compliment de la Resolu-
ció 799/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el nus viari entre Arenys de Mar
i Arenys de Munt (Maresme) situat
sota l’autopista C-32
Tram. 340-00847/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36267 /Admissió a tràmit i tramesa a la Comis-
sió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00799/06

Sobre: el nus viari entre Arenys de Mar i Arenys de
Munt (Maresme) situat sota l’autopista C-32

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i
135.3 del Reglament del Parlament de Catalunya, i
per tal de donar compliment a la Resolució 799/VI,
punt a), sobre el nus viari entre Arenys de Mar i
Arenys de Munt, situat sota l’autopista C-32, em
plau fer-vos avinents que aquest Departament ha
elaborat un estudi de l’esmentat nus i l’ha tramès a
ambdós ajuntaments per tal d’optimitzar la solució
estudiada.

Barcelona, 9 de gener de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 834/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la reparació de la carretera C-
1311, al Pallars Jussà, entre Tremp i el
Pont de Montanyana
Tram. 340-00848/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36268 /Admissió a tràmit i tramesa a la Comis-
sió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00834/06

Sobre: la reparació de la carretera C-1311, al Pallars
Jussà, entre Tremp i el Pont de Montanyana

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i
135.3 del Reglament del Parlament de Catalunya, i
per tal de donar compliment a la Resolució 834/VI,
punt b), sobre la reparació de la carretera C-1311, al
Pallars Jussà, entre Tremp i el Pont de Montanyana,

em plau fer-vos avinents les següents considera-
cions:

– S’han fet actuacions de seguretat viària a tota la
carretera C-1311, entre Tremp i el Pont de Monta-
nyana, amb una inversió de 150.253,02 euros (25
MPTA).

– S’han fet les obres de reforçament del ferm del
tram de la C-1311, entre Tremp i la Collada de
Montllobar, amb una inversió de 997.079,08 euros
(165,9 MPTA).

– S’ha iniciat la redacció del projecte de reforça-
ment del ferm de la carretera C-1311, entre la Colla-
da de Montllobar i el Pont de Montanyana.

Barcelona, 9 de gener de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 855/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’increment dels recursos desti-
nats a l’activitat musical
Tram. 340-00849/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36272 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00855/06

Sobre: l’increment dels recursos destinats a l’activi-
tat musical

En relació a la Resolució 855/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’increment dels recursos destinats
a l’activitat musical, cal assenyalar el següent:

1. La Llei de pressupostos per a l’any 2002 incre-
menta considerablement les partides pressupostàri-
es destinades a l’activitat musical de Catalunya. En
concret, aquest increment és de 625 MPTA.

2. Amb posterioritat a l’aprovació d’aquesta resolu-
ció, el Departament de Cultura va acordar amb el
sector musical la creació d’una Mesa de Coordina-
ció de la Música Popular, amb l’objectiu de mante-
nir el diàleg sobre propostes concretes i acordar les
línies d’actuació prioritàries que permetin pal·liar
possibles dèficits i obrir noves perspectives de futur
per al sector.

3. L’Institut Català de les Indústries Culturals està
elaborant, en aquests moments, un Llibre blanc de
les indústries culturals que, pel que fa a la música,
contempla el següent:

a) Un informe sectorial sobre la música en el qual,
entre d’altres punts, s’estudiarà la dimensió i l’es-
tructura del sector, l’impacte de la intervenció pú-
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blica, les estratègies de mercat dominants, especial-
ment pel que fa a la indústria fonogràfica, els prin-
cipals reptes del sector i les propostes d’interven-
ció.

b) Quatre informes estratègics que analitzaran els
sectors des d’una perspectiva industrial i que, con-
cretament, abordaran els aspectes següents:

– Competitivitat, concentració i aliances interem-
presarials

– Inversió i finançament

– Formació i inserció professional

– Comercialització i promoció exterior

c) Tres d’informes transversals que analitzaran as-
pectes concrets de la realitat cultural des dels dife-
rents sectors culturals:

– Creació de públics

– Estructura territorial

– Inserció de la llengua catalana en els mitjans de
comunicació

En qualsevol cas, cal destacar que l’any 2002 es
preveu impulsar diverses mesures destinades espe-
cialment a promoure la música moderna i popular i
la projecció de l’activitat musical en viu en el con-
junt del territori.

Així, d’acord amb les previsions inicials, una part
significativa de l’augment de les dotacions pressu-
postàries destinades a música, s’adreçaran a la mú-
sica popular i moderna, tot i que l’import adjudicat
no es podrà quantificar fins que s’hagin avaluat els
projectes presentats a les convocatòries d’ajuts.

L’any 2002 es reforçaran els circuits existents actu-
alment per tal d’estendre l’activitat musical a tot el
territori. Així, es preveu ampliar el suport al circuit
de l’ACIC (Associació de cantants i intèrprets en
llengua catalana), la Xarxa de Clàssica i Jazz i la
col·laboració amb l’Associació de sales privades de
música.

Des de l’Institut Català de les Indústries Culturals
es mantenen contactes amb les empreses fonogràfi-
ques per establir noves mesures que impulsin la co-
mercialització dels enregistraments d’autors i d’in-
tèrprets catalans. D’altra banda, l’Institut té previst
donar suport financer mitjançant un ajut recupera-
ble al projecte de difusió internacional Tago-Mago
per afavorir la presència de formacions de música
popular a festivals i concerts de fora de Catalunya.

Es continuarà amb les gestions iniciades amb les
ràdios públiques i privades, la Plataforma de Músi-
ca i les empreses discogràfiques, amb l’objectiu
d’impulsar la promoció i programació musical en el
conjunt de les ràdios i mitjans de comunicació pú-
blics.

Finalment, pel que fa a la darrera qüestió plantejada
en la resolució, relativa a l’ensenyament musical a
Catalunya, cal posar de relleu que per acord de la
Comissió mixta formada pel Departament d’Ense-
nyament i les entitats municipalistes, s’ha constituït

un grup de treball per tal que dugui a terme una pro-
posta per a un nou marc de l’ensenyament musical a
Catalunya. Quant als ajuts que s’atorguen, són per a
intercanvis entre escoles de música i es concedei-
xen a través de concurs públic.

Barcelona, 10 de gener de 2002

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolu-
ció 1035/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la despenalització dels de-
lictes contra el deure de prestació del
servei militar obligatori i la prestació
social substitutòria
Tram. 340-00850/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36343 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01035/06

Sobre: la despenalització dels delictes contra el
deure de prestació del servei militar obligatori i la
prestació social substitutòria

En compliment de la Resolució 1035/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre la despenalització dels
delictes contra el deure de prestació del servei mili-
tar obligatori i la prestació social substitutòria
(BOPC 238, de 26 de novembre de 2001), i d’acrod
amb el què disposen els articles 135 i 131 del Re-
glament de la Cambra, us comunico el següent:

En data 31 de desembre he adreçat un escrit al Mi-
nistre de Justícia, Excm. Sr. Ángel Acebes Paniagua,
per tal de donar-li el trasllat d’aquesta Resolució.

Barcelona, 11 de gener de 2002

Josep-D. Guàrdia i Canela
Conseller de Justícia
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Control del compliment de la Resolu-
ció 676/VI del Parlament de Catalunya,
per la qual es requereix al Govern un
informe sobre l’accés a la universitat
d’estudiants de països no comunitaris
Tram. 340-00851/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36346 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00676/06

Sobre: per la qual es requereix al Govern un infor-
me sobre l’accés a la universitat d’estudiants de
països no comunitaris

Comissió competent: Comissió de Política Cultural

En compliment de la Resolució 676/VI del Parlament
de Catalunya, per la qual es requereix al Govern un
informe sobre l’accés a la universitat d’estudiants no
comunitaris, em plau d’informar el següent:

L’article 15 del Reial decret 69/2000, de 21 de ge-
ner, pel qual es regulen els procediments de selecció
per a l’ingrés en els centres universitaris dels estu-
diants que compleixin els requisits legals necessaris
per a l’accés a la universitat estableix el següent:

«Per als estudiants de països no comunitaris ni de
l’espai econòmic europeu que hagin superat les
proves d’accés a les universitats espanyoles en
l’any en curs o en l’immediatament anterior i sem-
pre que en els seus respectius Estats apliquin el
principi de reciprocitat en aquesta matèria, es reser-
varà un nombre de places no inferior a l’1% ni su-
perior al 3%».

Pel que fa al percentatge de reserva establert a
Catalunya, mitjançant un acord de la Comissió de
Preinscripció del Consell Interuniversitari de
Catalunya de 14 de maig de 1999, es va establir la
reserva per a aquests estudiants en un 1%.

S’adjunten les dades corresponents al nombre
d’alumnes de cada estudi i universitat que s’han
acollit en aquesta reserva i llur nota d’accés respec-
te a la nota exigida per als altres alumnes.

Segons aquestes dades, per al curs 2001-2002 els
alumnes no comunitaris sol·licitants en primera pre-
ferència han estat 126 i els assignats 111, alguns
dels quals han accedit amb una nota de tall inferior
a l’establerta per altres vies. D’altra banda, respecte
al total d’assignats en el procés de preinscripció
(42.513 estudiants), l’assignació d’aquests estudi-
ants ha suposat un 0,26% del nombre total d’assig-
nacions. Tal com reflecteixen aquestes dades, l’1%
establert cobreix amb escreix les assignacions. De
totes maneres, a la propera sessió de la Comissió de

Preinscripció s’estudiarà la possibilitat d’ampliació
de la reserva.

Barcelona, 10 de gener de 2001

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Universitats, Recerca

i Societat de la Informació

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser
consultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolu-
ció 839/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el garantiment de l’accés a les
tecnologies de la informació i la comu-
nicació a les zones rurals
Tram. 340-00852/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36345 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 15.01.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00839/06

Sobre: el garantiment de l’accés a les tecnologies de
la informació i la comunicació a les zones rurals

En compliment de la Resolució 839/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre el garantiment de l’accés
a les tecnologies de la informació i la comunicació
a les zones rurals, em plau d’informar el següent:

El Govern a través de la Secretaria per a la Societat
de la Informació, el Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació i la Direcció General
de Radiodifusió i Televisió va aprovar el Pla d’ac-
tuació sobre el territori en tecnologies de la infor-
mació i la comunicació, el passat 31 de juliol.
Aquest Pla preveu fomentar que entre la Generali-
tat, els ajuntaments i les operadores de telecomuni-
cacions es pugui assolir la total cobertura del terri-
tori amb ample de banda suficient per cobrir les ne-
cessitats dels usuaris. A partir d’aquest estudi, es
coneixeran les zones fosques o sense cobertura ad-
dicional a sistemes TRAC i s’estudiaran les alterna-
tives compatibles amb la provisió del servei univer-
sal i d’incorporació de tota la societat catalana a la
societat de la informació.

El Govern, a través del Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació està fent gesti-
ons prop de les principals operadores de telecomu-
nicacions, per tal de col·laborar en el marc de l’es-
mentat Pla.

Per altra banda, l’empresa obligada a la prestació
del Servei Universal de Telecomunicacions està
comprometent esforços per tal d’anar substituint la
tecnologia TRAC per facilitar l’accés a Internet ar-
reu del territori, a través de diferents fórmules.
Aquesta companyia, a nivell estatal, està gestionant

4.50.

4. INFORMACIÓ



Núm. 255 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 21 de gener de 2002

123

fons públics de l’Estat per tal de poder avançar la
substitució arreu del país de les línies TRAC.

Barcelona, 10 de gener de 2002

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Universitats, Recerca

i Societat de la Informació

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Medi Ambient davant la Co-
missió de Política Territorial perquè in-
formi sobre les conseqüències de la
contaminació de les aigües del riu
Ebre amb mercuri i la seva difusió a
diverses poblacions de la demarcació
de Tarragona i sobre les mesures
adoptades
Tram. 356-00456/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Ernest Benach i Pascual, juntament
amb dos altres diputats del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 36093).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 15.01.2002. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà
substanciada pel procediment de l’article 138 del
Reglament del Parlament.)

Sol·licitud de compareixença del dele-
gat del Govern a les terres de l’Ebre i
del president del Consorci d’Aigües de
Tarragona davant la Comissió de Polí-
tica Territorial perquè informi sobre les
conseqüències de la contaminació de
les aigües del riu Ebre amb mercuri i la
seva difusió a diverses poblacions de
la demarcació de Tarragona i sobre les
mesures adoptades
Tram. 356-00457/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Ernest Benach i Pascual, juntament
amb dos altres diputats del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 36094).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 15.01.2002.

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Medi Ambient davant la Co-
missió de Política Territorial perquè
informi sobre l’abocament al riu Ebre
d’aigües residuals contaminants
Tram. 356-00458/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Rafel Luna i Vivas, del Grup Parla-
mentari Popular (reg. 36098).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 15.01.2002. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà subs-
tanciada pel procediment de l’article 138 del Regla-
ment del Parlament.)

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Sanitat davant la comissió
corresponent perquè informi sobre
les repercussions en la salut pública
de la contaminació per mercuri en les
aigües de l’Ebre, a l’altura de l’assut
d’Ascó, detectada el 25 de desembre
de 2001
Tram. 356-00459/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cendra,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds (IC-V) (reg. 36115).

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 15.01.2002. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà
substanciada pel procediment de l’article 138 del
Reglament del Parlament.)

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Medi Ambient davant la Co-
missió de Política Territorial perquè
informi sobre la contaminació per mer-
curi en les aigües de l’Ebre, a l’altura
de l’assut d’Ascó, detectada el 25 de
desembre de 2001
Tram. 356-00460/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cendra,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds (IC-V) (reg. 36116).
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Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 15.01.2002. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà
substanciada pel procediment de l’article 138 del
Reglament del Parlament.)

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Francesc Sancho, president del Con-
sorci d’Aigües de Tarragona, davant
la Comissió de Política Territorial per-
què informi sobre la contaminació per
mercuri de les aigües del riu Ebre, a
l’altura de l’assut d’Ascó, detectada el
dia 25 de desembre del 2001
Tram. 356-00461/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cendra,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds (IC-V) (reg. 36132).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 15.01.2002.

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Medi Ambient, del conseller
de Sanitat i del delegat territorial del
Govern a les terres de l’Ebre davant la
Diputació Permanent perquè informin
sobre la contaminació per mercuri de
les aigües del riu Ebre i de les actuaci-
ons del Govern davant aquest fet
Tram. 356-00462/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Pasqual Maragall i Mira, juntament
amb 24 altres diputats del Grup Parlamentari Socia-
listes - Ciutadans pel Canvi; Sr. Rafael Ribó i Massó,
juntament amb quatre altres diputats del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
(reg. 36271).

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 15.01.2002. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà
substanciada pel procediment de l’article 138 del
Reglament del Parlament.)

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Medi Ambient i del conseller
de Sanitat davant la Diputació Perma-
nent perquè informin sobre els aboca-
ments contaminants a les aigües del
riu Ebre i les actuacions del Govern
davant aquest fet
Tram. 356-00464/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Ramon Camp i Batalla, juntament
amb 27 altres diputats del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió; Sra. M. Dolors Nadal i
Aymerich, juntament amb 11 altres diputats del
Grup Parlamentari Popular (reg. 36382).

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 15.01.2002. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà subs-
tanciada pel procediment de l’article 138 del Re-
glament del Parlament.)

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
amb el conseller de Justícia sobre
l’aplicació i l’avaluació del Pla de nor-
malització lingüística per a l’àmbit judi-
cial
Tram. 355-00165/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del De-
partament de Justícia (reg. 36029).

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Presidèn-
cia del Parlament, 09.01.2002.
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Sessió informativa de la Comissió de
Política Territorial amb el conseller de
Medi Ambient sobre les actuacions
empreses arran de la mortaldat de pei-
xos al riu Ebre, al pas per Ascó, el dia
25 de desembre de 2001
Tram. 355-00166/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del De-
partament de Medi Ambient (reg. 36099).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Presidèn-
cia del Parlament, 09.01.2002.

Sessió informativa de la Comissió de
Política Territorial amb el conseller de
Sanitat i Seguretat Social sobre els re-
sultats de les anàlisis practicades a les
aigües de consum de diversos munici-
pis de les comarques sud-orientals i
els nivells de mercuri detectats
Tram. 355-00167/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del De-
partament de Sanitat i Seguretat Social (reg. 36138).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Presidèn-
cia del Parlament, 09.01.2002.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.05. CONVOCATÒRIES

Sessió núm. 7 de la Diputació Perma-
nent

Convocada per al dia 22 de gener de
2002

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

D’acord amb l’article 55 del Reglament, es convoca
la sessió següent de la:

DIPUTACIÓ PERMANENT

Dia: 22 de gener de 2002

17:00 hores

Sala de grups

ORDRE DEL DIA

1. Sol·licitud de compareixença del conseller de
Medi Ambient, del conseller de Sanitat i del delegat
territorial del Govern a les terres de l’Ebre davant la
Diputació Permanent perquè informin sobre la con-
taminació per mercuri de les aigües del riu Ebre i de
les actuacions del Govern davant aquest fet. Tram.
356-00462/06. Presentada per 25 diputats del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi i 5
diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Verds (IC-V). Debat i votació de la sol-
licitud de compareixença.

2. Sol·licitud de compareixença del conseller de
Medi Ambient i del conseller de Sanitat davant la
Diputació Permanent perquè informi sobre els abo-
caments contaminants a les aigües del riu Ebre i les
actuacions del Govern davant aquest fet. Tram. 356-
00464/06. Presentada per 28 diputats del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió i 12 diputats del
Grup Parlamentari Popular. Debat i votació de la
sol·licitud de compareixença.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2002

President del Parlament de Catalunya
Joan Rigol i Roig

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS PARLA-
MENTARIS I DELS DIPUTATS

Sol·licitud de dictamen al Consell Con-
sultiu

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi i Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Verds
Reg. 36222

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups parlamentaris sotasignants, d’acord amb
l’article 34.4 de l’Estatut d’Autonomia, els articles
56, 141 i 142 del Reglament de la Cambra, i l’article
8 segon de la Llei 1/1981, de 25 de febrer, de crea-
ció del Consell Consultiu de la Generalitat de
Catalunya, manifesten la intenció de promoure la
interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat con-
tra la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21
de desembre, i per aquest motiu sol·liciten que el
Consell Consultiu dictamini sobre l’adequació a la
Constitució Espanyola de la LOU 6/2001, amb ca-
ràcter previ a la interposició davant del Tribunal
Constitucional de recurs d’inconstitucionalitat con-
tra l’esmentada Llei.

Palau del Parlament, 8 de gener de 2002

Josep Bargalló Valls, portaveu adjunt del G. P. d’Es-
querra Republicana de Catalunya; Joaquim Nadal i
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Farreras, portaveu del G. P. Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, i Joan Boada i Masoliver, portaveu del G.
P. Iniciativa per Catalunya - Verds

Sol·licitud de convocatòria de la Dipu-
tació Permanent

Presentació: Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi i Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds
Reg. 36343

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT

Pasqual Maragall i Mira, Joaquim Nadal i Farreras,
Josep M. Carbonell i Abelló, Martí Carnicer i Vidal,
Josep Casajuana i Pladellorens, Josep Clofent i
Rosique, Higini Clotas i Cierco, Manuela de Madre
Ortega, Pilar Díaz Romero, Montserrat Duch i Pla-
na, Bernardo Fernández Martínez, Joan Ferran i
Serafini, Carme Figueras i Siñol, Joan Galceran i
Margarit, Roberto Labandera i Ganachipi, Marc
López i Plana, Alex Masllorens i Escubós, Manel
Nadal i Farreras, Oriol Nel·lo i Colom, David Pérez
ibáñez, Joan Roma i Cunill, Martí Sans i Pairutó,
Montserrat Tura i Camafreita, Josep M. Vallès i
Casadevall, Carme Valls i Llobet, diputats i diputa-
des del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, i Rafael Ribó i Massó, Joan Boada i
Masoliver, Dolors Comas d’Argemir i Cendra, Bet
Font i Montanyà i José Luis López Bulla, diputats i
diputades del Grup parlamentari d’iniciativa per
Catalunya - Verds, d’acord amb el que preveuen
l’article del 32.4 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya i l’article 55 del Reglament del Parla-
ment, sol·liciten la convocatòria, amb caràcter d’ur-
gència de la Diputació Permanent del Parlament de
Catalunya perquè acordi la compareixença dels
consellers de Medi Ambient i de Sanitat i del delegat
territorial del Govern a les terres de l’Ebre, perquè
informin de la contaminació per mercuri de les ai-
gües del riu Ebre i de les actuacions del Govern da-
vant d’aquest fet.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2002

Pasqual Maragall i Mira, Joaquim Nadal i Farreras,
Josep M. Carbonell i Abelló, Martí Carnicer i Vidal,
Josep Casajuana i Pladellorens, Josep Clofent i
Rosique, Higini Clotas i Cierco, Manuela de Madre
Ortega, Pilar Díaz Romero, Montserrat Duch i Pla-
na, Bernardo Fernández Martínez, Joan Ferran i
Serafini, Carme Figueras i Siñol, Joan Galceran i
Margarit, Roberto Labandera i Ganachipi, Marc
López i Plana, Alex Masllorens i Escubós, Manel
Nadal i Farreras, Oriol Nel·lo i Colom, David Pérez
Ibáñez, Joan Roma i Cunill, Martí Sans i Pairutó,
Montserrat Tura i Camafreita, Josep M. Vallès i
Casadevall, Carme Valls i Llobet, Rafael Ribó i
Massó, Joan Boada i Masoliver, Dolors Comas
d’Argemir i Cendra, Bet Font i Montanyà, José Luis
López Bulla

Sol·licitud de convocatòria de la Dipu-
tació Permanent

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió i Grup Parlamentari Po-
pular
Reg. 36382

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT

Els diputats i diputades sotasignants, d’acord amb
allò que preveu l’article 55 del Reglament d’aques-
ta Cambra, sol·liciten la convocatòria de la Diputa-
ció Permanent del Parlament de Catalunya perquè
acordi la compareixença dels Consellers de Medi
Ambient i de Sanitat, per informar sobre els aboca-
ments contaminants a les aigües del riu Ebre i les
actuacions del Govern al respecte.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2002

Ramon Camp i Batalla, portaveu del G. P. de Con-
vergència i Unió; M. Dolors Nadal i Aymerich, por-
taveu del G. P. Popular; Agustí López i Pla, Marcel
Riera i Bou, Josep Micaló i Aliu, Frederic Gené i
Ripoll, Joan Manuel Carrera i Pedrol, Josep Maria
Salvatella i Suñer, Flora Sanabra i Villaroya, Pere
Lladó i Isàbal, Misericòrdia Montlleó i Domènech,
Francesc Iglesias i Sala, Joan Maria Pujals i Vallvé,
Rafael Hinojosa i Lucena, Jaume Farguell i Sitges,
Esteve Orriols i Sendra, Josep Rull i Andreu, Joa-
quima Alemany i Roca, Trinitat Neras i Plaja, Carles
Pellicer i Punyed, Joaquim Ferrer i Roca, Carles
Puigdomènech i Cantó, Antoni Fernández i Teixidó,
M. Concepció Tarruella i Tomàs, Jesús Bartolomé i
Carrascal, Joan Manuel Sabanza i March, Salvador
Esteve i Figueras, Núria Martínez i Barderi i Xavier
Soy i Soler, diputats i diputades del G. P. de Conver-
gència i Unió; Alberto Fernández Díaz, president
del G. P. Popular; Daniel Sirera i Bellés, M. Ángeles
Esteller i Ruedas, Rafael Luna i Vivas, Josep Curto i
Casadó, Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, Josep
Maria Fabrefat i Vidal, Ricard Ferández Deu,
Francesc Vendrell i Bayona, M. caridad Mejías
Sánchez i M. Dolors Montserrat i Culleré, diputats i
diputades del G. P. Popular

4.67.
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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 de la consellera
d’Ensenyament en el conseller d’Uni-
versitats, Recerca i Societat de la In-
formació
Tram. 330-00075/06

Presentació: Conseller en cap, del Go-
vern de la Generalitat
Reg. 36030 / Coneixement: Presidència del Parla-
ment, 08.01.2002

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT

Molt Honorable senyor Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut president,

De conformitat amb el que estableix l’article 63.d)
de la Llei 3/1982, de 25 de març, del Parlament, del
Parlament 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 de la
consellera d’Ensenyament, senyora Carme-Laura
Gil i Miró, el dia 31 de desembre de 2001 i els dies
2 i 3 de gener de 2002, s’encarregarà del despatx
del seu Departament el conseller d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació, senyor Andreu
Mas-Colell.

Ben cordialment,

Barcelona, 28 de desembre de 2001

Artur Mas i Gavarró
Conseller en cap

N. de la R.: El decret 350/2001, de 28 de desembre,
d’encàrrec de despatx de la consellera de d’ense-
nyament, senyora Carme-Laura Gil i Miró al conse-
ller d’Universitats, senyor Andreu Mas-Colell el dia
31 de desembre de 2001 i els dies 2 i 3 de gener de
2002, és publicat al DOGC 3543, del 31 de desem-
bre de 2001.

Encàrrec del despatx de la consellera
de Benestar Social al conseller de Sa-
nitat i Seguretat Social
Tram. 330-00076/06

Presentació: Conseller en cap, del De-
partament de Presidència
Reg. 36072 / Coneixement: Presidència del Parla-
ment, 08.01.2002

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT

Molt Honorable senyor Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut president,

De conformitat amb el que estableix l’article 63.d)
de la Llei 3/1982, de 25 de març, del Parlament, del
Parlament 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 de la
consellera de Benestar Social, senyora Irene Rigau
i Oliver, els dies 29, 30 i 31 de desembre de 2001 i 1
de gener de 2002, s’encarregarà del despatx del seu
Departament el conseller de Sanitat i Seguretat So-
cial, senyor Eduard Rius i Pey.

Ben cordialment,

Barcelona, 27 de desembre de 2001

Artur Mas i Gavarró
Conseller en cap

N. de la R.: El decret 353/2001, de 27 de desembre,
d’encàrrec de despatx de la consellera de Benestar
Social, senyora Irene Rigau i Oliver al conseller de
Sanitat i Seguretat Social, senyor Eduard Rius i Pey,
els dies 29, 30 i 31 de desembre de 2001 i 1 de ge-
ner de 2002, és publicat al DOGC 3543, del 31 de
desembre de 2001.

Encàrrec del despatx del conseller
d’Indústria, Comerç i Turisme al con-
seller d’Economia i Finances
Tram. 330-00077/06

Presentació: Conseller en cap, del Go-
vern de la Generalitat
Reg. 36347 / Coneixement: Presidència del Parla-
ment, 15.01.2002

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT

Molt Honorable senyor Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut president,

De conformitat amb el que estableix l’article 63.d)
de la Llei 3/1982, de 25 de març, del Parlament, del
Parlament i del Consell Executiu de la Generalitat, i
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l’article 2 del Decret 12/2001 de 17 de gener, em
plau donar-vos compte que durant l’absència del
conseller d’Indústria, Comerç i Turisme, senyor
Antoni Subirà i Claus, des del dia 13 fins al dia 19
de gener de 2002, ambdós inclosos, s’encarregarà
del despatx del seu Departament el conseller d’Eco-
nomia i Finances senyor Francesc Homs i Ferret.

Ben cordialment,

Barcelona, 10 de gener de 2002

Artur Mas i Gavarró
Conseller en cap

N. de la R.: El decret 4/2002, de 10 de gener, d’en-
càrrec de del conseller d’Indústria, Comerç i Turis-
me, senyor Antoni Subirà i Claus, al conseller
d’Economia i Finances senyor Francesc Homs i
Ferret, des del dia 13 fins al dia 19 de gener de
2002, ambdós inclosos,, és publicat al DOGC 3553,
del 15 de gener de 2002.

Encàrrec del despatx del conseller
d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació a la consellera d’Ensenya-
ment
Tram. 330-00078/06

Presentació: Conseller en cap, del Go-
vern de la Generalitat
Reg. 36348 / Coneixement: Presidència del Parla-
ment, 15.01.2002

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT

Molt Honorable senyor Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut president,

De conformitat amb el que estableix l’article 63.d)
de la Llei 3/1982, de 25 de març, del Parlament, del
Parlament 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 d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació, senyor Andreu Mas-Colell, des del dia
14 fins al dia 18 de gener de 2002, ambdós inclo-
sos, s’encarregarà del despatx del seu Departament
la consellera d’Ensenyament, senyora Carme-Laura
Gil i Miró.

Ben cordialment,

Barcelona, 24 de desembre de 2001

Artur Mas i Gavarró
Conseller en cap

N. de la R.: El decret 380/2001, de 24 de desembre,
d’encàrrec de l’absència del conseller d’Universi-
tats, Recerca i Societat de la Informació, senyor
Andreu Mas-Colell a la consellera d’Ensenyament,
senyora Carme-Laura Gil i Miró, des del dia 14 fins
al dia 18 de gener de 2002, ambdós inclosos, és
publicat al DOGC 3552, del 14 de gener de 2002.

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLI-
MENT DE LLEIS I ALTRES NORMES

Documentació tramesa en compli-
ment de l’article 6.4 de la Llei 15/1998,
de 28 de desembre, del Consell Inter-
universitari de Catalunya
Tram. 334-00082/06

Presentació: Conseller, del Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació
Reg. 36016 / Coneixement i tramesa a la Comis-
sió de Política Cultural: Mesa del Parlament,
15.01.2002

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT

Molt Honorable Senyor Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut president,

Em plau fer-vos tramesa de la Memòria de l’any
2000 del Consell Interuniversitari de Catalunya,
que recull les activitats de la Junta i les Comissions,
així com les conclusions de la Conferència General,
per donar compliment al contingut de l’article 6.4 de
la Llei 15/1998, de 28 de desembre, del Consell
Interuniversitari de Catalunya, que així ho esta-
bleix.

Atentament,

Barcelona, 24 de desembre de 2001

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Universitats, Recerca

i Societat de la Informació

N. de la R. La documentació tramesa pel conseller
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació
pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Jubilació voluntària anticipada d’un
funcionari del Parlament

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el 15 de
gener de 2002, vist l’informe del director de Govern
Interior, ha acordat declarar la jubilació del Sr.
Manuel Montañés i Lázaro, amb efectes del dia 1
de febrer de 2002.
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Contra aquest acord, que esgota la via administrati-
va, els interessats podran interposar, potestativa-
ment i d’acord amb l’establert a l’article 107 i se-
güents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administrtiu comú, modificada per la
Llei 4/1999, de 13 de gener, recurs de reposició da-
vant la Mesa del Parlament, o bé recurs contenciós
administratiu  en el termini de dos mesos a partir del
dia següent a la seva notificació, o bé recurs conten-
ciós administratius en el termini de dos mesos a par-
tir del dia següent de la seva notificació, davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de con-
formitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regu-
ladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
sens perjudici que pugin interposar qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la defensa
del seus interessos.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2002

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

Nomenament interí d’una secretària
de direcció i d’alt càrrec del Gabinet
de Presidència

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el 15 de
gener de 2002, vist l’informe del director de Govern
Interior, ha acordat nomenar interinament la Sra.
Lídia Cairó i Llobell per a ocupar el lloc de treball
de secretària de direcció i d’alt càrrec, grup C, ni-
vell 9, del Gabinet de Presidència, amb efectes del
dia 10 de gener de 2002.

Contra aquest acord, que esgota la via administrati-
va, els interessats podran interposar, potestativa-
ment i d’acord amb l’establert a l’article 107 i se-
güents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administrtiu comú, modificada per la
Llei 4/1999, de 13 de gener, recurs de reposició da-
vant la Mesa del Parlament, o bé recurs contenciós
administratiu  en el termini de dos mesos a partir del
dia següent a la seva notificació, o bé recurs conten-
ciós administratius en el termini de dos mesos a par-
tir del dia següent de la seva notificació, davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de con-
formitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regu-
ladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
sens perjudici que pugin interposar qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la defensa
del seus interessos.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2002

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

4.90.15. CONTRACTACIÓ

Concurs per a adjudicar la contracta-
ció del servei de mediació d’assegu-
rances del Parlament de Catalunya

Anunci

OFICIALIA MAJOR

ANUNCI

Pel qual es fa pública la licitació del contracte se-
güent:

1. Institució adjudicadora:

Parlament de Catalunya

2. Objecte:

Prestació al Parlament de Catalunya dels serveis
de mediació i assessorament preparatori per a la
formalització de contractes d’assegurances priva-
des, així com la posterior assistència al Prenedor
de l’assegurança, a l’assegurat i/o al beneficiari de
la mateixa, per part de corredors d’assegurances o
societats de corredories per a la intermediació de
la cobertura «Assegurances de vida i complemen-
taris» i «Assegurances d’accidents».

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert

c) Forma: concurs.

4. Pressupost base de licitació:

El tipus de licitació per als dos anys de contracte
s’estableix en un màxim de 42.200 euros (7.021.488
PTA), essent el pressupost de despesa per a l’any
2002 de 21.100 euros i per a l’any 2003 la mateixa
quantitat.

5. Garanties:

S’exigirà una garantia provisional de 844 euros, a
dipositar a la Caixa del Parlament de Catalunya

6. Obtenció de documentació i informació:

Els plecs de bases del concurs estaran a disposició
dels interessats durant el termini de presentació de
les proposicions, a:

Palau del Parlament de Catalunya

Parc de la Ciutadella, s/n - 08003 - Barcelona

7. Requisits específics del licitador:

Els previstos en el Plec de Clàusules Administrati-
ves Particulars.

8. Presentació d’ofertes:

a) Data límit: 15 dies naturals a comptar des de
aquesta publicació.

4. INFORMACIÓ
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b) Documentació a presentar: la que exigeix el plec
de bases.

c) Lloc de presentació: Registre del Palau del Parla-
ment de Catalunya - Parc de la Ciutadella - Bar-
celona.

El licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta
durant 3 mesos, comptats a partir de la data d’ober-
tura de les proposicions.

No s’admetran ofertes variants.

També s’admetran les proposicions presentades a
correus d’acord amb el que preveu el plec de bases.

9. Obertura de les ofertes:

12 hores del següent dia hàbil a la data en què fini-
rà el termini, d’acord amb el Plec de Clàusules Ad-
ministratives Particulars.

10. Despeses d’anuncis:

Seran a càrrec de l’adjudicatari del contracte.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2001

Imma Folchi Bonafonte
Oficiala major
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