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

1.01. Lleis i altres normes
1.01.01. Lleis

Llei d’urbanisme (tram. 200-00036/06).
Correcció d’errades de publicació (BOPC 272). 10

1.10. Resolucions

Resolució 1313/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la participació de les petites i mit-
janes empreses (pime) en la licitació pública (tram.
250-02349/06). Adopció en comissió. 12

Resolució 1314/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’establiment de mesures per a
difondre i facilitar el coneixement del contingut de
l’Estatut del contribuent (tram. 250-01384/06).
Adopció en comissió. 12

Resolució 1315/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el foment dels fons ètics, solidaris
i ecològics (tram. 250-02240/06). Adopció en comis-
sió. 12

Resolució 1316/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la incorporació en la pàgina web
del Departament d’Economia i Finances del contin-
gut del nou model de finançament autonòmic per al
període 2002-2006 (tram. 250-02366/06). Adopció
en comissió. 13

1.15. Mocions

Moció 154/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la política de seguretat ciutadana (tram.
302-00222/06). Aprovació. 13

Moció 155/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la política urbanística (tram. 302-00223/
06). Aprovació. 14

Moció 156/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la política d’atenció a la gent gran (tram.
302-00228/06). Aprovació. 15

Moció 157/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre les polítiques de participació social de la
gent gran (tram. 302-00229/06). Aprovació. 16

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el desplegament dels Mossos d’Esquadra, especi-
alment a l’àrea metropolitana (tram. 300-00164/06).
Substanciació. 17

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el cooperativisme agrari (tram. 300-00180/06).
Substanciació. 17

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el seu capteniment amb relació a l’ocupació (tram.
300-00219/06). Substanciació. 17

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de suport a les famílies (tram. 300-00304/
06). Substanciació. 17

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la planificació i la gestió de les inversions en infra-
estructures en l’àmbit metropolità (tram. 300-00634/
06). Substanciació. 17

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el foment de l’autoempresa i l’autoocupació (tram.
300-00639/06). Substanciació. 17

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la creació de noves places i equipaments peniten-
ciaris (tram. 300-00646/06). Substanciació. 17

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el seu capteniment en matèria de reparació a les
víctimes del franquisme (tram. 300-00923/06).
Substanciació. 18

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la problemàtica plantejada per la reducció d’efectius
policials (tram. 300-00951/06). Substanciació. 18

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política universitària i el paper de la universitat
(tram. 300-00952/06). Substanciació. 18

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de seguretat ciutadana, especialment pel
que fa a l’avançament en el desplegament del Cos
de Mossos d’Esquadra (tram. 300-00953/06). Subs-
tanciació. 18

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

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la
Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures ad-
ministratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, per la
qual es crea l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
(tram. 202-00086/06). Decaïment. 18

(Tres fascicles) Fascicle primer

CORRECCIONS PER ERROR TÈCNIC
El Projecte de llei de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per la qual es modifica la Llei de 8 de juny de 1957, del Registre Civil (tram. 269-00006/06, a la pàg. 88, ha estat rectificat al BOPC 305, a la pàg. 66.Les Mocions amb número de tramitació 302-00222/06, 302-00223/06, 302-00228/06 i 302-00229/06, a les pàgines 13, 14, 15 i 16,  han estat rectificades al BOPC 302, a les pàgines 29 i 30.La Resolució del Parlament de Catalunya, per la qual es designa el síndic major de la Sindicatura de comptes (tram. 284-00012/06), a la pàg. 105, ha estat rectificada al BOPC 302, a  la pàg. 88.El concurs-oposició lliure per a proveir 10 places de l'escala general d'administradors/res parlamentaris/àries del Parlament de Catalunya (tram. 501-00019/06), a la pàg. 134 ha estat rectificat al BOPC 302 a la pàg. 129.
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2.10. Procediments que es clouen amb
l’adopció de resolucions

2.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de mesures per a garantir l’ensenyament de
la religió catòlica a les escoles públiques de Cata-
lunya (tram. 250-01332/06). Rebuig. 18

Proposició no de llei sobre la inclusió
d’una casella indicadora de la llengua d’ús habitu-
al de l’alumne en les sol·licituds de preinscripció a
ensenyaments de règim general dels centres do-
cents públics (tram. 250-01882/06). Rebuig. 18

Proposició no de llei sobre la reparació
del vaixell Thetis, del Museu d’Arqueologia de Ca-
talunya, i la dotació del personal necessari perquè
faci les funcions de recerca que té encomanades
(tram. 250-01895/06). Retirada. 19

Proposició no de llei sobre la gestió, el
control i la utilització compartida del vaixell Thetis
(tram. 250-02028/06). Rebuig. 19

Proposició no de llei sobre la contrac-
tació d’un cap d’equip d’immersió vinculat al Cen-
tre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya
(CASC) (tram. 250-02029/06). Rebuig. 19

Proposició no de llei sobre les recoma-
nacions de la Missió Ramsar d’Assessorament del
delta de l’Ebre, del 2000 (tram. 250-02070/06).
Rebuig. 19

Proposició no de llei sobre les relaci-
ons entre les cases regionals i la Generalitat de
Catalunya per mitjà del Departament de Cultura i
d’altres departaments de l’Administració (tram. 250-
02149/06). Rebuig. 19

Proposició no de llei sobre la no-auto-
rització de la construcció d’un dipòsit controlat de
residus (Classe II) a Hostalets de Pierola (Anoia)
(tram. 250-02299/06). Rebuig. 19

Proposició no de llei sobre la revisió
de l’Acord entre el Departament d’Ensenyament i el
Secretariado Interdiocesano de Enseñanza Religi-
osa de Cataluña (SIERC) pel que fa a l’ensenya-
ment de la religió catòlica (tram. 250-02321/06).
Retirada. 19

Proposició no de llei sobre la no-auto-
rització de l’ampliació de l’abocador de residus in-
dustrials especials de Castellolí (Anoia) (tram. 250-
02325/06). Rebuig. 19

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla especial del port de Roses (Alt Empordà)
(tram. 250-02331/06). Rebuig. 20

Proposició no de llei sobre l’anul·lació
del Conveni de col·laboració entre el Departament
de Medi Ambient, l’Agència Catalana de l’Aigua i les
comunitats de regants del Delta de l’Ebre, en
aquells punts que contravenen a la Llei 18/1981, d’1
de juliol, pel que fa a les actuacions en matèria d’ai-
gües a Tarragona (tram. 250-02338/06). Rebuig. 20

Proposició no de llei sobre la protecció
de la vegetació fluvial del tram final del riu Ebre
(tram. 250-02348/06). Rebuig. 20

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). Retirada. 20

Proposició no de llei sobre l’increment
de personal i de mesures de control de la qualitat
de l’aigua del riu Ebre i dels seus afluents (tram.
250-02360/06). Rebuig. 20

Proposició no de llei sobre la restaura-
ció de l’església de Sant Miquel de Cruïlles, a Cru-
ïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura (Baix Em-
pordà) (tram. 250-02506/06). Rebuig. 20

Proposició no de llei sobre la possible
ampliació de l’abocador de Cruïlles, dipòsit contro-
lat de Vacamorta (Baix Empordà) (tram. 250-02507/
06). Rebuig. 20

Proposició no de llei sobre l’impuls de
l’esquí alpí de competició (tram. 250-02511/06).
Rebuig. 20

Proposició no de llei sobre l’impuls de
l’esquí de fons de competició (tram. 250-02512/06).
Rebuig. 21

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi tècnic i científic de l’estat actual del llit
del riu Ebre i sobre les actuacions de descontami-
nació que se’n derivin (tram. 250-02528/06). Re-
buig. 21

Proposició no de llei sobre la necessi-
tat d’un control exhaustiu de les aigües del riu Ebre
destinades al consum humà (tram. 250-02529/06).
Rebuig. 21

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de la depuradora d’aigües de Sant Jaume d’En-
veja (Montsià) (tram. 250-02530/06). Rebuig. 21

2.15. Mocions subsegüents a interpel·la-
cions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’avaluació del sistema edu-
catiu (tram. 302-00224/06). Rebuig. 21

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les polítiques d’estrangeria
(tram. 302-00225/06). Rebuig. 21

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’ús racional dels medica-
ments (tram. 302-00226/06). Rebuig. 21

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la resposta als problemes
d’envelliment de la població (tram. 302-00227/06).
Rebuig. 21

2.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política universitària (tram. 300-00753/06). Reti-
rada. 22

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 transport per cable
(tram. 200-00043/06). Correcció d’errades de publi-
cació (BOPC 291). 22

Projecte de llei de turisme de Catalu-
nya (tram. 200-00049/06). Correcció d’errades de
publicació (BOPC 295). 22

Projecte de la primera llei del Codi ci-
vil de Catalunya (tram. 200-00064/06). Pròrrogues
del termini de presentació d’esmenes. 23
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Projecte de llei de protecció de la sa-
lut (tram. 200-00068/06). Text presentat. Antece-
dents. 23

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la
Llei 16/1990, del 13 de juliol, sobre el règim espe-
cial de la Vall d’Aran (tram. 202-00116/06). Pròrro-
gues del termini de presentació d’esmenes. 38

Proposició de llei sobre la protecció
dels animals (tram. 202-00144/06). Ponència per a
elaborar l’informe. 39

Proposició de llei de modificació de la
Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres (tram.
202-00151/06). Presentació i tramesa al Consell
Executiu. 39

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

3.10.20. Altres designacions o eleccions

Designació del síndic major de la Sin-
dicatura de Comptes (tram. 284-00012/06). Propos-
tes de candidats. 45

3.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre la regulació
per decret de les actuacions i els usos d’interès
públic que s’hagin de fer en sòl qualificat com a no
urbanitzable (tram. 250-02558/06). Esmenes pre-
sentades. 45

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’una llei de prevenció i control de les pudors (tram.
250-02559/06). Esmenes presentades. 46

Proposició no de llei sobre els aboca-
ments contaminants de l’empresa Terquimsa i l’ela-
boració d’un programa de control de sediments en
el litoral del Camp de Tarragona (tram. 250-02561/
06). Esmenes presentades. 46

Proposició no de llei sobre la protecció
del patrimoni industrial de Catalunya (tram. 250-
02562/06). Esmenes presentades. 47

Proposició no de llei sobre la dotació
dels serveis de telefonia convencional al municipi
de Mura (Bages) (tram. 250-02563/06). Esmenes
presentades. 47

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un projecte de reforma del projecte inicial del Pla
director contra les avingudes del Maresme per al
començament de la segona fase de la canalització
de la riera de Palafolls (tram. 250-02564/06). Esme-
nes presentades. 47

Proposició no de llei sobre el manteni-
ment de la carretera C17, especialment en el punt
quilomètric 44 a 48 i des del punt quilomètric 74 fins
al trencant de Torelló (Osona), en sentit Ripoll (Ri-
pollès) (tram. 250-02565/06). Esmenes presenta-
des. 48

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del recorregut del Trambaix de Barcelona (tram.
250-02566/06). Esmenes presentades. 48

Proposició no de llei sobre el soterra-
ment del conjunt de la xarxa ferroviària dependent
de l’Estat al pas pels barris de Sants, Hostafrancs
i la Bordeta i de la Línia 1 de Metro entre les esta-
cions de Santa Eulàlia i Mercat Nou, a Barcelona
(tram. 250-02569/06). Esmenes presentades. 48

Proposició no de llei sobre la unificació
de les tarifes de Renfe i l’Autoritat del Transport
Metropolità (tram. 250-02570/06). Esmenes pre-
sentades. 49

Proposició no de llei sobre la creació
d’un fons d’ajut al transport públic i la signatura de
contractes programa per a donar suport als muni-
cipis de la segona corona metropolitana incorporats
al sistema d’integració tarifària (tram. 250-02572/
06). Esmenes presentades. 49

Proposició no de llei sobre la revisió
de l’impacte paisatgístic i econòmic del projecte de
la Ronda de Ponent, de Sant Feliu de Guíxols (Baix
Empordà) (tram. 250-02577/06). Esmenes presen-
tades. 49

Proposició no de llei sobre la creació
d’ens autònoms per a la gestió dels aeroports ca-
talans i la presentació d’una iniciativa legislativa
popular per a assumir-ne els traspàs de les compe-
tències (tram. 250-02579/06). Esmenes presenta-
des. 49

Proposició no de llei sobre la legalitza-
ció dels pous (tram. 250-02582/06). Esmenes pre-
sentades. 50

Proposició no de llei sobre la segure-
tat i la contaminació acústica a l’entorn dels aero-
ports catalans (tram. 250-02583/06). Esmenes pre-
sentades. 50

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de la variant de Seròs (Segrià) (tram. 250-
02584/06). Esmenes presentades. 51

Proposició no de llei sobre el millora-
ment dels punts de la xarxa viària catalana detec-
tats pel Reial Automòbil Club de Catalunya com a
punts negres (tram. 250-02587/06). Esmenes pre-
sentades. 51

Proposició no de llei sobre el millora-
ment dels punts de la xarxa viària de les comarques
nord-orientals detectats pel Reial Automòbil Club de
Catalunya com a punts negres (tram. 250-02588/
06). Esmenes presentades. 51

Proposició no de llei sobre el millora-
ment dels punts de la xarxa viària del Camp de
Tarragona detectats pel Reial Automòbil Club de
Catalunya com a punts negres (tram. 250-02589/
06). Esmenes presentades. 51

Proposició no de llei sobre el millora-
ment dels punts de la xarxa viària de les terres de
l’Ebre detectats pel Reial Automòbil Club de Cata-
lunya com a punts negres (tram. 250-02590/06).
Esmenes presentades. 52

Proposició no de llei sobre el millora-
ment dels punts de la xarxa viària de les terres de
Ponent detectats pel Reial Automòbil Club de Ca-
talunya com a punts negres (tram. 250-02591/06).
Esmenes presentades. 52

Proposició no de llei sobre el port de
Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) (tram. 250-
02592/06). Correcció d’errades de publicació
(BOPC 280). Esmenes presentades. 52

Proposició no de llei sobre la bonifica-
ció del 50% del preu dels bitllets dels transports
regulars de viatgers per carretera a les persones
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jubilades i pensionistes (tram. 250-02595/06). Es-
menes presentades. 53

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un Pla especial de protecció del medi natural i el
paisatge del corredor ecològic comprès entre Sant
Llorenç del Munt i l’Obac i la serra de Collserola
(tram. 250-02601/06). Esmenes presentades. 53

Proposició no de llei sobre la reorde-
nació de l’accés a Canovelles (Vallès Oriental) des
de la carretera C-17 (tram. 250-02602/06). Esme-
nes presentades. 53

Proposició no de llei sobre el projecte
de construcció de la línia 12 del metro, entre Cas-
telldefels (Baix Llobregat) i Barcelona, i el projecte
de prolongació de la línia 3 del metro, entre la Zona
Universitària de Barcelona i Esplugues de Llobregat
(Baix Llobregat) (tram. 250-02605/06). Esmenes
presentades. 54

Proposició no de llei sobre la regulació
de les vacunacions, especialment de l’hepatitis B
(tram. 250-02719/06). Presentació. 54

Proposició no de llei sobre la viabilitat
de la prolongació de la línia de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya des de la Llagosta (Vallès
Oriental) fins a Santa Coloma de Gramenet (Barce-
lonès) (tram. 250-02720/06). Presentació. 55

Proposició no de llei sobre la viabilitat
de la construcció d’un corredor ferroviari entre di-
verses poblacions de les comarques del Maresme,
el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llo-
bregat (tram. 250-02721/06). Presentació. 55

Proposició no de llei sobre la connexió
del recinte de Fira de Barcelona a Montjuïc 1 amb
el de Montjuïc 2, a l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès) (tram. 250-02722/06). Presentació. 56

Proposició no de llei sobre els ajuts
econòmics a les mares solteres (tram. 250-02723/
06). Presentació. 56

Proposició no de llei sobre la gestió de
la conca del riu Ter (tram. 250-02724/06). Presen-
tació. 57

Proposició no de llei sobre las creació
d’una unitat permanent especialitzada d’anàlisi i
reconstrucció d’accidents de trànsit de Catalunya,
en les instal·lacions de l’Institut d’Investigació Apli-
cada de l’Automòbil (Idiada) (tram. 250-02725/06).
Presentació. 58

Proposició no de llei sobre les gesti-
ons necessàries per posar fi a la situació de violèn-
cia que enfronta israelians i palestins (tram. 250-
02726/06). Presentació. 59

Proposició no de llei sobre el doblatge
al català del cinema exhibit per les televisions locals
(tram. 250-02727/06). Presentació. 60

Proposició no de llei sobre el millora-
ment de la seguretat dels centres penitenciaris i de
la política de tractament i de règim dels interns
(tram. 250-02728/06). Presentació. 60

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un centre d’assistència primària a Cabrils (Ma-
resme) (tram. 250-02729/06). Presentació. 61

Proposició no de llei sobre el projecte
de construcció d’un nou CEIP a Calella (Maresme)
(tram. 250-02730/06). Presentació. 62

Proposició no de llei sobre la declara-
ció del Teatre Odeon de Canet de Mar (Maresme)
com a bé cultural d’interès nacional (tram. 250-
02731/06). Presentació. 62

Proposició no de llei sobre la protecció
mediambiental de la vall de Besiberri i del seu riu
(tram. 250-02732/06). Presentació. 63

Proposició no de llei sobre l’increment
de les indemnitzacions per sacrificis de bestiar
(tram. 250-02733/06). Presentació. 64

Proposició no de llei sobre l’estudi i el
diagnòstic de la fibromiàlgia (tram. 250-02734/06).
Presentació. 64

Proposició no de llei sobre la reinser-
ció laboral dels drogrodependents (tram. 250-
02735/06). Presentació. 65

Proposició no de llei sobre la creació
de pisos d’acollida per a persones marginades
(tram. 250-02736/06). Presentació. 66

Proposició no de llei sobre la continu-
ïtat del projecte de Centre Experimental de Règim
Especial (CERE) del CEIP Vila Olímpica, de Barce-
lona (tram. 250-02737/06). Presentació. 66

Proposició no de llei sobre el suport
als centres d’ensenyament públics que desenvolu-
pen el projecte CERE (tram. 250-02738/06). Pre-
sentació. 67

Proposició no de llei sobre la transfor-
mació en carretera del vial d’accés entre Santpedor
i Castellnou de Bages (Bages) (tram. 250-02739/
06). Presentació. 68

Proposició no de llei sobre la qualitat
del servei d’autopistes (tram. 250-02740/06). Pre-
sentació. 69

Proposició no de llei sobre l’agilitació
de la tramitació de les compensacions econòmi-
ques a persones que van patir privació de llibertat
durant el franquisme (tram. 250-02741/06). Presen-
tació. 69

Proposició no de llei sobre l’elaboració
del projecte d’evacuació de les aigües pluvials a
Alcanar (Montsià) (tram. 250-02742/06). Presenta-
ció. 70

Proposició no de llei sobre la creació
d’una llar d’infants per al curs 2002-2003, a
Puigdàlber (Alt Penedès) (tram. 250-02743/06).
Presentació. 70

Proposició no de llei sobre el millora-
ment del subministrament elèctric a la comarca del
Priorat (tram. 250-02744/06). Presentació. 71

Proposició no de llei sobre la posada
en marxa d’un Pla de suport al teixit industrial de la
comarca del Priorat (tram. 250-02745/06). Presen-
tació. 72

Proposició no de llei sobre l’arribada
de la connexió amb banda ampla a la comarca del
Priorat (tram. 250-02746/06). Presentació. 72
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Proposició no de llei sobre el Pla de
gestió de l’aqüífer Carme-Capellades (Anoia) (tram.
250-02747/06). Presentació. 73

Proposició no de llei sobre la conser-
vació i el millorament de les coves de salnitre de la
muntanya de Montserrat, al municipi de Collbató
(Baix Llobregat) (tram. 250-02748/06). Presentació. 74

Proposició no de llei sobre la bonifica-
ció en la quota empresarial de la Seguretat Social
per la contractació de treballadors per compte d’altri
amb caràcter indefinit (tram. 250-02749/06). Pre-
sentació. 75

Proposició no de llei sobre el teletre-
ball (tram. 250-02750/06). Presentació. 75

Proposició no de llei sobre la instal·-
lació d’ascensors, muntacàrregues o elevadors als
edificis (tram. 250-02751/06). Presentació. 76

Proposició no de llei sobre l’increment
de la seguretat a la carretera BV-2428 a Sant Pau
d’Ordal, a Subirats (Alt Penedès) (tram. 250-02752/
06). Presentació. 77

Proposició no de llei sobre la creació
d’un fons d’ajuda als barris (FIAB) per a la rehabi-
litació de centres històrics (tram. 250-02753/06).
Presentació. 77

Proposició no de llei sobre la protecció
de la seguretat ciutadana contra els fets violents i
intimidatoris dels grups radicals (tram. 250-02754/
06). Presentació. 78

Proposició no de llei sobre el foment
de la creació d’una entitat local de l’aigua qualifica-
da a la conca del riu Tordera (tram. 250-02755/06).
Presentació. 78

Proposició no de llei sobre el canvi de
nom de la Delegació d’Arts Plàstiques pel de Dele-
gació d’Arts Visuals (tram. 250-02756/06). Presen-
tació. 80

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment d’un conveni de col·laboració entre el Depar-
tament d’Ensenyament i la Federació Catalana
d’Entitats Corals (tram. 250-02757/06). Presenta-
ció. 80

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de l’oferta docent a Figueres (Alt Empordà) (tram.
250-02758/06). Presentació. 81

Proposició no de llei sobre la denega-
ció de la modificació del Pla general de Tossa de
Mar en la unitat d’actuació l’Horta Perot (Selva)
(tram. 250-02759/06). Presentació. 81

Proposició no de llei sobre les afecta-
cions de la variant de Vila-sacra en els cursos flu-
vials de l’Alt Empordà (tram. 250-02760/06). Pre-
sentació. 82

Proposició no de llei sobre la inserció
del pla director dels sectors químics i turístics en el
Pla territorial parcial del Camp de Tarragona (tram.
250-02761/06). Presentació. 82

Proposició no de llei sobre el traspàs
de la titularitat de la carretera de Sant Llorenç de
Morunys a Solsona (Solsonès) pel costat de l’em-
bassament de la Llosa del Cavall (tram. 250-02762/
06). Presentació. 83

Proposició no de llei sobre el transport
sanitari a les comarques del Bages, el Berguedà i
el Solsonès (tram. 250-02763/06). Presentació. 84

Proposició no de llei sobre l’impuls de
la formació professional (tram. 250-02764/06). Pre-
sentació. 84

Proposició no de llei sobre la millora
de la formació professional (tram. 250-02765/06).
Presentació. 85

Proposició no de llei sobre la suspen-
sió de la construcció d’un centre hoteler i lúdic a
Jafre (Baix Empordà) (tram. 250-02766/06). Pre-
sentació. 85

Proposició no de llei sobre la protecció
de les costes (tram. 250-02767/06). Presentació. 86

Proposició no de llei sobre la protecció
de les caixes d’estalvi (tram. 250-02768/06). Pre-
sentació. 86

Proposició no de llei sobre les obres
de millorament per al curs 2002-2003 de l’IES Parc
de l’Escorxador, de Barcelona (tram. 250-02769/
06). Presentació. 87

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

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

Projecte de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei per la qual es modifi-
ca la Llei de 8 de juny de 1957, del Registre Civil
(tram. 269-00006/06). Informe de la Ponència. 88

3.15. Mocions subsegüents a interpel·la-
cions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el seu capteniment en ma-
tèria de seguretat ciutadana (tram. 302-00222/06).
Esmenes presentades. 90

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política urbanística (tram.
302-00223/06). Esmenes presentades. 92

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’avaluació del sistema edu-
catiu (tram. 302-00224/06). Esmenes presentades. 94

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les polítiques d’estrangeria
(tram. 302-00225/06). Esmenes presentades. 95

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’ús racional dels medica-
ments (tram. 302-00226/06). Esmenes presenta-
des. 96

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la resposta als problemes
d’envelliment de la població (tram. 302-00227/06).
Esmenes presentades. 98

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política d’atenció a la gent
gran (tram. 302-00228/06). Rectificació del text pre-
sentat. Esmenes presentades. 99

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les polítiques de participa-
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ció social de la gent gran (tram. 302-00229/06).
Esmenes presentades. 101

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de seguretat ciutadana, especialment pel
que fa als avanços en el desplegament del Cos de
Mossos d’Esquadra (tram. 300-00948/06). Presen-
tació. 104

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’atenció domiciliària (tram. 300-00949/06). Presen-
tació. 104

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el Patronat Català Pro Europa (tram. 300-00950/
06). Presentació. 104

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la reducció d’efectius policials a Catalunya (tram.
300-00954/06). Presentació. 105

4. INFORMACIÓ
4.40. Acords, resolucions i comunicaci-

ons dels òrgans de la cambra

Resolució 1408/VI del Parlament de
Catalunya, per la qual es designa el síndic major de
la Sindicatura de Comptes (tram. 284-00012/06).
Adopció en comissió. 105

4.45. Composició dels òrgans de la cam-
bra

Composició de la Comissió Perma-
nent de Legislatura per a la Societat de la Informa-
ció (tram. 400-00017/06). Substitució de diputats. 105

Composició de la Comissió d’Estudi
sobre els Efectes de les Línies d’Alta Tensió i de les
Instal·lacions de Telefonia Mòbil en la Salut de les
Persones (tram. 400-00026/06). Designació de la
presidència. Adscripció de diputats. 106

Composició de la Comissió d’Estudi
sobre els Efectes del Procés de Mundialització de
l’Economia i les Repercussions en les Relacions
Internacionals (tram. 400-00027/06). Designació de
la presidència. Adscripció de diputats. 106

4.50. Compliment de resolucions i de
mocions

Control del compliment de la Moció
114/VI del Parlament de Catalunya, sobre política
universitària, especialment pel que fa al finança-
ment universitari, a la qualitat de la docència i a la
potenciació del programa d’atracció d’estudiants
universitaris (tram. 340-00445/06). Informe relatiu al
compliment de la Moció. 106

Control del compliment de la Moció
124/VI del Parlament de Catalunya, sobre el foment
de la societat de la informació (tram. 340-00678/
06). Informe relatiu al compliment de la Moció. 108

Control del compliment de la Resolu-
ció 966/VI del Parlament de Catalunya, sobre
l’adopció de mesures per a garantir als menors
d’edat un ús segur d’Internet (tram. 340-01081/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 109

Control del compliment de la Resolu-
ció 869/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’ela-
boració d’un nou estudi de viabilitat de la línia fèr-
ria entre Sallent (Bages) - Berga - Guardiola de
Berguedà i la Pobla de Lillet (Berguedà) (tram. 340-
01082/06). Informe relatiu al compliment de la Re-
solució. 110

Control del compliment de la Resolu-
ció 1002/VI del Parlament de Catalunya, sobre
l’execució de les obres pendents d’enllumenat pú-
blic, clavegueram i pavimentació a la urbanització
Can Valls, de Caldes de Montbui (Vallès Oriental)
(tram. 340-01083/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. 111

Control del compliment de la Resolu-
ció 1000/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
necessitat de noves infraestructures a les comar-
ques pirinenques en el marc de l’elaboració del Pla
territorial de l’Alt Pirineu i Aran (tram. 340-01084/
06). Informe relatiu al compliment de la Resolució. 111

Control del compliment de la Resolu-
ció 1067/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’ela-
boració d’un estudi relatiu a la freqüència de pas de
trens de les línies C2 i C4 de rodalia de Renfe en-
tre Barcelona i Sant Vicenç de Calders (Baix Pene-
dès) (tram. 340-01085/06). Informe relatiu al com-
pliment de la Resolució. 112

Control del compliment de la Resolu-
ció 967/VI del Parlament de Catalunya, sobre
l’adopció de mesures per a orientar a favor dels
interessos socials, culturals i econòmics de Catalu-
nya les activitats benèfiques i les financeres de les
caixes d’estalvi catalanes (tram. 340-01086/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 112

Control del compliment de la Resolu-
ció 1015/VI del Parlament de Catalunya, per la qual
s’insta el Govern a requerir el Govern de l’Estat que
estableixi el procediment per a arribar gradualment
a la gratuïtat dels llibres de text i el material curri-
cular de l’ensenyament obligatori (tram. 340-01087/
06). Informe relatiu al compliment de la Resolució. 113

Control del compliment de la Resolu-
ció 961/VI del Parlament de Catalunya, per la qual
s’encomana al Govern liderar la negociació amb el
Govern de la Generalitat Valenciana i el Ministeri de
Foment per a acordar la periodificació de la inver-
sió de la xarxa de tren d’alta velocitat (tram. 340-
01088/06). Informe relatiu al compliment de la Re-
solució. 114

Control del compliment de la Resolu-
ció 945/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’ofer-
ta formativa de l’Institut d’Ensenyament Secundari
Campclar, de Tarragona (tram. 340-01089/06). In-
forme relatiu al compliment de la Resolució. 114

Control del compliment de la Resolu-
ció 1061/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
implantació d’un sistema d’ITV que tingui en comp-
te també l’antiguitat del vehicle (tram. 340-01090/
06). Informe relatiu al compliment de la Resolució. 115

Control del compliment de la Resolu-
ció 1062/VI del Parlament de Catalunya, sobre el
subministrament elèctric a l’Anoia (tram. 340-
01091/06). Informe relatiu al compliment de la Re-
solució. 115

Control del compliment de la Resolu-
ció 955/VI del Parlament de Catalunya, per la qual
s’encomana al Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya (CAC) l’elaboració d’un informe relatiu a la vi-
abilitat de la creació d’una agència catalana de co-
municació (tram. 340-01092/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 116

Control del compliment de la Resolu-
ció 1064/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
continuïtat de les explotacions mineres de potasses
de Súria, Sallent i Balsareny (Bages) (tram. 340-
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01093/06). Informe relatiu al compliment de la Re-
solució. 121

Control del compliment de la Resolu-
ció 1057/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
publicació de la guia turística «El Berguedà, un es-
pai únic» en llengua castellana i francesa (tram.
340-01094/06). 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 con-
seller d’Interior davant la Comissió d’Estudi sobre el
Millorament de la Prevenció i l’Extinció d’Incendis
perquè informi sobre l’avaluació de la campanya de
prevenció i extinció d’incendis per al 2000, especi-
alment pel que fa als incendis forestals (tram. 356-
00217/06). Retirada de la sol·licitud. 122

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Interior davant la Comissió de Justícia, Dret
i Seguretat Ciutadana perquè informi sobre el des-
plegament dels Mossos d’Esquadra a la regió I
(tram. 356-00231/06). Retirada de la sol·licitud. 122

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Justícia davant la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana perquè presenti el Pla
per a la infància i adolescència en risc social i els
recursos per al compliment de l’actual Llei penal del
menor (tram. 356-00311/06). Retirada de la sol·-
licitud. 122

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Cultura davant la Comissió de Cultura
perquè informi sobre la situació actual, el manteni-
ment, la promoció i l’accés públic dels arxius i les
biblioteques de Catalunya (tram. 356-00315/06).
Acord sobre la sol·licitud. 122

Sol·licitud de compareixença de la Sra.
Montserrat Macià, directora del Museu Diocesà, de
Lleida (Segrià), davant la Comissió de Política Cul-
tural perquè informi sobre la realitat actual del mu-
seu, les perspectives de futur i la problemàtica més
recent (tram. 356-00367/06). Acord sobre la sol·-
licitud. 123

Sol·licitud de compareixença del Con-
sell Interuniversitari de Catalunya davant la Comis-
sió de Política Cultural perquè informi sobre la seva
posició davant l’avantprojecte de llei orgànica d’uni-
versitats (tram. 356-00387/06). Retirada de la sol·-
licitud. 123

Sol·licitud de compareixença dels sin-
dicats d’ensenyament i les patronals de la petita i
mitjana empresa davant la Comissió de Política
Cultural perquè informin sobre la formació profes-
sional i l’avantprojecte de la Llei de l’Estat de For-
mació Professional i Qualificacions (tram. 356-
00393/06). Retirada de la sol·licitud. 123

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Cultura davant la Comissió de Control
Parlamentari de l’Actuació de la Corporació Catala-
na de Ràdio i Televisió i de les Empreses Filials
perquè informi sobre la participació de TV3 en Au-
diovisual Esport (tram. 356-00432/06). Retirada de
la sol·licitud. 123

Sol·licitud de compareixença del con-
seller del Departament d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació davant la Comissió de
Política Cultural perquè informi sobre la Llei d’orde-

nació universitària i la seva aplicació a Catalunya
(tram. 356-00433/06). Retirada de la sol·licitud. 123

Sol·licitud de compareixença dels re-
presentants de la Cambra de Comerç de Terrassa
davant la Comissió de Política Cultural perquè infor-
min sobre les conclusions de l’estudi elaborat per la
dita Cambra sobre la Percepció de les Empreses
de l’Ensenyament a Catalunya (tram. 356-00441/
06). Acord sobre la sol·licitud. 123

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Consell Social de la Universitat de Lleida
davant la Comissió de Política Cultural perquè infor-
mi sobre l’activitat de l’òrgan que presideix (tram.
356-00492/06). Acord sobre la sol·licitud. 124

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Consell Social de la Universitat Rovira i
Virgili davant la Comissió de Política Cultural per-
què informi sobre l’activitat de l’òrgan que presideix
(tram. 356-00493/06). Acord sobre la sol·licitud. 124

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Consell Social de la Universitat de Barce-
lona davant la Comissió de Política Cultural perquè
informi sobre l’activitat de l’òrgan que presideix
(tram. 356-00494/06). Acord sobre la sol·licitud. 124

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Consell Social de la Universitat Pompeu
Fabra davant la Comissió de Política Cultural per-
què informi sobre l’activitat de l’òrgan que presideix
(tram. 356-00495/06). Acord sobre la sol·licitud. 124

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Consell Social de la Universitat Politècni-
ca de Catalunya davant la Comissió de Política
Cultural perquè informi sobre l’activitat de l’òrgan
que presideix (tram. 356-00496/06). Acord sobre la
sol·licitud. 124

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Consell Social de la Universitat de Girona
davant la Comissió de Política Cultural perquè infor-
mi sobre l’activitat de l’òrgan que presideix (tram.
356-00497/06). Acord sobre la sol·licitud. 124

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Consell Social de la Universitat Autònoma
de Barcelona davant la Comissió de Política Cultu-
ral perquè informi sobre l’activitat de l’òrgan que
presideix (tram. 356-00498/06). Acord sobre la sol·-
licitud. 124

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Carles Barrera, Síndic de la Val d’Aran, davant la
Comissió d’Organització i Administració de la Ge-
neralitat i Govern Local perquè informi sobre les
relacions entre la Generalitat de Catalunya i el Con-
sell General d’Aran (tram. 356-00499/06). Acord
sobre la sol·licitud. 125

Sol·licitud de compareixença dels
membres de la junta directiva de la Federació Ca-
talana de Bitlles davant la Comissió de Política
Cultural perquè informin sobre la tasca de recupe-
ració i difusió de la pràctica d’aquest esport (tram.
356-00500/06). Acord sobre la sol·licitud. 125

Sol·licitud de compareixença de la de-
gana del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en
Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya davant
la comissió corresponent perquè informi sobre les
activitats i els projectes del Col·legi (tram. 356-
00505/06). Acord sobre la sol·licitud. 125
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Sol·licitud de compareixença del síndic
d’Aran davant la Comissió d’Organització i Adminis-
tració de la Generalitat i Govern Local perquè infor-
mi sobre els traspassos de la Generalitat al Con-
selh Generau d’Aran (tram. 356-00506/06). Acord
sobre la sol·licitud. 125

Sol·licitud de compareixença de la pre-
sidenta de la Fundació Rauxa davant la Comissió
de Política Social perquè informi sobre les activitats
de l’entitat que presideix (tram. 356-00512/06).
Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 125

Sol·licitud de compareixença dels pro-
motors de la Declaració Rubí davant la comissió
corresponent perquè informin sobre els seus propò-
sits (tram. 356-00513/06). Sol·licitud i tramesa a la
Comissió. 125

Sol·licitud de compareixença del direc-
tor de l’Òrgan Tècnic de Drogodependència i Sida
davant la Comissió d’Estudi sobre la Sida per a pre-
sentar l’anàlisi epidemiològica del 2001 i la campa-
nya de difusió de preservatius a l’escola (tram. 356-
00514/06). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 126

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de Depana, Adda, Ecologistes en Acció i
Seo/Bird Life davant la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca perquè informin sobre el mètode
de caça amb barraques (tram. 356-00515/06). Sol·-
licitud i tramesa a la Comissió. 126

Sol·licitud de compareixença de la
consellera de Governació i de Relacions Institucio-
nals davant la comissió corresponent per a informar
dels traspassos pendents de l’Estat a la Generali-
tat (tram. 356-00516/06). Sol·licitud i tramesa a la
Comissió. 126

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

Sessió informativa de la Comissió
Permanent de Legislatura per a la Societat de la
Informació amb la consellera de Governació i Re-
lacions Institucionals i amb el president de Localret
sobre l’evolució de l’Acord institucional per a la pro-
moció i el desenvolupament de la societat de la in-
formació a les administracions públiques de Cata-
lunya (tram. 355-00179/06). Substanciació. 126

Sessió informativa de la comissió cor-
responent amb el conseller de Medi Ambient sobre
la política forestal del Govern, especialment pel que
fa a la prevenció d’incendis (tram. 355-00181/06).
Correcció d’errades de publicació (BOPC 292). 126

Sessió informativa de la Comissió de
Política Territorial amb el conseller de Medi Ambi-
ent per a presentar el nou Pla de sanejament de les
aigües residuals urbanes (Psaru - 2002) (tram. 355-
00182/06). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 127

Sessió informativa de la Comissió de
Cultura amb el conseller de Cultura sobre la situa-
ció actual, el manteniment, la promoció i l’accés
públic dels arxius i les biblioteques de Catalunya
(tram. 355-00183/06). Acord de tenir la sessió infor-
mativa. 127

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

Compareixença del director del Pro-
grama de planejament territorial davant la Comissió
de Política Territorial perquè informi sobre la previ-
sió de desenvolupament dels plans territorials par-
cials (tram. 357-00141/06). Substanciació. 127

Compareixença del Comitè Català per
als Refugiats davant la Comissió Permanent de
Legislatura sobre la Unió Europea i d’Actuacions
Exteriors, Cooperació i Solidaritat perquè informi
sobre la situació a l’Afganistan (tram. 357-00247/
06). Substanciació. 127

Compareixença del president del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya davant la
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
perquè informi sobre la Memòria de l’estat i el fun-
cionament de la Justícia a Catalunya corresponent
al 2001 (tram. 357-00261/06). Substanciació. 127

Compareixença del president del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comis-
sió de Control Parlamentari de l’Actuació de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió i de les
Empreses Filials per a presentar la Memòria d’ac-
tivitats del Consell i l’Informe de l’audiovisual de
Catalunya corresponents a l’any 2001 (tram. 357-
00263/06). Substanciació. 127

Compareixença del Sr. Carles Barre-
ra, Síndic de la Val d’Aran, davant la Comissió d’Or-
ganització i Administració de la Generalitat i Govern
Local perquè informi sobre les relacions entre la
Generalitat de Catalunya i el Consell General
d’Aran (tram. 357-00264/06). Acord de tenir la ses-
sió de compareixença. 128

Compareixença del síndic d’Aran da-
vant la Comissió d’Organització i Administració de
la Generalitat i Govern Local perquè informi sobre
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Compareixença dels representants de
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sell Social de la Universitat de Lleida davant la
Comissió de Política Cultural perquè informi sobre
l’activitat de l’òrgan que presideix (tram. 357-00268/
06). Acord de tenir la sessió de compareixença. 128
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sell Social de la Universitat Rovira i Virgili davant la
Comissió de Política Cultural perquè informi sobre
l’activitat de l’òrgan que presideix (tram. 357-00269/
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sell Social de la Universitat de Barcelona davant la
Comissió de Política Cultural perquè informi sobre
l’activitat de l’òrgan que presideix (tram. 357-00270/
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Compareixença del president del Con-
sell Social de la Universitat Pompeu Fabra davant
la Comissió de Política Cultural perquè informi so-
bre l’activitat de l’òrgan que presideix (tram. 357-
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sell Social de la Universitat Politècnica de Catalu-
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originals entrats al Registre.

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició
europea ECF), en compliment del que estableix la Reso-
lució 124/III del Parlament, sobre la utilització del paper
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4.90. Règim interior
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10 places de l’escala general d’administradors/res
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Convocatòria. 130
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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 d’urbanisme
Tram. 200-00036/06

Correcció d’errades de publicació (BOPC
272)

Al BOPC núm. 272, del 13 de març de 2002.

A l’Apartat III, 4t. paràgraf, pàg. 3

On diu:

«[...] de capital totalment públic que així [...]»,

Ha de dir:

«[...] de capital totalment públic local que així [...]».

A l’Apartat III, 8è. paràgraf, pàg. 4

On diu:

«[...] els projectes d’explotació s’han de sotmetre [...]»,

Ha de dir:

«[...] els projectes d’explotació rústica s’han de sotme-
tre [...]».

A l’Apartat III, 21è. paràgraf, pàg. 5

On diu:

«[...] els sectors ja delimitats, adscriure-hi sistemes
generals [...]»,

Ha de dir:

«[...] els sectors ja delimitats, incloure-hi sistemes ge-
nerals [...]».

A l’Apartat III, 37è. paràgraf, pàg. 5

On diu:

«[...] de la propietat de la superfície del sector, que han
d’atorgar [...]»,

Ha de dir:

«[...] de la propietat de la superfície de l’àmbit d’actu-
ació, que han d’atorgar [...]».

A l’Article 34.2, pàg. 12

On diu:

«[...] nivell de servei és un sector de sòl urbanitzable [...]»

Ha de dir:

«[...] nivell de servei és un àmbit d’actuació de sòl urbà
o de sòl urbanitzable [...]».

A l’Article 48.1.d), pàg. 16

On diu:

«[...] si l’àmbit d’actuació no és comprés en un pla sec-
torial agrari.»,

Ha de dir:

«[...] si no és comprès en un pla sectorial agrari.».

A l’Article 48.2, pàg. 16

On diu:

«El projecte pot ésser denegat, si escau, pels motius
establerts pels apartats 3 i 4 de l’article 85. En tot cas,
la resolució ha de fixar les mesures correctores aplica-
bles a fi d’evitar la degradació i la fragmentació d’es-
pais agraris i tots els condicionants urbanístics que cal-
gui, el compliment dels quals s’haurà de garantir
adequadament.»,

Ha de dir:

«En tot cas, la resolució ha de fixar les mesures correc-
tores aplicables a fi d’evitar la degradació i la frag-
mentació d’espais agraris i tots els condicionants urba-
nístics que calgui, el compliment dels quals s’haurà de
garantir adequadament. El projecte pot ésser denegat,
si escau, pels motius establerts pels apartats 3 i 4 de
l’article 85.»

A l’Article 53.1, pàg. 17

On diu:

«[...] tant en sòl urbanitzable delimitat com en terrenys
emplaçats en qualsevol altra classe de sòl [...]»,

Ha de dir:

«[...] tant en sòl urbanitzable delimitat, sense pla par-
cial urbanístic aprovat, com en terrenys emplaçats en
qualsevol classe de sòl [...]».

A l’Article 58.3.a), pàg. 19

On diu:

«[...] alternativa i concretar, [...]»,

Ha de dir:

«[...] alternativa a concretar, [...]».

A l’Article 79.2, pàg. 25

On diu:

«[...] dels plans parcials de delimitació urbanística.»,

Ha de dir:

«[...] dels plans parcials urbanístics de delimitació.».

A l’Article 87.3, pàg. 27

On diu:

«[...] parcials de sòl urbanitzable no delimitat. En [...]»,

Ha de dir:

«[...] parcials urbanístics de delimitació. En [...]».

A l’Article 90.2, pàg. 28

On diu:

«[...] i de racionalitat i funcionalitat urbanístiques [...]»,

Ha de dir:

«[...] i de racionalitat urbanística [...]».

A l’Article 109.4, pàg. 33

On diu:
1.01.01.
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«[...] urbà, són establerts directament [...]»,

Ha de dir:

«[...] urbà, són els establerts directament [...]».

A l’Article 109.5, pàg. 33

On diu:

«[...] estableix expressament que n’hi hagi. En tot [...]»,

Ha de dir:

«[...] els estableix expressament. En tot [...]».

A l’Article 112.5, pàg. 34

On diu:

«[...] urbanística s’ha d’efectuar [...]»,

Ha de dir:

«[...] urbanística no inclosos en aquells s’ha d’efectuar
[...]».

A l’Article 113.4 i 5, pàg. 35

On diu:

«[...] 4. El silenci administratiu positiu es produeix, si
s’escau, d’acord amb la regla d de l’apartat 2, i en
aquest cas el termini es computa des de la presentació
de l’expedient complet a l’administració actuant.

5. Un cop aprovats definitivament els estatuts i les ba-
ses d’actuació a què es refereix l’apartat 1.b, l’adminis-
tració actuant ha d’adoptar l’acord d’aprovació de la
constitució de les juntes de compensació en el termini
d’un mes des de la recepció de la documentació com-
pleta. En cas contrari, s’entén que l’aprovació ha estat
atorgada per silenci administratiu positiu.»,

Ha de dir:

«[...] a la resta dels interessats. El silenci administra-
tiu positiu es produeix, si s’escau, d’acord amb la re-
gla d de l’apartat 2, i en aquest cas el termini es com-
puta des de la presentació de l’expedient complet a
l’administració actuant.

4. Un cop aprovats definitivament els estatuts i les ba-
ses d’actuació a què es refereix l’apartat 1.b, l’admi-
nistració actuant ha d’adoptar l’acord d’aprovació de
la constitució de les juntes de compensació en el termi-
ni d’un mes des de la recepció de la documentació
completa. En cas contrari, s’entén que l’aprovació ha
estat atorgada per silenci administratiu positiu.».

A l’Article 129, pàg. 39

On diu:

«La iniciativa del projecte de reparcel·lació, [...]»,

Ha de dir:

«La iniciativa en el sistema de reparcel·lació, [...]».

A l’Article 130.1, pàg. 39

On diu:

«La concertació d’un projecte de reparcel·lació [...]»,

Ha de dir:

«La concertació en el sistema de reparcel·lació [...]».

A l’Article 130.6, pàg. 40

On diu:

«[...] a gestió urbanística integrada d’un projecte de
reparcel·lació [...]»,

Ha de dir:

«[...] la gestió urbanística integrada en el sistema de
reparcel·lació [...]».

A l’Article 136.1, pàg. 41

On diu:

«[...] urbans o, d’acord amb el planejament territorial,
de necessitat d’obtenció immediata de sòl urbanitzat, si
s’escau.»,

Ha de dir:

«[...] urbans, de necessitat d’obtenció immediata de sòl
urbanitzat o, si s’escau, d’acord amb el planejament
territorial.».

A l’Article 172.2, pàg. 47

On diu:

«Les càrregues posteriors a la data de notificació a què
fa referència [...]»,

Ha de dir:

«Les càrregues posteriors a la data de notificació i
d’anotació a què fan referència [...]».

A l’Article 180.4, pàg. 49

On diu:

«4. En el cas que la llicència urbanística estableixi un
reajustament d’alienacions i rasants [...]»,

Ha de dir:

«4. En el cas que la llicència urbanística estableixi un
reajustament d’alineacions i rasants [...]»

A l’Article 183.3, pàg. 50

On diu:

«3. Es considera il·legal tota parcel·lació que [...]»,

Ha de dir:

«3. Es considera il·legal tota divisió o segregació que
[...]».

A la Disposició Transitòria Cinquena.1, pàg. 58

On diu:

«[...] d’actuació i als sectors de desenvolupament que
no [...]»,

Ha de dir:

«[...] d’actuació que no [...]».

A la Disposició Transitòria Cinquena.2, pàg. 58

On diu:

«[...] d’actuació o un sector de desenvolupament té
[...]»,

Ha de dir:

«[...] d’actuació té [...]».

1.01.01.
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1.10. RESOLUCIONS

Resolució 1313/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la participació de les
petites i mitjanes empreses (pime) en
la licitació pública
Tram. 250-02349/06

Adopció: Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost
Sessió núm. 16, 24.04.2002, DSPC-C 325

COMISSIÓ D’ECONOMIA, FINANCES I PRESSUPOST

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en
sessió tinguda el dia 24 d’abril de 2002, ha estudiat el
text de la Proposició no de llei sobre la participació de
les petites i mitjanes empreses (pime) en la licitació
pública, presentada pel G. P. d’Esquerra Republicana
de Catalunya (tram. 250-02349/06), i l’esmena presen-
tada pel G. P. de Convergència i Unió (reg. 37904).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar, en
el marc de les seves competències, les mesures que fa-
cilitin l’accés de les petites i mitjanes empreses (pime)
a la licitació pública, seguint les recomanacions de l’in-
forme sobre l’accés a la licitació pública de les pime,
elaborat pel Departament d’Economia i Finances, i a
donar-li’n compte en el termini d’un any.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2002

La secretària El president de la Comissió
Pilar Díaz i Romero Antoni Castellà i Clavé

Resolució 1314/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’establiment de me-
sures per a difondre i facilitar el conei-
xement del contingut de l’Estatut del
contribuent
Tram. 250-01384/06

Adopció: Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost
Sessió núm. 16, 24.04.2002, DSPC-C 325

COMISSIÓ D’ECONOMIA, FINANCES I PRESSUPOST

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en
sessió tinguda el dia 24 d’abril de 2002, ha estudiat el
text de la Proposició no de llei sobre l’establiment de
mesures per a difondre i facilitar el coneixement del
contingut de l’Estatut del Contribuent, especialment pel
que fa a les relacions entre els ciutadans de Catalunya

i l’administració tributària de la Generalitat, presenta-
da per la diputada Sra. M. Dolors Nadal i Aymerich, del
G. P. Popular (tram. 250-01384/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les
mesures necessàries per a donar difusió i facilitar el
coneixement del contingut de l’Estatut del contribuent,
especialment pel que fa a les relacions entre els ciuta-
dans i l’Administració tributària de la Generalitat.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2002

La secretària El president de la Comissió
Pilar Díaz i Romero Antoni Castellà i Clavé

Resolució 1315/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el foment dels fons
ètics, solidaris i ecològics
Tram. 250-02240/06

Adopció: Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost
Sessió núm. 16, 24.04.2002, DSPC-C 325

COMISSIÓ D’ECONOMIA, FINANCES I PRESSUPOST

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en
sessió tinguda el dia 24 d’abril de 2002, ha estudiat el
text de la Proposició no de llei sobre el foment dels fons
ètics, solidaris i ecològics, presentada pel G. P. d’Inici-
ativa per Catalunya Verds (tram. 250-02240/06), i l’es-
mena presentada pel G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya (reg. 36142).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fomentar
l’actitud inversora en fons d’inversió ètics, solidaris i
ecològics, en l’àmbit de l’exercici de les seves compe-
tències en matèria financera i de mercat de valors.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2002

La secretària El president de la Comissió
Pilar Díaz i Romero Antoni Castellà i Clavé

1.10.
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Resolució 1316/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la incorporació en la
pàgina web del Departament d’Econo-
mia i Finances del contingut del nou
model de finançament autonòmic per
al període 2002-2006
Tram. 250-02366/06

Adopció: Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost
Sessió núm. 16, 24.04.2002, DSPC-C 325

COMISSIÓ D’ECONOMIA, FINANCES I PRESSUPOST

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en
sessió tinguda el dia 24 d’abril de 2002, ha estudiat el
text de la Proposició no de llei sobre la incorporació en
la pàgina web del Departament d’Economia i Finances
del contingut del nou model de finançament autonòmic
per al període 2002-2006, presentada pel G. P. Popular
(tram. 250-02366/06), i l’esmena presentada pel G. P.
de Convergència i Unió (reg. 38979).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern, atès que el
nou sistema de finançament de les comunitats autòno-
mes significa l’avenç més important per a l’autogovern
d’aquests darrers vint anys, a incorporar, en el termini
màxim d’un mes, en la pàgina web del Departament
d’Economia i Finances el contingut del nou model de
finançament autonòmic per al període 2002-2006,
aprovat per acord del Consell de Política Fiscal i Finan-
cera de 27 de juliol de 2001, amb les dades relatives a
les previsions d’ingressos de la Generalitat basades en
aquest nou model, i els continguts i les línies generals
del sistema de finançament propi.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2002

La secretària El president de la Comissió
Pilar Díaz i Romero Antoni Castellà i Clavé

1.15. MOCIONS

Moció 154/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la política de seguretat ciu-
tadana
Tram. 302-00222/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 57, 16.05.2002, DSPC-P 87

PLE DEL PARLAMENT

El Ple de Parlament, en sessió tinguda el dia 16 de maig
de 2002, d’acord amb els articles 130 i concordants del
Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Consell Executiu sobre el seu capteniment
en matèria de seguretat ciutadana (tram. 302-00222/
06), presentada pel diputat Sr. Joan Ridao i Martín, del
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esme-
nes presentades pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel
Canvi (reg. 42416), pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya
Verds (reg. 42433) i pel G. P. de Convergència i Unió
(reg. 42436).

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

MOCIÓ

1. El Parlament de Catalunya constata que els factors
com l’habitualitat i la multireincidència de la delin-
qüència, a més de l’increment dels petits delictes con-
tra el patrimoni, generen alarma social i una creixent
sensació d’inseguretat ciutadana.

2. El Parlament de Catalunya dóna suport als treballs
iniciats per la Comissió de Seguiment del Pacte d’Es-
tat per la Reforma de la Justícia i, alhora, constata la
necessitat que no s’endarrereixin.

3. El Parlament de Catalunya considera, sens perjudi-
ci dels treballs de la dita Comissió, que cal prendre la
iniciativa. En aquest sentit, considera urgents les refor-
mes legals que pal·liïn la sensació d’inseguretat i d’im-
punitat cada vegada més estesa entre la ciutadania.

4. El Parlament de Catalunya, per a rendibilitzar l’efec-
tivitat de l’acció policial quant a la detenció i la posa-
da a disposició judicial dels delinqüents, insta el Go-
vern a adoptar les mesures següents:

Primera. Àmbit policial

a) Emprendre les gestions necessàries per a garantir,
d’acord amb totes les administracions concernides en
l’àmbit de la seguretat pública a Catalunya, les dotaci-
ons policials necessàries d’acord amb una ràtio global
de 4, 5 policies per cada mil habitants.

b) Implicar tots els cossos policials, a partir dels òrgans
de participació adequats, en la modernització necessà-
ria de la gestió i la tecnificació dels procediments i dels

1.15.
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mitjans, en la creació d’unitats policials especialitzades
en la investigació dels fenòmens delictius emergents i
la dotació d’un sistema conjunt d’accés a la informació,
en l’especialització dels efectius policials per a afron-
tar especialment els nous fenòmens delictius emergents
i en la potenciació de les tasques de prevenció del de-
licte amb l’establiment de programes d’actuació dirigits
als ciutadans.

c) Traslladar a la Junta de Seguretat de Catalunya la
necessitat de donar prioritat, quant al temps i als mitjans
personals i materials, mitjançant plans territorials ope-
ratius, a les zones del territori que presentin necessitats
reals de millora de la seguretat en funció d’indicadors
objectius com els índexs de nombre de víctimes i de
denúncies o de comissió de delictes.

Segona. Àmbit legal i judicial

1) Modificació del marc legal

a) Presentar a aquest Parlament, en el termini de dos
mesos, un projecte de resolució per la qual s’acordi de
presentar davant la Mesa del Congrés dels Diputats una
proposició de llei orgànica per la qual es modifiqui el
Llibre III del Codi penal, amb l’objecte d’incorporar-
hi els criteris d’habitualitat, professionalitat i multire-
incidència, de manera que es considerin delictes les
faltes reiterades contra el patrimoni o contra l’ordre
socioeconòmic, de reconduir com a infraccions
sancionables administrativament determinades conduc-
tes il·lícites que avui es consideren falta i que porten
aparellada una penalitat lleu, i de modificar l’article
515 perquè consideri associació il·lícita l’organització
o el concert de persones per a delinquir contra la pro-
pietat per mitjà de bandes o grups.

b) Presentar a aquest Parlament, en el termini de dos
mesos, un projecte de resolució per la qual s’acordi de
presentar davant la Mesa del Congrés dels Diputats una
proposició de llei que modifiqui la Llei d’enjudicia-
ment criminal, de manera que es revisi la institució de
la presó provisional i de les mesures d’assegurament
personal dels presumptes infractors per a evitar la rein-
cidència en el delicte i l’elusió de l’acció de la justícia,
i que es protegeixin de manera adequada les víctimes
de delictes violents en tots els processos penals.

2. Potenciació i millora del marc legal: traslladar al
Consell General del Poder Judicial i al Ministeri de
Justícia que cal, d’acord amb el Departament de Justí-
cia de la Generalitat:

a) Esmerçar els esforços necessaris per a millorar i in-
crementar els recursos de l’Administració de justícia,
en especial per a frenar la mobilitat del personal i per
a agilitar la provisió de places vacants –especialment de
secretaris i fiscals–, i també per a afrontar l’actual càr-
rega competencial de determinats òrgans judicials.

b) Continuar els esforços per dotar els jutjats i les fis-
calies de menors de més personal, amb l’objectiu
d’afrontar amb garanties l’aplicació de la Llei orgàni-
ca 5/2000, del 12 de gener, reguladora de la responsa-
bilitat penal dels menors.

c) Garantir que la propera entrada en vigor de la refor-
ma parcial de la Llei d’enjudiciament criminal, sobre el
procediment per a l’enjudiciament ràpid i immediat

dels delictes menys greus i flagrants, vagi acompanya-
da dels recursos humans i dels mitjans materials neces-
saris per a propiciar els canvis d’hàbits en l’Adminis-
tració de justícia i de la percepció social respecte a la
lentitud de la persecució penal i l’aparent impunitat dels
delinqüents.

Tercera. Àmbit preventiu: incorporar al Projecte de fu-
tura llei de seguretat pública de Catalunya les actuaci-
ons preventives i interdepartamentals del Govern en
l’àmbit:

a) Dels grups de risc social –joves, menors, famílies
desestructurades.

b) De les persones immigrants, especialment dels me-
nors estrangers en situació de desemparament que pre-
senten, en un alt percentatge, dependència d’inhalants.

c) De les noves formes de consum de droga –cocaïna,
inhalants i drogues de disseny.

d) De l’educació cívica i dels centres educatius cata-
lans.

e) Dels conflictes de resolució amistosa, com els de
caràcter privat entre veïns.

f) Dels serveis socials.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2002

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

Moció 155/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la política urbanística
Tram. 302-00223/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 57, 16.05.2002, DSPC-P 87

PLE DEL PARLAMENT

El Ple de Parlament, en sessió tinguda el dia 16 de maig
de 2002, d’acord amb els articles 130 i concordants del
Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Consell Executiu sobre la política urbanís-
tica (tram. 302-00223/06), presentada pel diputat Sr.
Jaume Oliveras i Maristany, del G. P. d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya i les esmenes presentades pel G.
P. Popular (reg. 42432) i pel G. P. de Convergència i
Unió (reg. 42435).

Finalment, d ‘acord amb el que estableixen els articles
130 i 135 del Reglament, ha aprovat la següent

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Aprovar, abans de l’entrada en vigor de la Llei 2/
2002, del 14 de març, d’urbanisme, una taula de vigèn-
cies que concreti quines disposicions normatives de
caràcter reglamentari continuen en vigor, quines han
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estat derogades i quines han estat modificades per la
nova legislació.

b) Desplegar per reglament, en el termini més breu
possible i, en tot cas, abans de la fi del 2002, els aspec-
tes prioritaris de la Llei d’urbanisme, especialment les
disposicions reglamentàries a què fa referència la lletra
a que siguin necessàries d’acord amb la nova legislació.

c) Redactar, en el termini màxim d’un any, la reglamen-
tació sobre les auditories en matèria urbanística que
estableix l’article 14.5 de la Llei d’urbanisme.

d) Fer efectiva la regulació amb caràcter supletori del
desplegament dels aspectes relatius a la participació
ciutadana en l’elaboració dels plans d’ordenació urba-
nística municipal (POUM) i dels programes d’actuació
urbanística municipal (PAUM), d’acord amb la dispo-
sició final setena de la Llei d’urbanisme, i elaborar
mitjançant el Departament de Política Territorial i
Obres Públiques, abans de la fi del 2002, la guia de
participació ciutadana de suport als municipis per a
l’elaboració del programa de participació, document
obligatori en la memòria dels plans d’ordenació urba-
nística municipal que estableix l’article 59.3.a de la
Llei d’urbanisme.

e) Articular, atesa la voluntat de la Llei d’urbanisme de
cercar la màxima cooperació entre les administracions
competents en matèria urbanística, els ajuts necessaris,
tant tècnics com econòmics, destinats als ens locals que
no compten amb cap figura de planejament general o
que tenen delimitacions de sòl urbà sense normes urba-
nístiques, els quals, d’acord amb la disposició addici-
onal tercera de la Llei d’urbanisme, han de formular i
tramitar, en el termini d’un any, el pla d’ordenació ur-
banística municipal corresponent.

f) Avaluar, abans de la fi del 2002, la proposta d’esta-
bliment, amb les fórmules jurídiques més adequades,
d’un cànon sobre obres d’implantació d’activitats,
instal·lacions i infraestructures d’ús col·lectiu o d’inte-
rès general a executar en sòl no urbanitzable destinat a
la preservació, la conservació i la gestió d’aquesta clas-
se de sòl, i donar-ne compte al Parlament.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2002

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

Moció 156/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la política d’atenció a la
gent gran
Tram. 302-00228/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 57, 16.05.2002, DSPC-P 87

PLE DEL PARLAMENT

El Ple de Parlament, en sessió tinguda el dia 16 de maig
de 2002, d’acord amb els articles 130 i concordants del
Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Consell Executiu sobre sobre la política
d’atenció a la gent gran (tram. 302-00228/06), presen-
tada per la diputada Sra. Dolors Comas d’Argemir i
Cendra, del G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds i les
esmenes presentades pel G. P. Popular (reg. 42430) i
pel G. P. de Convergència i Unió (reg. 42437).

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

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Continuar aplicant polítiques que reconeguin el pro-
tagonisme de la gent gran i en protegeixin els drets, tot
donant prioritat a les actuacions que en combatin l’ex-
clusió o la discriminació, d’acord amb el que s’ha ex-
pressat en la Segona Assemblea Mundial sobre l’Enve-
lliment i en el Fòrum de les Organitzacions no
Governamentals sobre l’Envelliment, celebrats a Ma-
drid del 8 al 12 d’abril de 2002.

b) Presentar-li un estudi sobre les noves realitats emer-
gents en el terreny de la gent gran en funció del seu
grau de dependència, mitjançant l’ús d’indicadors ob-
jectius i fiables de les seves necessitats socials i sanità-
ries amb criteris de prioritat.

c) Presentar-li les conclusions del Llibre blanc de la
gent gran activa i de la dependència de la gent gran.

d) Fomentar la capacitat i la professionalització de to-
tes les persones que treballen en l’atenció a les perso-
nes amb dependència, tant en l’àmbit social com en el
sanitari, especialment en els equips d’atenció primària.

e) Accelerar les actuacions previstes pel Dictamen de la
Comissió sobre Llistes d’Espera pel que fa a la dismi-
nució del temps de resolució dels processos sanitaris
que afecten majoritàriament la gent gran.

f) Establir un sistema eficaç d’actualització de llistes d’es-
pera per a les persones en expectativa d’adjudicació de
plaça en centres de dia, residències i habitatges tutelats,
i uns criteris d’inclusió basats en els graus de dependèn-
cia mitjançant sistemes d’avaluació que disposin de capa-
citat predictiva, en compliment de la Resolució 87/VI, per
a avançar cap a la creació d’un registre.
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g) Accentuar el control sobre la qualitat dels serveis
d’atenció a la gent gran i les assegurances privades,
establint normatives més estrictes i una carta de quali-
tat.

h) Impulsar el manteniment de les activitats de caràc-
ter cultural i social per a la gent gran, i especialment:

Primer. Incrementar la formació de la gent gran i garan-
tir que els promotors d’activitats educatives de qualse-
vol nivell incorporin la perspectiva intergeneracional en
les iniciatives de formació.

Segon. Potenciar la participació de les associacions, les
entitats d’iniciativa social i les organitzacions no gover-
namentals en la planificació, la gestió i l’avaluació dels
serveis adreçats a les persones grans o que compten
amb la intervenció d’aquestes, institucionalitzant ins-
truments estables de participació i control.

Tercer. Continuar treballant i incrementant els progra-
mes d’aprofitament voluntari de l’experiència laboral i
professional de les persones grans que no ocupen llocs
de treball com a aportacions positives en la transmissió
d’experiències i coneixements.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2002

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

Moció 157/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre les polítiques de participa-
ció social de la gent gran
Tram. 302-00229/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 57, 16.05.2002, DSPC-P 87

PLE DEL PARLAMENT

El Ple de Parlament, en sessió tinguda el dia 16 de maig
de 2002, d’acord amb els articles 130 i concordants del
Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Consell Executiu sobre les polítiques de
participació social de la gent gran (tram. 302-00229/
06), presentada per la diputada Sra. M. Ángeles Este-
ller Ruedas, del G. P. Popular, i les esmenes presenta-
des pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds (reg.
42408), pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya
(reg. 42424) i pel G. P. de Convergència i Unió (reg.
42440).

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

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Impulsar un nou marc cultural i operatiu de les rela-
cions i les necessitats que genera l’allargament de la
vida de les persones, partint del concepte d’una socie-

tat per a totes les edats, en la qual es fomentin les rela-
cions multigeneracionals com a part integrant del crei-
xement de la persona, es fomentin també l’autonomia
personal i la solidaritat i es millori la qualitat de vida.

b) Promoure actuacions i projectes, tant socials com
econòmics, sobre la base d’una política d’envelliment
amb dos objectius: per una banda, estendre i garantir la
qualitat de vida de les persones grans procurant-los un
paper més actiu a la societat, i, per altra banda, garan-
tir els serveis suficients a les persones amb dependèn-
cia i llurs famílies.

c) Incorporar les conclusions de la Segona Assemblea
Mundial de l’Envelliment a les polítiques d’atenció a
les persones grans.

d) Incrementar, d’una manera notable, els ajuts i les
prestacions directes a les famílies, per tal com tenen un
paper fonamental en la cura i l’atenció a les persones
grans que tenen al seu càrrec, per a assegurar la perma-
nència d’aquestes en el seu entorn afectiu. En aquest
sentit, cal estendre el programa «Viure en família» a tot
el territori i augmentar substancialment el suport als ens
locals per al foment dels serveis socials d’atenció pri-
mària, entre els quals hi ha l’atenció domiciliària a per-
sones més grans de seixanta-cinc anys.

e) Fomentar polítiques adreçades a garantir la possibi-
litat de romandre en la vida laboral activa, en el marc
de la flexibilització de l’edat de jubilació aprovada pel
Govern de l’Estat. En aquest sentit, cal elaborar, en
col·laboració amb els principals interlocutors socials, un
programa integral per a treballadors més grans de sei-
xanta anys, amb mesures de foment de la permanència
i de finançament de l’autoocupació, i dotar-lo suficient-
ment en el proper exercici pressupostari. Així mateix,
el Govern ha de fomentar, conjuntament amb la inici-
ativa privada, la recerca i la generació de nous jaci-
ments d’ocupació, amb la finalitat de donar resposta a
les noves exigències sorgides de la població més enve-
llida.

f) Aplicar deduccions fiscals, en l’àmbit de les compe-
tències de la Generalitat sobre l’IRPF, un cop aprova-
da la reforma estatal de l’impost, a les famílies que tin-
guin al seu càrrec persones més grans de seixanta-cinc
anys, en el marc del programa «Viure en família».

g) Incrementar els ajuts a les organitzacions i les enti-
tats sense ànim de lucre que desenvolupin projectes de
formació d’adults, com a estratègia per a ampliar la
participació en l’ensenyament i millorar la formació
tradicional, amb l’objectiu de fomentar una ciutadania
activa.

h) Promoure una política sanitària centrada en la pre-
venció, amb nous programes integrals i educatius de
salut, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida i
evitar la dependència.

i) Prestar, en el marc del proper Pla d’actuació social,
atenció integral i continuada a les persones grans, que
presenten necessitats canviants al llarg del temps, per-
sonalitzant els itineraris d’atenció per tal d’adaptar les
prestacions assistencials i de suport als canvis que es
vagin produint, especialment en les persones en situa-
ció de dependència, amb la disponibilitat de recursos
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suficients per a atendre-les; i donar més suport als ens
locals per a incrementar el servei de teleassistència a les
persones grans que viuen soles.

j) Elaborar guies i programes de prevenció, remissió i
intervenció per a situacions de maltractaments a la gent
gran, que incloguin instruments de detecció, amb la fi-
nalitat d’avaluar els riscos que es produeixen en aques-
tes situacions i establir les mesures per a evitar-los; i
determinar els recursos de control i de finançament
necessaris per a portar-los a terme.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2002

El secretari segon El president del Parlament

Ernest Benach i Pascual Joan Rigol i Roig

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el desplegament dels Mossos d’Es-
quadra, especialment a l’àrea metropo-
litana
Tram. 300-00164/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 57, tinguda el dia 15.05.2002
(DSPC-P 86).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el cooperativisme agrari
Tram. 300-00180/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 57, tinguda el dia 15.05.2002
(DSPC-P 86).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el seu capteniment amb relació a l’ocu-
pació
Tram. 300-00219/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 57, tinguda el dia 16.05.2002
(DSPC-P 87).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de suport a les famílies
Tram. 300-00304/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 57, tinguda el dia 15.05.2002
(DSPC-P 86).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la planificació i la gestió de les inversi-
ons en infraestructures en l’àmbit me-
tropolità
Tram. 300-00634/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 57, tinguda el dia 15.05.2002
(DSPC-P 86).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el foment de l’autoempresa i l’auto-
ocupació
Tram. 300-00639/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 57, tinguda el dia 16.05.2002
(DSPC-P 87).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la creació de noves places i equipa-
ments penitenciaris
Tram. 300-00646/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 57, tinguda el dia 15.05.2002
(DSPC-P 86).
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el seu capteniment en matèria de repa-
ració a les víctimes del franquisme
Tram. 300-00923/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 57, tinguda el dia 15.05.2002
(DSPC-P 86).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la problemàtica plantejada per la re-
ducció d’efectius policials
Tram. 300-00951/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 57, tinguda el dia 15.05.2002
(DSPC-P 86).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política universitària i el paper de la
universitat
Tram. 300-00952/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 57, tinguda el dia 15.05.2002
(DSPC-P 86).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de seguretat ciutadana, es-
pecialment pel que fa a l’avançament
en el desplegament del Cos de Mos-
sos d’Esquadra
Tram. 300-00953/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 57, tinguda el dia 15.05.2002
(DSPC-P 86).

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

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la
Llei 25/1998, del 31 de desembre, de
mesures administratives, fiscals i
d’adaptació a l’euro, per la qual es crea
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
Tram. 202-00086/06

Decaïment

El Ple del Parlament ha acordat de no prendre-la en
consideració, en la sessió núm. 57, tinguda el dia
16.05.2002 (DSPC-P 87).

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

2.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de mesures per a garantir l’ense-
nyament de la religió catòlica a les es-
coles públiques de Catalunya
Tram. 250-01332/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 36, tinguda el dia 09.05.2002 (DSPC-C
341).

Proposició no de llei sobre la inclusió
d’una casella indicadora de la llengua
d’ús habitual de l’alumne en les sol·-
licituds de preinscripció a ensenya-
ments de règim general dels centres
docents públics
Tram. 250-01882/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 36, tinguda el dia 09.05.2002 (DSPC-C
341).
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Proposició no de llei sobre la repara-
ció del vaixell Thetis, del Museu d’Ar-
queologia de Catalunya, i la dotació
del personal necessari perquè faci les
funcions de recerca que té encomana-
des
Tram. 250-01895/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 36 de la Comissió de Polí-
tica Cultural, tinguda el dia 09.05.2002 (DSPC-C 341).

Proposició no de llei sobre la gestió, el
control i la utilització compartida del
vaixell Thetis
Tram. 250-02028/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 36, tinguda el dia 09.05.2002 (DSPC-C
341).

Proposició no de llei sobre la contrac-
tació d’un cap d’equip d’immersió vin-
culat al Centre d’Arqueologia Suba-
quàtica de Catalunya (CASC)
Tram. 250-02029/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 36, tinguda el dia 09.05.2002 (DSPC-C
341).

Proposició no de llei sobre les recoma-
nacions de la Missió Ramsar d’Asses-
sorament del delta de l’Ebre, del 2000
Tram. 250-02070/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 36, tinguda el dia 08.05.2002 (DSPC-C
336).

Proposició no de llei sobre les relaci-
ons entre les cases regionals i la Ge-
neralitat de Catalunya per mitjà del
Departament de Cultura i d’altres de-
partaments de l’Administració
Tram. 250-02149/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 36, tinguda el dia 09.05.2002 (DSPC-C
341).

Proposició no de llei sobre la no-auto-
rització de la construcció d’un dipòsit
controlat de residus (Classe II) a
Hostalets de Pierola (Anoia)
Tram. 250-02299/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 36, tinguda el dia 08.05.2002 (DSPC-C
336).

Proposició no de llei sobre la revisió
de l’Acord entre el Departament d’En-
senyament i el Secretariado Inter-
diocesano de Enseñanza Religiosa de
Cataluña (SIERC) pel que fa a l’ense-
nyament de la religió catòlica
Tram. 250-02321/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 36 de la Comissió de Polí-
tica Cultural, tinguda el dia 09.05.2002 (DSPC-C 341).

Proposició no de llei sobre la no-auto-
rització de l’ampliació de l’abocador de
residus industrials especials de
Castellolí (Anoia)
Tram. 250-02325/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 36, tinguda el dia 08.05.2002 (DSPC-C
336).
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Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla especial del port de Roses (Alt
Empordà)
Tram. 250-02331/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 36, tinguda el dia 08.05.2002 (DSPC-C
336).

Proposició no de llei sobre l’anul·lació
del Conveni de col·laboració entre el
Departament de Medi Ambient, l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua i les comuni-
tats de regants del Delta de l’Ebre, en
aquells punts que contravenen a la
Llei 18/1981, d’1 de juliol, pel que fa a
les actuacions en matèria d’aigües a
Tarragona
Tram. 250-02338/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 36, tinguda el dia 08.05.2002 (DSPC-C
336).

Proposició no de llei sobre la protec-
ció de la vegetació fluvial del tram final
del riu Ebre
Tram. 250-02348/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 36, tinguda el dia 08.05.2002 (DSPC-C 336).

Proposició no de llei sobre la contami-
nació per mercuri inorgànic de les ai-
gües gestionades pel Consorci d’Ai-
gües de Tarragona
Tram. 250-02350/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 36 de la Comissió de Polí-
tica Territorial, tinguda el dia 08.05.2002 (DSPC-C
336).

Proposició no de llei sobre l’increment
de personal i de mesures de control de
la qualitat de l’aigua del riu Ebre i dels
seus afluents
Tram. 250-02360/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 36, tinguda el dia 08.05.2002 (DSPC-C
336).

Proposició no de llei sobre la restaura-
ció de l’església de Sant Miquel de
Cruïlles, a Cruïlles, Monells i Sant Sa-
durní de l’Heura (Baix Empordà)
Tram. 250-02506/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 36, tinguda el dia 09.05.2002 (DSPC-C
341).

Proposició no de llei sobre la possible
ampliació de l’abocador de Cruïlles,
dipòsit controlat de Vacamorta (Baix
Empordà)
Tram. 250-02507/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 36, tinguda el dia 08.05.2002 (DSPC-C
336).

Proposició no de llei sobre l’impuls de
l’esquí alpí de competició
Tram. 250-02511/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 36, tinguda el dia 09.05.2002 (DSPC-C
341).
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Proposició no de llei sobre l’impuls de
l’esquí de fons de competició
Tram. 250-02512/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 36, tinguda el dia 09.05.2002 (DSPC-C
341).

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi tècnic i científic de l’estat
actual del llit del riu Ebre i sobre les
actuacions de descontaminació que
se’n derivin
Tram. 250-02528/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 36, tinguda el dia 08.05.2002 (DSPC-C
336).

Proposició no de llei sobre la necessi-
tat d’un control exhaustiu de les ai-
gües del riu Ebre destinades al con-
sum humà
Tram. 250-02529/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 36, tinguda el dia 08.05.2002 (DSPC-C
336).

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de la depuradora d’aigües de
Sant Jaume d’Enveja (Montsià)
Tram. 250-02530/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 36, tinguda el dia 08.05.2002 (DSPC-C
336).

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’avaluació del
sistema educatiu
Tram. 302-00224/06

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 57,
tinguda el dia 16.05.2002 (DSPC-P 87).

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les polítiques
d’estrangeria
Tram. 302-00225/06

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 57,
tinguda el dia 16.05.2002 (DSPC-P 87).

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’ús racional
dels medicaments
Tram. 302-00226/06

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 57,
tinguda el dia 16.05.2002 (DSPC-P 87).

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la resposta als
problemes d’envelliment de la pobla-
ció
Tram. 302-00227/06

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 57,
tinguda el dia 16.05.2002 (DSPC-P 87).
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2.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política universitària
Tram. 300-00753/06

Retirada

Retirada en la sessió plenària núm. 57, tinguda el dia
15.05.2002 (DSPC-P 86).

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 transport per cable
Tram. 200-00043/06

Correcció d’errades de publicació (BOPC
291)

Al BOPC núm. 291, del 4 de maig de 2002, a la pàg. 17

A l’Article 46

On diu:

«RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació en relació a l’esme-
na núm. 39.

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal a l’esmena núm. 40 amb la redacció següent:

“L’òrgan que té atribuïda la competència sancionado-
ra d’acord amb l’apartat anterior, pot delegar el seu
exercici en altres òrgans, en la forma prevista a les nor-
mes de procediment administratiu aplicables a Catalu-
nya.”»

Ha de dir:

«RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transacci-
onal a les esmenes núm. 39 i 40 amb la redacció se-
güent:

“L’òrgan que té atribuïda la competència sancionado-
ra d’acord amb l’apartat anterior, pot delegar el seu
exercici en altres òrgans, en la forma prevista a les
normes de procediment administratiu aplicables a Ca-
talunya.”».

Projecte de llei de turisme de Catalu-
nya
Tram. 200-00049/06

Correcció d’errades de publicació (BOPC
295)

Al BOPC núm. 295, del 10 de maig de 2002.

A la pàg. 5, segona columna.

Article 13. Objecte, caràcter i àmbit d’aplicació territo-
rial

2.20.
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On diu:

«2. [...] Llei de política territorial [...]»

Ha de dir:

«2. [...] Llei d’urbanisme [...]»

A la pàg. 6, primera columna.

Article 18. Concepte

On diu:

«b) [...] que hagi estat declarada [...]»

Ha de dir:

«b) [...] que tingui la qualificació de [...]»

A la pàg. 8, primera columna.

Article 26. Denominacions d’àmbit supramunicipal
intercomarcal

On diu:

«1. [...] supramunicipal i intercomarcal [...]»

Ha de dir:

«1.[...] supramunicipal o intercomarcal [...]»

On diu:

«2. [...] poden tenir àmbit [...]»

Ha de dir:

«2. [...] poden ésser d’abast [...]»

A la pàg. 13, segona columna

Article 60. Altres serveis i activitats d’interès turístic

On diu:

«1. [...] turístiques [...]»

Ha de dir:

«1. [...] turístics [...]»

A la pàg. 17, segona columna

Article 82. Concepte

On diu:

«2. [...] modificar [...]»

Ha de dir:

«2. [...] concretar [...]»

A la pàg. 19, primera columna

Article 87. Infraccions molt greus

On diu:

«d) [...] d’una majorista de viatges [...]»

Ha de dir:

«d) [...] d’una empresa intermediària [...]»

Projecte de la primera llei del Codi ci-
vil de Catalunya
Tram. 200-00064/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 42334).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2002 al 22.05.2002).

Finiment del termini: 23.05.2002 - 9:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 13.05.2002.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds (reg. 4505).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 24.05.2002 - 9:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 13.05.2002.

Projecte de llei de protecció de la salut
Tram. 200-00068/06

Text presentat
Reg. 42003 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Vives i Tomàs, secretari del Govern

CERTIFICO

que en la sessió del Govern de la Generalitat de Catalu-
nya, celebrada el dia 16 d’abril de 2002 es va prendre,
entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:

«A proposta del conseller de Sanitat i Seguretat Soci-
al s’aprova l’Avantprojecte de llei de protecció de la
salut i s’autoritza l’esmentat conseller perquè el presen-
ti al Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present
certificat a Barcelona, el disset d’abril de dos mil dos.

Antoni Vives i Tomàs

PROJECTE DE LLEI DE PROTECCIÓ DE LA SALUT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A les societats amb un alt grau de desenvolupament
social, la salut i la qualitat de vida són una prioritat per
al conjunt de la ciutadania. Per assolir uns elevats ni-
vells de salut el sistema sanitari s’organitza, fonamen-
talment, sobre tres eixos: l’assistència hospitalària,
l’atenció primària i la salut pública. A grans trets, els
dos primers concentren les actuacions de restauració de
la salut i el tercer les de defensa i foment.
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La Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de
Catalunya, va ordenar el sistema sanitari públic
d’aquesta Comunitat, d’acord amb els principis d’uni-
versalització, integració de serveis, simplificació, raci-
onalització, eficàcia i eficiència de l’organització sani-
tària, concepció integral de la salut, descentralització i
desconcentració de la gestió, sectorització de l’atenció
sanitària i participació comunitària. Dins d’aquesta or-
denació, es contemplen tant les activitats assistencials,
com les activitats adreçades a garantir la salut pública
de la comunitat que esdevenen també una prestació del
sistema sanitari i, per tant, es configuren com un dret de
la ciutadania amb el que es dota també de contingut
l’article 43 de la Constitució Espanyola.

A fi i efecte de garantir els serveis i les prestacions en
el seu conjunt, la Llei esmentada crea el Servei Català
de la Salut que ve configurat per tots els centres serveis
i els establiments sanitaris públics i de cobertura públi-
ca de Catalunya entre els quals aquesta norma inclou
els de salut pública. Així doncs, les activitats de salut
pública són una part dels serveis sanitaris, amb la qual
cosa els òrgans que les executen han de tenir la consi-
deració de proveïdors del sistema. Aquestes activitats,
però, són heterogènies. D’una banda les accions de
promoció de la salut i prevenció de la malaltia, a l’igual
que les assistencials, es fan sobre les persones. Fomen-
ten la salut de les persones i de la col·lectivitat estimu-
lant l’adopció d’estils saludables de vida mitjançant
diverses intervencions d’informació i educació sanità-
ria i redueixen la incidència de malalties específiques
gràcies a vacunacions, immunitzacions passives i
cribratges. Aquestes activitats han d’integrar-se en els
serveis assistencials ja que, en els sistemes d’assistèn-
cia sanitària integrada, com és el català, l’equip d’aten-
ció primària ha d’assumir tant les funcions de medici-
na preventiva com les d’assistència mèdica. D’altra
banda, les accions que s’anomenen de protecció de la
salut s’adrecen a la prevenció dels efectes negatius que,
diversos elements del medi poden tenir sobre la salut i
el benestar de les persones. Clàssicament, aquestes ac-
cions s’han dividit en dues grans àrees, la salut ambi-
ental i la salut alimentària. La salut ambiental dirigeix
les seves actuacions al control i la vigilància dels agents
físics, químics i biològics presents en diferents ele-
ments del medi com l’aigua, l’aire, el sòl i els llocs on
es produeix la convivència humana. Altrament, la salut
alimentària adreça les seves intervencions al control i
vigilància d’aquests agents que són presents o poden
ser vehiculats pels aliments.

En el moment actual, escau avançar en l’ordenació de
les activitats i serveis de salut pública i dotar-se d’ins-
truments que permetin assolir el principi informador
del sistema sanitari català relatiu a la racionalització,
eficàcia, simplificació i eficiència que proclama l’arti-
cle 2.a) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació
sanitària de Catalunya. La Llei de protecció de la salut
constitueix un primer pas en aquesta direcció, moder-
nitzant una part de la salut pública, la protecció de la
salut, per tal de dotar-la de les eines científiques, tècni-
ques i organitzatives necessàries per a contribuir a pre-
servar la salut de la població de Catalunya.

En aquest sentit, la Llei, en els Títols II, III i VI, dedi-
ca una especial atenció a consolidar i actualitzar les

eines que les administracions sanitàries, amb responsa-
bilitats en protecció de la salut, han vingut utilitzant fins
ara com les inspeccions, la recollida de mostres, les
anàlisis laboratorials i la potestat sancionadora. Però, a
més, afegeix instruments moderns com l’obligació de
la implantació de l’autocontrol per part de les empreses
i dels agents econòmics o com la utilització del proce-
diment d’anàlisi del risc per a abordar els problemes de
salut relacionats amb els aliments i altres elements
ambientals.

El procés d’anàlisi del risc consta de tres components:
l’avaluació, la gestió i la comunicació de risc. L’avalu-
ació del risc és el conjunt d’actuacions adreçades a
identificar i valorar qualitativament i quantitativament
els perills i avaluar i caracteritzar el risc per a la salut de
la població derivat de l’exposició a un agent físic, quí-
mic o biològic procedent del medi o dels aliments. La
gestió del risc englobaria les actuacions adreçades a
evitar o minimitzar un risc per a la salut, seleccionant
i aplicant les mesures de prevenció i control més apro-
piades, àdhuc les reglamentàries. Per últim, la comuni-
cació sobre el risc consisteix en l’intercanvi interactiu
d’informació i d’opinions, relacionades amb els perills
i els riscos, entre les persones encarregades de l’avalu-
ació, les encarregades de la gestió, les persones consu-
midores, les persones representants de la indústria, la
comunitat acadèmica i altres parts interessades.

En aquest nou marc, la Llei de protecció de la salut
contribueix a delimitar les activitats executives de ges-
tió del risc en una de les parts més importants de la se-
guretat alimentària: el control sanitari d’aliments. La
modernització d’aquest àmbit, juntament amb les acci-
ons que es duguin a terme, en aquesta direcció, per les
organitzacions administratives responsables de les àre-
es de la sanitat animal i vegetal, la nutrició i el benes-
tar animals, el consum i el medi ambient contribuiran
a la construcció, al nostre país, d’una sòlida estructura
relacional de seguretat alimentària, planificada, coordi-
nada i supervisada per l’Agència Catalana de Segure-
tat Alimentària que és la responsable de l’avaluació i la
comunicació dels riscos per a la salut relacionats amb
els aliments.

Aquesta modernització comporta, alhora, la reforma de
la Llei 15/1983, de la higiene i el control alimentaris,
que ha permès l’actuació, a Catalunya, de les adminis-
tracions sanitàries durant els darrers dinou anys i que,
hores d’ara, continua sent l’única norma a tot l’Estat
espanyol, amb rang de llei, que regula específicament
els aspectes sanitaris dels aliments.

La Llei defineix amb concreció quines són les activitats
de protecció de la salut que abasta, quina és la interven-
ció administrativa en les mateixes i crea, en el Títol IV,
l’Agència de Protecció de la Salut amb l’objectiu
d’executar les activitats que, d’acord amb la Llei d’or-
denació sanitària de Catalunya correspon garantir al
Servei Català de la Salut en uns casos i en d’altres al
Departament de Sanitat i Seguretat Social.

A aquests efectes, l’Agència s’adscriu al Departament
de Sanitat i Seguretat Social que n’ostenta la vigilància
i tutela, i subscriu amb el Servei Català de la Salut un
contracte de relacions que constitueix el marc que ha de
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regir la realització d’aquestes activitats i serveis. Tam-
bé és de ressenyar que per fer apropar els seus serveis
a la ciutadania, l’Agència té una estructura desconcen-
trada en el territori a través dels serveis regionals i es
contempla també la participació comunitària.

Les administracions locals de Catalunya tenen assigna-
des importants competències en matèria de protecció
de la salut. La Llei, en el Títol V, respecta escrupolo-
sament les actuals competències, en salut ambiental i
alimentària, de les Administracions Locals i de la Ge-
neralitat. Així, les responsabilitats d’ambdues adminis-
tracions, recollides en les lleis d’Ordenació Sanitària
de Catalunya i Municipal i de Règim Local continuen
vigents. A més, la Llei aspira a crear un nou marc de
cooperació interadministrativa basat en la col·labora-
ció. La millor línia per a superar la conflictivitat com-
petencial en els temes de salut ambiental i alimentària
no passa, exclusivament, por una millor delimitació
dels àmbits de responsabilitat sinó per la creació d’es-
pais de gestió conjunta. I tot això respectant l’actual
marc competencial que, a més, és similar al de tots els
països del nostre entorn econòmic i social. En aquest
sentit, la Llei preveu un marc flexible de col·laboració
entre l’Agència i les Administracions locals i estableix
una participació significativa de les persones que re-
presenten als Ajuntaments i als Consells Comarcals en
els seus òrgans de direcció. S’ha buscat, conscient-
ment, un disseny flexible per què, des del respecte a
l’autonomia municipal, puguin enquadrar-se diferents
graus de col·laboració depenent de la voluntat i de les
necessitats dels ens locals que, a Catalunya, no formen
un conjunt homogeni.

Es té en compte, a més, la situació específica de l’Ajun-
tament de Barcelona, reflectida a la Llei de la Carta
Municipal, preveient que les activitats de salut ambien-
tal i alimentària de la Regió Sanitària de Barcelona si-
guin exercides per l’Agència de Salut Pública i Medi
Ambient de Barcelona en el si del Consorci Sanitari de
Barcelona.

També es tenen en compte les competències, en l’àm-
bit de protecció de la salut, del Conselh Generau dera
Val d’Aran, segons allò previst a la Llei 16/1990, de 13
de juliol, sobre el règim especial d’Era Val d’Aran i al
Decret 354/2001, de 18 de desembre, de transferència
de competències de la Generalitat de Catalunya al
Conselh Generau dera Val d’Aran en matèria de sani-
tat.

L’aplicació del model de protecció de la salut que
aquesta Llei configura permetrà avançar en una opti-
mització dels mitjans personals i materials que es des-
tinen a aquesta activitat, en la coordinació de tot el dis-
positiu que en aquests moments està adscrit a aquesta
finalitat, en l’acostament i la participació de la ciutada-
nia en la presa de decisions i en la millora de la quali-
tat dels serveis que es presten, amb el consegüent bene-
fici que tot això ha de comportar per a la població de
Catalunya, d’acord amb l’encàrrec del Parlament de
Catalunya contingut en la Moció 103/VI, sobre mesu-
res de millorament de la prestació sanitària pública,
aprovada en la sessió de 14 de juny de 2001.

TÍTOL 1

DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1. OBJECTE

Aquesta Llei té per objecte l’ordenació de les activitats
i dels serveis de protecció de la salut, en el marc de la
Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de
Catalunya, per tal de contribuir a fer efectiu el dret a la
protecció de la salut previst a l’article 43 i concordants
de la Constitució Espanyola, d’acord amb les compe-
tències atribuïdes a la Generalitat en els articles 9.11 i
17 de l’Estatut d’Autonomia.

ARTICLE 2. PRINCIPIS INFORMADORS

L’ordenació de les activitats i dels serveis de protecció
de la salut, en els termes establerts en aquesta Llei,
s’ajustarà als principis informadors següents:

a) Foment d’un adequat nivell de protecció de la salut
de la població respecte dels agents físics, químics i bi-
ològics presents al medi.

b) Concepció global dels serveis de protecció de la sa-
lut.

c) Racionalització, eficàcia, simplificació i eficiència de
l’organització d’aquests serveis.

d) Foment i millora de la qualitat dels serveis de protec-
ció de la salut.

e) Descentralització i desconcentració de la gestió.

f) Equitat i superació de les desigualtats territorials i
socials.

g) Participació comunitària en la planificació i el con-
trol de l’execució de les polítiques de protecció de la
salut

h) Coordinació i cooperació interdepartamental i inter-
administrativa en el desenvolupament de les activitats
de protecció de la salut.

i) Preeminència de les activitats de protecció de la sa-
lut sobre altres consideracions.

ARTICLE 3. DEFINICIONS

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per:

a) Protecció de la salut

El conjunt d’actuacions de les administracions sanità-
ries adreçades a preservar la salut dels ciutadans i ciu-
tadanes davant els agents físics, químics i biològics
presents al medi.

b) Salut alimentària

El conjunt d’actuacions de les administracions sanità-
ries adreçades a garantir la innocuïtat i la salubritat dels
productes alimentaris.

c) Salut ambiental

El conjunt d’actuacions de les administracions sanità-
ries adreçades a protegir la salut de la població dels
agents físics, químics i biològics presents a l’aigua, a
l’aire i al sòl.
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d) Perill

Agent biològic, químic o físic, o propietat d’un aliment,
capaç de provocar un efecte nociu per a la salut.

e) Risc

Funció de la probabilitat d’un efecte nociu per a la sa-
lut i de la gravetat d’aquest efecte, com a conseqüència
d’un perill o perills en els aliments, en l’aigua o en el
medi.

f) Anàlisi del risc

Procés que consta de tres components: avaluació, ges-
tió i comunicació del risc.

g) Avaluació del risc

Aquelles actuacions adreçades a identificar i valorar
qualitativament i quantitativament els perills i avaluar
i caracteritzar el risc per a la salut de la població deri-
vat de l’exposició a un agent físic, químic o biològic
mitjançant els productes, activitats o serveis.

h) Gestió del risc

Aquelles actuacions adreçades a evitar o minimitzar un
risc per a la salut. Aquest procés comprèn, en el cas que
sigui necessari, la selecció i l’aplicació de les mesures
de prevenció i control més apropiades, àdhuc les regla-
mentàries.

i) Comunicació sobre el risc

És l’intercanvi interactiu d’informació i d’opinions,
relacionades amb els perills i els riscos, entre les perso-
nes encarregades de l’avaluació, les encarregades de la
gestió, els consumidors, els representants de la indús-
tria, la comunitat acadèmica i altres parts interessades.
La comunicació compren l’explicació dels resultats de
l’avaluació del risc i dels fonaments de les decisions
preses en el marc de la gestió del risc.

j) Vigilància sanitària

Aquelles activitats, de gestió del risc, adreçades a reco-
llir, analitzar, interpretar i difondre les dades, de caire
sanitari, relatives als productes, activitats o serveis.

k) Control sanitari

El conjunt d’actuacions de les administracions sanità-
ries, dins de la gestió del risc, que tenen com a finali-
tat comprovar l’adequació dels productes, activitats i
serveis objecte d’aquesta Llei a les normes dirigides a
prevenir els riscos per a la salut de la població.

l) Autocontrol

El conjunt d’obligacions de les persones físiques i ju-
rídiques subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei,
adreçades a garantir la innocuïtat i la salubritat dels
seus productes, activitats i serveis.

m) Autoritat sanitària

El Departament de Sanitat i Seguretat Social, els ajun-
taments, els consells comarcals, l’Agència de Protecció
de la Salut, l’Agència de Salut Pública de Barcelona i
el Conselh Generau dera Val d’Aran.

TÍTOL 2

LES ACTIVITATS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT

ARTICLE 4. ANÀLISI DEL RISC.

4.1. Estan sotmeses a l’avaluació del risc:

Les situacions de risc derivades de l’exposició de les
persones als agents físics, químics o biològics presents
en el medi i els seus vectors.

4.2. Estan sotmeses a la gestió del risc:

a) Les condicions higièniques i sanitàries dels aliments
i les begudes, de les aigües de consum públic, dels pro-
ductes alimentaris i de totes les substàncies que hi són
relacionades en general. I, especialment, els processos
de producció, elaboració, captació, tractament, trans-
formació, conservació, envasament, emmagatzematge,
transport, distribució i venda.

b) Les condicions higièniques i sanitàries dels sistemes
de subministrament d’aigües de consum públic, de les
indústries i dels establiments dedicats a activitats ali-
mentàries i de llurs instal·lacions, com també les de les
persones manipuladores.

c) Les condicions higièniques i sanitàries en què es
practica la venda d’aliments, begudes i aigües.

d) Les condicions higièniques i sanitàries dels locals i
instal·lacions de pública concurrència, així com de les
activitats que s’hi realitzen.

e) Les condicions higièniques i sanitàries dels llocs
d’habitatge, dels assentaments humans i de les activi-
tats que s’hi realitzen.

f) Les condicions sanitàries de l’ús i/o manipulació de
productes químics o biològics que puguin afectar la
salut de les persones.

g) Les condicions sanitàries de la gestió intracentre dels
residus sanitaris.

h) Les activitats i instal·lacions de policia sanitària mor-
tuòria.

i) Els perills vehiculats pels animals domèstics,
peridomèstics i les plagues.

j) Les condicions sanitàries derivades de la contamina-
ció del medi: aire, aigua i sòl.

TÍTOL 3

AUTOCONTROL I INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA

CAPÍTOL 1

AUTOCONTROL

ARTICLE 5. AUTOCONTROL

5.1. Les persones titulars de les instal·lacions, establi-
ments, serveis i indústries en què es realitzen activitats
de les previstes en aquesta Llei són responsables de la
higiene i la seguretat sanitària dels locals, de les instal·-
lacions, dels processos i dels productes que es derivin
de la seva activitat.
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5.2. Aquestes persones titulars han d’establir procedi-
ments d’autocontrol per a garantir la seguretat sanità-
ria dels productes, les instal·lacions i les activitats que
s’hi realitzen.

CAPÍTOL 2

LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA

ARTICLE 6. AUTORITZACIÓ SANITÀRIA

6.1. Les instal·lacions, establiments, serveis i indústri-
es en què es realitzin activitats de les previstes a l’arti-
cle 4, necessiten autorització prèvia de funcionament,
d’acord amb la normativa sectorial d’aplicació.

6.2. Aquesta autorització l’atorgaran les autoritats sani-
tàries corresponents, d’acord amb les competències que
tinguin atribuïdes per aquesta Llei, les seves disposici-
ons de desplegament reglamentari i la Llei 8/1987, de
15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya,
sens perjudici del que estableix el règim d’intervenció
de les activitats regulat a la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
de la intervenció integral de l’administració ambiental.

6.3 En el cas d’activitats sotmeses al règim d’interven-
ció integral de l’Administració ambiental regulat per la
Llei 3/1998, de 27 de febrer, en què d’acord amb la
normativa sectorial no es requereixi autorització sani-
tària, els aspectes relatius a la protecció de la salut re-
lacionats amb la protecció del medi s’han de contem-
plar en els corresponents informes que, en aquest
àmbit, s’han d’emetre de conformitat amb la Llei es-
mentada d’acord amb la qual s’han d’autoritzar.

ARTICLE 7. ELS REGISTRES

7.1. S’establiran reglamentàriament els registres neces-
saris per facilitar les tasques de control sanitari d’instal·-
lacions, d’establiments, de serveis i d’indústries o de
productes. Aquests registres els instauraran les adminis-
tracions sanitàries d’acord amb l’àmbit competencial
establert.

7.2. D’acord amb la normativa vigent es garantirà la
confidencialitat de les dades personals que aquests re-
gistres continguin.

ARTICLE 8. INFORMACIÓ A L’AUTORITAT SANITÀRIA

Quan les persones titulars de les instal·lacions, establi-
ments, serveis i indústries detectin l’existència de riscos
per a la salut derivats de l’activitat o dels seus produc-
tes, han d’informar immediatament a l’autoritat sanità-
ria corresponent i procedir, si és el cas, a la retirada del
producte del mercat o cessar la seva activitat, en la for-
ma que es determini reglamentàriament.

ARTICLE 9. INSPECCIÓ

9.1. Les administracions públiques, d’acord amb les
seves competències, duran a terme les inspeccions ne-
cessàries per al compliment d’allò previst en aquesta
Llei i disposicions concordants.

9.2. Les persones al servei de les administracions públi-
ques quan desenvolupin funcions d’inspecció i acrediti
la seva identitat, està autoritzat per:

a) Entrar lliurement i sense prèvia notificació, en qual-
sevol instal·lació, establiment, servei o indústria subjec-
te al control sanitari previst en aquesta Llei.

b) Practicar les proves, investigacions o exàmens neces-
saris per comprovar el compliment de les normes sani-
tàries.

c) Prendre mostres per tal de comprovar el compliment
de les normes sanitàries.

d) Realitzar totes les actuacions que calguin per al com-
pliment de les funcions d’inspecció.

9.3. Les persones al servei de les administracions públi-
ques, quan realitzin funcions d’inspecció relatives a la
protecció de la salut, té la condició d’agent de l’autoritat.

9.4. En l’exercici d’aquestes funcions les persones pre-
citades poden sol·licitar el suport i la col·laboració d’al-
tres agents de l’autoritat que tinguin encomanades fun-
cions de seguretat.

ARTICLE 10. CONTROL ANALÍTIC

Les tasques de control analític amb valor oficial que
realitzin les administracions públiques als efectes del
que preveu aquesta Llei s’han d’efectuar en establi-
ments acreditats de la Xarxa de Laboratoris de Salut
Ambiental i Alimentària d’Utilització Pública.

ARTICLE 11. MESURES CAUTELARS

11.1. Si com a conseqüència de les activitats d’inspec-
ció i control es comprova l’existència o hi ha indicis
raonables d’un risc per a la salut de la població, les
autoritats sanitàries, en l’àmbit de llurs respectives
competències, poden adoptar les mesures cautelars se-
güents:

a) La immobilització i, en el seu cas, decomís de pro-
ductes i substàncies.

b) El tancament precautori de les instal·lacions, establi-
ments, serveis i indústries.

c) La suspensió de l’autorització sanitària de funciona-
ment.

d) L’establiment de condicions prèvies en qualsevol
fase de la fabricació o comercialització de productes i
substàncies, així com del funcionament de les instal·-
lacions, establiments, serveis i indústries a què es fa
referència en aquesta Llei, amb la finalitat que corregei-
xin les deficiències detectades.

e) Qualsevol altre mesura ajustada a la legalitat vigent
que sigui necessària per existir indicis racionals de risc
per a la salut.

11.2. La durada de les mesures a què es refereix l’apar-
tat anterior no ha d’excedir del que exigeix la situació
de risc que les justifica.

11.3. Per tal de garantir l’eficàcia de les mesures
cautelars contemplades en aquest article es podran im-
posar multes coercitives. L’òrgan que ha dictat la me-
sura cursarà un requeriment d’execució de l’esmenta-
da mesura, advertint a l’interessat del termini que
disposa per al seu compliment, i de què en cas que no
compleixi se li imposarà una multa que no podrà exce-
dir de 6.000 euros.
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En cas que es comprovi l’incompliment del requeri-
ment d’execució esmentat es podran reiterar fins a un
màxim de tres vegades les multes citades per terminis
que no poden ser inferiors a l’assenyalat en el primer
requeriment.

Aquestes multes no tenen el caràcter de sanció i són
independents i compatibles amb les que es puguin im-
posar com a conseqüència d’un procediment sanciona-
dor.

TÍTOL 4

ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

CAPÍTOL 1

L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT

ARTICLE 12. CREACIÓ DE L’AGÈNCIA

Es crea l’Agència de Protecció de la Salut, organisme
autònom administratiu adscrit al Departament de Sani-
tat i Seguretat Social, amb l’objectiu d’integrar tots els
serveis i activitats d’aquest Departament referits a la
protecció de la salut i coordinar-los amb la resta de dis-
positius de protecció de la salut existents a Catalunya,
amb la finalitat de protegir la població davant els fac-
tors ambientals i alimentaris que poden tenir un efecte
negatiu sobre la salut de les persones.

ARTICLE 13. NATURALESA

13.1. L’Agència de Protecció de la Salut, per la conse-
cució del seu objectiu, té personalitat jurídica pròpia,
autonomia administrativa i financera i plena capacitat
d’obrar en l’exercici de les seves funcions, d’acord amb
aquesta Llei i amb la resta de disposicions que li són
aplicables.

13.2. L’Agència de Protecció de la Salut disposa dels
recursos suficients per al compliment de les seves fina-
litats. A aquests efectes, té pressupost propi, sens per-
judici d’allò que estableix el Decret Legislatiu 9/1994,
de 13 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya.

13.3. L’Agència de Protecció de la Salut resta vincula-
da funcionalment al Servei Català de la Salut mitjan-
çant la formalització del corresponent contracte de re-
lacions.

ARTICLE 14. EL CONTRACTE DE RELACIONS

14.1. El contracte de relacions a què fa referència el
punt 3 de l’article anterior s’establirà entre el Servei
Català de la Salut i l’Agència de Protecció de la Salut.

14.2. El contracte de relacions regula els vincles i obli-
gacions entre ambdues entitats en matèria de protecció
de la salut, tenint en compte el marc competencial fixat
per la Llei 15/1990, d’ordenació sanitària de Catalunya
i la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalu-
nya.

14.3. Aquest contracte de relacions, que tindrà una
durada de quatre anys, ha de contenir:

a) La missió, l’orientació estratègica i els criteris d’ac-
tuació de l’Agència.

b) La relació de serveis i activitats que ha de prestar
l’Agència per compte del Servei Català de la Salut.

c) Els requisits i condicions en què s’han de prestar
aquests serveis i activitats.

d) Els objectius de producció a assolir.

e) L’assignació de recursos que han d’anar a càrrec del
Servei Català de la Salut.

f) El marc de responsabilitat de l’Agència i de les per-
sones que hi ostenten càrrecs directius.

g) Els instruments de seguiment i de control de resul-
tats, incloent-hi els indicadors necessaris per a verificar-
ne el compliment i els sistemes d’informació que per-
metin el control de la gestió.

h) Qualsevol altra previsió que sigui necessària per al
compliment de les seves finalitats.

14.4. El contracte de relacions ha de ser aprovat, prè-
viament a la seva formalització, pel Consell de Direc-
ció del Servei Català de la Salut i pel Consell Rector de
l’Agència.

14.5. Anualment, l’Agència presentarà al Servei Cata-
là de la Salut un pla en el que es concretaran els objec-
tius, per aquest període de temps i l’adequació dels in-
dicadors, les responsabilitats, els controls i els altres
elements previstos al contracte de relacions.

ARTICLE 15. ELS PRINCIPIS DE GESTIÓ

15.1. L’Agència ha d’establir un catàleg de serveis que
especificarà les activitats a realitzar, el seu règim eco-
nòmic, els recursos humans necessaris i les restants
previsions que siguin convenients per a la seva
implementació.

15.2. L’Agència ha de comptar amb un sistema integral
de gestió per implantar un control per resultats, delimi-
tar clarament les responsabilitats i establir una adequa-
da avaluació dels paràmetres que incideixen en la qua-
litat i els costos dels serveis.

ARTICLE 16. FUNCIONS

16.1. Per a la consecució del seu objectiu l’Agència de
Protecció de la Salut desenvolupa les següents funci-
ons:

a) La gestió de serveis en matèria de protecció de la
salut.

b) La gestió i l’execució de les actuacions institucionals
en matèria de protecció de la salut derivades de les
competències de la Generalitat de Catalunya.

c) L’execució dels serveis i les activitats previstes en el
contracte de relacions.

d) El suport tècnic als ajuntaments i consells comarcals
per al desenvolupament de les competències que
aquests tenen atribuïdes en matèria de protecció de la
salut, d’acord amb l’article 68 de la Llei 15/1990, de 9
de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.

e) La provisió de serveis de protecció de la salut, de
competència municipal i comarcal mitjançant convenis
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entre l’Agència i els ens locals, on constaran els vincles
i les obligacions entre ambdues entitats i la sistemàtica
d’intercanvi d’informació.

f) El suport tècnic a la xarxa assistencial vinculada al
Servei Català de la Salut en matèria de protecció de la
salut.

g) L’autorització, registre i acreditació de centres, ser-
veis, establiments i activitats de protecció de la salut
que ho requereixin d’acord amb l’ordenament vigent,
sens perjudici del que estableix el règim d’intervenció
de les activitats regulat a la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
de la intervenció integral de l’administració ambiental
i del que preveu la legislació de règim local vigent a
Catalunya, com també la inspecció i el control i la po-
testat sancionadora, si s’escau.

h) Qualsevol altra funció de protecció de la salut no
establerta en els punts anteriors relacionada amb els
objectius i activitats previstos en aquesta Llei.

16.2. L’Agència pot executar aquestes funcions:

a) Directament.

b) Establint contractes o convenis amb altres entitats
públiques o privades, amb subjecció a la normativa
sobre contractes de les administracions públiques.
L’Agència comunicarà a l’Ajuntament corresponent els
contractes o convenis establerts per a executar les fun-
cions en el seu àmbit territorial i, a més, precisarà de la
seva conformitat quan les funcions corresponguin a
l’exercici de les competències dels ens locals.

ARTICLE 17. ACTIVITATS

En el desenvolupament de les seves funcions, l’Agèn-
cia, en l’àmbit de les competències de la Generalitat de
Catalunya, du a terme les activitats següents:

a) Educació sanitària en l’àmbit de la protecció de la
salut.

b) Avaluació del risc per a la salut derivat de la conta-
minació del medi: aire, aigua i sòl.

c) Avaluació i gestió del risc per a la salut de les aigües
de consum públic.

d) Avaluació i gestió del risc per a la salut dels establi-
ments públics i dels llocs d’habitatge i convivència
humana.

e) Gestió del risc per a la salut derivat dels productes
alimentaris.

f) Policia sanitària mortuòria.

g) Avaluació del risc per a la salut derivat de les zoono-
sis dels animals domèstics i peridomèstics.

h) Comunicació sobre el risc a totes les parts interessa-
des.

i) Qualsevol altra activitat relacionada amb la gestió en
matèria de protecció de la salut no establerta en els
punts anteriors i relacionada amb els objectius i funci-
ons previstos en aquesta Llei.

ARTICLE 18. ÒRGANS DE DIRECCIÓ I DE PARTICIPACIÓ

COMUNITÀRIA

18.1. Els òrgans de direcció de l’Agència són:

a) El Consell Rector.

b) El/la directora/a gerent/a.

c) Els òrgans i les unitats que s’estableixin per regla-
ment.

18.2. L’òrgan de participació de l’Agència és el Consell
de Participació

ARTICLE 19. COMPOSICIÓ DEL CONSELL RECTOR

19.1. El Consell Rector és l’òrgan superior de direcció
de l’Agència en el qual hi ha persones representants de
les administracions competents en l’àmbit de protecció
de la salut amb la finalitat de cooperar en la consecu-
ció dels objectius d’aquesta Llei.

19.2. El Consell Rector és format per:

a) El/la president/a i el/la vicepresident/a 1r. que seran
nomenats pel conseller o consellera de Sanitat i Segu-
retat Social.

b) El/la directora/a gerent/a de l’Agència, que n’és el
vice-president 2n.

c) Dues persones vocals en representació del Departa-
ment de Sanitat i Seguretat Social.

d) Dues persones vocals en representació del Servei
Català de la Salut.

e) Quatre persones vocals en representació dels ens
locals de Catalunya.

19.3. Les persones vocals del Consell Rector són nome-
nades i separades del càrrec pel/per la conseller/a de
Sanitat i Seguretat Social a proposta de cada una de les
representacions que el componen: el Departament de
Sanitat i Seguretat Social, el Servei Català de la Salut
i, en el cas dels ens locals, per les entitats associatives
d’ens locals de Catalunya. El nomenament es fa per un
període de quatre anys, sens perjudici que les persones
interessades puguin ser reelegides successivament,
sempre que gaudeixin de la representació requerida.

19.4. El Consell Rector ha de nomenar un/a secretari/
a que assisteixi a les reunions amb veu però sense vot.

19.5. Les persones membres del Consell Rector estaran
sotmeses al règim d’incompatibilitats previstos a les
normes generals.

ARTICLE 20. FUNCIONS DEL CONSELL RECTOR

Corresponen al Consell Rector les funcions següents:

a) Fixar els criteris d’actuació de l’Agència d’acord
amb les directrius del Departament de Sanitat i Segure-
tat Social i del Servei Català de la Salut.

b) Aprovar el contracte de relacions amb el Servei Ca-
talà de la Salut i el pla anyal.

c) Aprovar els programes d’actuació i d’inversions ge-
nerals de l’Agència.

d) Aprovar la proposta d’avantprojecte de pressupost
d’ingressos i despeses anuals de l’Agència, i elevar-la
al Departament de Sanitat i Seguretat Social perquè la
incorpori a l’avantprojecte general d’aquest i li doni el
tràmit establert a la Llei de finances públiques de Ca-
talunya.
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e) Aprovar la memòria anual de l’Agència.

f) Aprovar el catàleg de serveis de l’Agència.

g) Avaluar periòdicament els programes d’actuació i el
grau d’assoliment dels objectius de l’Agència.

h) Fixar els criteris generals per a l’establiment dels
contractes i convenis que faci l’Agència.

i) Elevar al/a la conseller/a de Sanitat i Seguretat Social
els preus públics i les taxes per a la prestació dels ser-
veis.

j) Elevar al/a la conseller/a de Sanitat i Seguretat Social
la relació de llocs de treball i d’estructura orgànica de
l’entitat.

k) Proposar al/a la conseller/a de Sanitat i Seguretat
Social el nomenament i cessament dels/de les directors/
es dels serveis regionals.

l) Elevar al/a la conseller/a de Sanitat i Seguretat Social
per a la seva ulterior tramitació, l’aprovació de les ca-
racterístiques i la destinació de les operacions de crèdit.

m) Aprovar el reglament de funcionament intern del
mateix Consell.

n) Proposar al/a la conseller/a de Sanitat i Seguretat
Social, per a la seva ulterior tramitació, l’aprovació
d’operacions d’endeutament, d’acord amb allò previst
a la Llei de finances públiques de Catalunya.

o) Qualsevulla altra no assignada expressament en
aquesta Llei als restants òrgans de l’Agència.

ARTICLE 21. EL/LA DIRECTORA/A GERENT/A

21.1. El/la directora/a gerent/a assumeix la direcció i la
gestió ordinària de l’Agència, d’acord amb els criteris
d’actuació fixats pel Consell Rector, així com la repre-
sentació plena del Consell Rector en relació amb l’exe-
cució dels acords adoptats. Igualment es responsabilit-
zarà del compliment del contracte de relacions amb el
Servei Català de la Salut.

21.2. El/la directora/a gerent/a és nomenat per un perí-
ode de quatre anys, que pot ser renovat successivament.

21.3. El nomenament i cessament de la persona que
ocupa aquest càrrec corresponen al Govern de la Gene-
ralitat a proposta del/de la conseller/a de Sanitat i Segu-
retat Social, una vegada escoltat el Consell Rector de
l’Agència.

21.4. La persona nomenada com a directora/a gerent/a
està sotmesa al règim d’incompatibilitats previst a les
normes generals.

ARTICLE 22. FUNCIONS

Corresponen al/a la directora/a gerent/a les funcions
següents:

a) Dur a terme els acords adoptats pel Consell Rector.

b) Sotmetre a l’aprovació del Consell Rector els crite-
ris d’actuació de l’entitat i el contracte de relacions amb
el Servei Català de la Salut; els programes d’actuació i
d’inversions generals; la proposta d’avantprojecte de
pressupost i la memòria anual de l’entitat; el catàleg de
serveis; els criteris generals per a l’establiment dels
contractes i convenis que faci l’Agència i la proposta

d’operacions d’endeutament, així com el pla anual re-
gulat a l’article 14.5.

c) Proposar al Consell Rector els preus públics i les
taxes per a la prestació dels serveis.

d) Assumir la direcció del personal de l’Agència.

e) Proposar al Consell Rector la relació de llocs de tre-
ball i d’estructura orgànica de l’entitat.

f) Proposar al Consell Rector, per a la seva posterior
tramitació, el nomenament i cessament dels/de les di-
rectors/es dels serveis regionals.

g) Proposar al Consell Rector per a la seva ulterior tra-
mitació, l’aprovació de les característiques i la destina-
ció de les operacions de crèdit.

h) Coordinar, inspeccionar i avaluar els òrgans de
l’Agència.

i) Dictar instruccions relatives a l’organització i el fun-
cionament de l’Agència.

j) Actuar com a òrgan de contractació de l’Agència.

k) Autoritzar les despeses i proposar els pagaments.

l) Tenir la representació legal de l’Agència en tot tipus
d’actuacions, llevat de la representació i defensa en
judici.

ARTICLE 23. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ TERRITORIAL

23.1. L’Agència s’ordena en demarcacions territorials
denominades serveis regionals que coincidiran amb les
regions sanitàries del Servei Català de la Salut.

23.2. Els serveis regionals han de comptar amb una
dotació suficient i adequada de recursos per tal de des-
envolupar les activitats de protecció de la salut en el
territori respectiu, sens perjudici de l’existència de cen-
tres, serveis i establiments que tinguin assignat un àm-
bit d’influència supraregional.

ARTICLE 24. FUNCIONS DELS SERVEIS REGIONALS

Els serveis regionals han de realitzar, pel que fa a l’àm-
bit territorial respectiu, les activitats de protecció de la
salut a què es refereix l’article 17 d’aquesta Llei,
d’acord amb les directrius del Consell Rector i del/de
la directora/a gerent/a de l’entitat.

ARTICLE 25. ESTRUCTURA DELS SERVEIS REGIONALS

Els serveis regionals s’estructuren en els òrgans se-
güents:

a) El Consell Regional

b) El/la directora/a

c) Els òrgans i unitats que s’estableixin per reglament.

ARTICLE 26. ELS CONSELLS REGIONALS

26.1. Els consells regionals de l’Agència són formats
per:

a) Tres persones representants del Departament de Sa-
nitat i Seguretat Social, proposats pel seu secretari ge-
neral.

b) Tres persones representants del Servei Català de la
Salut, proposats pel seu director.
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c) Quatre persones vocals en representació dels ens
locals del territori respectiu.

26.2. Les persones membres dels consells regionals són
nomenades i separades del càrrec pel/per la conseller/
a de Sanitat i Seguretat Social, a proposta de cada una
de les representacions que el componen: el Departa-
ment de Sanitat i Seguretat Social, el Servei Català de
la Salut i, en el cas dels ens locals, per les entitats asso-
ciatives d’ens locals de Catalunya. El nomenament es
fa per un període màxim de quatre anys, sens perjudi-
ci que les persones interessades puguin ésser reelegides
successivament, sempre que gaudeixin de la represen-
tació requerida.

26.3. El/la conseller/a de Sanitat i Seguretat Social no-
menarà el/la president/a d’entre els membres del Con-
sell.

ARTICLE 27. FUNCIONS DELS CONSELLS REGIONALS

Correspon als consells regionals de l’Agència el desen-
volupament de les funcions següents:

a) Formular propostes de programes d’actuació en el
seu àmbit.

b) Proposar al Consell Rector l’annex del contracte de
relacions corresponent.

c) Avaluar el compliment dels objectius de l’Agència
en el seu àmbit.

d) Aprovar la memòria anual del servei regional.

e) Aprovar el seu reglament de règim de funcionament
intern.

ARTICLE 28. EL/LA DIRECTORA/A

28.1. El/la directora/a assumeix la direcció i la gestió
del servei regional respectiu, així com la representació
del seu consell regional en relació amb l’execució dels
acords que aquest adopti.

28.2. El seu nomenament i cessament corresponen al/
a la conseller/a de Sanitat i Seguretat Social, a proposta
del Consell Rector de l’Agència.

28.3. Les funcions del/de la directora/a del servei regi-
onal s’establiran reglamentàriament.

28.4. La persona nomenada com a directora/a està sot-
mesa al règim d’incompatibilitats previst a les normes
generals.

ARTICLE 29. EL SERVEI REGIONAL DE BARCELONA CIUTAT

29.1. Les funcions previstes per als serveis regionals de
l’Agència, pel que fa a la ciutat de Barcelona, són as-
sumides pel Consorci Sanitari de Barcelona, mitjançant
l’Agència de Salut Pública i Medi Ambient prevista per
la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Muni-
cipal de Barcelona.

29.2. El Govern ha de dictar les normes que facin efec-
tiva la previsió continguda a l’apartat anterior.

ARTICLE 30. ELS SECTORS. NATURALESA I FUNCIONS

30.1. Els serveis regionals s’ordenen en subunitats ter-
ritorials denominades sectors que coincidiran amb els
sectors sanitaris del Servei Català de la Salut.

30.2. El sector és la unitat territorial elemental on es
duen a terme les activitats de protecció de la salut, i en
l’àmbit del qual actua l’equip de protecció de la salut.

30.3. L’equip de protecció de la salut és el conjunt de
persones professionals sanitàries i no sanitàries que
desenvolupen, de manera integrada mitjançant el treball
en equip, actuacions relatives a la protecció de la salut.

30.4. L’equip de protecció de la salut, organitzat sota el
principi general de polivalència de funcions de les per-
sones que el composen, assegurarà el compliment de
les activitats establertes al catàleg de serveis en el seu
àmbit.

30.5. Les persones professionals sanitàries de l’equip
de protecció de la salut venen obligades a realitzar to-
tes les activitats pròpies de l’equip, independentment de
la seva titulació, llevat d’aquelles que estiguin reserva-
des legalment a les persones professionals que comp-
tin amb una titulació específica.

30.6. La composició dels equips de protecció de la sa-
lut es determinarà en la relació dels llocs de treball de
l’Agència.

30.7. Al front de l’equip de protecció de la salut hi hau-
rà un/a responsable que dirigirà el seu funcionament i
n’assegurarà la coordinació amb la resta d’estructures
del sistema sanitari i amb els ens locals del seu àmbit.
Les demandes de suport tècnic que facin els ens locals
es canalitzaran a través d’aquest/a responsable.

30.8. En els sectors, en funció de les característiques
derivades de la relació entre els ens locals i l’Agència,
es podran desenvolupar reglamentàriament fórmules i
instruments de coordinació.

ARTICLE 31. EL CONSELH GENERAU DERA VAL D’ARAN

Les funcions de protecció de la salut, assumides mitjan-
çant aquesta Llei per l’Agència de Protecció de la Sa-
lut, són desenvolupades, a l’àmbit territorial de la Vall
d’Aran, pel Conselh Generau dera Val d’Aran, en vir-
tut de les transferències assumides, en matèria de sani-
tat, pel Decret 354/2001, de 18 de desembre, de trans-
ferència de competències de la Generalitat de
Catalunya al Conselh Generau dera Val d’Aran en ma-
tèria de sanitat, d’acord amb la Llei 16/1990, de 13 de
juliol, sobre el règim especial d’Era Val d’Aran.

ARTICLE 32. LA PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA

32.1. La participació comunitària en matèria de protec-
ció de la salut es garantirà mitjançant el Consell de
Participació, el qual serà l’òrgan de participació activa
de la societat en els temes relacionats amb la protecció
de la salut i estarà composat per representants de les
organitzacions de consumidors i consumidores i de les
organitzacions econòmiques, professionals i socials
amb un àmbit d’activitat relacionat amb la protecció de
la salut.

32.2. El Consell de Participació serà presidit pel/per la
President/a del Consell Rector de l’Agència i la seva
composició es determinarà reglamentàriament.
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ARTICLE 33. LA XARXA DE LABORATORIS DE SALUT AM-
BIENTAL I ALIMENTÀRIA D’UTILITZACIÓ PÚBLICA

33.1. Per tal de cobrir les necessitats analítiques en
matèria de protecció de la salut i assegurar la qualitat
dels seus serveis, es crea la Xarxa de Laboratoris de
Salut Ambiental i Alimentària d’Utilització Pública que
està formada pels laboratoris acreditats segons la nor-
mativa vigent.

33.2. L’Agència de Protecció de la Salut ha de desen-
volupar les tasques de control analític que li correspo-
nen mitjançant els laboratoris de la Xarxa.

33.3. Formen part de la Xarxa els laboratoris, de titula-
ritat pública o privada, que estiguin acreditats per
l’Agència i ho sol·licitin.

33.4. Reglamentàriament s’establiran els requisits
d’acreditació i el procediment de sol·licitud d’inclusió
i exclusió de la Xarxa.

ARTICLE 34. RECURSOS HUMANS

34.1. El personal de l’Agència és format per:

a) El personal funcionari de l’Administració de la Ge-
neralitat.

b) El personal procedent de les corporacions locals que
hi sigui adscrit.

c) El personal procedent de les corporacions locals
adscrit funcionalment en el marc dels convenis que
s’estableixin amb l’Agència. El personal municipal
quan presti suport tècnic a l’Agència tindrà la conside-
ració, només a aquests efectes, de personal al servei de
l’Agència de Protecció de la Salut.

d) L’Agència pot tenir també personal laboral, que es
regeix per la legislació corresponent. En tot cas, els
llocs de treball que comportin exercici de funcions
d’autoritat han de ser proveïts per persones funcionàri-
es.

34.2. El personal de l’Agència quan presti suport tèc-
nic als ens locals per a l’exercici d’activitats de la seva
competència tindrà la consideració, només a aquests
efectes, de personal al servei dels ens locals.

34.3. La classificació i el règim jurídic del personal de
l’Agència s’han de regir per les disposicions que res-
pectivament li siguin aplicables atenent la seva proce-
dència i la naturalesa de la seva relació d’ocupació.

34.4. En el procés de selecció de personal i de provisió
de llocs de treball s’han de tenir en compte els conei-
xements específics en matèria de protecció de la salut
i s’estarà a allò previst a la legislació sobre funció pú-
blica de l’Administració de la Generalitat, tot garantint
els principis d’objectivitat, mèrit i capacitat.

34.5. L’Agència fomentarà la formació permanent del
personal que hi presti els seus serveis.

ARTICLE 35. PATRIMONI

Constitueixen el patrimoni de l’Agència de Protecció
de la Salut:

a) Els béns i els drets de tota mena de què és titular la
Generalitat de Catalunya afectes als serveis de protec-
ció de la salut.

b) Els béns i els drets de tota mena dels ens locals que
li siguin adscrits d’acord amb els convenis respectius.

c) Els béns i drets que adquireixi o rebi per qualsevol
títol.

ARTICLE 36. RÈGIM PATRIMONIAL

36.1. L’Agència ha d’establir la comptabilitat i els re-
gistres que permetin conèixer la naturalesa, titularitat i
destinació dels seus béns i drets, propis o adscrits, sens
perjudici de les competències dels altres ens i organis-
mes en la matèria.

36.2. Els béns i els drets que la Generalitat adscrigui a
l’Agència l’hi han de revertir en les mateixes condici-
ons que tenien en produir-se l’adscripció, en el supòsit
que l’Agència s’extingeixi o es modifiqui la naturale-
sa de les seves funcions, i sempre que aquesta modifi-
cació tingui incidència en els esmentats béns i drets. Pel
que fa als béns i drets procedents dels ens locals s’es-
tarà al que disposin els convenis d’adscripció correspo-
nents.

36.3. Els béns i drets adscrits a l’Agència tenen la ma-
teixa consideració que tenien en el moment de l’ads-
cripció.

36.4. El patrimoni de l’Agència afecte al desenvolupa-
ment de les seves funcions té la consideració de domi-
ni públic com a patrimoni afectat a un servei públic, i
com a tal gaudeix de les exempcions en l’ordre tribu-
tari que corresponen als béns de la naturalesa esmenta-
da.

36.5. S’entén implícita la utilitat pública en relació amb
l’expropiació d’immobles pel que fa a les obres i els
serveis de l’Agència.

36.6. En tot allò no previst en aquest capítol són apli-
cables als béns i drets de l’Agència les previsions con-
tingudes a la Llei de patrimoni de la Generalitat.

ARTICLE 37. RECURSOS ECONÒMICS

37.1. Els recursos econòmics de l’Agència estan cons-
tituïts per:

a) Els que se li assignin amb càrrec als pressupostos de
la Generalitat de Catalunya inclosos els derivats del
contracte de relacions amb el Servei Català de la Salut.

b) Les contraprestacions que realitzin els ens locals
amb càrrec a llur pressupost en els termes previstos als
convenis de col·laboració establerts amb l’Agència.

c) Els rendiments procedents dels béns i drets propis o
que tingui adscrits.

d) Les taxes i preus públics derivats de l’exercici de la
seva activitat en l’àmbit de les competències de la Ge-
neralitat o la derivada de les competències locals en els
termes previstos als convenis de col·laboració establerts
amb l’Agència.

e) Els ingressos procedents de sancions administratives
i els derivats de resolucions judicials en l’àmbit de les
competències de la Generalitat o la derivada de les
competències locals en els termes previstos als conve-
nis de col·laboració establerts amb l’Agència.

f) Els crèdits i els préstecs que li siguin concedits.
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g) Les subvencions, les donacions i qualsevol altra
aportació voluntària d’entitats i particulars.

37.2. En tot cas, les taxes i preus públics derivats de
l’exercici de les seves activitats i els ingressos proce-
dents de sancions administratives i resolucions judici-
als, en l’àmbit de les competències de la Generalitat o
la derivada de les competències locals en els termes
previstos als convenis de col·laboració establerts de
comú acord amb l’Agència, s’afecten a l’Agència per
al compliment de les seves finalitats.

ARTICLE 38. PRESSUPOST

38.1. El pressupost de l’Agència es regeix pel que es-
tableix el text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya i les successives lleis de pressupostos de la
Generalitat.

38.2. El pressupost de l’Agència s’ha d’orientar
d’acord amb les previsions contingudes en el Pla de
Salut de Catalunya i ha d’incloure, pel que fa els pro-
grames, el desglossament adequat per serveis regionals.

38.3. D’acord amb la normativa aplicable a les modi-
ficacions pressupostàries, es poden acordar transferèn-
cies de crèdits dins el pressupost de l’Agència. L’òrgan
competent per acordar les esmentades transferències és
el Consell Rector, a proposta del/de la directora/a ge-
rent/a.

ARTICLE 39. RÈGIM D’IMPUGNACIÓ DELS ACTES

39.1. Contra els actes administratius de l’Agència les
persones interessades poden interposar recurs en els
mateixos casos, terminis i formes previstos per la legis-
lació sobre procediment administratiu.

39.2. Els actes dictats pels òrgans centrals de l’Agència
poden ésser objecte de recurs d’alçada davant el/la con-
seller/a de Sanitat i Seguretat Social, i els dels òrgans
dels serveis regionals, davant del/de la directora/a ge-
rent/a de l’Agència. Les resolucions dictades esgoten,
en ambdós casos, la via administrativa.

39.3. Les reclamacions previstes a les vies jurisdiccio-
nals civil i laboral s’han d’adreçar al/a la directora/a
gerent/a de l’Agència, a qui correspon llur resolució.

39.4. En els actes dictats en l’àmbit de competència
municipal s’estarà a allò que preveu la legislació muni-
cipal i de règim local

CAPÍTOL 2

COMPETÈNCIES DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT

ARTICLE 40. GOVERN DE LA GENERALITAT

Corresponen al Govern de la Generalitat, en relació a
l’Agència de Protecció de la Salut, les competències
següents:

a) L’aprovació de la seva estructura orgànica, llevat de
la de les seves unitats inferiors.

b) L’aprovació del projecte de pressupost.

c) L’acord de nomenament i cessament del/de la direc-
tora/a gerent/a.

d) L’aprovació de la relació de llocs de treballs.

e) Totes aquelles altres que li atribueix l’ordenament
vigent.

ARTICLE 41. DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT

SOCIAL

Corresponen al Departament de Sanitat i Seguretat
Social, en relació a l’Agència, les competències se-
güents:

a) La determinació dels criteris, les directrius i les pri-
oritats de les polítiques de protecció de la salut.

b) La direcció, la vigilància i la tutela de l’entitat.

c) Coordinar els programes d’investigació i els recursos
públics de qualsevol procedència, als efectes d’assolir
la màxima eficàcia.

d) Aprovar l’estructura de les unitats inferiors.

e) Aprovar els preus públics relatius a la prestació dels
serveis, com també la seva modificació i revisió.

f) La resolució de nomenament i cessament de les per-
sones membres del Consell Rector.

g) La resolució de nomenament i cessament de les per-
sones membres dels consells regionals.

h) Elevar al Govern la proposta de nomenament i ces-
sament del/de la directora/a gerent/a.

i) El nomenament i cessament dels/de les directors/es
de serveis regionals.

j) Aprovar les directrius d’actuació per fer efectives les
previsions del Pla de salut i del Pla de seguretat alimen-
tària de Catalunya en matèria de protecció de la salut.

k) Totes aquelles altres que li atribueixi l’ordenament
vigent.

ARTICLE 42. SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

Corresponen al Servei Català de la Salut, en relació a
l’Agència, l’avaluació dels serveis i activitats inclosos
en el contracte de relacions.

TÍTOL 5

LA PROTECCIÓ DE LA SALUT I ELS ENS LOCALS DE CATA-
LUNYA

ARTICLE 43. ELS SERVEIS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT

DELS ENS LOCALS

43.1. Els ens locals, d’acord amb les seves competèn-
cies, establertes a la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’or-
denació sanitària de Catalunya, la Llei 8/1987, de 15
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i la
normativa sanitària específica, són competents per a
prestar els següents serveis mínims en matèria de pro-
tecció de la salut:

a) Educació sanitària en matèria de protecció de la sa-
lut en l’àmbit de les competències locals.

b) Gestió del risc per a la salut derivat de la contamina-
ció del medi: aire, aigua i sòl.
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c) Gestió del risc per a la salut de les aigües de consum
públic.

d) Gestió del risc per a la salut dels establiments públics
i dels llocs d’habitatge i convivència humana, incloses
les piscines.

e) Gestió dels riscos per a la salut derivats dels produc-
tes alimentaris en les activitats del comerç minorista, la
restauració, la producció d’ordre local i el transport
intraurbà.

Als efectes d’aquest precepte es considera activitat de
restauració la venda d’aliments preparats, sigui activi-
tat principal o complementària d’un establiment, direc-
ta a la persona consumidora, amb o sense repartiment
a domicili. S’entén exclosa l’activitat de subministra-
ment d’aliments preparats per a col·lectivitats, altres
establiments o punts de venda.

f) Gestió dels riscos per a la salut derivats dels animals
domèstics, peridomèstics i plagues.

g) Policia sanitària mortuòria en l’àmbit de les compe-
tències locals.

43.2. Qualsevol altra activitat relacionada amb la ges-
tió en matèria de protecció de la salut de competència
local de conformitat amb la legislació vigent en la ma-
tèria.

ARTICLE 44. LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PROTECCIÓ DE

LA SALUT PELS ENS LOCALS

44.1. Els ens locals poden desenvolupar els serveis es-
pecificats en el punt anterior:

a) Directament o mitjançant la utilització de les formes
de gestió que preveu la legislació de règim local.

b) Encarregant l’execució dels serveis a l’Agència de
Protecció de la Salut, d’acord amb les activitats relaci-
onades a l’article 17 d’aquesta llei, mitjançant els cor-
responents convenis.

44.2. Els convenis d’encàrrec de la prestació de serveis
de protecció de la salut han de contemplar, com a mí-
nim:

a) Els serveis mínims, de competència local, que
l’Agència prestarà en el territori de la corresponent
administració local.

b) L’acord entre l’ens local i l’Agència respecte als al-
tres serveis que es convinguin.

c) Els acords respecte del personal i recursos que s’ads-
criguin, inclosos els referits als que fins a la data d’en-
trada en vigor d’aquesta Llei s’han estat aplicant a la
prestació de serveis de protecció de la salut.

d) La contraprestació econòmica en el cas d’aquells
serveis que, sense tenir la consideració de mínims obli-
gatoris, siguin acordats per les parts.

44.3. Els ens locals, en l’exercici de les seves compe-
tències en protecció de la salut, podran adoptar les
mesures d’intervenció administrativa relacionades al
Capítol 2 del Títol III d’aquesta Llei.

44.4. En qualsevol cas, l’Agència informarà dels resul-
tats de les intervencions relacionats amb els serveis que
presti, tant si són els serveis mínims de competència

municipal com si són serveis de competència de la
Generalitat, a l’Administració Local corresponent.

44.5. La gestió administrativa dels resultats de les ac-
tuacions de l’Agència en matèries de competència lo-
cal pertoquen a l’Administració local corresponent,
excepte que el conveni celebrat amb l’Agència establei-
xi una previsió diferent.

TÍTOL 6

RÈGIM SANCIONADOR

CAPÍTOL 1

LES INFRACCIONS

ARTICLE 45. LES INFRACCIONS

D’acord amb les previsions d’aquesta Llei i disposici-
ons concordants, constitueix infracció en matèria de
protecció de la salut:

a) Produir, distribuir o utilitzar primeres matèries o pro-
ductes additius obtinguts mitjançant tecnologies o ma-
nipulacions no autoritzades. O bé, emprar-los per ús
diferent o quantitat superior als autoritzats.

b) Produir, distribuir o comercialitzar aliments o pro-
ductes alimentaris obtinguts a partir d’animals o vege-
tals als quals s’hagin administrat productes zoosa-
nitaris, fitosanitaris o plaguicides autoritzats en unes
quanties superiors o amb finalitats diferents a les per-
meses, o als quals no s’hagi suprimit l’administració en
els terminis establerts.

c) Emprar materials, substàncies o mètodes no autorit-
zats o amb finalitat diferent o en quantitats superiors a
les autoritzades en els processos de producció, elabo-
ració, captació, tractament, transformació, conservació,
envasament, emmagatzematge, transport, distribució i
venda d’aliments, begudes i aigües de consum.

d) Incomplir els requisits higiènics i sanitaris, les obli-
gacions o les prohibicions establertes en aquesta Llei i
normes concordants.

e) El funcionament d’instal·lacions, establiments, ser-
veis i indústries o la realització d’activitats sense l’au-
torització sanitària corresponent.

f) Dificultar o impedir la tasca d’inspecció mitjançant
qualsevol acció u omissió.

g) La negativa o la resistència a subministrar o a faci-
litar la informació requerida per les autoritats sanitàri-
es corresponents, com també subministrar informació
inexacta o documentació falsa.

h) L’incompliment de les mesures cautelars establertes
en aquesta Llei i disposicions concordants.

i) L’incompliment dels requeriments específics que
formulin les autoritats sanitàries.

j) Distribuir productes sense les marques sanitàries pre-
ceptives o sense que aquestes s’adeqüin a les condici-
ons previstes.
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k) Distribuir o vendre productes quan ha transcorregut
la data de duració màxima o la data de caducitat indi-
cada en les etiquetes, o la manipulació d’aquestes da-
des.

l) Preparar, distribuir, subministrar o vendre productes
que continguin agents físics, químics o biològics en
quantitat o condicions suficients per produir o transme-
tre malalties o en quantitats que superin els límits regla-
mentàriament establerts.

m) Desviar per al consum humà productes no aptes per
aquest consum o destinats específicament per a altres
usos.

n) Les irregularitats que es produeixin per manca dels
controls i precaucions exigibles en l’activitat, servei o
instal·lació de què es tracti.

ARTICLE 46. CRITERIS PER A LA QUALIFICACIÓ DE LES

INFRACCIONS

Les infraccions de l’article anterior es qualifiquen com
a lleus, greus o molt greus, tenint en compte els crite-
ris de risc per a la salut, quantia de l’eventual benefici
obtingut, grau d’intencionalitat, gravetat de l’alteració
sanitària i social produïda, generalització de la infrac-
ció i reincidència.

ARTICLE 47. QUALIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS

En funció dels criteris esmentats a l’article anterior:

a) Es consideren infraccions lleus:

– Les simples irregularitats en l’observança d’aquesta
Llei, sense transcendència directa per a la salut.

– Les comeses per simple negligència, sempre que l’al-
teració o risc sanitari produïts hagin estat d’escassa
entitat.

– Les que, d’acord amb els criteris d’aquest article i
l’anterior, mereixin la consideració d’infraccions lleus
o no procedeixi la seva qualificació com a infraccions
greus o molt greus.

b) Es consideren infraccions greus.

– Les que rebin expressament aquesta qualificació en la
normativa específica aplicable en cada cas, quan tin-
guin transcendència per a la salut.

– Les que siguin concurrents amb altres infraccions
sanitàries lleus, o hagin servit per facilitar-les o enco-
brir-les.

– Les que produeixin un risc i/o dany greu per a la sa-
lut.

– La reincidència en la comissió d’infraccions lleus, en
els últims dos anys.

– Les que d’acord amb els criteris d’aquest capítol
mereixin la qualificació de greus o no procedeixi la
seva qualificació com a infraccions lleus o molt greus.

c) Es consideren infraccions molt greus:

– Les que rebin expressament aquesta qualificació en la
normativa específica aplicable en cada cas, quan tin-
guin transcendència per a la salut.

– Les que siguin concurrents amb altres infraccions
sanitàries greus, o hagin servit per facilitar-les o enco-
brir-les.

– Les que produeixin risc i/o dany molt greus per a la
salut.

– La reincidència en la comissió d’infraccions greus en
els últims cinc anys.

– Les que d’acord amb els criteris d’aquest capítol
mereixin la qualificació de molt greus o no procedeixi
la seva qualificació com a infraccions lleus o greus.

CAPÍTOL 2

LES SANCIONS

ARTICLE 48. SANCIONS

48.1. Les infraccions relacionades en el capítol anteri-
or seran sancionades amb multes d’acord amb la gra-
duació següent:

a) Infraccions lleus, fins a 4.000 euros.

b) Infraccions greus, des de 4.001 fins a 60.000 euros,
podent-se superar aquesta xifra fins el quíntuple del
valor dels productes o serveis objecte de la infracció.

c) Infraccions molt greus, des de 60.001 fins a 600.000
euros, podent-se rebassar aquesta xifra fins el quíntu-
ple del valor dels productes o serveis objecte de la in-
fracció.

48.2. A més, en el supòsit d’infraccions molt greus, pot
acordar-se, pel Govern de la Generalitat, el tancament
temporal de la instal·lació, establiment, servei o indús-
tria per un termini màxim de 5 anys.

48.3. Les quanties assenyalades anteriorment poden ser
revisades i actualitzades periòdicament pel Govern.

ARTICLE 49. ALTRES MESURES

No tenen caràcter de sanció la clausura o tancament de
les instal·lacions, establiments, serveis o indústries que
no comptin amb les prèvies autoritzacions sanitàries, o
la suspensió del seu funcionament, fins que se subsanin
els defectes o es compleixin els requisits exigits per
raons de protecció de la salut, així com la destrucció de
productes quan raons de protecció de la salut ho acon-
sellin.

CAPÍTOL 3

DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR

ARTICLE 50. PRINCIPIS GENERALS

El procediment sancionador en matèria de protecció de
la salut s’ajustarà a les disposicions legals relatives al
procediment administratiu i a les normes dictades pel
Govern de la Generalitat sobre procediment sanciona-
dor, així com a la normativa de desplegament d’aquesta
Llei.
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ARTICLE 51. PRESCRIPCIÓ

51.1. Les infraccions qualificades com a lleus prescri-
uen a l’any; les qualificades com a greus als dos anys;
i les qualificades com a molt greus als quatre anys. El
termini de la prescripció començarà a comptar des del
dia en què s’hagi comès la infracció i s’interromprà des
del moment en què el procediment es dirigeixi contra
la persona presumpta infractora.

51.2. L’acció per perseguir les infraccions caducarà un
cop coneguda per l’administració l’existència d’una
infracció, finalitzades les diligències dirigides a l’acla-
riment dels fets i havent transcorregut un any sense que
l’autoritat competent hagi ordenat incoar el procedi-
ment oportú.

ARTICLE 52. ELS ÒRGANS DE LA GENERALITAT COMPE-
TENTS PER IMPOSAR LES SANCIONS

El Govern de la Generalitat és competent per imposar
les sancions previstes en la present Llei quan sobrepas-
sin la xifra de 400.001 euros. El/la conseller/a de Sani-
tat i Seguretat Social és competent per imposar les san-
cions previstes en la present Llei compreses entre
60.001 euros i 400.000 euros. El/la directora/a gerent/
a de l’Agència és competent per imposar les sancions
previstes en la present Llei fins a 60.000 euros.

ARTICLE 53. COMPETÈNCIES SANCIONADORES DE L’ADMI-
NISTRACIÓ LOCAL DE CATALUNYA

53.1. Correspon als ens locals territorials de Catalunya
l’exercici de la potestat sancionadora en l’àmbit de llurs
competències.

En l’àmbit municipal, el/la alcalde/essa és competent
per imposar les sancions previstes en la present Llei
fins a 100.000 euros i el ple de la corporació per impo-
sar les sancions previstes en la present Llei fins a
300.000 euros.

En l’àmbit comarcal el/la president/a del consell és
competent per imposar les sancions previstes en aques-
ta Llei fins a 100.000 euros, i el ple del consell per
imposar les sancions previstes en aquesta Llei fins a
300.000 euros.

Els expedients sancionadors incoats i instruïts pels ens
locals en els quals, d’acord amb la proposta de resolu-
ció, correspongui imposar una sanció superior a
300.000 euros, es trametran a l’òrgan competent per
resoldre per import de la quantia.

53.2 Els ens locals poden encarregar a l’Agència de
Protecció de la Salut, mitjançant els convenis correspo-
nents, la gestió de la instrucció d’expedients sanciona-
dors en l’àmbit de llurs competències. La formalització
d’aquest encàrrec no alterarà, en cap cas, la titularitat de
la potestat sancionadora, que correspondrà a l’òrgan
local competent.

ARTICLE 54. COMPETÈNCIES SANCIONADORES DE L’AGÈN-
CIA DE SALUT PÚBLICA I MEDI AMBIENT DE BARCELONA

54.1. El/la president/a de l’Agència de Salut Pública i
Medi Ambient de Barcelona, esmentada a l’article 29
d’aquesta Llei, és competent per imposar les sancions
previstes en la present Llei fins a 60.000 euros, en

l’exercici de les funcions que aquesta Llei assigna a
l’Agència de Protecció de la Salut.

54.2. Els expedients sancionadors, incoats i instruïts per
l’Agència de Salut Pública i Medi Ambient de Barce-
lona en l’exercici de les de les funcions que aquesta
Llei assigna a l’Agència de Protecció de la Salut, en els
quals d’acord amb la proposta de resolució, correspon-
gui imposar una sanció superior a 60.000 euros es tra-
metran a l’òrgan competent per resoldre per import de
la quantia.

ARTICLE 55. COMPETÈNCIES SANCIONADORES DEL CON-
SELH GENERAU DERA VAL D’ARAN

55.1. El/la president/a del Conselh Generau dera Val
d’Aran és competent per imposar les sancions previs-
tes en la present Llei fins a 60.000 euros, en l’exercici
de les funcions que aquesta Llei assigna a l’Agència de
Protecció de la Salut.

55.2. Els expedients sancionadors, incoats i instruïts
pels òrgans sanitaris del Conselh Generau dera Val
d’Aran en l’exercici de les de les funcions que aques-
ta Llei assigna a l’Agència de Protecció de la Salut, en
els quals, d’acord amb la proposta de resolució corres-
pongui imposar una sanció superior a 60.000 euros es
trametran a l’òrgan competent per resoldre per import
de la quantia.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

1. L’Agència de Protecció de la Salut assumirà les se-
ves funcions en un termini màxim d’un any comptador
des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

2. Reglamentàriament s’adaptarà l’estructura dels ser-
veis centrals i territorials del Departament de Sanitat i
Seguretat Social per tal de fer efectives les previsions
d’aquesta Llei.

3. El/la conseller/a d’Economia i Finances durà a terme
les modificacions pressupostàries que es requereixen
per complir el que preveu aquesta Llei.

4. Els partits mèdics, farmacèutics i veterinaris s’extin-
giran automàticament a mesura que es constitueixin els
serveis regionals i sectors corresponents de l’Agència
de Protecció de la Salut.

5. Se suprimeixen les cases de socors a mesura que es
constitueixin els serveis regionals i sectors correspo-
nents de l’Agència de Protecció de la Salut.

6. Un cop establerta la relació de llocs de treball de
l’Agència, les places corresponents als cossos de met-
ges titulars, farmacèutics titulars, practicants titulars, i
llevadores titulars quedaran amortitzades automàtica-
ment en el moment que restin vacants.

7. Les places de persones funcionàries adscrites a cases
de socors s’amortitzen automàticament un cop establer-
ta la relació de llocs de treball de l’Agència. Les perso-
nes titulars gaudiran del dret d’opció segons correspon-
gui, d’acord amb les disposicions transitòries d’aquesta
Llei.

8. Els departaments de la Generalitat de Catalunya
competents en matèries d’agricultura, comerç i sanitat
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hauran d’establir protocols de coordinació amb l’objec-
tiu de fer efectius els controls que demana la legislació
vigent i establir entre els un sistema de comunicació
dels controls efectuats, d’acord amb les directius esta-
blertes al Pla de seguretat alimentària de Catalunya.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

1. El personal funcionari dels cossos de metges i prac-
ticants titulars, que s’hagi incorporat als equips d’aten-
ció primària en els termes que preveu la disposició tran-
sitòria quarta del Decret 84/1985, de 21 de març, de
mesures per a la reforma de l’atenció primària de salut
a Catalunya, i l’Ordre del Departament de Sanitat i
Seguretat Social de 6 de maig de 1986, ha d’optar en-
tre les alternatives següents:

a) Integrar-se a l’Agència de Protecció de la Salut per
dur a terme les tasques que aquesta entitat té encoma-
nades, mantenint la seva condició de funcionari o fun-
cionària, adscrit a l’Agència, amb la jornada de treball
ordinària del personal que desenvolupa funcions admi-
nistratives i/o tècniques al servei de l’Administració de
la Generalitat. El personal a què es refereix aquesta
disposició percebrà les retribucions que determini per
a la seva plaça la relació de llocs de treball.

b) Desenvolupar únicament les tasques pròpies dels
equips d’atenció primària, amb la jornada de treball
que aquests tenen establerta. Aquest personal continu-
arà percebent les retribucions que venia acreditant fins
el moment d’exercir aquest dret d’opció. Això no obs-
tant, el complement específic a què es refereix la dispo-
sició transitòria 1, paràgraf primer, in fine, de l’Ordre
del Departament de Sanitat i Seguretat Social de 2
d’abril de 1987, per la qual s’estableix el règim
retributiu de diversos col·lectius de personal adscrit a
l’Institut Català de la Salut, tindrà caràcter personal,
transitori i absorbible.

c) Seguir desenvolupant les tasques pròpies dels equips
d’atenció primària i les de protecció de la salut. Pel que
fa a les tasques de protecció de la salut, aquest perso-
nal resta adscrit funcionalment a l’Agència. Reglamen-
tàriament s’establirà el règim de dedicació horària per
a aquestes tasques, al marge de l’establert amb caràc-
ter general per a les activitats inherents als equips
d’atenció primària. Aquest personal continuarà perce-
bent les retribucions que venia acreditant fins al mo-
ment d’exercir aquest dret d’opció.

1.2. Per Ordre del conseller de Sanitat i Seguretat So-
cial s’establirà el procediment per a l’exercici del dret
d’opció a què es refereix aquesta disposició.

1.3. Quan les persones interessades no manifestin, en
els terminis fixats en el procediment establert a l’efec-
te, l’opció escollida, s’entén que opten per la prevista
a l’apartat 1, lletra c), d’aquesta disposició.

2. El personal funcionari dels cossos de metges i prac-
ticants titulars que hagi optat per no integrar-se als
equips d’atenció primària a l’empara del que preveu la
disposició transitòria quarta del Decret 84/1985, de 21
de març i l’Ordre del Departament de Sanitat i Segure-
tat Social de 6 de maig de 1986 ha d’optar entre les
alternatives següents:

a) Integrar-se a l’Agència de Protecció de la Salut per
dur a terme les tasques que aquesta té encomanades,
mantenint la seva condició de persona funcionària, ads-
crita a l’Agència, amb la jornada de treball ordinària
pròpia del personal que desenvolupa funcions adminis-
tratives i/o tècniques al servei de l’Administració de la
Generalitat. El personal a què es refereix aquest apar-
tat percebrà les retribucions que es fixin per a la seva
plaça en la relació de llocs de treball.

b) Seguir desenvolupant les tasques que li corresponen
d’acord amb el que estableix l’article 3 de l’Ordre del
Departament de Sanitat i Seguretat Social de 6 de maig
de 1986. Pel que fa al desenvolupament de les tasques
de protecció de la salut, aquest personal resta adscrit
funcionalment a l’Agència. Reglamentàriament s’esta-
blirà el règim de dedicació horària per a aquestes tas-
ques, al marge de l’establert amb caràcter general per
a les tasques assistencials. El personal a què es refereix
aquest apartat continuarà percebent les retribucions que
venia acreditant fins el moment d’exercir aquest dret
d’opció.

2.2. Per Ordre del conseller o consellera de Sanitat i
Seguretat Social s’establirà el procediment per a l’exer-
cici del dret d’opció a què es refereix aquesta disposi-
ció.

2.3. Quan les persones interessades no manifestin l’op-
ció escollida, en els terminis fixats en el procediment
establert a l’efecte, s’entén que opten per la prevista en
l’apartat 2.1, lletra b), d’aquesta disposició.

3. El personal funcionari dels cossos de metges i prac-
ticants titulars que presti serveis en àrees bàsiques de
salut en què no s’hagi implantat l’equip d’atenció pri-
mària corresponent podrà optar per les alternatives se-
güents:

a) Integrar-se a l’Agència de Protecció de la Salut per
dur a terme les tasques que aquesta té encomanades,
mantenint la seva condició de persona funcionària, ads-
crit a l’Agència, amb la jornada de treball ordinària
pròpia del personal funcionari que desenvolupa funci-
ons administratives i/o tècniques al servei de l’Admi-
nistració de la Generalitat. El personal a que es refereix
aquest apartat percebrà les retribucions que es fixin per
a la seva plaça en la relació de llocs de treball.

b) Desenvolupar únicament les tasques pròpies dels
equips d’atenció primària.

Aquesta opció es materialitzarà en el moment de l’efec-
tiva constitució de l’equip. A aquests efectes, es condi-
cionaran les places del personal que hagi escollit aques-
ta opció.

Mentre no es constitueixi l’equip d’atenció primària
corresponent, aquest personal mantindrà les seves retri-
bucions i funcions. Pel que fa a les tasques de protec-
ció de la salut restarà adscrit funcionalment a l’Agèn-
cia.

c) Seguir desenvolupant les tasques assistencials, de
promoció de la salut i de protecció de la salut. Pel que
fa a les activitats de protecció de la salut aquest perso-
nal resta adscrit funcionalment a l’Agència.
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3.2. Són d’aplicació a les opcions b) i c) de l’apartat
anterior les condicions de treball previstes als epígrafs
b) i c) de l’apartat 1 de la disposició transitòria prime-
ra, respectivament.

3.3. Per Ordre del conseller o consellera de Sanitat i
Seguretat Social s’establirà el procediment per a l’exer-
cici del dret d’opció previst en aquesta disposició.

3.4. Quan les persones interessades no manifestin l’op-
ció escollida, en els terminis fixats en el procediment
establert a l’efecte, s’entén que opten per la prevista a
l’apartat 1, lletra c) d’aquesta disposició.

4. Les persones funcionàries del cos de farmacèutics
titulars amb destinació definitiva podran optar per les
alternatives següents:

a) Integrar-se a l’Agència de Protecció de la Salut per
dur a terme les tasques que aquesta entitat té encoma-
nades, mantenint la seva condició de persona funcionà-
ria, adscrita a l’Agència, amb la jornada de treball or-
dinària pròpia del personal funcionari que desenvolupà
les funcions administratives i/o tècniques al servei de
l’Administració de la Generalitat. Aquest personal per-
cebrà les retribucions que es fixin per a la seva plaça en
la relació de llocs de treball.

Aquesta opció és incompatible amb la titularitat d’una
oficina de farmàcia.

b) Continuar desenvolupant les funcions pròpies de
l’oficina de farmàcia i les de protecció de la salut.

Pel que fa a les tasques de protecció de la salut, aquest
personal resta adscrit funcionalment a l’Agència. Re-
glamentàriament es determinarà el règim de dedicació
horària propi d’aquestes tasques, al marge de l’establert
pel que fa a les activitats inherents a l’oficina de farmà-
cia.

Aquest personal continuarà percebent les retribucions
que venia acreditant del Departament de Sanitat i Segu-
retat Social fins el moment d’exercir aquest dret d’op-
ció.

4.2. Per Ordre del conseller o consellera de Sanitat i
Seguretat Social s’establirà el procediment per a l’exer-
cici del dret d’opció a què es refereix aquesta disposi-
ció.

4.3. Quan les persones interessades no manifestin l’op-
ció escollida en els terminis fixats en el procediment
establert a l’efecte, s’entén que opten per la prevista en
l’apartat 1, lletra b), d’aquesta disposició.

5. Les persones funcionàries del cos de titulats superi-
ors, veterinaris de la Generalitat de Catalunya, vincula-
des al departament de Sanitat i Seguretat Social que
realitzin funcions de protecció de la salut o coincidents
o vinculades amb les finalitats o objectius de l’Agència
resten adscrites a l’Agència de Protecció de la Salut en
les mateixes condicions que els hi són d’aplicació a
l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

6. Les persones funcionàries dels cossos d’administra-
ció general i dels cossos especials de la Generalitat de
Catalunya i del Departament de Sanitat i Seguretat So-
cial que realitzen funcions atribuïdes a l’Agència de
Protecció de la Salut en virtut de la present Llei, així

com funcions d’administració i gestió i d’altres funci-
ons auxiliars vinculades a aquestes, resten adscrites a
l’Agència, mitjançant Resolució del/de la secretari/a
general del Departament de Sanitat i Seguretat Social,
en les mateixes condicions que els hi són d’aplicació a
l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

7. Les previsions contingudes en les disposicions tran-
sitòries anteriors, s’implementaran a mesura que es
constitueixi l’estructura administrativa de l’Agència.

8. Les persones funcionàries del cos de llevadores titu-
lars resten adscrites a l’Institut Català de la Salut en les
mateixes condicions que els hi són d’aplicació a l’en-
trada en vigor d’aquesta Llei.

9. El Govern de la Generalitat ha d’adoptar les mesu-
res pertinents tendents a l’homogeneïtzació de les con-
dicions de treball entre els diferents col·lectius i catego-
ries que integren l’Agència de Protecció de la Salut.

10. Mentre l’Agència de Protecció de la Salut no assu-
meixi el desenvolupament de llurs funcions, aquestes
les continuaran realitzant els òrgans i els serveis corres-
ponents del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

11. En el moment en què assumeixi les seves funcions,
l’Agència de Protecció de la Salut s’ha de subrogar en
els contractes i els convenis que tingui establerts el
Departament de Sanitat i Seguretat Social i els organis-
mes que en depenen als efectes del desenvolupament
de les funcions de protecció de la salut o relacionades
amb aquestes.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroga la Llei 15/1983, de 14 de juliol, de la higie-
ne i el control alimentaris, llevat dels articles 8, 9, 10,
11, 27, 28, 29, 30, 31 i 32, que mantindran la seva vi-
gència mentre no es produeixi el desplegament regla-
mentari de la present Llei.

N. de la R.: Els Antecedents d’aquest Projecte de llei
poden ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la
Llei 16/1990, del 13 de juliol, sobre el
règim especial de la Vall d’Aran
Tram. 202-00116/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 42333) i Grup Parlamentari Socia-
listes - Ciutadans pel Canvi (reg. 42339).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.05.2002 al 18.05.2002).

Finiment del termini: 21.05.2002 - 9:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 13.05.2002.
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Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds (reg. 42504).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2002 al 22.05.2002).

Finiment del termini: 23.05.2002 - 9:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.05.2002.

Proposició de llei sobre la protecció
dels animals
Tram. 202-00144/06

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en ses-
sió tinguda el dia 9 de maig de 2002, d’acord amb els
articles 97.1 i concordants del Reglament, ha nomenat
la Ponència per a elaborar l’Informe sobre la Proposi-
ció de llei sobre la protecció dels animals i les esmenes
presentades, que resta constituïda pels membres se-
güents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Sr. Josep Rull i Andreu

Grup Socialista al Parlament de Catalunya:

Sr. Joan Roma i Cunill

Grup Parlamentari Popular:

Sr. Rafel Luna i Vivas

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya:

Sr. Joan Ridao i Martín

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds
(ICV):

Sra. Bet Font i Montanyà

Palau del Parlament, 9 de maig de 2002

La secretària El president de la Comissió
Marta Camps i Torrens Jordi Ausàs i Coll

Proposició de llei de modificació de la
Llei 7/1993, de 30 de setembre, de car-
reteres
Tram. 202-00151/06

Presentació: Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 42129 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es determina als articles 106 i concordants del Regla-
ment de la Cambra, presenta per a la seva tramitació la
següent Proposició de llei de modificació de la Llei 7/
1993, de 30 de setembre, de carreteres.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2002

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

ANNEX

PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 7/1993,
DE 30 DE SETEMBRE, DE CARRETERES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

«La Generalitat té competència exclusiva sobre les car-
reteres i els camins l’itinerari dels quals transcorre ín-
tegrament per territori de Catalunya, en virtut del que
disposa l’article 9.14 de l’Estatut d’autonomia.

En exercici d’aquesta competència, el Parlament va
aprovar la Llei 16/1985, de l’11 de juliol, d’ordenació
de les carreteres de Catalunya, en virtut de la qual
s’adaptava, d’una banda, la Llei 51/1974, del 19 de
desembre, a les peculiaritats de la xarxa viària catala-
na i es configurava, d’altra banda, el Pla de carreteres
de Catalunya com a instrument bàsic de planificació, en
el marc de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de
política territorial. En compliment de la dita Llei 16/
1985, el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla de
carreteres de Catalunya, mitjançant el Decret 311/1988,
del 25 d’octubre, amb la naturalesa de pla territorial
sectorial.» Finalment, el Parlament, en l’exercici de la
seva competència va aprovar la Llei 7/1993 de 30 de
setembre, de carreteres, per tal d’adequar tot allò ante-
riorment legislat al nou marc regulador de l’ordenació
territorial i els nous requeriments socioeconòmics so-
brevinguts desprès de l’aprovació del Pla.

En haver exhaurit el Pla de Carreteres el termini de vi-
gència del mateix, sense que les seves previsions hagin
estat assolides, i atès que l’evolució socioeconòmica i
el creixement econòmic troben en l’escull d’una xarxa
de carreteres deficitària un dels problemes més greus
per al desenvolupament equilibrat i sostenible del ter-
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ritori, es fa necessari modificar l’actual Llei 7/1993 per
tal que, a l’empara del nou text, es pugui reformular
també el Pla, a l’objecte de disposar d’instruments ade-
quats i eficaços per a l’adaptació de la xarxa viària ca-
talana als requeriments de la situació present i a mig
termini del primer decenni del segle XXI.

Un concepte nou, en aquesta línia, és la distinció de
principi entre dues classes de xarxa: la bàsica i la capil·-
lar, entenent que la primera atén els grans itineraris ter-
ritorials, interns de Catalunya o de caràcter estatal i
continental que travessen el país, i la segona els diver-
sos teixits de la malla viària que distribueixen els flu-
xos aportats per la xarxa bàsica al territori, o els que
genera al sí del mateix l’activitat econòmica i de des-
plaçament de les persones. La xarxa capil·lar admet al
seu torn tres categories bàsiques: les xarxes arterials
d’àrees urbanes, les xarxes regionals i les locals, la fun-
cionalitat i titularitat de les quals resten descrites a l’ar-
ticle tercer del Títol primer de la present Llei. A banda
de la major adequació a la realitat física de la mobili-
tat i de la pròpia xarxa, aquesta classificació cerca la
descentralització de la seva gestió, aproximant als ens
territorials regionals la planificació i explotació d’unes
xarxes que són supramunicipals però la dinàmica de les
quals obeeix a fenòmens bàsicament locals.

Tot plegat fa ineludible la redacció d’un Pla Global de
Mobilitat, en paral·lel a la redacció del nou Pla de car-
reteres, de manera que les determinacions d’aquest res-
tin vinculades a la intermodalitat del transport, singu-
larment el de tipus ferroviari, i especialment en el cas
de les xarxes arterials d’àrees urbanes.

El nou Pla de carreteres, en funció del Pla Global de
Mobilitat, prioritzarà les actuacions en la xarxa capil·-
lar (arterial, regional i local) adequant-la a l’ús del
transport públic i col·lectiu i a les diferents modalitats
de transport, inclòs el desplaçament de vianants i l’ús
de la bicicleta, que a cavall de les xarxes locals, hauria
de constituir-se en una xarxa específica de carrils de
bicicleta per a l’accessibilitat del territori.

Aquestes mesures, adreçades a l’ús sostenible de les
xarxes, seran complementades de forma prioritària amb
l’avaluació estratègica dels plans i programes, bàsica-
ment orientats a la presentació d’alternatives, tal pel
que fa a l’impacte sobre el medi natural com pel que fa
a l’impacte sociofísic sobre l’estructura urbana i la
implantació d’activitats sobre el territori. El Pla marca-
rà com a prioritat bàsica la conservació física de les
xarxes existents i futures, acompanyant les seves deter-
minacions amb els oportuns plans de manteniment, que
hauran de reproduir-se als Plans zonals.

Per tot el que s’ha exposat el Grup Parlamentari Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi presenta la següent Propo-
sició de Llei de modificació de la Llei 7/1993, de 30 de
setembre, de Carreteres.

ARTICLE NÚM. 1

Es modifica l’article 3 de la Llei 7/1993, de 30 de se-
tembre, de carreteres, que quedarà redactat amb els ter-
mes següents:

«Article 3

Classificació funcional i titularitat de la xarxa

1. Les carreteres es classifiquen, segons llur funció,
dins les xarxes següents:

a) Xarxa bàsica: Definida com la que serveix de suport
al trànsit de pas i de llargues distàncies. Contempla
dues tipologies en funció de la naturalesa de l’itinerari
i de la seva titularitat:

1. Xarxa bàsica d’abast estatal: d’alta capacitat, de
titularitat i gestió estatal.

2. Xarxa bàsica d’abast autonòmic: de titularitat auto-
nòmica i gestionada per la Generalitat de Catalunya.

b) Xarxa arterial d’àrees urbanes: Reparteix fluxos
d’àmbit metropolità, generats de forma majoritària des
del propi àmbit i en connexió amb la xarxa bàsica. La
titularitat d’aquestes xarxes arterials és de la Genera-
litat de Catalunya, i són gestionades per les Regions.

c) Xarxa regional: Reparteix els fluxos de la xarxa
bàsica a nivell intercomarcal. És de titularitat de la
Generalitat de Catalunya i és gestionada per les Regi-
ons.

d) Xarxa Local: Reparteix fluxos de la xarxa bàsica i
regional a nivell subcomarcal i municipal. La titulari-
tat d’aquesta xarxa i la seva gestió correspon a la Re-
gió».

ARTICLE NÚM. 2

Es modifica l’article 4 de la Llei 7/1993, de 30 de se-
tembre, de carreteres, que quedarà redactat amb els ter-
mes següents:

«Article 4

Classificació tècnica de la xarxa

1. Les carreteres es classifiquen, en atenció a llurs ca-
racterístiques tècniques, independentment de la seva
funció i titularitat, en vies segregades i carreteres con-
vencionals.

2. Integren les vies segregades les autopistes i les vies
preferents.

2.1 Són autopistes les carreteres destinades a l’exclu-
siva circulació d’automòbils i senyalitzades com a tals
que reuneixen les característiques següents:

a) No hi tenen accés directe les propietats confrontants,
i les seves incorporacions i sortides estan dotades sem-
pre de vies d’acceleració i de desacceleració, respec-
tivament.

b) No creuen ni són creuades a nivell per cap via de
comunicació, ni servitud de pas.

c) Tenen calçades diferents per a cada sentit de circu-
lació, separades entre si per una franja de terreny no
destinada a la circulació o, en supòsits excepcionals,
per altres mitjans.

2.2 Són vies preferents les carreteres d’una o més cal-
çades, amb limitació d’accessos a les propietats con-
frontants i enllaços a diferent nivell.

3. Són carreteres convencionals les que no reuneixin les
característiques pròpies de les categories anteriors. En
funció de les seves pròpies característiques es classifi-
quen en:
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a) Travesseres urbanes: tenen tractament de via urba-
na a nivell de carrer, amb voreres i serveis.

b) Vies urbanes: admeten un trànsit multimodal, no
solament el de vehicle automòbil, i també la instal·lació
de serveis bàsics (clavegueram, portada d’aigües,
instal·lacions tècniques de transmissió de dades o con-
ducció energètica) a la zona de domini públic en les
condicions especificades al Capítol III del Títol Quart
del present text legal. S’admet la construcció de carrils
de bicicleta i passos de vianants a les zones de domini
públic i de servitud, amb les adequades condicions de
seguretat i en les condicions esmentades al Capítol III
del Títol Quart.

c) Vies interurbanes: reservades bàsicament al vehicle
automòbil, admetent-se el carril bicicleta a la zona de
domini públic en les condicions esmentades al Capítol
III del Títol Quart, amb l’adequació prèvia de la ma-
teixa i les adequades condicions de seguretat».

ARTICLE NÚM. 3

Es modifica l’article 5 de la Llei 7/1993, de 30 de se-
tembre, de carreteres, que quedarà redactat amb els ter-
mes següents:

«Article 5

Conceptes tècnics

Per a la interpretació i l’aplicació d’aquesta Llei, es
defineixen els conceptes tècnics següents:

a) Àrees de servei: les zones confrontants amb les car-
reteres que són dissenyades expressament per a situar-
hi instal·lacions i serveis destinats a resoldre les neces-
sitats dels vehicles i donar seguretat i comoditat als
usuaris de la carretera.

b) Aresta exterior de la calçada: l’extrem exterior de la
part de la carretera destinada a la circulació de vehi-
cles en general.

c) Aresta exterior d’esplanació: la intersecció del ter-
reny natural amb els talussos de desmunt, del terraple-
nament o, si s’escau, dels murs de sosteniment.

d) Element funcional de la carretera: tota zona perma-
nentment afectada a la conservació de la carretera o a
l’explotació del servei públic viari, com les destinades a
descans, estacionament, serveis de control del trànsit,
instal·lacions per a l’explotació de la via, auxili i atenció
mèdica d’urgència, peatges, parades d’autobusos i altres
finalitats auxiliars de la via. Dins de les carreteres con-
vencionals, i en les categories de vies urbanes i vies in-
terurbanes, d’acord amb el que preveu el Capítol III, els
passos de vianants i els carrils de bicicleta tenen la con-
sideració d’element funcional de la carretera.

e) Estació de servei i unitat de subministrament: les
instal·lacions destinades a la venda al públic de gaso-
lines i gasoils d’automoció que comptin amb els ele-
ments determinats a aquest efecte per la normativa
aplicable en aquesta matèria.»

ARTICLE NÚM. 4

Es modifica l’article 11.2 de la Llei 7/1993, de 30 de
setembre, de carreteres, que quedarà redactat amb els
termes següents:

«2. El Pla de carreteres de Catalunya té caràcter de pla
territorial sectorial, de conformitat amb la Llei 23/
1983, del 21 de novembre, de política territorial.

El Pla de carreteres, es realitzarà de conformitat amb
les determinacions establertes amb caràcter previ pel
Pla Global de Mobilitat i ha d’incorporar les següents
determinacions:

a) Un Pla d’Ús i Foment del transport col·lectiu en la
xarxa viària.

b) Planificació i reserva de sòl destinada a ampliar i
completar la xarxa ferroviària en els grans corredors
viaris.

c) Una xarxa de camins i carrils per a l’ús dels ciclistes.»

ARTICLE NÚM. 5

Es modifica l’article 11.3 de la Llei 7/1993, de 30 de
setembre, de carreteres, que quedarà redactat amb els
termes següents:

«3. Correspon al Pla de carreteres de Catalunya:

a) definir la xarxa bàsica

b) assenyalar les condicions per a definir les xarxes ar-
terials d’àrees urbanes i les xarxes regionals i les locals

c) establir el règim general de les vies pertanyents a
totes les xarxes.

d) definir l’abast i els criteris dels Plans zonals de les
xarxes arterials d’àrees urbanes i les xarxes regionals
atenent en cada cas a les peculiaritats de l’àmbit, amb
col·laboració amb les Regions que els han de gestionar.

e) redactar un catàleg de les interseccions de tota la
xarxa, en totes les seves categories.»

ARTICLE NÚM. 6

Es modifica l’article 11.4 de la Llei 7/1993, de 30 de
setembre, de carreteres, que quedarà redactat amb els
termes següents:

«4. L’aprovació del Pla de Carreteres i de les seves
modificacions o revisions correspon al Govern de la
Generalitat, a proposta del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques. El procediment d’apro-
vació requerirà l’obertura d’un període de consulta
institucional, durant dos mesos, en el qual s’han de
requerir l’informe de les administracions públiques
afectades i dels organismes que es determinin. Així
mateix, s’ha de sotmetre al procediment d’avaluació
d’impacte ambiental de plans i programes, per tal que
es puguin avaluar les possibles alternatives, d’acord
amb el procediment que es determini per reglament.»

ARTICLE NÚM. 7

S’addiciona un nou article 11 bis a la Llei 7/1993, de 30
de setembre, de carreteres, que quedarà redactat amb
els termes següents:

«Article 11 bis

Plans Zonals

1. Els Plans Zonals són l’instrument que defineix el
contingut i l’estructura de la xarxa viària en el cas de
les xarxes arterials d’àrees urbanes, regionals i locals.

3.01.02.

3. TRAMITACIONS EN CURS



21 de maig de 2002 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 298

42

2. Els Plans Zonals de les xarxes arterials d’àrees ur-
banes i locals es realitzen per les Regions i són apro-
vats per la Generalitat. En el cas de les xarxes locals
són realitzats i aprovats per les Regions.

3. Els Plans Zonals són gestionats per les Regions.»

ARTICLE NÚM. 8

Es modifica l’article 12.2 de la Llei 7/1993, de 30 de
setembre, de carreteres, que quedarà redactat amb els
termes següents:

«2. Els projectes de traçat a què es refereix l’article
13.1.b) un cop entren en vigor i als efectes del plane-
jament urbanístic, prevalen sobre les determinacions
d’aquest en el cas de les xarxa bàsica, arterial d’àre-
es urbanes i regional.»

ARTICLE NÚM. 9

S’addiciona a l’article 13 de la Llei 7/1993, de 30 de
setembre, de carreteres un nou apartat 3, que quedarà
redactat amb els termes següents:

«3. Els criteris de disseny hauran de respectar el que
determini el Pla de carreteres per a cada via en rela-
ció als següents paràmetres:

a) Velocitat de projecte

b) Uniformitat de la velocitat de projecte

c) Amplada de carril

d) Alçada lliure.»

ARTICLE NÚM. 10

S’addiciona un nou article 13 bis a la Llei 7/1993, de 30
de setembre, que quedarà redactat amb els termes se-
güents:

«Article 13 bis

Nivell de servei

1. A la xarxa bàsica s’ha de procurar un nivell de ser-
vei òptim, directament relacionat amb el grau de segu-
retat associat a una velocitat mitjana de circulació més
alta que a la resta de la xarxa. Així, les interseccions
d’aquesta xarxa presentaran unes característiques fun-
cionals i geomètriques tals que no impliquin, llevat de
justificació econòmica en contra, un increment apreci-
able en el temps de recorregut dels vehicles en l’itine-
rari. L’amplada de la calçada serà tal que no implicarà
per la seva causa una disminució de la capacitat de
qualsevol secció, i haurà de concordar amb l’establer-
ta per a la Xarxa internacional. A aquests efectes, es
fixa una amplada mínima de carril normal en secció
tipus de 3,50 metres.

2. A les xarxes arterials d’àrees urbanes s’haurà d’acon-
seguir una continuïtat de nivell de servei al llarg de cada
itinerari, tenint compte l’elevada intensitat Mitjana Dià-
ria del trànsit que circula per les mateixes, la seva con-
dició de xarxa de recepció i repartiment dels fluxos apor-
tats per la xarxa bàsica i la compatibilitat dels mateixos
amb fluxos de tipus local inherents a la pròpia dinàmica
metropolitana. Serà un criteri preferent per al planeja-
ment d’aquestes xarxes el topològic, adreçat a constituir
mallats tancats segons una lògica de vertebració urbana

del territori al que serveixen. Es fixa una amplada míni-
ma de carril en secció tipus de 3 metres.

3. A les xarxes regionals el criteri preferent per al seu
planejament serà la vertebració territorial de l’àmbit
regional, procurant l’equilibri en la densitat de la xar-
xa per a les comarques incloses al mateix, i la disposi-
ció de variants als nuclis de població que travessa la
xarxa regional. Aquestes variants, llevat de justificació
socioeconòmica en contra, hauran de tenir caràcter
d’autovia, per a evitar que puguin ser convertides en
futura travessera.

4. A les xarxes locals, el criteri preferent per al seu pla-
nejament serà l’accessibilitat del territori, el tracta-
ment de les travesseres urbanes, els carrils de bicicle-
ta i els passos de vianants per als trams urbans i els
carrils bicicleta per als trams interurbans, prioritzant
sempre el factor seguretat per damunt dels altres.»

ARTICLE NÚM. 11

Es modifica l’article 17, apartat 1 de la Llei 7/1993, de
30 de setembre, de carreteres, que quedarà redactat
amb els termes següents:

«1. Els estudis i projectes de carreteres han d’ésser
aprovats pel Departament de Política Territorial i
Obres Públiques, llevat dels pertanyents a la xarxa lo-
cal, que seran aprovats per la respectiva Regió, amb
informe preceptiu del Departament de Política Territo-
rial i Obres Públiques.»

ARTICLE NÚM. 12

Es modifica l’article 19 de la Llei 7/1993, de 30 de se-
tembre, de carreteres, que quedarà redactat amb els ter-
mes següents:

«Article 19

Criteris de distribució de la despesa pública en les xar-
xes viàries i modalitats de finançament.

1. Correspon al Departament de Política Territorial i
Obres Públiques la realització de la inversió en tota la
xarxa viària. La despesa del Departament buscarà
l’equilibri entre les inversions que es realitzin a la xar-
xa bàsica; a les xarxes arterials d’àrees urbanes i lo-
cals; i a les obres de conservació i seguretat viària de
les xarxes bàsica, arterial metropolitana i regional.

Les partides pressupostàries corresponents a la conser-
vació i seguretat viària de les xarxes arterial i regional
seran transferides per la Generalitat als governs regi-
onals encarregats de la seva gestió.

2. Les Regions aprovaran la despesa necessària per a
la conservació i seguretat viària a les respectives xar-
xes locals.

3. El Govern de l’Estat i la Generalitat concertaran el
finançament de la xarxa bàsica autonòmica que figu-
ri en el planejament de la xarxa estatal.

4. El finançament de les inversions i les despeses deri-
vades de la construcció, l’explotació, la millora, la
conservació, l’ordenació d’accessos i, en general, les
actuacions exigides per al bon funcionament de les
carreteres regulades per aquesta Llei, pot adoptar una
o més d’una de les modalitats següents:
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a) Amb càrrec a les consignacions que s’incloguin en
els pressupostos públics i a les transferències, subven-
cions o aportacions rebudes a aquest fi.

b) Mitjançant els mecanismes previstos en la legislació
urbanística. En cap cas s’imputarà a la iniciativa pú-
blica el cost de la connexió dels sectors de desenvolu-
pament residencial, industrial, terciari o mixt amb les
xarxes viàries, que hauran de preveure els mecanismes
d’internalització d’aquest cost en el conjunt de càrre-
gues urbanístiques associades a la promoció del sector
o polígon considerat.

c) Amb capital públic, privat o mixt, finançat mitjan-
çant el pagament de peatge o d’altres fórmules d’ex-
plotació de la via.

d) Mitjançant la imposició de contribucions especials
a les persones físiques o jurídiques que resultin espe-
cialment beneficiades per l’actuació, en els termes que
determina l’article 20.»

ARTICLE NÚM. 13

Es modifica l’article 25, modificant l’apartat 1 i afegint
un apartat 3, de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de
carreteres, que quedarà redactat amb els termes se-
güents:

«1. En la zona de domini públic només es podran rea-
litzar les obres i les actuacions directament relaciona-
des amb la construcció i l’explotació de la via i els seus
elements funcionals, sens perjudici del que estableixen
els apartats 2 i 3.

3. El Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques autoritzarà, en funció del que estableixin els Plans
zonals de les xarxes locals, els passos de vianants i
carrils de bicicleta dels trams urbans i interurbans.

ARTICLE NÚM. 14

Es modifica l’article 27, apartat 3, de la Llei 7/1993, de
30 de setembre, de carreteres, que quedarà redactat
amb els termes següents:

«3. El Departament de Política Territorial i Obres Pú-
bliques pot utilitzar la zona de servitud, o autoritzar-ne
la utilització, per motius d’interès general o si ho re-
quereix el millor servei de la carretera, en els termes
establerts per l’article 40. En qualsevol cas, s’autorit-
zaran els passos de vianants i carrils de bicicleta de les
xarxes locals previstos en els plans zonals.»

ARTICLE NÚM. 15

Es modifica l’article 37, apartat 2 i 4, de la Llei 7/1993,
de 30 de setembre, de carreteres, que quedarà redactat
amb els termes següents:

«2. Correspon als ajuntaments d’atorgar les autoritza-
cions d’usos i obres a les zones de servitud i d’afecta-
ció en els trams urbans i les travesseres. Si es tracta de
trams urbans que no tenen la condició de travessera,
s’ha de sol·licitar prèviament l’informe de la Direcció
General de Carreteres, o dels serveis de carreteres de
les Regions en el cas de les xarxes viàries locals.

4. L’explotació dels trams urbans i de les travesseres
correspon, salvat el que estableix aquest capítol, a

l’Administració de la Generalitat, o a les Regions en el
cas de les xarxes viàries locals.»

ARTICLE NÚM. 16

Es modifica l’article 38, apartat 1, de la Llei 7/1993, de
30 de setembre, de carreteres, que quedarà redactat
amb els termes següents:

«1. Les carreteres de la Generalitat o els trams concrets
que passin a integrar-se en la xarxa viària municipal,
es poden traspassar als ajuntaments respectius, a pro-
posta d’aquests o per iniciativa de l’Administració de
la Generalitat, si hi ha acord entre les administracions
cedent i cessionària.

En el cas de les xarxes locals, el traspàs des de les
Regions als municipis haurà d’ésser informat de mane-
ra preceptiva per la Generalitat.»

ARTICLE NÚM. 17

Es modifica l’article 42 de la Llei 7/1993, de 30 de se-
tembre, de carreteres, que quedarà redactat amb els ter-
mes següents:

«Article 42

Mesures cautelars

1. El Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques i en el cas de les xarxes locals les Regions han
d’ordenar la paralització immediata de les obres i la
suspensió dels usos que manquin de l’autorització pre-
ceptiva o no s’ajustin a les condicions de l’autorització
atorgada.

2. El Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques i en el cas de les xarxes locals les Regions poden
acordar, per assegurar l’efectivitat de la resolució a
què es refereix l’apartat 1, el precintatge de les instal·-
lacions i la retirada dels materials i la maquinària que
s’utilitzin en les obres, a càrrec de l’interessat.

3. En el termini d’un mes de la notificació de l’ordre de
suspensió, l’interessat ha de sol·licitar l’autorització
pertinent o, si escau, ajustar les obres a l’autorització
concedida.

4. Si transcorre el termini a què es refereix l’apartat 3
i l’interessat no ha sol·licitat l’autorització o no ha
ajustat les obres a les condicions prescrites, el Depar-
tament de Política Territorial i Obres Públiques i en el
cas de les xarxes locals les Regions, han d’ordenar la
demolició de les obres, a càrrec de l’interessat, i han de
procedir a impedir definitivament els usos. El Depar-
tament o les Regions han de procedir de la mateixa
manera si l’autorització és denegada perquè no resul-
ta ajustada a la normativa vigent.»

ARTICLE NÚM. 18

Es modifica l’article 45, apartat 2 de la Llei 7/1993, de
39 de setembre, de carreteres, que quedarà redactat
amb els termes següents:

«2. En el supòsit que la reparació d’un dany sigui ur-
gent per al servei normal de la carretera, el Departa-
ment de Política Territorial i Obres Públiques o les
Regions, en el cas de les xarxes locals, han de portar-
la immediatament a terme, a càrrec del causant.»
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ARTICLE NÚM. 19

Es modifica l’article 50, apartat 4 de la Llei 7/1993, de
39 de setembre, de carreteres, que quedarà redactat
amb els termes següents:

«4. La imposició de sancions per infraccions corres-
pon:

a) A la Generalitat pel que fa a les infraccions que es
cometin a la xarxa bàsica d’abast autonòmic.

b) A les Regions pel que fa a les infraccions que es co-
metin a la xarxa arterial d’àrees urbanes, a la xarxa
regional i a la xarxa local.»

ARTICLE NÚM. 20

Es modifica la Disposició Addicional primera de la Llei
7/1993, de 30 de setembre, de carreteres, que quedarà
redactat amb els termes següents:

«Primera

Termini de modificació del Pla de carreteres

El Pla de carreteres de Catalunya vigent, ha d’ésser
modificat per a adaptar-lo a les determinacions
d’aquesta Llei en el termini de divuit mesos.»

ARTICLE NÚM. 21

S’addiciona una nova Disposició Addicional a la Llei 7/
1993, de 30 de setembre, de carreteres, que quedarà
redactat amb els termes següents:

«Disposició addicional

En aquest moment s’identifiquen les següents xarxes
arterials: Regió Metropolitana de Barcelona, de Tarra-
gona-Reus-Salou, del Gironès, del Segrià, de la Plana
de Vic i del Pla de Bages.»

ARTICLE NÚM. 22

Es modifica la Disposició Transitòria primera de la Llei
7/1993, de 30 de setembre, de carreteres, que quedarà
redactat amb els termes següents:

«Primera

Traspàs de titularitat de les xarxes locals a les Regions.

1. La Generalitat assumeix, en virtut d’aquesta Llei, la
titularitat de les xarxes bàsica, arterial d’àrees urba-
nes i regional i procedeix a la devolució de la titulari-
tat de la xarxa local a les Regions.

Les funcions de les Regions seran assumides transitò-
riament per les Diputacions fins que es procedirà a la
creació de les Regions.

2. Es formaran quatre grups de treball, un grup per
cadascuna de les diputacions catalanes, integrats per
representacions paritàries de l’Administració de la
Generalitat i de cadascuna de les diputacions respec-
tives, amb l’objectiu de confegir el catàleg de la xarxa
local corresponent a cadascun dels àmbits territorials
considerats.

3. Mentre no serà efectiva la transferència de titulari-
tat regulada en aquesta disposició, les diputacions con-
tinuaran explotant les carreteres de la seva xarxa ac-
tual, a la qual continuaran afectant els recursos
econòmics que corresponguin.»

ARTICLE NÚM. 23

Es modifica la Disposició Transitòria segona de la Llei
7/1993, de 30 de setembre, de carreteres, que quedarà
redactat amb els termes següents:

«Segona

Gestió de la xarxa viària de la Generalitat i delegació
de la gestió de les xarxes arterials d’àrees urbanes i
xarxes regionals a les Regions.

1. La Generalitat procedirà a la catalogació de les
xarxes arterials d’àrees urbanes i xarxes regionals i
locals, que haurà de ser presentada al Parlament en el
termini d’un any a partir de l’entrada en vigor de la
present Llei, sense perjudici del procediment arbitrat a
la disposició primera per a la catalogació de les xar-
xes locals la titularitat de les quals serà transferida a
les Regions.

2. La Generalitat, prèvia aprovació del Pla de carrete-
res derivat de la present Llei i la implementació dels
criteris de despesa que determina l’article 19.1 de la
mateixa, procedirà a adoptar els corresponents acords
de delegació de la gestió de les xarxes arterials d’àre-
es urbanes i xarxes regionals a les Regions, amb la
conformitat prèvia de les mateixes. L’acord ha de fixar
els recursos econòmics que han de ser transferits en
virtut de les concertacions d’operacions de remodela-
ció i adequació d’aquestes xarxes al que disposi el Pla
de carreteres i els corresponents Plans zonals».

ARTICLE NÚM. 24

Es modifica la Disposició Transitòria quarta de la Llei
7/1993, de 30 de setembre, de carreteres, que quedarà
redactat amb els termes següents:

«Quarta

Participació de les Diputacions en el Pla de carreteres.

Mentre no es culminin els procediments establerts en
les disposicions transitòries primera i segona, es reque-
rirà l’informe de les diputacions catalanes en el proce-
diment d’aprovació del Pla de carreteres i de les mo-
dificacions o les previsions d’aquest.»

ARTICLE NÚM. 25

Es modifica la Disposició Final primera de la Llei 7/
1993, de 30 de setembre, de carreteres, que quedarà
redactat amb els termes següents:

«Primera

Es faculten el Govern de la Generalitat i el Conseller
de Política Territorial i Obres Públiques perquè dictin
les normes necessàries per al desenvolupament i l’apli-
cació d’aquesta Llei.»

ARTICLE NÚM. 26

Es modifica la Disposició Final segona de la Llei 7/
1993, de 30 de setembre, de carreteres, que quedarà
redactat amb els termes següents:

«Segona

La xarxa de camins rurals està constituïda pels camins
que comuniquen entre sí nuclis de població. Es regula-
rà per la normativa específica que sigui dictada per la
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Generalitat de Catalunya i la catalogació de la mateixa
correspondrà a les Regions, amb informe preceptiu de
la Generalitat. Els plans d’inversió sobre aquesta xar-
xa seran competència dels governs regionals, en règim
de cooperació amb les Administracions municipals.»

ARTICLE NÚM. 27

S’addiciona una nova Disposició final a la Llei 7/1993,
de 30 de setembre, de carreteres, que quedarà redacta-
da amb els termes següents:

«Tercera

Els preceptes d’aquesta Llei el compliment dels quals
exigeixi realitzar despeses amb càrrec als Pressupostos
de la Generalitat entraran en vigor a l’inici del proper
exercici pressupostari.»

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

3.10.20. ALTRES DESIGNACIONS O ELECCIONS

Designació del síndic major de la Sin-
dicatura de Comptes

Propostes de candidats
Reg. 42103, 42155

PROPOSTA DE CANDIDAT PRESENTADA

PEL GRUP PARLAMENTARI DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 42103)

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE

COMPTES

En relació al punt de l’ordre del dia de la Comissió de
la Sindicatura de Comptes que tindrà lloc el proper dia
9 de maig, i als efectes del que disposa la Llei de mo-
dificació de la Llei 6/1984, de 5 de març, de Sindicatura
de Comptes de Catalunya, publicada en el DOGC el dia
2 de maig de 2002, el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió proposa la candidatura del Sr. Marià Nicolàs
Ros per tal de ser elegit Síndic Major.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2002

Ramon Camp i Batalla
Portaveu del Grup

PROPOSTA DE CANDIDAT PRESENTADA PEL GRUP

PARLAMENTARI POPULAR (REG. 42155)

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE

COMPTES

Als efectes del que disposa la Llei 7/2002, de 25
d’abril, de modificació de la Llei 6/1984, de 5 de març,
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, modifica-
da per la Llei 15/1991, de 4 de juliol, publicada al
DOGC núm. 3627, de 2 de maig de 2002, el Grup Po-
pular al Parlament de Catalunya proposa la candidatu-

ra del senyor Manuel Barrado i Palmer per tal de ser
elegit Síndic Major.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2002

M. Dolors Nadal i Aymerich
Portaveu del Grup Popular

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre la regulació
per decret de les actuacions i els usos
d’interès públic que s’hagin de fer en
sòl qualificat com a no urbanitzable
Tram. 250-02558/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 07.05.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 41590)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. La regulació reglamentària de la Llei d’Urbanisme,
prevista per la seva Disposició Final Novena, hauria
d’incloure, pel que respecte al règim urbanístic del sòl
i, en concret, a activitats i equipaments d’interès públic
que s’hagin d’emplaçar en el medi rural, d’acord amb
allò establert pels articles 47 i 48 de l’esmentada Llei,
els següents extrems:

a) un estudi de les previsibles repercussions socioeco-
nòmiques, territorials i ambiental, directes i indirectes.

b) La satisfactòria solució, amb càrrec al promotor, del
funcionament de les instal·lacions, construccions i edifi-
cacions mitjançant la seva adequada connexió a les xar-
xes supramunicipals i generals d’infrastructures, dotaci-
ons i serveis públics de l’ordenació estructural del
planejament general, de tal manera que, en qualsevol
cas, resti garantit el manteniment de la capacitat, funci-
onalitat i qualitat de servei dels preexistents; salvant el
cas que els nous serveis els substitueixi o millorin.

c) L’assumpció de l’aixecament de les càrregues i del
compliment dels restants compromisos previstos per la
legislació o l’ordenació urbanístiques o, si escau, as-
sumits voluntàriament i, en tot cas, dels de restauració
dels terrenys a l’acabament de l’ús o els usos d’acord
amb el pla definit a tal finalitat, i

d) Quan procedeixi, la fixació justificada del termini de
vigència de l’ús o els usos atribuïts.

2. La dita regulació reglamentària desenvoluparà tam-
bé adequadament, si s’ escau, en allò que calgui, els
apartats 7 i 9 de l’article 47 i 1 i 2 de l’ article 48, de
la Llei d’Urbanisme.
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3. Confegir un estudi, amb la proposta de les fórmules
jurídiques adequades, per a l’establiment, en el seu
cas, d’un cànon sobre determinades obres d’implanta-
ció d’activitats, instal·lacions i infrastructures d’ús col·-
lectiu o d’interès general a executar sobre el sòl no
urbanitzable destinat a la preservació, conservació i
gestió de dita classe de sòl.»

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’una llei de prevenció i control de les
pudors
Tram. 250-02559/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 07.05.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 41589)

APARTAT 1

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a garan-
tir que a través de les llicències i autoritzacions ambi-
entals, en el règim d’aplicació de la Llei 3/98 de la
Intervenció Integral de l’Administració Ambiental,
s’actuï de manera completa, tenint en compte tant el
potencial efecte de les emissions de compostos odorí-
fers de les activitats com les característiques particu-
lars del medi receptor.»

APARTAT 2

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

Supressió de l’apartat 2

Proposició no de llei sobre els aboca-
ments contaminants de l’empresa
Terquimsa i l’elaboració d’un progra-
ma de control de sediments en el lito-
ral del Camp de Tarragona
Tram. 250-02561/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 07.05.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. POPULAR

(REG. 41443)

APARTAT 1

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. Popular

«Elaborar, en el termini màxim de sis mesos, un pro-
grama de control i seguiment [...]»

APARTAT 2

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. Popular

«Elaborar, en el termini màxim de sis mesos, un pro-
grama de control de sediments, [...]»

APARTAT 3

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. Popular

«Presentar, en el termini màxim de tres mesos, una
concreció dels objectius de qualitat [...]»

APARTAT 4

4
ESMENA NÚM. 4
D’addició
G. P. Popular

«Presentar, en el termini màxim de tres mesos, un estu-
di que valori la situació [...]»
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Proposició no de llei sobre la protec-
ció del patrimoni industrial de Catalu-
nya
Tram. 250-02562/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CIE, 07.05. 2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 41465)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

»1. Continuar treballant en l’elaboració de l’inventa-
ri del patrimoni industrial de Catalunya a fi d’assegu-
rar la seva protecció i preservació.

»2. Continuar col·laborant amb el Ministeri d’Educa-
ció, Cultura i Esports per tal que el major nombre de
béns industrials puguin beneficiar-se del Plan del
Patrimonio Industrial.»

Proposició no de llei sobre la dotació
dels serveis de telefonia convencional
al municipi de Mura (Bages)
Tram. 250-02563/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 07.05.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 41588)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a continu-
ar desplegant el Pla d’actuació sobre el territori en
matèria de societat de la informació i telecomunicaci-
ons (Pla Microcom), per tal que es complementi l’ac-
cés al servei universal amb la disponibilitat de senyal
de ràdio i televisió i cobertura de telefonia mòbil als
municipis de Catalunya.»

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un projecte de reforma del projecte
inicial del Pla director contra les avin-
gudes del Maresme per al comença-
ment de la segona fase de la canalitza-
ció de la riera de Palafolls
Tram. 250-02564/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 07.05.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 41587)

APARTAT 1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a contrac-
tar la redacció del projecte de canalització de la Fase
II de la riera de Palafolls, en un tram d’aproximada-
ment 500 m de longitud aigües amunt de la fase ante-
rior i a programar la seva execució, per al més aviat
possible, dins les possibilitats pressupostàries de
l’Agència Catalana de l’Aigua.»

APARTAT 2

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

Supressió de l’apartat 2

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre el manteni-
ment de la carretera C17, especialment
en el punt quilomètric 44 a 48 i des del
punt quilomètric 74 fins al trencant de
Torelló (Osona), en sentit Ripoll (Ripo-
llès)
Tram. 250-02565/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 07.05.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 41464)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a portar
a terme les actuacions de conservació ordinàries a la
carretera C-17 en el tram comprès entre les Masies de
Voltregà i Orís, i Hostalets de Balenyà - Centelles, fins
que s’executin les obres de reforç ja programades.»

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del recorregut del Trambaix de Bar-
celona
Tram. 250-02566/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 07.05.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 41463)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a què es garanteixi l’anàlisi escrupulosa al si
de l’ATM de les al·legacions presentades al projecte de
modificació del traçat del Trambaix al seu pas pel barri
de les Corts, i en particular, de la proposta que el tra-
çat del Trambaix discorri pels carrers Albert Bastardes,
General Batet, Av. Manuel Azaña, Camí de la Torre
Melina i carrer Collblanc, de Barcelona.»

Proposició no de llei sobre el soterra-
ment del conjunt de la xarxa ferroviària
dependent de l’Estat al pas pels barris
de Sants, Hostafrancs i la Bordeta i de
la Línia 1 de Metro entre les estacions
de Santa Eulàlia i Mercat Nou, a Barce-
lona
Tram. 250-02569/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 07.05.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 41451)

APARTAT 1

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

«1. Negociar amb el Ministerio de Fomento el soterra-
ment, si cal esglaonat però planificat en el temps, de
totes les vies existents d’accés ferroviari per Sants i, en
tot cas, la cobertura de les vies, mentre no es pugui
produir el soterrament, aprofitant l’actuació per pro-
moure la remodelació urbanística de la zona afecta-
da.»

APARTAT 2

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

«2001-2010 del soterrament o cobertura, en funció de
les condicions tècniques, del tram descobert [...]»

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 41586)

APARTAT 2

3
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«2. Discutir i consensuar amb l’Ajuntament de Barce-
lona, l’Ajuntament de l’ Hospitalet i l’Administració
General de l’Estat un marc de cooperació tècnica i
econòmica que faci possible dur a terme el soterrament
del tram descobert de la L1 del metro entre Santa Eu-
làlia i Mercat Nou quan s’escometi el soterrament de
les vies de RENFE.»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre la unifica-
ció de les tarifes de Renfe i l’Autoritat
del Transport Metropolità
Tram. 250-02570/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 07.05.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 41585)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les
gestions necessàries amb les empreses de transport
públic interurbà que presten serveis a la Regió Metro-
politana de Barcelona per tal que adeqüin els quadres
de preus de llurs títols propis a la zonificació tarifària
emprada per als títols integrats.»

Proposició no de llei sobre la creació
d’un fons d’ajut al transport públic i la
signatura de contractes programa per
a donar suport als municipis de la se-
gona corona metropolitana incorpo-
rats al sistema d’integració tarifària
Tram. 250-02572/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 07.05.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 41462)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Afavorir la plena integració dels municipis amb
transport públic urbà de la segona corona metropoli-
tana a l’ATM, amb drets i compromisos equivalents als
assumits per la resta d’administracions consorciades.

2. Dur a terme gestions amb l’Administració de l’Estat
per tal d’ampliar el fons que l’AGE destina al finança-
ment del transport públic urbà als Pressupostos Gene-
rals de l’Estat i garantir que tots els municipis amb
transport públic urbà de la segona corona metropoli-
tana se’n podran gaudir»

Proposició no de llei sobre la revisió
de l’impacte paisatgístic i econòmic
del projecte de la Ronda de Ponent, de
Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà)
Tram. 250-02577/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 07.05.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 41765)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Estudiar fórmules que permetin reduir els possibles
impactes paisatgístics derivats del projecte de la Ron-
da de Ponent, de Sant Feliu de Guíxols, en especial al
sector anomenat Bujonis.

2. Garantir que els propietaris de la urbanització úni-
cament hagin d’assumir la part de Ronda inclosa en el
sector, d’acord amb la legislació vigent, i que la part de
Ronda no inclosa en el sector sigui finançada íntegra-
ment per l’Institut Català del Sòl.»

Proposició no de llei sobre la creació
d’ens autònoms per a la gestió dels
aeroports catalans i la presentació
d’una iniciativa legislativa popular per
a assumir-ne els traspàs de les compe-
tències
Tram. 250-02579/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 07.05.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 41583)

APARTAT 1

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

«[...] per tal de crear ens consorciats per a la gestió
[...]»

3.10.25.
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APARTAT 2

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

«Reclamar a l’AGE la delegació de competències so-
bre els aeroports d’interès general de Catalunya.»

Proposició no de llei sobre la legalitza-
ció dels pous
Tram. 250-02582/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 07.05.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 41582)

APARTAT 1

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

«Presentar al Parlament de Catalunya, un cop hagin
estat degudament validades les declaracions tributàries
de les explotacions d’aigües medicinals i termals, les
dades sobre els aprofitaments hidràulics.»

APARTAT 3

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

Supressió de l’apartat 3.

Proposició no de llei sobre la segure-
tat i la contaminació acústica a l’entorn
dels aeroports catalans
Tram. 250-02583/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 07.05.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 41769)

APARTAT 1

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

«Definir entre els objectius del sistema aeroportuari,
inclosos en el Pla d’Aeroports de Catalunya que la
compatibilitat entre les instal·lacions aeronàutiques i el
medi ambient sigui en funció de la tipologia de la
instal·lació del nivell d’ús i de la ubicació.»

APARTAT 3

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern que dema-
ni al Govern espanyol que dugui a terme en el marc de
la UE les gestions necessàries a fi de regularitzar i
homogeneïtzar els mètodes i recomanacions necessàri-
es a tenir en compte a les rodalies dels aeroports en
matèria d’impacte acústic.»

APARTAT 5

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

«El Pla d’Aeroports de Catalunya determinarà, en fun-
ció de les directrius de medi ambient que s’estableixin,
les àrees de protecció a les que per motius de contami-
nació acústica no s’haurà de permetre cap llicència
municipal per la construcció d’habitatges.»

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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APARTAT 7

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

«El Parlament de Catalunya, insta al Govern a fixar els
projectes constructius que desenvolupin els plans direc-
tors de cadascuna de les noves infraestructures aero-
portuàries de Catalunya, l’establiment de les mesures
compensatòries que es determinin en matèria d’aïlla-
ment acústic dels habitatges que es determinin en la
Declaració d’Impacte Ambiental.»

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de la variant de Seròs (Segrià)
Tram. 250-02584/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 07.05.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 41460)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudi-
ar la priorització –tan bon punt s’hagi efectuat el seu
traspàs de la Diputació de Lleida al Departament de
Política Territorial i Obres Públiques– de les obres
d’arranjament integral de la LP-7041 des de la N-II
fins a la granja d’Escarp, i de la construcció de la Va-
riant de Seròs.

Proposició no de llei sobre el millora-
ment dels punts de la xarxa viària cata-
lana detectats pel Reial Automòbil
Club de Catalunya com a punts negres
Tram. 250-02587/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 07.05.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 41471)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul-
sar la redacció de l’estudi que porta per títol “Anàli-

si, diagnosi i millora de trams de concentració d’acci-
dents (TCA), en conveni amb entitats com el Departa-
ment d’Interior, la Fundació RACC i la Universitat
Autònoma de Barcelona” i un cop analitzades les con-
clusions, estudiar les actuacions escaients a les carre-
teres de la xarxa viària gestionada per la Generalitat
a les comarques de Barcelona.»

Proposició no de llei sobre el millora-
ment dels punts de la xarxa viària de
les comarques nord-orientals detec-
tats pel Reial Automòbil Club de Cata-
lunya com a punts negres
Tram. 250-02588/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 07.05.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 41470)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul-
sar la redacció de l’estudi que porta per títol “Anàli-
si, diagnosi i millora de trams de concentració d’acci-
dents (TCA), en conveni amb entitats com el
Departament d’Interior, la Fundació RACC i la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona” i un cop analitzades
les conclusions, estudiar les actuacions escaients a les
carreteres de la xarxa viària gestionada per la Gene-
ralitat a les comarques gironines.»

Proposició no de llei sobre el millora-
ment dels punts de la xarxa viària del
Camp de Tarragona detectats pel Reial
Automòbil Club de Catalunya com a
punts negres
Tram. 250-02589/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 07.05.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. POPULAR

(REG. 41442)

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. Popular

«[...] un pla de millora de les característiques de la
xarxa viària del conjunt de carreteres del Camp de

3.10.25.
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Tarragona de competència de la Generalitat de Cata-
lunya i, de forma especial, en els trams que l’estudi del
RACC ha detectat com a punts negres.»

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 41469)

2
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul-
sar la redacció de l’estudi que porta per títol “Anàli-
si, diagnosi i millora de trams de concentració d’acci-
dents (TCA), en conveni amb entitats com el
Departament d’Interior, la Fundació RACC i la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona” i un cop analitzades
les conclusions, estudiar les actuacions escaients a les
carreteres de la xarxa viària gestionada per la Gene-
ralitat al Camp de Tarragona.»

Proposició no de llei sobre el millora-
ment dels punts de la xarxa viària de
les terres de l’Ebre detectats pel Reial
Automòbil Club de Catalunya com a
punts negres
Tram. 250-02590/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 07.05.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. POPULAR

(REG. 41441)

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. Popular

«[...] un pla de millora de les característiques de la
xarxa viària del conjunt de carreteres de les Terres de
l’Ebre de competència de la Generalitat de Catalunya
i, de forma especial, en els trams que l’estudi del RACC
ha detectat com a punts negres.»

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 41468)

2
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul-
sar la redacció de l’estudi que porta per títol “Anàli-
si, diagnosi i millora de trams de concentració d’acci-

dents (TCA), en conveni amb entitats com el Departa-
ment d’Interior, la Fundació RACC i la Universitat
Autònoma de Barcelona” i un cop analitzades les con-
clusions, estudiar les actuacions escaients a les carre-
teres de la xarxa viària gestionada per la Generalitat
a les Terres de l’Ebre.»

Proposició no de llei sobre el millora-
ment dels punts de la xarxa viària de
les terres de Ponent detectats pel Re-
ial Automòbil Club de Catalunya com a
punts negres
Tram. 250-02591/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 07.05.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 41467)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul-
sar la redacció de l’estudi que porta per títol “Anàli-
si, diagnosi i millora de trams de concentració d’acci-
dents (TCA), en conveni amb entitats com el
Departament d’Interior, la Fundació RACC i la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona” i un cop analitzades
les conclusions, estudiar les actuacions escaients a les
carreteres de la xarxa viària gestionada per la Gene-
ralitat a les Terres de Ponent»

Proposició no de llei sobre el port de
Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà)
Tram. 250-02592/06

Correcció d’errades de publicació (BOPC
280)

Al BOPC núm. 280, del 8 d’abril de 2002, a la pàg. 64.

On diu:

«Proposició no de llei sobre el pont de Sant Feliu de
Guíxols (Baix Empordà)»

Ha de dir:

«Proposició no de llei sobre el port de Sant Feliu de
Guíxols (Baix Empordà)»

3.10.25.
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Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 07.05.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 41770)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació

G. P. de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Instar Ports de la Generalitat perquè apliqui la so-
lució que millor s’ajusti als criteris de disseny esta-
blerts per tal de resoldre els problemes d’ultrapassa-
ment i d’estabilitat estructural del port de Sant Feliu de
Guíxols.

2. Garantir que el Pla especial del port de Sant Feliu
de Guíxols, adaptant-se al Pla General d’Ordenació
Urbana, defineixi , si s’escau, els lligams amb el Pla
Especial de Calassanç.»

Proposició no de llei sobre la bonifica-
ció del 50% del preu dels bitllets dels
transports regulars de viatgers per
carretera a les persones jubilades i
pensionistes
Tram. 250-02595/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 07.05.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 41764)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació

G. P. de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudi-
ar les possibilitats d’aplicar bonificacions per a les
persones jubilades i pensionistes en els preus dels bit-
llets ordinaris per als desplaçaments que, amb origen
i destinació a Catalunya, es realitzin en transports re-
gulars de viatgers per carretera.»

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un Pla especial de protecció del
medi natural i el paisatge del corredor
ecològic comprès entre Sant Llorenç
del Munt i l’Obac i la serra de Collsero-
la
Tram. 250-02601/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 07.05.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 41577)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a col·-
laborar amb l’Administració local per estudiar la via-
bilitat de la creació d’un organisme de gestió
intermunicipal, tipus mancomunitat paisatgística, amb
competències de planificació i gestió, per tal de prote-
gir la Via Verda entre el Massís Sant Llorenç del Munt
i la Serra de Collserola.»

Proposició no de llei sobre la reorde-
nació de l’accés a Canovelles (Vallès
Oriental) des de la carretera C-17
Tram. 250-02602/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 07.05.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 41456)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul-
sar les obres de la segona fase de la Ronda Nord de
Granollers dins de les quals s’inclou la reordenació de
l’accés a Canovelles des de la carretera C-17.»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre el projecte
de construcció de la línia 12 del metro,
entre Castelldefels (Baix Llobregat) i
Barcelona, i el projecte de prolongació
de la línia 3 del metro, entre la Zona
Universitària de Barcelona i Esplugues
de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-02605/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 07.05.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 41439)

APARTAT 1

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

«[...] i Esplugues amb Barcelona, estudiant la
connectivitat amb Sant Feliu de Llobregat, així com
[...]»

APARTAT 2

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

«[...] des de Zona Universitària fins a l’Avinguda Baix
Llobregat davant de l’Hospital Comarcal de Sant Joan
Despí, així com aprovar [...]»

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 41454)

APARTAT 1

3
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«Iniciar d’immediat la redacció del projecte de traçat
i de l’estudi d’impacte ambiental de la línia 12 del
metro que ha de connectar els municipis de Castellde-
fels, Gavà, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Sant
Joan Despí, Sant Just Desvern i Esplugues amb Barce-
lona»

Proposició no de llei sobre la regulació
de les vacunacions, especialment de
l’hepatitis B
Tram. 250-02719/06

Presentació: Sra. M. Dolors Nadal i Ayme-
rich, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Parlamentari Popular
Reg. 41961 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Nadal i Aymerich, Daniel Sirera i Bellés, Àngels
Esteller i Ruedas, Alícia Sánchez-Camacho i Pérez i
Dolors Montserrat i Culleré, diputades i diputat del
Grup Popular al Parlament de Catalunya, d’acord amb
allò que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament
de la Cambra, presenten la següent proposició no de
llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Departament de Sanitat ha decidit avançar l’edat de
vacunació contra l’hepatitis B dels 12 anys als 2 mesos
d’edat. El Govern està preparant un decret que establirà
la primera vacunació a partir dels dos mesos per tal
d’evitar la propagació d’aquesta malaltia entre la pobla-
ció escolar.

Malauradament, la justificació que s’ha donat per avan-
çar l’edat de vacunació ha estat desafortunada, al·legant
que l’arribada de menors procedents de països on
aquesta malaltia és endèmica, ja sigui per la immigra-
ció o per l’adopció, obliga a prendre aquesta mesura
per evitar que aquests nens puguin ser transmissors de
la malaltia. Aquesta justificació no deixa de contenir un
racisme implícit i pot fomentar la discriminació i el
rebuig dels menors fills d’immigrants o menors adop-
tats d’aquests països.

La Declaració dels Drets del Nen adoptada per l’As-
semblea General de les Nacions Unides el 1959 esta-
bleix en el seu punt número 10 que el nen ha de ser
protegit contra totes les pràctiques que puguin fomen-
tar la seva discriminació racial, religiosa o de qualsevol
altre tipus i, en el mateix sentit, l’article 7 de la Llei 11/
1985 de 13 de juny de protecció de menors, aprovada
pel Parlament de Catalunya, estableix el principi d’igu-
altat i no discriminació davant la llei dels menors.
Aquestes i altres normes nacional i internacionals fan
tributaris als menors d’una especial protecció i obli-
guen a l’administració a garantir i protegir amb especial
cura la seva persona i els seus drets.

Per aquests motius el Grup Popular presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
aprovar, de forma immediata, el decret que ha de regu-
lar les vacunacions de la població, incloent-hi la vacu-
nació de l’hepatitis B a partir dels dos mesos, sense fer
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cap referència especial a cap col·lectiu concret per raó
de la seva procedència, raça o condició, i garantint en
tot moment l’especial protecció de la que són tributa-
ris el menors en virtut de la legislació vigent.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2002

Dolors Nadal i Aymerich, Daniel Sirera i Bellés, Àngels
Esteller i Ruedas, Alícia Sánchez-Camacho i Pérez i
Dolors Montserrat i Culleré

Proposició no de llei sobre la viabilitat
de la prolongació de la línia de Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya
des de la Llagosta (Vallès Oriental) fins
a Santa Coloma de Gramenet (Barcelo-
nès)
Tram. 250-02720/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 41965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, President del Grup Popular,
Daniel Sirera i Bellés, portaveu Adjunt, Dolors Mont-
serrat i Culleré, Josep Maria Fabregat i Vidal, diputats
i diputades del Grup Popular al Parlament de Catalu-
nya, d’acord amb allò que preveuen els articles 134 i
135 del Reglament de la Cambra, presenten la següent
proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Pla Director d’Infraestructures preveu la construcció
d’una línia de ferrocarril que amb origen a Caldes de
Montbui i passant per Palau-solità i Plegamans, arribi
fins a Santa Perpètua de Mogoda des d’on està previst
que neixin dos ramals, un en direcció a Mollet i un al-
tre en direcció a la Llagosta, enllaçant en aquests punts
amb les estacions de RENFE de la xarxa de rodalies.

Aquest corredor ferroviari, que actualment es troba en
fase d’estudi, ha de donar servei a una zona que ha in-
crementat notablement, tant la seva població com l’ac-
tivitat econòmica, en els darrers 10 anys.

El ramal que en l’estudi acaba a la Llagosta podria con-
tinuar a través del congost del Besòs, per Montcada i
Reixac fins a Can Zam a Santa Coloma de Gramenet.
Això generaria un doble benefici: per una banda faci-
litaria unes millors connexions del municipi de Mont-
cada que per la construcció del túnel de Montcada pot
veure reduïdes les freqüències d’aturades. D’altra ban-
da donaria una sortida directa de ferrocarril des de San-
ta Coloma de Gramenet, connectant-la alhora amb el
Vallès sense haver de passar per Barcelona, amb el con-
següent estalvi de temps.

Per aquests motius el Grup Popular presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
realitzar un estudi de viabilitat tècnica i econòmica per
la prolongació d’una línia de Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya (FGC), que des de la Llagosta (Vallès
Oriental) continuï fins a Santa Coloma de Gramenet
(Barcelonès) connectant amb la xarxa de metro en l’es-
tació de Can Zam (Línia 9).

Palau del Parlament, 7 de maig de 2002

Alberto Fernández Díaz, Daniel Sirera i Bellés, Dolors
Montserrat i Culleré, Josep Maria Fabregat i Vidal

Proposició no de llei sobre la viabilitat
de la construcció d’un corredor ferro-
viari entre diverses poblacions de les
comarques del Maresme, el Vallès Ori-
ental, el Vallès Occidental i el Baix Llo-
bregat
Tram. 250-02721/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 41966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, President del Grup Popular,
Daniel Sirera i Bellés, portaveu Adjunt, Dolors Mont-
serrat i Culleré, Josep Maria Fabregat i Vidal, diputats
i diputades del Grup Popular al Parlament de Catalu-
nya, d’acord amb allò que preveuen els articles 134 i
135 del Reglament de la Cambra, presenten la següent
proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les diferents línies de ferrocarril que operen pel trans-
port de viatgers a la província de Barcelona, tenen
majoritàriament una estructura radial envers la ciutat de
Barcelona. Tant la xarxa de rodalies de RENFE com les
línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
(FGC) operen tenint com a punt de referència la ciutat
de Barcelona.

Sovint, moltes persones i entitats, s’han queixat
d’aquest fet que condiciona els desplaçaments al seu
pas per la ciutat de Barcelona ja que no existeix cap
anella ferroviària que permeti fer desplaçaments direc-
tes entre diferents punts de la segona corona metropo-
litana.

La creació d’un corredor ferroviari que enllacés els
municipis de Mataró (Maresme), Granollers, Caldes de
Montbui (Vallès Oriental), Sentmenat, Castellar del
Vallès, Sabadell - Ca N’Oriac, Terrassa (Vallès Occi-
dental) i Martorell (Baix Llobregat) facilitaria molt la
possibilitat de realitzar aquestes connexions entre mu-
nicipis de la segona corona metropolitana.
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Per aquests motius el Grup Popular presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
realitzar un estudi de viabilitat tècnica i econòmica de
la construcció d’un corredor ferroviari per part dels
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que
uneixi els municipis de Mataró, Granollers, Caldes
Montbui (Vallès Oriental), Sentmenat, Castellar del
Vallés, Sabadell - Ca N’Oriac, Terrassa, i Martorell
(Baix Llobregat).

Palau del Parlament, 7 de maig de 2002

Alberto Fernández Díaz, Daniel Sirera i Bellés, Dolors
Montserrat i Culleré, Josep Maria Fabregat i Vidal

Proposició no de llei sobre la connexió
del recinte de Fira de Barcelona a
Montjuïc 1 amb el de Montjuïc 2, a
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-02722/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 41967 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, President del Grup Popular,
Daniel Sirera i Bellés, portaveu Adjunt, Dolors Mont-
serrat i Culleré, Josep Maria Fabregat i Vidal, diputats
i diputades del Grup Popular al Parlament de Catalu-
nya, d’acord amb allò que preveuen els articles 134 i
135 del Reglament de la Cambra, presenten la següent
proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En els darrers anys s’ha evidenciat que la Fira de Bar-
celona pateix un problema de manca d’espai. Aquesta
manca d’espai es va intentar resoldre amb la construc-
ció del recinte Montjuïc-2 a l’Hospitalet.

Entre el recinte urbà de Montjuïc i Montjuïc-2 hi ha
una distància que han de salvar els visitants de la Fira
de Barcelona amb els mitjans de transport públics a
l’abast manifestament insuficients.

Tot i la importància que té, que un mitjà de transport
comuniqués els dos recintes firals per mantenir així el
nivell i la competitivitat de la Fira de Barcelona enfront
altres fires de l’Estat i d’Europa, cap estudi ha estat
inclòs en el Pla Director d’Infraestructures.

Per aquests motius el Grup Popular presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
que atesa la seva participació a Fira de Barcelona, pre-
senti durant l’any 2002, un projecte que garanteixi la

connexió del recinte firal de Montjuïc amb el recinte
firal Montjuïc-2.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2002

Alberto Fernández Díaz, Daniel Sirera i Bellés, Dolors
Montserrat i Culleré, Josep Maria Fabregat i Vidal

Proposició no de llei sobre els ajuts
econòmics a les mares solteres
Tram. 250-02723/06

Presentació: Sr. Juan Manuel Jaime
Ortea, juntament amb quatre altres dipu-
tats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Reg. 42016 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Juan Manuel Jaime i Ortea, Marina Geli i Fàbrega,
Carme Valls i Llobet, Josep M. Rañé i Blasco i M.
Assumpta Baig i Torras, diputats i diputades del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra, presenten per a la seva tramitació,
la següent Proposició no de Llei.

La incorporació de les dones en el mercat laboral, ha
posat de manifest la necessitat de redefinir el concep-
te clàssic de família. Així la idea de que l’home ha de
ser qui mantingui econòmicament la família mentre la
dona s’encarrega del manteniment privat de la casa i la
família, poc a poc va canviant i es van modificant els
rols que històricament s’han atribuït a l’home i la dona.

Aquesta nova situació ha comportat la necessitat de tro-
bar resposta a problemes que han sorgit com a conse-
qüència, i des de les institucions públiques s’han d’anar
trobant respostes a la necessitat de més escoles bressol
per facilitar l’accés de pares i, sobretot mares, al món
laboral, noves formes per tal de conciliar món famili-
ar i món laboral, etc.

Però també és cert, que hi ha moltes altres situacions de
nous conceptes de família que també hem de tenir pre-
sents. Així, hi ha cada cop més dones que, a més de la
dificultat que troben per a accedir al mercat laboral de
forma digna pel fet de ser dona, es troben amb la difi-
cultat de ser mare soltera i haver d’afrontar el manteni-
ment de la família en solitari.

Han de fer front al cercle de dificultats en el que es
veuen ficades, ja que el fet de ser mares solteres fa que
especialment siguin dependents del seu treball i el seu
salari, però que aquest mateix fet sigui el que dificulta
el seu accés a un treball digne. A més, el fet de comp-
tar únicament amb la seva aportació econòmica fa que,
en molts casos, no puguin permetre’s el manteniment
d’una plaça a una escola bressol, havent de dependre,
així, de la família per fer-se càrrec del fill.

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

El Parlament de Catalunya insta el consell executiu a:

– Establir una ajuda econòmica per a mares solteres per
tal que rebin una quantitat de diners per fill que tinguin
al seu càrrec.

– Signar un conveni amb totes les escoles bressol públi-
ques de Catalunya per tal de subvencionar el 80 per
cent del cost d’una plaça dels fills de mares solteres.

– Establir un sistema de beques per a fills de mares
solteres per a llibres i material escolar durant l’ensenya-
ment primari i secundari.

– Establir aquestes mesures a partir de la propera llei de
pressupostos.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2002

Juan Manuel Jaime i Ortea, Marina Geli i Fàbrega,
Carme Valls i Llobet, Josep M. Rañé i Blasco, M.
Assumpta Baig i Torras

Proposició no de llei sobre la gestió de
la conca del riu Ter
Tram. 250-02724/06

Presentació: Sr. Manel Nadal i Farreras,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 42017 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Manel Nadal i Farreras, Marina Geli i Fàbrega, Marta
Camps i Torrens, Ramon Vilalta i Oliva i Martí Sans i
Pairutó, diputats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que disposen els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent Proposició no de llei sobre la conca del
riu Ter.

L’actual situació de sequera que es viu a les conques
internes de Catalunya (i que fa que des l’inici de l’hi-
vern fins al mes d’abril la reserva als embassaments
s’hagi situat en una mitjana del 25-30% de la seva ca-
pacitat d’emmagatzematge) ha obligat al Govern de la
Generalitat a aplicar un decret de mesures restrictives
en l’ús de l’aigua. El decret contempla una limitació en
les dotacions d’aigua per a determinats usos, inclosos
els de regadiu, la qual cosa ha generat malestar i preo-
cupació entre les diverses comunitats de regants del riu
Ter per les greus repercussions que això suposa per als
conreus.

En aquest sentit, les comunitats del Baix Ter (Comuni-
tat del Molí de la Pardina, Comunitat Salt-Bescanó-
Vilablareix, Comunitat Sèquia Vinyals, Comunitat Sant
Jordi, Comunitat Presa de Colomers i Comunitat de
Pals), que agrupen més de 10.000 hectàrees, ja van fer
arribar a principis de març un escrit d’impugnació del

decret a l’Agència Catalana de l’Aigua, on es posa de
manifest la preocupació del sector per les restriccions
d’aigua, que s’imposaran principalment a partir del mes
de juny, i es reclamen una sèrie de mesures per mini-
mitzar la situació. Malgrat les mesures implantades per
la conselleria d’Agricultura per tal que els regants es
puguin acollir a les mesures de retirada de terres previs-
tes per a cultius extensius, les comunitats signats de-
nuncien que les limitacions d’aigua per al reg suposa-
rà una important pèrdua de renda i la inviabilitat
econòmica de les explotacions agràries (especialment
en les plantacions de fruiters, els vivers forestals i orna-
mentals, les plantacions de pollancres per a fusta, les
explotacions hortícoles o el conreu de l’arròs, especi-
alment a la zona de Pals).

El sector agrari de la conca del Ter, malgrat estar dis-
posat a assumir les mesures que s’imposin davant la
greu i persistent sequera d’aquest any, considera que no
es pot discriminar sempre al mateix sector i discrepa
obertament sobre la gestió que fa l’Agència Catalana de
l’Aigua dels recursos de la conca. En aquest sentit, es
queixen de la manca de previsió de l’ACA, en tant en
quant no va preveure abans la situació i no va implan-
tar mesures restrictives fins a finals de gener i, per tant,
va impedir una millor planificació dels conreus de cara
a una campanya de regs que es preveu pràcticament
sense aigua. A més, els regants lamenten la forta hipo-
teca que té el riu Ter, ja que bona part de les seves apor-
tacions d’aigua, en concret més de 200 hectòmetres
cúbics anuals, es destinen a cobrir les demandes de
l’àrea metropolitana de Barcelona, i exigeixen a l’ad-
ministració catalana una nova gestió de l’aigua de la
conca del Ter i una reordenació dels recursos per tal que
els asseguri la disponibilitat necessària per fer viables
els seus regadius.

En aquest sentit, cal recordar que les previsions del Pla
Hidrològic de les Conques internes de Catalunya (ac-
tualment vigent, ja que el Govern català encara no ha
presentat les bases del nou pla hidrològic) en relació als
recursos i demandes del subsistema del Ter (que com-
prèn les conques dels rius Ter i Daró i les conques lito-
rals entre els termes de Torroella de Montgrí i Sant
Feliu de Guíxols) han quedat totalment desfasades. El
Pla Hidrològic del 93 establia que la conca del Ter, amb
els embassaments de Sau (amb capacitat per a 168
hectòmetres cúbics) i Susqueda (amb 233 hm3), era
autosuficient en termes generals i que, malgrat la trans-
ferència anual de més de 200 hm3 a l’àrea de Barcelo-
na, es podien abastar suficientment les necessitats de la
zona. És per això que en aquesta planificació hidrolò-
gica no es va contemplar cap increment de recursos (a
través de nous

embassaments, regulacions o noves fonts d’abasta-
ment) ni es preveia a curt i mig termini la possibilitat de
retornar a la conca cedent part de l’aportació anual a
Barcelona. Precisament, en el sistema nord (que inclou
els subsistemes del Ter, el de Muga-Fluvià i el del
Tordera) només es preveia la possibilitat de construir
nous embassaments al riu Fluvià, al riu Muga i al
Tordera, però cap més al Ter. La realitat, no obstant,
està demostrant que actualment ja existeixen greus pro-
blemes a la conca del Ter per cobrir les demandes ac-
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tuals de tots els sectors, entre ells les xarxes d’abasta-
ment d’aigua domèstica d’Aigües Ter-Llobregat, Ai-
gües Girona / Costa Brava, les demandes ecològiques
i les concessions de reg, que sumen uns 500
hectòmetres cúbics anuals, quan els recursos mitjans
anuals de què es disposa són poc més de 400 hm3. Da-
vant d’aquest situació (que ja es ve repetint a causa de
la sequera des de l’any 1998), l’ACA hauria de replan-
tejar-se noves solucions per millorar la gestió dels re-
cursos a la conca del riu Ter i atendre les demandes
actuals, en el marc de la nova planificació hidrològica
de les conques internes de Catalunya.

És per aquest motiu que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a

Incloure en el Pla de Gestió del Districte de Conca Flu-
vial de Catalunya, que ha substituir l’actual Pla Hidro-
lògic de les Conques internes, un programa de gestió
específic per a la conca del riu Ter, que contempli de
forma prioritària un seguit de mesures destinades a:

– regularitzar i actualitzar les concessions d’aigua, tant
superficials com subterrànies, en el marc d’un pla de
reordenació dels recursos de cadascú dels sectors
d’acord amb una prioritat d’usos i en base a ús racional
de l’aigua

– determinar, aplicar i garantir els cabals ecològics

– millorar l’explotació i la gestió dels desembassaments
a la conca

– protegir, regular i descontaminar els aqüífers amb risc
de sobreexplotació

– estudiar el possible increment dels recursos de la con-
ca, a través de noves fonts de proveïment o bé a través
de la millora o increment de la regulació del sistema
Sau-Susqueda-el Pasteral, de tal manera que es puguin
cobrir les demandes d’alguns dels sectors sotmesos a
més restriccions, com és l’agrari

– desenvolupar un programa específic d’actuació i ges-
tió dels recursos del sector agrari, que permeti un mi-
llor aprofitament dels recursos i garanteixi també les
mínimes disponibilitats d’aigua.

Garantir la participació de tots els sectors de consum
afectats en casos de sequera de cara a l’establiment de
mesures de restricció, per tal de preveure de forma
consensuada i amb suficient antelació les actuacions a
emprendre i minimitzar els seus efectes.

Millorar els mitjans tècnics i humans de control i segui-
ment dels recursos d’aigua de tota la conca del riu Ter,
tant a la xarxa hídrica com a la xarxa d’innivació de la
seva àrea d’influència, per tal de poder actuar preven-
tivament en cas de nous episodis de sequera.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2002

Manel Nadal i Farreras, Marina Geli i Fàbrega, Marta
Camps i Torrens, Ramon Vilalta i Oliva, Martí Sans i
Pairutó

Proposició no de llei sobre las creació
d’una unitat permanent especialitzada
d’anàlisi i reconstrucció d’accidents
de trànsit de Catalunya, en les instal·-
lacions de l’Institut d’Investigació Apli-
cada de l’Automòbil (Idiada)
Tram. 250-02725/06

Presentació: Sr. Roberto Edgardo Laban-
dera Ganachipi, juntament amb quatre
altres diputats del Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 42018 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Roberto Labandera i Ganachipi, Martí Carnicer i Vidal,
Miquel Barceló i Roca, Martí Sans i Pairutó i Marina
Geli i Fàbrega, diputats i diputada del Grup parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten per a la seva tramitació la següent
proposició no de llei

Catalunya compta amb un nivell important de sinistra-
litat en carretera. L’accident de trànsit és considerada la
primera causa de mort de 5 a 40 anys.

Diverses són les causes que operen en aquest alt índex
de sinistralitat: l’estat de la xarxa viària, la falta d’inver-
sions en matèria de seguretat activa, una escassa inver-
sió en la formació permanent dels conductors i de les
conductores, la manca d’instruments d’estudi i d’anà-
lisi per a la instrumentació de mesures que redueixin la
sinistralitat en carretera.

Catalunya no compta actualment amb programes efica-
ços i permanents, vinculats a l’acció d’un observatori
permanent de la sinistralitat, de les seves causes i del
seu impacte en matèria sanitària, demogràfica, social,
laboral i de convivència.

La majoria de països europeus disposa actualment d’es-
tructures especialitzades i d’equipaments específics per
a l’estudi de la sinistralitat. Catalunya compta a
l’IDIADA AT S.A., a la comarca del Baix Penedès
(municipis d’Albinyana, La Bisbal del Penedès, El
Vendrell i Banyeres del Penedès), amb un centre espe-
cialitzat d’alt nivell tecnològic, capaç de dur a terme
aquesta tasca, en conveni amb els diversos departa-
ments del Govern: Sanitat, Política Territorial i Obres
Públiques i Indústria, Comerç i Turisme.

IDIADA Automotive Technology, S.A. (Participada per
la Generalitat de Catalunya) ofereix actualment un ser-
vei d’anàlisi i de reconstrucció d’accidents de tràfic
com a complement a les activitats en el camp de la se-
guretat passiva.

El grup parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
creu que actualment es compta al nostre país amb els
recursos tecnològics adequats i suficients per tal de
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dotar al Servei Català de Trànsit d’un sistema d’asses-
sorament permanent que sigui capaç de processar la
documentació en relació als accidents, organitzar el tre-
ball de camp en aquest àmbit, establir convenis amb
centres mèdics especialitzats per l’anàlisi de les lesions
que provoquen, i assessorar als sectors industrials espe-
cialitzats en el desenvolupament del producte amb da-
des reals sobre la sinistralitat. Aquest mecanisme d’as-
sessorament es pot establir mitjançant la creació d’un
instrument per a l’observació i l’estudi continuats de la
sinistralitat en carretera a Catalunya, una unitat especi-
alitzada permanent d’anàlisi i de reconstrucció d’acci-
dents de tràfic a Catalunya en conveni amb IDIADA AT
S.A.

Per això els diputats i la diputada sotasignats presenten
la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Establir un conveni amb IDIADA AT S.A. per tal de
crear, en les seves instal·lacions, una Unitat Permanent
Especialitzada d’Anàlisi i de Reconstrucció d’Acci-
dents de Tràfic de Catalunya.

2. Vincular l’esmentat conveni als Departaments de
Governació, Sanitat, Política Territorial i Obres Públi-
ques i Indústria, Comerç i Turisme.

3. Atorgar la responsabilitat del seguiment i de la coor-
dinació de les actuacions de l’esmentada unitat al Ser-
vei Català de Trànsit.

4. Dotar-lo pressupostàriament a càrrec del pressupost
de l’any 2003 del Govern de la Generalitat.

Palau del Parlament, 30 d’abril del 2002

Roberto Labandera i Ganachipi, Martí Carnicer i Vidal,
Miquel Barceló i Roca, Martí Sans i Pairutó, Marina
Geli i Fàbrega

Proposició no de llei sobre les gesti-
ons necessàries per posar fi a la situ-
ació de violència que enfronta israeli-
ans i palestins
Tram. 250-02726/06

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 42054 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió , d’acord amb el
que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament del
Parlament, presenta per a la seva tramitació, la següent
Proposició no de Llei.

Document/proposta: Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Davant la situació de violència que s’està vivint entre
israelians i palestins a Orient Mitjà, que s’ha intensifi-
cat dramàticament en els darrers mesos, la Comunitat
Internacional ha d’exigir la fi immediata de totes les
operacions militars.

L’actuació desproporcionada del Govern Israelià con-
tra la població civil palestina i l’escalada de les actua-
cions terroristes per part d’alguns sectors del poble
palestí ha conduït a una situació catastròfica. La violèn-
cia militar i el terrorisme han generat la pèrdua de vi-
des innocents, tant de palestins com d’israelians, cosa
que ha posat de manifest la possibilitat real que el con-
flicte s’estengui a tota la regió.

Les conseqüències que es desprenen d’aquesta situació
arriben al conjunt de la comunitat internacional, ja que
les represàlies militars i l’escalada terrorista han provo-
cat una crisis humanitària sense precedents. Aquesta
situació s’ha vist agreujada per la negativa del Govern
d’Israel de permetre l’accés lliure i sense obstacles a les
organitzacions i serveis humanitaris en els territoris
sota jurisdicció de l’Autoritat Nacional Palestina.

La solució de l’actual situació no es trobarà en l’enfron-
tament militar, sinó que l’únic camí que conduirà a la
pau és el del diàleg. En aquest sentit, és indispensable
el restabliment de les negociacions entre les parts, cal,
per tant , retornar de nou a la taula de negociacions, per
tal d’aconseguir arribar a la creació de dos estats, Israel
i Palestina, convivint l’un al costat de l’altre dins el
marc de fronteres segures i reconegudes.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a fer les gestions oportunes davant el Govern de l’Es-
tat per tal que amb caràcter urgent, realitzi les accions
necessàries amb l’objectiu de posar fi a l’estat de vio-
lència permanent que enfronta israelians i palestins, en
especial des de la Presidència de la Unió Europea que
està exercint actualment. Aquestes accions hauran d’in-
cloure les següents mesures:

1. El cessament immediat de tots els actes de terroris-
me, provocació i destrucció, en aplicació de la Resolu-
ció 1397 del Consell de Seguretat de les Nacions Uni-
des.

2. L’aplicació immediata d’un cessament del foc i la
retirada de les tropes israelianes dels territoris sota ju-
risdicció de l’Autoritat Nacional Palestina, d’acord amb
el que s’estableix a la Resolució 1402 del Consell de
Seguretat de les Nacions Unides.

3. La col·laboració de les parts, israelians i palestins i els
seus líders en la represa de les negociacions, per tal
d’arribar a una solució definitiva del conflicte que per-
meti l’existència de dos Estats, Israel i Palestina, dintre
de fronteres segures.

4. L’enviament urgent sobre el terreny d’una missió
internacional de protecció de les víctimes del conflic-
te i d’interposició sota mandat de les Nacions Unides.
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5. L’aixecament per part d’Israel de les restriccions que
s’han imposat a les operacions de les organitzacions
mèdiques i humanitàries per donar assistència a la po-
blació civil palestina en compliment de les normes del
Dret Internacional Humanitari.»

Palau del Parlament, 7 de maig de 2002

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Proposició no de llei sobre el doblatge
al català del cinema exhibit per les te-
levisions locals
Tram. 250-02727/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 42060 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

Document/proposta: Proposició no de llei sobre el do-
blatge al català del cinema exhibit a les televisions lo-
cals.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les televisions locals que emeten al nostre país, una
realitat consolidada de fa anys i cada cop amb més ofer-
ta, inclouen en les seves programacions el passi de pel·-
lícules i altre material cinematogràfic. Les disponibili-
tats econòmiques dels ajuntaments i les empreses
concessionàries del servei, el reduït nombre de possi-
bles espectadors a què van dirigides les seves emissions
–que, en conseqüència, comporta unes reduïdes per-
cepcions per publicitat– i la inexistència pràctica de
pel·lícules doblades a la nostra llengua, bàsicament,
comporten el fet que els passis cinematogràfics emesos
per aquestes televisions locals siguin gairebé sempre en
la seva versió doblada al castellà, fins i tot d’aquells
títols que prèviament ha emès Televisió de Catalunya
en català.

Això es produeix perquè, tradicionalment, Televisió de
Catalunya, que es fa càrrec del cost del doblatge, no ha
inclòs en la negociació dels contractes de drets d’emis-
sió per antena la possibilitat de cedir temporalment
aquests drets a les televisions locals o, en el seu defec-
te, la possibilitat que aquestes televisions, si obtenen
aquests drets, poguessin emetre la versió doblada per
Televisió de Catalunya.

Sigui com sigui, sembla necessari d’aconseguir que les
televisions locals, essent com són un servei públic,
puguin emetre versions doblades en llengua catalana i
acomplir, així, les seves funcions de suport a la norma-
lització de la llengua catalana.

És per això que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta la Corporació Cata-
lana de Ràdio i Televisió a incloure en les negociacions
dels contractes dels drets d’emissió de pel·lícules i altre
material cinematogràfic la possibilitat que la versió
doblada al català que assumeix pressupostàriament
Televisió de Catalunya pugui ser emesa per les televi-
sions locals que ho sol·licitin i n’obtinguin la correspo-
nent autorització.»

Palau del Parlament, 7 de maig de 2002

Josep Bargalló Valls Josep Huguet i Biosca
Portaveu

Proposició no de llei sobre el millora-
ment de la seguretat dels centres peni-
tenciaris i de la política de tractament
i de règim dels interns
Tram. 250-02728/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 42062 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

Document/proposta: Proposició no de llei sobre el mi-
llorament de la seguretat dels centres penitenciaris i de
la política de tractament i de règim dels interns.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Govern de la Generalitat ha anunciat tot un seguit de
mesures fins l’any 2004 per a invertir 13,2 milions
d’euros per a incrementar les mesures de seguretat dels
centres penitenciaris, que inclouen millores en la segu-
retat perimetral, interior i exterior dels centres, i refor-
mes en les instal·lacions i equipaments. Cal però, a mes
que ateses les actuals condicions de la seguretat peni-
tenciaria i els incidents que dia a dia es produeixen, que
aquestes previsions es materialitzin el més aviat possi-
ble, i se subsanin els dèficits històrics en despesa cor-
rent, de funcionament i de personal, i les desatencions
en la renovació de les instal·lacions. La inversió fins ara,
inclòs el darrer any, ha estat molt baixa; no s’han reno-
vat les mesures de seguretat de les presons de nova
construcció, no s’ha instal·lat les càmeres de video-
vigilància compromeses, ni s’han lliurat els dispositius
d’alarma individual anunciats. A banda de la materia-
lització d’aquestes previsions d’inversió hi ha també un
seguit de mesures, unes normatives, altres organitzati-
ves i altres d’orientació de la política de les noves infra-
estructures, que també cal agilitzar a fi de millorar en
el funcionament de les presons, les condicions de segu-
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retat i d’augmentar l’eficàcia dels instruments de
rehabilitatació i reinserció del sistema penitenciari. És
per això que

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

1. Aprovar en un termini màxim de sis mesos el Regla-
ment Penitenciari de Catalunya.

2. Estudiar i definir, en el termini de sis mesos, les pro-
postes de modificació del marc legal penal i penitenci-
ari, amb l’objecte de fer compatible la reinserció soci-
al dels interns amb una adequada aplicació de la
política de beneficis penitenciaris, tenint en compte la
reducció dels incentius operada amb l’entrada en vigor
del Codi Penal vigent.

3. Substituir els centres penitenciaris de la ciutat de
Barcelona d’acord amb el calendari d’actuacions expo-
sat en l’informe de compliment de la Resolució 992/VI
del Parlament de Catalunya, sobre l’actualització del
Pla de creació i substitució d’establiments penitencia-
ris, tramés en data 31 de desembre de 2001.

4. Substituir la previsió inicial de construir un centre
penitenciari de compliment amb una capacitat de 1700
places, ubicat a la finca de Can Margarit, confrontat
amb l’actual centre penitenciari Brians, per diversos
centres amb una capacitat cadascun de 350 places, amb
unitats modulars de 40 a 60 interns, distribuïts per tot
el territori de la manera més òptima, amb l’objectiu
d’evitar el desarrelament sociofamiliar i propiciar la
inserció futura dels interns.

5. Potenciar, en aquells centres penitenciaris on les
condicions arquitectòniques ho permetin, la separació
d’aquells interns que gaudeixin de permisos de sortida
de la resta dels interns.»

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2002

Joan Ridao i Martín Josep Huguet i Biosca
Portaveu

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un centre d’assistència pri-
mària a Cabrils (Maresme)
Tram. 250-02729/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 42063 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jaume Oliveras i Maristany, Ernest Benach
i Pascual, Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre la
construcció d’un Centre d’Assistència Primària a
Cabrils (Maresme).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En el municipi de Cabrils s’ofereixen alguns serveis
sanitaris públics en un consultori municipal dependent
del Cap de Vilassar de Dalt. Tot i la bona disposició de
l’Ajuntament, aquestes instal·lacions no són les idòni-
es per atendre amb correcció el creixent nombre d’usu-
aris de la població i té moltes mancances, especialment
pel que fa a la manca d’espai, d’equipaments i de do-
tacions de personal sanitari. El Centre d’Assistència
Primària de Vilassar de Dalt suporta també una impor-
tant saturació. Com a conseqüència d’això l’assistència
sanitària esdevé insuficient en tots dos centres. El mu-
nicipi de Cabrils té actualment més de 5.000 habitants
amb unes perspectives de creixement urbanístic molt
importants. El municipi de Vilassar de Dalt amb una
població de més de 7.000 habitants, no té en perspec-
tiva l’ampliació dels serveis sanitaris públics actuals.

Cal garantir l’atenció dels serveis sanitaris bàsics a
Cabrils, pediatria, medecina general, ginecologia i es-
tomatologia, dotant de més metges, d’un espai sufici-
ent i de més recursos al centre sanitari i tenint en comp-
te el creixement previst a curt termini del nombre
d’habitants. L’Ajuntament de Cabrils té en projecte
l’aprovació d’un PERI, en l’indret de l’Hort de les
Monges, una zona peatonal i cèntrica del nucli urbà, en
la qual s’ha previst que estigui situat el nou Centre
d’Assistència Primària propi de Cabrils, que substitu-
eixi el consultori municipal actual, envoltat d’espais
públics, accés per planta baixa restringit a ambulànci-
es, vehicles de persones amb discapacitat física i
peatons, i accés per a la resta de vehicles a través d’un
aparcament soterrani.

Per aquest motiu es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a realitzar el projecte del Centre d’Assistència
Primària al municipi de Cabrils (Maresme) i la cons-
trucció corresponent d’acord amb les previsions muni-
cipals.»

Palau del Parlament, 3 de maig de 2002

Jaume Oliveras i Maristany; Ernest Benach i Pascual;
Josep Bargalló Valls, portaveu adjunt

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



21 de maig de 2002 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 298

62

Proposició no de llei sobre el projecte
de construcció d’un nou CEIP a Calella
(Maresme)
Tram. 250-02730/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 42064 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

Document/proposta: Proposició no de llei sobre el pro-
jecte per a un nou CEIP a Calella (Maresme).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El municipi de Calella (Maresme) té una població de
més de 13.000 habitants. Calella disposa de dos centres
públics d’ensenyament infantil i primari: el CEIP La
Minerva i el CEIP Doctor Carles Salicrú. En breu, s’ini-
ciaran les obres d’un nou centre que ha d’unificar els
dos ja existents en un sol edifici. Aquest dos CEIP dis-
posen, cadascun d’ells, d’una línia en l’ensenyament
infantil i primari, que fan un total de dues per tot el
municipi.

Tot i que l’oferta de places abans d’iniciar el procés de
preinscripció és suficient segons les dades del cens
municipal, l’experiència d’aquests darrers cursos fa
preveure que el nombre real serà molt superior. A més,
la important mobilitat de població que s’està donant a
Calella un cop acabat el període ordinari de matricula-
ció, porta a pensar que es pot repetir la situació de pre-
carietat en places escolars dels darrers anys.

La mesura que es pren de desdoblar algun dels nivells
és una solució puntual i transitòria perquè els cursos
d’Infantil i Cicle Inicial de Primària pateixen ràtios
excessivament elevades. Aquesta mesura, que pren el
Departament d’Ensenyament a proposta dels dos cen-
tres, es fa difícil quan abans de començar cada curs
escolar no es tenen dades certes de quina serà la incor-
poració de nous alumnes durant l’any. Tanmateix, el
nou Pla General d’Ordenació Urbana de Calella, que
s’està redactant, preveu un creixement de població, fet
que evidenciaria, encara més, la necessitat de crear més
oferta de places d’ensenyament públic.

Per tots aquests motius, es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1) Acordar amb el CEIP La Minerva i amb el CEIP
Doctor Carles Salicrú les condicions per a la implanta-
ció d’una tercera línia pública d’ensenyament infantil
i primari a Calella (Maresme) per al curs 2002-03.

2) Iniciar el projecte de construcció d’un nou CEIP al
municipi de Calella.»

Palau del Parlament, 3 de maig de 2002

Jaume Oliveras i Maristany Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la declara-
ció del Teatre Odeon de Canet de Mar
(Maresme) com a bé cultural d’interès
nacional
Tram. 250-02731/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 42065 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

Document/proposta: Proposició no de llei sobre la de-
claració del Teatre Odeon de Canet de Mar (Maresme)
com a Bé Cultural d’Interès Nacional.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’edifici de l’Odeon de Canet de Mar (Maresme) fou
inaugurat el 9 de juny de l’any 1923. L’arquitecte de la
construcció va ser el gironí Rafael Masó. A part de
l’obra arquitectònica, Masó participa en conferències,
revistes, exposicions i d’altres activitats que promouen
l’activitat cultural i artística del Noucentisme. L’Odeon
va ser construït per encàrrec de la cooperativa La Ca-
netenca del municipi i l’edifici fou bastit i finançat pels
propis canetencs.

La qualitat arquitectònica de l’Odeon, entre el moder-
nisme i el noucentisme, a més de ser projectat per el
prestigiós arquitecte, el converteixen en un element sin-
gular i emblemàtic. Tots els murs exteriors són constru-
ïts amb materials hidràulics. Part de les seves façanes
porten un revestiment de pedra natural de 2 metres d’al-
tura, aproximadament. La part interior de l’edifici obe-
eix a un sistema de pilars de maons sobreposats, sobre
els que es recolzen voltes de gran resistència. Totes les
teulades són fetes de teula àrab que protegeix molt bé
la humitat. Pel que fa als revestiments es van usar car-
reus de pedra de Girona per realitzar el sòcol.

Després d’uns anys d’activitat, el teatre quedà en des-
ús fins que al 1977 el jovent de Canet i Comediants
prenen la iniciativa per rehabilitar-lo.

Des dels seus inicis fins l’any 1992 l’Odeon va organit-
zar més de 200 espectacles i concerts, alguns de prestigi
internacional, sense rebre cap subvenció ni tenir cap pa-
trocinador del sector privat. Els artistes i músics del país
varen tenir sempre una actitud de recolzament; alguns
d’ells estrenaven disc, grup o espectacle a Canet, a tall de
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prova, abans de fer-ho a Barcelona. Comediants va estre-
nar força espectacles al teatre Odeon i va portar a Canet
els millors grups de teatre de carrer del món.

El 1988 l’Ajuntament i la Cooperativa de Consum la
Unió signen un conveni que estableix el marc jurídic
legal per poder rebre subvencions per reformar el cafè
i el teatre Odeon. La Generalitat va concedir la subven-
ció a la Cooperativa Odeon per garantir-ne la seva con-
tinuïtat al capdavant de la gestió. L’Ajuntament va ar-
gumentar que no tenia consignació pressupostària i va
renunciar a la subvenció que se li havia concedit.

Actualment, l’edifici es troba en mans privades i a Ca-
net ha sorgit una Plataforma amb gran ressò social al
municipi i a la comarca que defensa la recuperació
d’aquest teatre com a edifici per a ús cultural.

És per aquests motius que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a iniciar el procés de declaració del Teatre
Odeon de Canet de Mar (Maresme) com a bé cultural
d’interès nacional perquè sigui inscrit al Registre de
Béns Culturals d’Interès Nacional, segons el que dispo-
sa la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni
cultural català.»

Palau del Parlament, 3 de maig de 2002

Jaume Oliveras Josep Bargalló
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la protec-
ció mediambiental de la vall de
Besiberri i del seu riu
Tram. 250-02732/06

Presentació: Sr. Francesc Xavier Boya i
Alós, juntament amb quatre altres dipu-
tats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Reg. 42130 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Boya i Alòs, Joaquim Llena i Cortina, Marta
Camps i Torrens, Ramon Vilalta i Oliva i Antoni Siura-
na i Zaragoza, diputats del Grup parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu
en els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra,
presenten per la seva tramitació la següent Proposició
no de Llei.

La capçalera del riu Ribagorçana acull un dels paratges
alpins més valuosos de Catalunya, tant pels seus valors
naturals, com per la seva situació en plena alta munta-
nya Pirinenca. Aquesta zona coneguda com la vall de
Conangles té una vegetació conformada per boscos de
faig, avetoses i prats alpins que s’escalonen fins a les
zones lacustres.

En aquest paratge per on circula la N-230 fins l’entra-
da de la boca sud del Túnel de Vielha, s’hi inicien ru-
tes d’alta muntanya vers la vall del Mulleres, el Port de
Rius, i la vall de Biciberri, una vall que s’integra, només
en la seva capçalera, dintre del Parc Nacional d’Aigües
Tortes.

El riu Biciberri provinent del llac del mateix nom, aca-
ba el seu recorregut en el pantà de Senet i ho fa conver-
tint-se en una magnifica cascada que caracteritza tot el
paisatge d’aquesta zona i que es fa ben visible des de la
N-230 a la marge dreta del Noguera Ribagorçana.

incomprensiblement, ni aquest riu Biciberri ni el seu
llac, estan protegits per cap figura de protecció ambien-
tal, ni tampoc considerats zona perifèrica del Parc Na-
cional d’Aigüestortes.

Des de l’any 1991 existeix un projecte d’aprofitament
del salt d’aigua del Biciberri amb la construcció d’una
minicentral hidroelèctrica. Un projecte que té el rebuig
dels veïns del poble de Senet, terme al qual pertany
aquesta contrada i que així ho han mostrat per escrit en
document adreçat a l’Ajuntament de Vilaller, a la Con-
federació Hidrogràfica de l’Ebre, al Departament de
Medi Ambient i a altres organismes competents en
aquesta qüestió.

Per tal de protegir els importants valors mediambien-
tals, i paisatgístics que té la cascada de Biciberri i els
seus entorns, els diputats sotasignats presentem la se-
güent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

iniciar amb la màxima celeritat possible la protecció
mediambiental de la Vall del Biciberri i el seu riu, ela-
borant el corresponent Pla especial de protecció de l’es-
pai fluvial.

No tramitar favorablement els expedients sobre els
aprofitaments hidroelèctrics en aquest riu i fer les ges-
tions necessàries davant la Confederació Hidrogràfica
de l’Ebre per tal que no s’aprovin, donada la riquesa
natural de la Vall i la seva fragilitat.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2002

Francesc Boya i Alós, Joaquim Llena i Cortina, Marta
Camps i Torrens, Ramon Vilalta i Oliva, Antoni Siura-
na i Zaragoza
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Proposició no de llei sobre l’increment
de les indemnitzacions per sacrificis
de bestiar
Tram. 250-02733/06

Presentació: Sr. Francesc Xavier Boya i
Alós, juntament amb quatre altres dipu-
tats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Reg. 42131 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Boya i Alòs, Ramon Vilalta i Oliva, Joaquim
Llena i Cortina, Marta Camps i Torrens i Antoni Siura-
na i Zaragoza, diputats del Grup Socialista Ciutadans
pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu en els articles
134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per
la seva tramitació la següent Proposició no de Llei.

Els ramaders de muntanya tenen grans dificultats per
poder garantir la supervivència de les seves explotaci-
ons quan, en els processos de control sanitari dels ra-
mats, els hi són detectats símptomes d’infecció per
malalties com la brucel·losi. L’aparició d’aquesta malal-
tia comporta, en casos extrems, el sacrifici de tots els
caps del ramat i amb molta freqüència, quan això suc-
ceeix, també la desaparició de l’explotació. Davant del
daltabaix que això suposa per als pocs ramaders que
encara queden a les comarques de muntanya i per tal
d’ajudar a la recuperació de les explotacions afectades
per aquestes situacions, presentem la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

Habilitar els ajuts necessaris per tal que, quan aquestes
explotacions quedin afectades per sacrificis de caps de
bestiar en l’aplicació de les mesures sanitàries, tinguin,
en el cas de ser considerades explotacions prioritàries
i el sacrifici necessari superi el 30% dels caps de l’ex-
plotació, ajuts que incrementin les indemnitzacions
actuals, que fixades amb criteris de preu de mercat, no
permeten la reposició dels ramats.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2002

Francesc Boya i Alós, Ramon Vilalta i Oliva, Joaquim
Llena i Cortina, Marta Camps i Torrens, Antoni Siura-
na i Zaragoza

Proposició no de llei sobre l’estudi i el
diagnòstic de la fibromiàlgia
Tram. 250-02734/06

Presentació: Sra. Carme Valls i Llobet,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 42132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme Valls i Llobet, Carme Figueras i Siñol, Marina
Geli i Fàbrega, Caterina Mieras i Barceló, i Àngela
Gassó i Closa, diputades del Grup Parlamentari Socia-
listes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que disposen
els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, pre-
senten per a la seva tramitació la següent Proposició no
de Llei per a la investigació de les causes de la fibromi-
àlgia.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El síndrome de dolor muscular generalitzat, que no se
situa a nivell articular i que afecta sobretot les zones
musculars de les extremitats superiors i inferiors ha
estat reconegut per la Organització Mundial de la Salut,
l’any 1992 i tipificat en el manual de classificació inter-
nacional de malalties (ICD-10) amb el codi M79.0.

Utilitzant els criteris de prevalença de l’American
College of Reumathologie (ACR), la prevalença és
d’un 2,73% per ambdós sexes, essent d’un 4,2% per al
sexe femení i d’un 0,2% per al sexe masculí.

Els criteris validats en aquests moments per definir la
malaltia han estat, sobretot, el consens sobre un dolor
a la pressió, al menys en 11 dels 18 punts elegits en
diversos llocs del cos, que es corresponen a les àrees
més sensibles de l’organisme per estímuls mecànics o
de llindar més baix.

Està acordat que en aquests moments no existeix una
prova diagnòstica definitiva, ni tampoc proves analíti-
ques que puguin confirmar o descartar el diagnòstic de
la fibromiàlgia.

De fet, les analítiques que s’efectuen com a proves
complementàries serien, en alguns casos, per descartar
malalties que poguessin ser confoses amb la fibromiàl-
gia i per manifestar símptomes semblants.

Les malalties que donen dolor muscular poden ser
moltes:

Totes les malalties endocrinològiques poden donar
miopaties i per tant dolor muscular i també cansament
i mal de cap.

En segon lloc, totes les malalties denominades
autoimmunes, d’alta prevalença en el sexe femení, amb
una proporció de 100 dones per 1 home que la pateix.
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També poden donar dolor muscular i donen més sensi-
bilitat en els punts que s’ha denominat «diagnòstics per
la fibromiàlgia».

S’ha comprovat que els dèficits clínics i subclínics de
vitamina D poden provocar dolor muscular en aquests
mateixos punts d’inserció, així com les anèmies i defi-
ciència crònica de ferro pel seu efecte invalidant, ja que
alteren el metabolisme intern, donant com efecte la dis-
minució de la producció d’energia de totes les cèl·lules
del cos.

És freqüent actualment trobar persones diagnosticades
de fibromiàlgia que en realitat pateixen anèmia o ferro-
pènia i que no han estat tractades per la seva anèmia i
en canvi sí que ho estan amb antidepressius i ansiolítics
per la seva fibromiàlgia.

És possible que les persones tinguin dues malalties al-
hora, però és molt important que aquestes s’hagin diag-
nosticat de forma clara i que puguin ser descartades
amb un procediment de diagnòstic diferencial clar.

Si analitzem el protocol que en aquests moments es té
en compte en el grup de treball de la fibromiàlgia a
Catalunya, en principi hi trobaríem a faltar analítiques
per diferenciar les malalties autoimmunes, les miopa-
ties, i també per diferenciar les endocrinopaties, amb
excepció de la tiroidea, en què si que s’ha inclòs la
TSH.

Per altra banda, és de consens en aquests moments,
l’existència d’una manca de recerca en les causes de la
fibromiàlgia i que seria bo, atès l’alta prevalença
d’aquest diagnòstic, que actualment Catalunya supera
ja el 10% dels diagnòstics que s’efectuen a atenció pri-
mària en relació amb el dolor de la dona, seria molt
convenient poder estudiar a fons aquestes causes amb
una convocatòria de recerca de l’Agència d’Avaluació
de la Tecnologia a Catalunya, que també podria estimu-
lar la búsqueda del consens dintre les societats cientí-
fiques, mèdiques i sanitàries catalanes.

Per aquestes raons es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

Ampliar les proves complementàries del diagnòstic
diferencial associades al diagnòstic de fibromiàlgia,
amb les problemàtiques que poden ocasionar dolor
muscular per tal que aquestes puguin ser descartades.

instar l’Agència d’Avaluació de Tecnologia a fer una
convocatòria específica per a l’estudi de les causes de
fibromiàlgia, estimulant els processos de consens entre
les societats científiques, mèdiques, i sanitàries catala-
nes.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2002

Carme Valls i Llobet, Carme Figueras i Siñol, Marina
Geli i Fàbrega, Caterina Mieras i Barceló, Àngela Gas-
só i Closa, diputades G. P. Socialistes-CPC

Proposició no de llei sobre la reinser-
ció laboral dels drogrodependents
Tram. 250-02735/06

Presentació: Sr. Juan Manuel Jaime
Ortea, juntament amb quatre altres dipu-
tats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Reg. 42133 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Juan Manuel Jaime i Ortea, Marina Geli i Fàbrega, Jo-
sep M. Rañé i Blasco, Caterina Mieras i Barceló i Car-
me Figueras i Siñol, diputades i diputats del Grup par-
lamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra, presenten per la seva tramitació la
següent Proposició no de Llei.

Cada cop hi ha més informació sobre les conseqüències
que el consum de drogues pot comportar. Malgrat això,
és evident que les persones que pateixen addicció a les
drogues és encara massa elevat, persones que sense
mesures al respecte quedaran excloses de la societat.

Als greus problemes que les persones drogodependents
han de patir per l’addicció en si mateixa, s’ha de sumar
els problemes socials que això comporta. La margina-
ció i exclusió de la societat, no fan si no agreujar la si-
tuació i dificultar una possible solució al problema.

Més de 2.500 joves en edats compreses entre els 15 i 29
anys de Catalunya, han iniciat tractaments contra dro-
godependències durant el passat any, sobretot casos
d’addiccions a la cocaïna i la heroïna. Però a més de la
dificultat que comporta la desintoxicació d’aquestes
substàncies, s’han de garantir des de l’Administració
pública, mesures que facilitin una reintegració digna
dintre de la societat.

Un dels principals problemes que es troben les perso-
nes drogodependents i persones rehabilitades és la in-
serció en el mercat laboral. A la dificultat que per si
mateix pateixen les persones joves de Catalunya a l’ho-
ra de trobar feina, se suma l’estigma que pot suposar
per a aquestes persones el fet d’haver estat drogodepen-
dents.

És per això que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a:

Establir un sistema d’incentius econòmics a aquelles
empreses que contractin a persones que s’hagin reha-
bilitat d’una drogodependència.

Proporcionar, des de l’Administració pública, una bor-
sa de treball destinada a persones que hagin superat una
drogodependència.
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Col·laborar, per portar a terme aquestes mesures, amb
associacions i centres que es dediquin a la rehabilitació
de drogodependents.

Dur aquestes mesures en un termini de sis mesos.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2002

Juan Manuel Jaime i Ortea, Marina Geli i Fàbrega, Jo-
sep M. Rañé i Blasco, Caterina Mieras i Barceló, Car-
me Figueras i Siñol

Proposició no de llei sobre la creació
de pisos d’acollida per a persones
marginades
Tram. 250-02736/06

Presentació: Sra. Pilar Malla i Escofet,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 42134 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Pilar Malla i Escofet, Marina Geli i Fàbrega, Caterina
Mieras i Barceló, Àlex Masllorens i Escubós, Roberto
Labandera i Ganachipi, diputades i diputats del Grup
parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra, presenten per a la seva tramitació,
la següent Proposició no de Llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Cada dia el nombre de persones excloses augmenta i la
societat n’és cada vegada més conscient d’aquesta re-
alitat. El pas següent que és urgent de fer un cop hem
pres consciència que el problema existeix, és posar tots
els mitjans per a solucionar-lo.

Hi alguns col·lectius de persones excloses –els «sense
sostre», alguns expressos i drogodependents tots en
procés d’inclusió– que són tractats per institucions es-
pecialitzades que intenten ajudar-los.

Malgrat que s’han potenciat polítiques preventives,
assistencials, educatives i de formació laboral, manca
fer un pas més per què la problemàtica d’aquestes per-
sones sigui tractada en la seva globalitat. Moltes d’elles
han perdut els lligams familiars i afectius i els és molt
difícil reconduir la seva vida quan experimenten el sen-
timent de no interessar a ningú. Per això és necessari
contemplar tots els aspectes psicosocials en el moment
que les persones volen normalitzar-se després que han
pres consciència dels problemes personals. Per tal de
fer possible la reinserció, els professionals que treballen
en aquest camp demanen insistentment que sigui pos-
sible disposar de pisos que aquestes persones puguin
compartir on hi trobin un ambient familiar que els ajudi
a esdevenir independents. Aquesta és una necessitat
que, totes les institucions que treballen en aquest sec-

tor, demanen que s’hi doni una resposta urgent. Altra-
ment, tota la tasca feta per elles resta incompleta i for-
ça inútil.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu de
la Generalitat a:

1. Que sigui inclosa en els pressupostos de la Genera-
litat de l’any 2003 una partida específica destinada a
pisos compartits per a persones excloses.

2. a) Que aquests pisos siguin gestionats per les admi-
nistracions locals o per institucions d’iniciativa social
que ja treballin en la inserció de persones soles exclo-
ses.

b) Que, abans de ser confiada la gestió d’aquest servei,
s’hagi presentat prèviament un projecte d’inserció com
a l’última fa se de tractament social.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2002

Pilar Malla i Escofet, Marina Geli i Fàbrega, Caterina
Mieras i Barceló, Àlex Masllorens i Escubós, Roberto
Labandera i Ganachipi

Proposició no de llei sobre la continu-
ïtat del projecte de Centre Experimen-
tal de Règim Especial (CERE) del CEIP
Vila Olímpica, de Barcelona
Tram. 250-02737/06

Presentació: Sra. M. Assumpta Baig i Tor-
ras, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 42135 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Assumpta Baig i Torras, Flora Vilalta i Sospedra,
Bernardo Fernández i Martínez, Joan Ferran i Serafini,
Josep Casajuana i Pladellorens, diputades i diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
fent ús d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten per a la seva trami-
tació la següent Proposició no de Llei.

L’ensenyament dels idiomes està sent cada vegada més
una de les prioritats dels Sistema Educatiu. A Catalu-
nya, l’aprenentatge natural de les dues llengües oficials,
el català i el castellà, es completa més endavant amb
l’aprenentatge de l’anglès. L’objectiu es que els alum-
nes s’expressin amb normalitat en les tres llengües (i si
pot ser, en una quarta). L’ensenyament reglat del tercer
idioma és quelcom cada vegada més necessari i que
cada vegada més amplis sectors de la societat demanen:
els sectors productius i empresarials, la universitat, i
sens dubte les mateixes famílies.

Es evident que per aconseguir aquest objectiu no n’hi
ha prou amb ensenyar l’anglès, sinó que el que cal fer
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és ensenyar en anglès (és a dir, impartir assignatures en
aquest idioma), de la mateixa manera que a Catalunya
s’imparteixen matèries en català i castellà. i cal fer-ho
des dels primers nivells del Sistema Educatiu.

Una de les experiències més positives desenvolupades
en matèria de llengües ha tingut lloc al CEIP Vila Olím-
pica de Barcelona (C/ Carmen Amaya, s/n). És un cen-
tre que va ser creat l’any 1996. El primer curs 1996/97
es va impartir en barracots, i així fou en els següents
fins que el nou edifici fou inaugurat l’any 1999, per la
qual cosa tot el procés de creació i desenvolupament de
l’escola ha estat íntimament compartit amb l’AMPA i
amb el barri, un barri que s’ha anat formant i creixent
en paral·lel a l’escola.

Des de 1999 el CEIP Vila Olímpica és un CERE (Cen-
tre Experimental de Règim Especial). El programa
CERE és un règim experimental al que han pogut ac-
cedir determinats centres públics consistent en adoptar
un projecte estratègic innovador i autònom tot experi-
mentant amb noves tècniques pedagògiques i proporci-
onant al Sistema nous procediments i noves experièn-
cies innovadores. El projecte nodreix el Centre d’una
personalitat pròpia que proporciona un valor afegit a la
comunitat educativa i al seu entorn social.

El CEIP Vila Olímpica està desenvolupant un projecte
integrat de llengües consistent en l’assumpció del llen-
guatge com un instrument central de l’aprenentatge
dins de les àrees curriculars. D’aquesta manera la llen-
gua esdevé la mediadora de la comunicació i de la in-
teracció educativa i l’eix transversal del treball escolar.
Per tant, el projecte no consisteix en el simple aprenen-
tatge d’una tercera llengua des del cicle infantil, sinó
que desenvolupa el llenguatge com a eina i es materi-
alitza en l’aprenentatge en paral·lel de les llengües i de
les àrees, mitjançant el treball de les àrees en tres llen-
gües (el català, el castellà, i l’anglès) en ritmes i percen-
tatges graduals segons els cursos. Per dur a terme
aquest projecte només cal un bon programa i un bon
equip (i al CEIP Vila Olímpica es té i està donant bons
resultats) i, és clar, mestres que puguin impartir les
matèries en les tres llengües. La comunitat educativa, i
sobretot els pares, estan molt satisfets de l’experiència
i dels resultats obtinguts.

En aquest moment la continuïtat d’aquest projecte pe-
rilla. Per una banda, la congelació dels projectes CERE
amenaça la pervivència de l’experiència ressenyada al
cicle infantil i primària en aquesta escola. Per l’altra,
cal una solució de continuïtat per a les promocions que
aviat (els primers, per al curs 2003-2004) sortiran del
CEIP Vila Olímpica per anar a la secundària. Una con-
tinuïtat que passa per mantenir l’ensenyament trilingüe
en el marc d’un projecte similar a la ESO Pública, i al
mateix barri. Una petició que l’AMPA de l’escola ha
presentat de forma reiterada al Departament.

La necessitat d’introduir l’anglès en els plans d’estudi
a la primària i a la secundària impartint assignatures en
aquesta llengua és un fet àmpliament reclamat, inclòs
pel mateix Conseller en Cap, Artur Mas, que el 7 de
març de 2002 va fer unes declaracions en aquest sentit
en el Cercle Financer de Barcelona en les que reclama-
va aquest tipus d’ensenyament trilingüe des de la pri-

mària amb l’objectiu d’assolir una major internaciona-
lització de l’economia catalana. L’Escola Vila Olímpica
ja ho ha fet, i ara cal que les nenes i nens de la primà-
ria d’aquesta escola, i els seus pares, no pensin que han
perdut el temps quan accedeixin a la secundària.

Es per tot això que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Seguir donant suport al CEIP Vila Olímpica com a
CERE integrat de llengües al cicle infantil i primària

2. Establir les mesures necessàries per possibilitar als
nens i nenes del CEIP Vila Olímpica la continuïtat del
projecte CERE integrat de llengües a la secundària, en
el marc de l’Ensenyament públic, i a la mateixa zona

3. Estendre l’experiència del CERE integrat de llengües
del CEIP Vila Olímpica, d’acord amb els paràmetres i
mínims requisits que s’estableixin, als centres que s’hi
vulguin adherir, especialment als de la zona de l’es-
mentat CEIP.

4. Elaborar un pla per desplegar l’ensenyament curri-
cular en tres llengües a la primària i a la secundària, en
el marc dels programes del Departament.»

Palau del Parlament, 7 de maig de 2002

Ma. Assumpta Baig i Torras, Flora Vilalta i Sospedra,
Bernardo Fernández i Martínez, Joan Ferran i Serafini,
Josep Casajuana i Pladellorens

Proposició no de llei sobre el suport
als centres d’ensenyament públics
que desenvolupen el projecte CERE
Tram. 250-02738/06

Presentació: Sra. M. Assumpta Baig i Tor-
ras, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 42136 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Assumpta Baig i Torras, Flora Vilalta i Sospedra,
Martí Sans i Pairutó, Montserrat Duch i Plana i Josep
Casajuana i Pladellorens, diputades i diputats del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra, presenten per a la seva tramitació
la següent Proposició no de Llei.

A Catalunya ha anat funcionant amb notable eficàcia
un règim experimental al que han pogut accedir deter-
minats centres públics amb un projecte innovador: es
tracta dels CERE (Centres Experimentals de Règim
Especial). Aquest programa CERE no només ha per-
mès als centres que s’han pogut acollir l’establiment
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d’una personalitat pròpia i un projecte estratègic de tre-
ball autònom que ha proporcionat un valor afegit a la
comunitat educativa i al seu entorn (poble o barri), sinó
que ha possibilitat experimentar amb noves tècniques
pedagògiques tot proporcionant al Sistema nous proce-
diments i noves experiències innovadores.

En els darrers anys la política del Departament ha es-
tat la de substituir aquest programa per un altre tipus
d’actuacions estratègiques que considerem que no des-
envolupen les potencialitats d’aquell.

Un d’aquests laboratoris ha estat el CEIP Vila Olímpi-
ca de Barcelona. Des de 1999 aquest CERE està desen-
volupant un projecte integrat de llengües (que adopta el
llenguatge com a eina i es materialitza en l’aprenentat-
ge en paral·lel de les llengües i de les àrees, mitjançant
el treball d’aquestes en tres llengües –el català, el cas-
tellà, i l’anglès–. Aquesta experiència està sent un mo-
del de referència a Catalunya i la continuïtat d’aquest
projecte i dels altres que s’han posat en marxa està
greument amenaçada per l’abandó d’aquest programa
per part del Departament.

Es per tot això que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Presentar en aquesta cambra, en el termini de sis
mesos, un programa de refundació dels projectes
CERE, que amb aquest nom o amb un altre, permeti
l’especialització estratègica dels centres educatius pú-
blics en determinades matèries, mètodes, tècniques, o
procediments en aspectes socials, culturals o geogràfics
que li permetin desenvolupar una personalitat pròpia i
desplegar experiències innovadores de caire pedagògic.

2. Donar suport als centres CERE vigents per a que
puguin seguir amb el seu projecte.»

Palau del Parlament, 7 de maig de 2002

Ma. Assumpta Baig i Torras, Flora Vilalta i Sospedra,
Martí Sans Pairutó, Montserrat Duch i Plana, Josep
Casajuana i Pladellorens

Proposició no de llei sobre la transfor-
mació en carretera del vial d’accés
entre Santpedor i Castellnou de Bages
(Bages)
Tram. 250-02739/06

Presentació: Sr. Joan Roma i Cunill, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 42137 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Roma i Cunill, Ma. Àngela Gassó i Closa, Flora
Vilalta i Sospedra, Manel Nadal i Farreras i Joan Ferran

i Serafini, diputats i diputades del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la Cam-
bra, presenten per a la seva tramitació, la Proposició no
de llei següent:

Els municipis de Santpedor i Castellnou de Bages es-
tan connectats per un camí veïnal asfaltat de prop de
1,5 km de traçat molt sinuós, poca amplada i sense les
necessàries mesures de seguretat.

El municipi de Castellnou de Bages es troba en cons-
tant creixement demogràfic, fruit de l’existència en el
seu terme municipal de tres urbanitzacions de conside-
rables dimensions: el Serrat, Pinedes i la Figuerola.

Per aquest motiu l’increment d’habitants és molt elevat
i amb ell el trànsit que circula per aquesta via, agreujat
per la circulació d’autocars que pugen i baixen d’un
important Restaurant existent al cap d’amunt de la
muntanya.

L’inadequat traçat del vial, la necessitat de manteni-
ment del ferm, però també dels talussos laterals, així
com la manca de proteccions fa que els accidents siguin
sovintejats i amb permanent augment.

És inusual i injust que dos municipis de la comarca del
Bages no estiguin connectats per una carretera de la
xarxa bàsica de la Generalitat hi hagin de suportar
aquestes mancances.

És per aquest motiu que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
de la Generalitat a:

– Negociar el traspàs del vial d’accés entre Santpedor
i Castellnou de Bages, per tal de convertir-lo en carre-
tera i integrar-la en la xarxa bàsica de la Generalitat.

– Redactar el Projecte d’adequació i preveure les millo-
res a fer-hi en el termini màxim de dos anys des de
l’aprovació de la present proposta».

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2002

Joan Roma i Cunill, Ma. Àngela Gassó i Closa, Flora
Vilalta i Sospedra, Manel Nadal i Farreras, Joan Ferran
i Serafini
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Proposició no de llei sobre la qualitat
del servei d’autopistes
Tram. 250-02740/06

Presentació: Sr. David Pérez Ibáñez, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 42138 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

David Pérez Ibáñez, Joan Ferran i Serafini, Montserrat
Tura i Camafreita, Manel Nadal i Farreras i Oriol Nel·lo
i Colom, diputats i diputada del Grup parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu als articles 134 i 135 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya presenten per a la seva tramitació la
següent proposició no de llei.

L’estat de les carreteres a Catalunya, ja siguin depen-
dents de l’Estat o de la Generalitat, és molt millorable.
Es fan necessàries obres de manteniment i renovació
urgents en molts punts. Tant l’Estat com la Generalitat,
en el seu moment, van optar per un model de gestió de
les vies de circulació que ha afavorit l’aparició constant
de noves autopistes de peatge, esdevenint Catalunya la
Comunitat Autònoma amb més quilòmetres de carrete-
ra de pagament.

Davant aquesta realitat les administracions haurien de
vetllar pel compliment estricte dels acords amb les con-
cessionàries d’autopistes per tal d’aconseguir un bon
nivell de qualitat en el servei prestat als ciutadans i ciu-
tadanes. Sovint les necessitats conjunturals referents a
col·lapses, obres, o d’altres modifiquen de forma evi-
dent les condicions de circulació i per tant la qualitat
del servei pagat per l’usuari. De manera conseqüent els
usuaris de les vies de circulació haurien de rebre un
contraprestació pel perjudici sofert.

Podem trobar quantitat de situacions en les quals, sen-
se informar ni donar explicacions, les concessionàries
canvien de manera unilateral les condicions de la circu-
lació sense renunciar al seu benefici econòmic. Estre-
tament i desaparició de carrils, canvis de sentits, etc. És
a dir, tot i no donar el servei pel qual se’ls ha cedit la
gestió d’una autopista, continuen cobrant als ciutadans
i ciutadanes el peatge establert. Segons el Decret 339/
90 pel qual s’aprovà el text articulat de la Llei de Tràn-
sit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial l’au-
topista queda definida en un dels seus extrems com a
una carretera que ha de «constar de diferents calçades
per a cada sentit de circulació, separades entre sí, ex-
cepte en punts singulars o amb caràcter temporal, per
una franja de terreny no destinada a la circulació o en
casos excepcionals per altres mitjans».

En definitiva es tracta d’una situació injusta. La situa-
ció dels peatges a Catalunya ja ho és per sí mateixa,
però s’agreuja de manera evident en aquestes situacions

que es repeteixen més vegades de les que serien desit-
jables.

És per aquests motius que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

Requerir de les societats concessionàries d’autopistes a
Catalunya la renúncia al cobrament dels peatges quan
les condicions de circulació en les mateixes variïn subs-
tancialment del servei previst, per causes que siguin
conegudes o previstes per la concessionària, de mane-
ra que obliguin als conductors a circular per un sol car-
ril de circulació i a una velocitat molt inferior a l’auto-
ritzada per a aquestes vies.

Tenir en compte aquesta situació per tal que en les fu-
tures concessions d’autopistes quedi regulat aquest
condicionant, així com estudiar les possibilitats de re-
visió en les concessions vigents en l’actualitat.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2002

David Pérez Ibáñez, Joan Ferran i Serafini, Montserrat
Tura i Camafreita, Manel Nadal i Farreras, Oriol Nel·lo
i Colom

Proposició no de llei sobre l’agilitació
de la tramitació de les compensacions
econòmiques a persones que van pa-
tir privació de llibertat durant el fran-
quisme
Tram. 250-02741/06

Presentació: Sr. David Pérez Ibáñez, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 42139 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

David Pérez i Ibáñez, Joan Ferran i Serafini, Bernardo
Fernández i Martínez i Josep Clofent i Rosique i Àlex
Masllorens i Escubós, diputats del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu als articles 134 i 135 del reglament del Parla-
ment de Catalunya presenten per a la seva tramitació la
següent proposició no de llei.

El Govern de la Generalitat, mitjançant la publicació
del Decret 288/2000 del 31 d’agost, va reconèixer el
dret a rebre una compensació econòmica a totes aque-
lles persones que havien patit privació de llibertat i que
estaven excloses dels supòsits determinats a la llei 4/
1977 del 15 d’octubre i exclosos de la disposició addi-
cional divuitena de les Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat de 1990 i 1992.

Les persones interessades en percebre aquesta compen-
sació econòmica havien de complir una sèrie de requi-
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sits establerts per la Llei, que en part van ser objecte
d’una resolució del Parlament de Catalunya per possi-
bilitar la seva modificació.

A més, atenent a l’existència de sol·licituds que per
motius diversos no es van ajustar al termini de presen-
tació i atenent, també, a la variació d’aquests criteris per
la seva acceptació va obrir un nou termini que expira el
proper 30 de maig de 2002.

El procés per l’aprovació d’aquestes compensacions va
anar acompanyat d’un debat seriós i profund sobre la
necessitat de recuperar la memòria històrica i retre ho-
menatge als excombatents per la llibertat i contra el
franquisme.

Malauradament, després de gairebé dos anys d’haver
entrat en vigor el decret que regula el dret a aquestes
compensacions, la situació de molts expedients resta
encallada, aturada, sense solució. L’excessiva lentitud
en la tramitació d’aquests expedients vulnera els drets
dels possibles beneficiaris, la majoria dels quals son
d’edat molt avançada.

És per tot això que el Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi presenta la següent Proposició no
de Llei:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Que prengui les mesures adients per evitar la lenti-
tud excessiva en la tramitació des expedients de les
persones que van patir privació de llibertat durant el
franquisme i que tenen dret a percebre una compensa-
ció econòmica, en el sentit de tancar-los tots definitiva-
ment abans de la fi del 2002.

2. Fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Es-
tat per tal que aquest faciliti urgentment la informació
necessària per concloure aquests expedients.»

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2002

David Pérez i Ibáñez, Joan Ferran i Serafini, Bernardo
Fernández i Martínez, Josep Clofent i Rosique, Àlex
Masllorens i Escubós

Proposició no de llei sobre l’elaboració
del projecte d’evacuació de les aigües
pluvials a Alcanar (Montsià)
Tram. 250-02742/06

Presentació: Sr. Josep M. Simó i Huguet,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 42140 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DE PARLAMENT

Josep M. Simó i Huguet, Antoni Sabaté i Ibarz, Mont-
serrat Duch i Plana, Martí Carnicer i Vidal i Núria Segú
i Ferré, diputats i diputades del Grup parlamentari So-

cialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que esta-
bleixen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cam-
bra, presenten per a la seva tramitació la següent Pro-
posició no de llei.

La zona de l’eixample de la població d’Alcanar està
situada en una petita fondària de la part sud-est del casc
urbà.

En aquesta àrea, on el carrer principal és l’avinguda de
la Constitució, es troba tota la zona escolar d’Alcanar.

Cada vegada que hi ha pluges al municipi hi ha fortes
inundacions en aquesta àrea provocant greus perjudicis
als veïns. Però sobretot la forta incidència que tenen les
inundacions per ser una zona escolar.

És per això que els ciutadans d’Alcanar han demanant
reiteradament la construcció de les obres necessàries
per tal d’evitar aquestes inundacions.

Per aquests motius, es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a adoptar les mesures necessàries per tal de ga-
rantir l’evacuació de les aigües pluvials d’Alcanar, ela-
borant el corresponent projecte i executant les obres
que se’n derivin durant l’any 2003.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2002

Josep Ma. Simó i Huguet, Antoni Sabaté i Ibarz, Mont-
serrat Duch i Plana, Martí Carnicer i Vidal, Núria Segú
i Ferré

Proposició no de llei sobre la creació
d’una llar d’infants per al curs 2002-
2003, a Puigdàlber (Alt Penedès)
Tram. 250-02743/06

Presentació: Sr. Roberto Edgardo Laban-
dera Ganachipi, juntament amb quatre
altres diputats del Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 42141 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Roberto Labandera i Ganachipi, Assumpta Baig i Tor-
ras, Flora Vilalta i Sospedra, Josep Casajuana i Plade-
llorens i Martí Sans i Pairutó, diputats i diputades del
Grup parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
fent ús d’allò que preveuen els articles 134 i 135 del
Reglament del Parlament presenten per a la seva trami-
tació la següent proposició no de llei.

Puigdàlber és un municipi de la comarca de l’Alt Pene-
dès que està coneixent un major creixement de pobla-
ció des de fa 10 anys. Amb poc menys de mig quilòme-
tre quadrat de superfície i amb un cens de 319
habitants, Puigdàlber ha conegut un creixement de po-
blació d’un 7%. Això es veurà incrementat amb la pos-
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sible agregació, actualment en tràmit, dels nuclis de
Mas Morer i de l’Empalme.

Malgrat les seves dimensions, el Grup parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi considera prioritari
atendre la creació de nous serveis al municipi, que pu-
guin completar les demandes bàsiques de la població
pel que fa a serveis sanitaris i educatius.

Puigdàlber compta actualment amb un equipament es-
colar (CEIP) amb 15 alumnes, però no compta amb
escola bressol. La mobilitat laboral de les noves gene-
racions així com la demanda no coberta de 0 a 3 anys
fan imprescindible dotar al municipi d’un servei d’es-
colarització en aquesta franja d’edat.

L’oferta de serveis educatius de 0 a 12 anys pot esde-
venir per al municipi un important factor d’atracció per
a sectors de la població que vulguin fixar-hi la seva
residència. Actualment es comptabilitza un grup supe-
rior a 12 famílies que demanen aquest servei.

Per al grup parlamentari Socialistes- Ciutadans pel
Canvi la creació i el manteniment d’una oferta educa-
tiva pròxima i de qualitat als petits municipis ha de ser
una opció estratègica del Govern de la Generalitat.

En el present curs escolar 2001-2002, un grup de més
de 31 famílies han demanat a l’Ajuntament de
Puigdàlber i al Consell Comarcal de l’Alt Penedès la
construcció d’una escola bressol al municipi sense ha-
ver obtingut una resposta satisfactòria.

Per això, els diputats i les diputades sotasignats presen-
ten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a dotar d’una escola bressol al municipi de
Puigdàlber per al curs 2002-2003.»

Parlament de Catalunya, 30 d’abril de 2002

Roberto Labandera i Ganachipi, Assumpta Baig i Tor-
ras, Flora Vilalta i Sospedra, Josep Casajuana i Plade-
llorens, Martí Sans i Pairutó

Proposició no de llei sobre el millora-
ment del subministrament elèctric a la
comarca del Priorat
Tram. 250-02744/06

Presentació: Sr. Roberto Edgardo Laban-
dera Ganachipi, juntament amb quatre
altres diputats del Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 42142 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Roberto Edgardo Labandera i Ganachipi, Antoni Saba-
té i Ibarz, Josep Maria Simó i Huguet, Núria Segú i
Ferré i Miquel Barceló i Roca, diputats i diputada del

Grup parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
presenten per a la seva tramitació la següent proposició
no de llei.

La comarca del Priorat és una de les comarques catala-
nes amb una llarga tradició d’economia rural agrària.
Ha patit en els darrers 10 anys un procés de pèrdua de
població, passant de 9.475 habitants l’any 1991 a 9.119
l’any 1998. Per tant el percentatge de creixement és
negatiu (fins a quasi un - 4%).

Malgrat l’aparició de nous fenòmens de creixement
econòmic, la renda familiar disponible per habitant és
inferior a la de Catalunya, tot i el gran creixement en els
darrers 15 anys (passa d’un 73% l’any 86 al 92% l’any
1996 en relació al valor 100 de la mitjana catalana).

La majoria de la població ocupada ho fa en el sector
serveis (44%), la resta es divideix en un 25% a la agri-
cultura i un 23% a l’activitat industrial. El nivell de la
construcció, quan a mà d’obra és alt percentualment
(11%). La mateixa tendència segueix la distribució del
PIB per sectors d’activitat econòmica.

Des del Grup parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, considerem necessari endegar una acció decidi-
da en favor de la millora dels serveis a la comarca del
Priorat. El nivell de gasificació és molt baix, la qualitat
del subministre elèctric pateix importants oscil·lacions
al llarg de l’any.

A banda de la millora de les infrastructures viàries, la
connexió amb la banda ampla, l’extensió de la xarxa de
gasificació, la millora del subministrament elèctric és
una de les demandes del món empresarial i del món
local de la Comarca.

És per això que els diputats i la diputada sotasignats
presenten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a :

1. Negociar amb l’empresa Fecsa Endesa l’adequació
del seu pla d’inversions per a la comarca del Priorat,
d’acord amb les necessitats de la xarxa elèctrica de la
comarca del Priorat, assegurant el subministrament a
tot el territori i garantint la qualitat del servei.

2. Presentar, en el termini de 6 mesos, un Pla de Millora
del Subministrament Elèctric a la comarca del Priorat.

Parlament de Catalunya, 30 d’abril de 2002

Roberto Edgardo Labandera i Ganachipi, Antoni Saba-
té i Ibarz, Josep Maria Simó i Huguet, Nuria Segú i
Ferré, Miquel Barceló i Roca

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre la posada
en marxa d’un Pla de suport al teixit
industrial de la comarca del Priorat
Tram. 250-02745/06

Presentació: Sr. Roberto Edgardo Laban-
dera Ganachipi, juntament amb quatre
altres diputats del Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 42143 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Roberto Edgardo Labandera i Ganachipi, Antoni Saba-
té i Ibarz, Josep Maria Simó i Huguet, Núria Segú i
Ferré i Miquel Barceló i Roca, diputats i diputada del
Grup parlamentari Socialistes Ciutadans pel Canvi pre-
senten per a la seva tramitació la següent proposició no
de llei.

La comarca del Priorat és una de les comarques catala-
nes amb una llarga tradició d’economia rural agrària.
Ha patit en els darrers 10 anys un procés de pèrdua de
població, passant de 9.475 habitants l’any 1991 a 9.119
l’any 1998. Per tant el percentatge de creixement és
negatiu (fins a quasi un - 4%).

Malgrat l’aparició de nous fenòmens de creixement
econòmic, la renda familiar disponible per habitant és
inferior a la de Catalunya, tot i el gran creixement en els
darrers 15 anys (passa d’un 73% l’any 86 al 92% l’any
1996 en relació al valor 100 de la mitjana catalana).

La majoria de la població ocupada ho fa en el sector
serveis (44%), la resta es divideix en un 25% a la agri-
cultura i un 23% a l’activitat industrial. El nivell de la
construcció, quan a mà d’obra és alt percentualment
(11%). La mateixa tendència segueix la distribució del
PIB per sectors d’activitat econòmica.

Des del Grup parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, considerem necessari endegar una acció decidi-
da en favor de la consolidació de nous sectors d’activi-
tat productiva lligats a la indústria, a fi d’incrementar la
diversificació econòmica de la comarca, evitar la con-
centració d’inversions i de riscos en determinats sectors
de l’activitat agroindustrial i ajudar a consolidar el lide-
ratge del sector serveis.

És per això que considerem prioritari la redacció i po-
sada en marxa d’un Pla de suport al teixit industrial de
la comarca del Prioritat, fomentant el reequilibri i la
diversificació industrial de la comarca, el suport a les
noves iniciatives i l’estímul de la localització de noves
activitats industrials compatibles amb el desenvolupa-
ment sostenible de la comarca i que harmonitzi amb les
activitats agràries de prestigi, vinculades al sector de la
vinya i del vi, preponderants actualment a la zona.

És per això que els diputats i la diputada sotasignats
presenten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Redactar i duu a terme, de forma urgent, un Progra-
ma de reequilibrament i de suport al teixit industrial de
la comarca del Priorat, que tingui en compte la promo-
ció de nous emprenedors, estimuli la localització de
noves activitats industrials i d’innovació tecnològica i
doni suport a l’actual teixit empresarial.

2. Garantir el desenvolupament de l’esmentat Pla de
forma harmònica amb la conservació dels valors paisat-
gístics i d’identitat productiva de la comarca.

3. Dotar-lo pressupostàriament a càrrec del Departa-
ment d’Indústria, Comerç i Turisme.

Parlament de Catalunya, 30 d’abril de 2002

Roberto Edgardo Labandera i Ganachipi, Antoni Saba-
té i Ibarz, Josep Maria Simó i Huguet, Núria Segú i
Ferré, Miquel Barceló i Roca

Proposició no de llei sobre l’arribada
de la connexió amb banda ampla a la
comarca del Priorat
Tram. 250-02746/06

Presentació: Sr. Roberto Edgardo Laban-
dera Ganachipi, juntament amb quatre
altres diputats del Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 42144 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Roberto Edgardo Labandera i Ganachipi, Antoni Saba-
té i Ibarz, Teresa Serra i Majem, Núria Segú i Ferré i
Miquel Barceló i Roca, diputats i diputades del Grup
parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi presen-
ten per a la seva tramitació la següent proposició no de
llei.

La comarca del Priorat és una de les comarques catala-
nes amb una llarga tradició d’economia rural agrària.
Ha patit en els darrers 10 anys un procés de pèrdua de
població, passant de 9.475 habitants l’any 1991 a 9.119
l’any 1998. Per tant el percentatge de creixement és
negatiu (fins a quasi un - 4%).

Malgrat l’aparició de nous fenòmens de creixement
econòmic, la renda familiar disponible per habitant és
inferior a la de Catalunya, tot i el gran creixement en els
darrers 15 anys (passa d’un 73% l’any 86 al 92% l’any
1996 en relació al valor 100 de la mitjana catalana).

La majoria de la població ocupada ho fa en el sector
serveis (44%), la resta es divideix en un 25% a la agri-
cultura i un 23% a l’activitat industrial. El nivell de la
construcció, quan a mà d’obra és alt percentualment
(11%). La mateixa tendència segueix la distribució del
PIB per sectors d’activitat econòmica.
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Des del Grup parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, considerem necessari endegar una acció decidi-
da en favor de la millora dels serveis a la comarca del
Priorat. Un dels serveis claus per a un bon desenvolu-
pament del teixit productiu i dels serveis d’atenció a les
persones és el de poder comptar amb la connexió amb
banda ampla.

Es fa imprescindible l’extensió de la xarxa de banda
ampla a tot el territori comarcal com una infrastructu-
ra bàsica pel desenvolupament futur de la seva econo-
mia i del conjunt de la població. Per això considerem
imprescindible i urgent promoure dues mesures: acce-
lerar el cablatge amb fibra òptica als principals nuclis
de la comarca i garantir la connexió amb banda ampla
dels seus principals centres educatius i sanitaris. És
notori que la baixa densitat urbana i demogràfica del
territori requereixi una inversió de recursos públics per
tal de viabilitzar la població. Aquests recursos es fan
imprescindibles en un territori d’ampli abast rural com
és el cas de la comarca del Priorat.

És per això que els diputats i les diputades sotasignats
presenten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a :

1. Negociar amb l’empresa Menta la connexió amb
banda ampla, mitjançant fibra òptica, dels principals
nuclis urbans i/o productius de la comarca del Priorat
abans de la fi de l’any 2002.

2. Presentar, abans de la finalització de l’any 2002, un
Pla d’Acció i d’Inversió per l’arribada de la banda
ampla a la resta de la comarca, que inclogui un calen-
dari d’actuacions en el període 2002- 2004.

Parlament de Catalunya, 30 d’abril de 2002

Roberto Edgardo Labandera i Ganachipi, Antoni Saba-
té i Ibarz, Teresa Serra i Majem, Núria Segú i Ferré,
Miquel Barceló i Roca

Proposició no de llei sobre el Pla de
gestió de l’aqüífer Carme-Capellades
(Anoia)
Tram. 250-02747/06

Presentació: Sr. Roberto Edgardo Laban-
dera Ganachipi, juntament amb quatre
altres diputats del Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 42145 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Roberto Labandera i Ganachipi, Marta Camps i Tor-
rens, Manel Nadal i Farreras, Oriol Nel·lo i Colom i
Montserrat Tura i Camafreita, diputats i diputades del
Grup parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
fent ús d’allò que preveuen els articles 134 i 135 del

Reglament de la Cambra presenten per la seva tramita-
ció la següent proposició no de llei.

L’aqüífer Carme-Capellades pateix, des de fa molts
anys, un procés de sobreexplotació, per l’ús irracional
dels seus recursos.

El mes de juliol de l’any passat l’Agència Catalana de
l’Aigua va fer l’aprovació de la declaració provisional
de sobreexplotació. Però des d’aquell moment fins ara
no s’han dut a terme cap de les fases d’actuació prevista
o pendents i que estan vinculades a la declaració de
sobreexplotació.

Atesa la importància i l’endarreriment de les actuacions
previstes: el Pla d’ordenació d’extraccions, aprovació
dels estatuts de la comunitat d’usuaris.

Atès que continuen denunciant-se extraccions no auto-
ritzades als municipis d’Orpí i de Miralles, entre d’al-
tres.

Atès que no s’ha solucionat encara la manca de xarxa
de clavegueram a diverses urbanitzacions de la zona i
que, per tant, les aigües d’ús domèstic i de serveis, abo-
quen a pous cecs, amb els conseqüents problemes de
filtracions i de contaminació de l’aqüífer.

Atesos els problemes de cabal que comencen a registrar
Les Deus de Sant Quintí de Mediona i Les Deus de
Torrelles de Foix.

Atesa la manca d’un Pla de descontaminació de l’aqüí-
fer.

I atès la manca d’un Pla de Gestió i el fet que la Con-
selleria de Medi Ambient no té una data prevista per la
redacció del Pla de Gestió de l’aqüífer Carme-Capella-
des.

És per això que els diputats sotasignats presenten la
següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar en el termini de 6 mesos el Pla de
Gestió de l’aqüífer Carme-Capellades.»

Palau del Parlament, 30 d’abril del 2002

Roberto Labandera i Ganachipi, Marta Camps i Tor-
rens, Manel Nadal i Farreras, Oriol Nel·lo i Colom,
Montserrat Tura i Camafreita
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Proposició no de llei sobre la conser-
vació i el millorament de les coves de
salnitre de la muntanya de Montserrat,
al municipi de Collbató (Baix Llobre-
gat)
Tram. 250-02748/06

Presentació: Sr. Joan Galceran i Margarit,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 42146 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Galceran i Margarit , Carme Figueras i Siñol, Jo-
sep Maria Rañe i Blasco , Manel Nadal i Farreras i
Montserrat Tura i Camafreita, diputats i diputades del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi ,
fent ús d’allò que disposen els articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten per a la seva trami-
tació la següent Proposició no de Llei relativa a l’adop-
ció de mesures urgents per tal de garantir la conserva-
ció i millora de la Cova del Salnitre.

La cova del Salnitre de Collbató és emplaçada dins del
Paratge Natural d’Interès Nacional de les muntanyes de
Montserrat, d’uns 500 metres de llargada, que transcor-
ren entre un conjunt de galeries, sales i passadissos; és
de formes endocàrstiques de gran bellesa geològica i
importància topogràfica.

A principis de l’any 1998 l’Ajuntament de Collbató,
actual adjudicatari de l’explotació recreativa de la cova,
va detectar la formació d’elements vegetals (algues,
líquens, molses i falgueres) externs al microclima de la
cova, fenomen anomenat segons els especialistes com
Malaltia Verda.

Aquest fet, junt amb la circumstància de que la cova es
tracta d’un recurs natural únic i característic de Catalu-
nya, va determinar que al juliol de 1998 l’Ajuntament
disposà d’una proposta per començar a posar em mar-
xa un pla d’actuació per pal·liar i posteriorment eradi-
car les deficiències de la cova. Per això, es va demanar
l’ajuda, per dues vegades, del Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

En resposta a l’ajuda sol·licitada, el ressenyat Departa-
ment va elaborar, amb data 1 de març de 2000, un in-
forme sobre la situació actual i propostes de millora a
les Coves del Salnitre, on es fa una especial i preocu-
pant referència a les deficiències que a continuació
s’esmenten: deficiències d’accessibilitat, deficiències
de seguretat (baranes de protecció, instal·lació elèctri-
ca) i les ja referides de contaminació del clima interi-
or produït per agents externs .

El contingut de l’informe no va comportar cap atoni-
ment ja que no poden oblidar que aquest recurs natural
no és objecte de cap obra de condicionament per part

del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca des
de finals dels anys 80.

Una vegada localitzada i definida de manera oficial la
greu problemàtica en la que es troba immergida la cova,
l’Ajuntament de Collbató requereix un cop més l’em-
para de la Generalitat de Catalunya i aquesta, mitjan-
çant el Departament de Medi Ambient, pren el compro-
mís verbal de fer-se càrrec dels projectes necessaris per
donar-hi una solució a les greus deficiències referides
i així garantir la conservació de la cavitat. Amb aquest
mateix objectiu, l’Ajuntament inicia converses amb els
tècnics de Nikano Ecoinvest, que elaboren un docu-
ment on s’estableixen cadascun dels projectes necessa-
ris per al tractament i eliminació de la malaltia verda,
document que es va remetre, en data 8 de gener de
2001, a la Direcció General de Patrimoni i Medi Físic,
als efectes d’executar-los amb la màxima celeritat.

Els mesos següents van estar caracteritzats per una
mancança total de plasmació del pla d’actuació urgent
que esdevé absolutament necessari si es vol garantir, la
preservació d’aquest recurs natural de valor incalcula-
ble.

Davant d’aquesta deplorable situació, a principis de
gener d’enguany, l’Ajuntament sol·licita a l’Honorable
Conseller de Medi Ambient de la Generalitat de Cata-
lunya la col·laboració per fer realitat d’una vegada els
projectes i així aconseguir preservar aquest recurs na-
tural i únic, que és la Cova del Salnitre.

Per tot això es presenta la següent :

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a :

Primer. Requerir al Departament de Medi Ambient de
la Generalitat de Catalunya que, mitjançant la Direcció
General de Patrimoni Natural i Medi Físic, executi els
projectes necessaris i adopti amb tota urgència, les
mesures adients destinades a garantir i preservar d’una
manera efectiva la conservació i millora de la Cova del
Salnitre per tal de pal·liar i incidir de forma efectiva i
contundent a les greus deficiències establertes i puntu-
alitzades a l’informe realitzat per el Departament
d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de
Catalunya de data 1 de març de 2000.

Segon. Instar la planificació, a curt termini, de totes les
necessitats que es puguin generar en la referida cavitat
en un futur, per tal d’eludir una situació tan precària
com la que en l’actualitat es troba aquest recurs natu-
ral, únic i característic de Catalunya.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2002

Joan Galceran i Margarit, Carme Figueras i Siñol, Jo-
sep Maria Rañé i Blasco, Manel Nadal i Farreras,
Montserrat Tura i Camafreita
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Proposició no de llei sobre la bonifica-
ció en la quota empresarial de la Segu-
retat Social per la contractació de tre-
balladors per compte d’altri amb
caràcter indefinit
Tram. 250-02749/06

Presentació: Sr. Bernardo Fernández
Martínez, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 42147 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Bernardo Fernández i Martínez, Josep Maria Rañé i
Blasco, Martí Sans i Pairutó, Joan Ferran i Serafini,
Juan Manuel Jaime i Ortea, diputats del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò
que es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten per la seva tramitació la següent
Proposició no de Llei

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Si veritablement volem que Catalunya sigui un país
pròsper i competitiu a nivell internacional, hem d’acon-
seguir una taxa d’activitat similar a la mitjana de la UE
és a dir, que treballin 60 de cada 100 persones. En l’ac-
tualitat només són 56 de cada 100 catalans i catalanes
en edat de treballar –de 16 a 65 anys– els que ho fan o
cerquen feina. En els països més avançats de la UE els
percentatges són substancialment diferents, així per
exemple, a Dinamarca treballen 75 de cada 100 perso-
nes, 69 a Àustria o 65 també de cada 100 a Holanda

Si volem arribar a aquestes xifres en les taxes d’ocupa-
ció, és evident que des de les diverses administracions
s’hauran d’endegar polítiques actives de suport a l’ocu-
pació, però no hi ha cap dubte que en aquest terreny és
el Govern de la Generalitat qui té més possibilitats i
també més responsabilitat per portar a terme les esmen-
tades polítiques de suport a l’economia productiva i
l’ocupació.

Una línia per promoure aquestes polítiques actives és la
promoció, l’estímul i l’ajut de l’esperit emprenedor i
l’autocupació, tant en l’àmbit individual com en l’àm-
bit col·lectiu de l’economia social.

Són moltes les polítiques actives que es poden dur a
terme des del Govern de la Generalitat per afavorir
aquests col·lectius d’autònoms i emprenedors que mol-
tes vegades són la llavor de futures empreses i en qual-
sevol cas són generadors nats de riquesa pel nostre país

Per aquests motius els diputats sotasignats presenten la
següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a establir en el termini màxim de 6 mesos una línia

d’ajuts consistents en una bonificació en la quota em-
presarial de la Seguretat Social mai inferior al 50% el
primer any i al 40% el segon a tots els treballadors au-
tònoms que tinguin el seu domicili fiscal a Catalunya i
contractin el seu primer treballador per comte d’altri
amb caràcter indefinit.»

Palau del Parlament, 7 de maig de 2002

Bernardo Fernández i Martínez, Josep Maria Rañé i
Blasco, Martí Sans i Pairutó, Joan Ferran i Serafini,
Juan Manuel Jaime i Ortea

Proposició no de llei sobre el teletre-
ball
Tram. 250-02750/06

Presentació: Sr. Bernardo Fernández
Martínez, juntament amb cinc altres dipu-
tats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Reg. 42184 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Bernardo Fernández i Martínez, Roberto Labandera i
Ganachipi, Josep Maria Rañé i Blasco, David Pérez i
Ibáñez, Josep Clofent i Rosique i Pilar Díaz i Romero,
diputats i diputada del Grup parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu als
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten per la seva tramitació la següent Proposició no de
Llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

No n’hi ha cap mena de dubte que el teletreball és un
avenç considerable respecte al treball tradicional: envi-
ar el treball al treballador i no el treballador al treball és
una autèntica revolució, però també, i això no ho po-
dem perdre de vista, com totes les revolucions pot te-
nir efectes perversos.

Són moltes, les raons que ens fan veure el teletreball
com un fet positiu. És positiu perquè és un jaciment
importantíssim de llocs de treball, en especial per a
determinats segments de la població com podrien ser
dones, joves o persones amb dificultats de mobilitat. És
una eina de primera magnitud, si volem aconseguir el
reequilibri territorial. En aquest sentit, val a dir, que una
expansió intel·ligent, una extensió ben planificada del
teletreball en zones deprimides i municipis desfavorits
seria una contribució positiva per evitar una Catalunya
dual, una societat de dues velocitats.

En aquesta línia, no ha estat una casualitat que a nivell
europeu els entorns rurals i de muntanya, és on més
s’ha potenciat el teletreball.

Però el teletreball no és només això, que ja és molt.
L’hem de veure, l’hem d’entendre també com un dels
signes que ens indiquen que coses molt importants es-
tan succeint en el sí de la nostra societat. Coses tant
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importants com per exemple: la relació empresa treba-
llador, de les que després parlarem, però no només això
que es prou important, també hem de contemplar el
canvi d’hàbits de les persones que no s’han de despla-
çar a la feina cada dia com un fet positiu, amb el con-
següent benefici medi ambiental que això comporta, o
l’estalvi de combustible per la mateixa raó.

Però això també vol dir que les persones que volen es-
tablir-se com teletreballadors han de fer sovint una con-
siderable inversió per adaptar un espai a casa seva on
treballar i per l’adquisició de l’equip que serà la seva
eina i nosaltres hem de ser conscients que no tothom
està en disposició de fer una despesa d’aquest tipus.

Per altra banda tampoc podem perdre de vista que els
teletreballadors ja establerts han de fer una inversió
quasi constant en la modernització dels seus equips.

Per aquests motius els diputats i diputada sotasignats
formulen la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a desenvolupar en el termini màxim de 6 mesos una
línia de crèdits específics per les despeses addicionals
que comporta l’inici de qualsevol activitat professional
i per la compra i/o modernització d’equips destinats a
teletreball.»

Palau del Parlament, 7 de maig de 2002

Bernardo Fernández i Martínez, Roberto Labandera i
Ganachipi, Josep Maria Rañé i Blasco, David Pérez i
Ibáñez, Josep Clofent i Rosique, Pilar Díaz i Romero

Proposició no de llei sobre la instal·-
lació d’ascensors, muntacàrregues o
elevadors als edificis
Tram. 250-02751/06

Presentació: Sr. Joan Ferran i Serafini,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 42185 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Ferran i Serafini, Roberto Labandera i Ganachipi,
Bernardo Fernández i Martínez, David Pérez Ibáñez i
Pilar Díaz i Romero, diputats del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la Cam-
bra, presenten per a la seva tramitació la següent Pro-
posició no de Llei sobre la instal·lació d’ascensors,
muntacàrregues o elevadors als edificis.

L’envelliment progressiu de la nostra societat, el gran
nombre d’edificis antics o sense les mesures d’accessi-
bilitat adients exigeix, per part de les administracions,
el potenciar polítiques destinades a la supressió de bar-

reres arquitectòniques que permetin l’adaptació d’an-
tics edificis i facin la vida més còmode a persones
d’edat avançada o disminuïdes i en general a tota la
població.

Segons un estudi sobre l’habitatge a Catalunya l’any
2000, encarregat per la Generalitat, un 37% de la pobla-
ció catalana, i concretament un 42% de les persones
més grans de 65 anys, viu en un pis sense ascensor. A
més, un 50% de la gent que ocupa la franja de les ren-
des baixes no disposa d’aquest útil aparell.

En aquest sentit els ascensors, o aparells elevadors d’ús
comú en els nostres edificis esdevenen instruments
gairebé imprescindibles per garantir una bona mobili-
tat a les persones.

Segons el departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya col·locar un
ascensor a l’immoble oscil·la des dels 54.100 euros
(nou milions de pessetes) fins els 72.120 euros (12
milions de pessetes) quantitats aquestes sovint excessi-
ves per a molts sectors de població de rendes baixes.

Atesa la circumstància de que els ajuts atorgats en edi-
ficis contemplen aspectes que van més enllà de les
obres i instal·lacions d’elevadors i ascensors tot inclo-
ent arranjaments generals.

Atès que no existeix una línia específica d’intervenció
destinada a subsanar els aspectes d’accessibilitat abans
esmentats mitjançant ascensors.

Atès que molts barris d’arreu de Catalunya pateixen un
procés d’infravaloració econòmica dels seus pisos res-
pecte d’altres amb ascensors, influint aquest aspecte
amb la composició i extracte social dels seus ocupants.

Atès que moltes associacions de gent gran i veïnals han
reclamat insistentment actuacions específiques al res-
pecte.

És per això que els diputats sotasignats presenten la
següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

Encarregar al Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat l’elaboració d’un
mapa pormenoritzat dels edificis susceptibles de per-
metre la instal·lació d’elevadors, muntacàrregues o as-
censors.

Establir una línia d’ajuts específics per a la instal·lació
d’ascensors, elevadors o muntacàrregues destinats a
facilitar l’accessibilitat de les persones als habitatges.

A partir de l’estudi/mapa dels edificis abans esmentat,
intervenir urgentment en barris susceptibles de patir
processos de degradació o infravaloració dels seus ha-
bitatges per tal d’aturar processos negatius de tot ti-
pus.»

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2002

Joan Ferran i Serafini, Roberto Labandera i Ganachipi,
Bernardo Fernández i Martínez, David Pérez Ibáñez,
Pilar Díaz i Romero

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre l’increment
de la seguretat a la carretera BV-2428
a Sant Pau d’Ordal, a Subirats (Alt Pe-
nedès)
Tram. 250-02752/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 42192 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu Adjunt, Dolors Mont-
serrat i Culleré, Josep Maria Fabregat i Vidal, diputada
i diputat del Grup Popular d’acord amb allò que preve-
uen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra
presenten la següent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els veïns del carrer de la Font de Sant Pau d’Ordal
(Subirats) fa tems que es queixen que per accedir al
centre del nucli urbà han de travessar la carretera BV-
2428. El traçat d’aquesta carretera resulta especialment
perillós pels que volen creuar-la ja que està situada just
desprès d’un canvi de rasant.

La poca visibilitat i la poca distància entre el canvi de
rasant i l’indret pel qual han de creuar la carretera els
veïns, afegit a la velocitat amb que els vehicles traves-
sen aquest punt, que segons la Diputació de Barcelona,
en un 80 % no respecten els senyals de trànsit existents,
fan que els veïns, tant si volen creuar a peu o en cotxe,
posin en greu risc la seva seguretat.

Els veïns fa temps que reclamen la instal·lació de ban-
des rugoses o d’un semàfor, però els seus precs enca-
ra no han estat escoltats per l’administració al·legant
que aquesta no és una intervenció prioritària. Per
aquests motius a començaments de maig els veïns van
prendre la iniciativa de instal·lar per ells mateixos les
plataformes reductores de la velocitat a la carretera.
Quatre dies desprès la Diputació de Barcelona va orde-
nar a una empresa la destrucció de les plataformes de
la carretera.

Per aquests motius el Grup Popular presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
iniciar les gestions oportunes davant la Diputació de
Barcelona, perquè realitzi les actuacions necessàries
per incrementar la seguretat en el quilòmetre 2 de la
carretera BV2428 a Sant Pau d’Ordal a Subirats (Alt
Penedès).

Palau del Parlament, 7 de maig de 2002

Daniel Sirera i Bellés, Dolors Montserrat i Culleré, Jo-
sep Maria Fabregat i Vidal

Proposició no de llei sobre la creació
d’un fons d’ajuda als barris (FIAB) per
a la rehabilitació de centres històrics
Tram. 250-02753/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 42192 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, President del Grup Popular,
Daniel Sirera i Bellés, portaveu Adjunt del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que
preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A l’empara del creixement demogràfic dels anys 50 i
60 a Catalunya es va produir un veritable esclat urbà a
moltes de les ciutats i pobles de Catalunya. Malgrat les
actuacions que les diferents administracions han portat
a terme en els darrers anys, no sempre s’ha subsanat els
greus problemes de tipus social i urbanístic que patei-
xen aquestes ciutats i pobles. L’aparició o transforma-
ció de barris i carrers sense una correcta planificació
urbanística, i d’habitatges amb greus patologies o sense
les condicions mínimes d’habitabilitat, ha generat man-
cances socials i econòmiques en aquests barris al no
disposar dels serveis i equipaments necessaris per fer
front a aquestes situacions.

Tanmateix, l’arribada de persones de més enllà de les
nostres fronteres, molt sovint amb cultures, llengües,
hàbits i tradicions pròpies, fa necessària la cohesió amb
el nostre teixit social i urbà amb ple respecte als drets
de tothom reconeguts per la Constitució i l’Estatut i des
de l’assumpció per aquestes persones de les seves obli-
gacions inherents a la seva condició de ciutadans.

La dificultat per trobar un habitatge digne, la concen-
tració de persones en un espai reduït, la manca d’equi-
paments, la inexistència d’espais públics, la manca de
transport públic, l’estancament de l’activitat comerci-
al i l’increment de la inseguretat ciutadana han de ser
objecte d’actuacions importants per a aconseguir la
necessària cohesió social i el desenvolupament econò-
mic d’aquests barris.

L’article 9 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i el
63 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
faculten a la Generalitat de Catalunya per impulsar les
accions necessàries per estendre actuacions de foment
i de dinamització social a tots i cadascun dels barris de
Catalunya que ho requereixin.

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Crear i dotar amb un mínim de 600 milions d’euros
un Fons d’Ajuda als Barris (FIAB) amb l’objectiu de
rehabilitar els centres històrics i promocionar les zones
urbanes de Catalunya que requereixin d’una atenció
especial per part de les administracions públiques.

3.10.25.
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2. Impulsar la signatura de convenis amb els ajunta-
ments que tinguin barris susceptibles de rebre ajudes
públiques per a la intervenció i millora de les condici-
ons de vida dels seus ciutadans, prioritzant, en qualse-
vol cas,

– Els barris que pateixin una clara degradació dels seus
habitatges, manca d’equipaments o inexistència d’es-
pais públics i els centres històrics

– Els barris que han rebut un increment accelerat de
població i en que calgui garantir la cohesió social.

– Els barris que pateixin greus problemes socials deri-
vats d’una elevada taxa d’atur, disminució sobtada de
l’activitat comercial, increment de la delinqüència i de
la drogaadicció, etc.

3. Destinar, a través d’Adigsa, més de 240 milions
d’euros abans de l’any 2004 per procedir a la rehabili-
tació d’habitatges en els barris d’especial atenció.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2002

Alberto Fernández Díaz Daniel Sirera i Bellés

Proposició no de llei sobre la protec-
ció de la seguretat ciutadana contra
els fets violents i intimidatoris dels
grups radicals
Tram. 250-02754/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 42196 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, President del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, Maria Dolors Nadal i Ayme-
rich, portaveu, Daniel Sirera i Bellés, Portaveu adjunt,
Maria Dolors Montserrat i Culleré, Àngels Esteller i
Ruedas, Rafael Luna i Vivas, Josep Curto i Casadó i
Ricard Fernández Deu, diputades i diputats del Grup
Popular, d’acord amb allò que preveuen els articles 134
i 135 del Reglament de la Cambra, presenten la següent
proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El fet que en determinats esdeveniments d’una certa
repercussió social –com puguin ser la celebració d’ac-
tes institucionals o polítics, esdeveniments esportius,
manifestacions culturals i ciutadanes– es constati en
ocasions la presència d’aquests grups posa en evidèn-
cia que, encara que siguin minoritaris, cada cop més
proliferen actuacions violentes, amenaces o insults,
adreçats a tots aquells que no s’identifiquen amb els
seus plantejaments, promogudes per aquests col·lectius
i que la intensitat dels seus actes no descendeix ans al
contrari van en augment. És cert que es tracta de grups
que no representen a ningú, però això no implica silen-
ciar que realment existeixen, sent necessari actuar con-
tra ells en el marc establert per les lleis.

Les actuacions violentes o intimidatòries d’aquests
grups s’adrecen contra representants d’institucions,
partits o autoritats públiques que exerceixen les seves
funcions, o fins i tot contra alguns representants de la
societat civil.

Per la seva part, en la Resolució 241/VI, de data 5 d’oc-
tubre de 2000, sobre l’orientació política general del
Consell Executiu, el Parlament va refermar el seu re-
buig davant qualsevol actuació radical que impedeixi
l’exercici dels drets fonamentals –especialment arrel
dels actes violents produïts en les universitats catala-
nes–, i es va instar el Consell Executiu a constituir-se en
acusació particular en els casos d’amenaces a qualsevol
ciutadà o ciutadana de Catalunya per raó de la seva
adscripció política.

És per tot això que cal que les administracions amb
responsabilitats polítiques i administratives en matèria
de seguretat ciutadana impulsin les polítiques idònies
per cercar a aquests grups violents i intimidatoris i des-
articular la seva escassa –per no dir nul·la– estructura i
reiterar al Govern de la Generalitat el mandat d’aquest
Parlament aprovat en l’esmentada Resolució 241/VI.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
exercir plenament les competències que, d’acord amb
la Constitució, l’Estatut d’Autonomia, les lleis corres-
ponents i el mandat d’aquest Parlament contingut a la
Resolució 241/VI, de 5 d’octubre de 2000, té recone-
gudes l’Administració de la Generalitat respecte a la
protecció i garantia del lliure exercici dels drets i de les
llibertats i la protecció de la seguretat ciutadana amb
relació als fets violents i intimidatoris que es produei-
xen a Catalunya per part dels grups radicals.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2002

Alberto Fernández Díaz, Maria Dolors Nadal i Ayme-
rich, Daniel Sirera i Bellés, Maria Dolors Montserrat i
Culleré, Àngels Esteller i Ruedas, Rafael Luna i Vivas,
Josep Curto i Casadó i Ricard Fernández Deu

Proposició no de llei sobre el foment
de la creació d’una entitat local de l’ai-
gua qualificada a la conca del riu
Tordera
Tram. 250-02755/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 42204 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jaume Oliveras i Maristany, Francesc Fer-
rer i Gironès, Xavier Vendrell i Segura, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya.

3.10.25.
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Document/proposta: Proposició no de llei per al foment
de la creació d’una entitat local de l’aigua qualificada
a la conca del riu Tordera.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’aqüífer de la Conca de la Tordera està sobreexplotat
en els seus 850 km2 de superfície i al llarg dels seus
61,5 km de longitud. La crisi afecta als 29 municipis
que formen part de la Conca i a tots els altres, que sense
formar-ne, n’utilitzen els seus recursos. Aquesta afir-
mació, actualment, sembla redundant per repetida, però
és completament certa i el problema que la genera co-
mença a crear dificultats concretes que tenen una solu-
ció difícil. Totes les administracions públiques i agents
socials reconeixen aquesta situació. La necessitat de
donar respostes immediates s’ha traduït en la construc-
ció de la planta dessaladora de Blanes i en la elabora-
ció de l’estudi hidrogràfic encarregat per l’Agència
Catalana de l’Aigua.

La problemàtica afecta un territori determinat, la Conca
del Tordera, i això ha produït que les autoritats locals,
ajuntaments i consells comarcals, així com agents so-
cials més immediats a aquest territori vegin amb preo-
cupació l’actual situació i pretenguin poder-hi actuar
mitjançant els mecanismes que els atorga la legislació
vigent, contribuint a adoptar mesures i trobar solucions,
d’acord amb el principi de respecte a la seva proximi-
tat al territori i a la més immediata afectació que els
suposa aquesta proximitat.

La Generalitat de Catalunya, amb l’aprovació de la Llei
6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació
de l’aigua, es va inspirar en aquesta voluntat de proxi-
mitat quan, legislativament, va promulgar mitjançant
aquesta Llei la realització efectiva del principi de sub-
sidiarietat, mitjançant la futura creació de les Entitats
Locals de l’Aigua, responent alhora als principis de
descentralització, desconcentració, coordinació, col·la-
boració i eficiència (art.3.1.a) per a la més eficient ad-
ministració del recurs i per a l’apropament al ciutadà de
la gestió de l’aigua als nivells més pròxims.

La mateixa exposició de motius de la Llei 6/1999 esta-
bleix que «com que cal prendre les decisions al nivell
més pròxim a les situacions concretes d’ús i degrada-
ció del recurs, aquesta Llei possibilita la creació d’en-
titats locals de l’aigua (ELA), a les quals atribueix com-
petències i recursos econòmics [...]».

La finalitat d’una ELA és la d’agrupar un o varis ens
locals per a gestionar els sistemes de sanejament,
d’abastament en alta i de subministrament per als mu-
nicipis que les integren, creant un nou ens administra-
tiu de caràcter territorial sobre el que reposen les com-
petències pròpies o delegades per l’Agència Catalana
de l’Aigua.

En allò que fa referència a les Entitats Locals de l’Ai-
gua qualificades es permet la participació de les comar-
ques dins un àmbit territorial definit per una determina-
da conca hidrogràfica, en les quals es permet la
introducció de l’element planificador dels serveis i in-
frastructures.

La legitimitat de les ELA i de la voluntat creadora ma-
nifestada en la Llei 6/99 estaria, a més, suportada en el

mateix Pla Territorial General de Catalunya –normati-
va bàsica del desenvolupament planificador territorial
del país–, que en el seu article 7 preveu el fet que els
ens locals estableixin les fórmules associatives neces-
sàries d’acord amb la legislació autonòmica que es des-
plegui en matèria d’aigües.

Per la seva banda la Directiva marc de l’aigua aprova-
da per la Unió Europea posa èmfasi en la determinació
de les demarcacions hidrogràfiques –en el cas de Cata-
lunya les ja establertes en l’article 5 de la Llei 6/1999–
i la transposició d’aquesta en la legislació nacional no
més enllà del 2003, fomentant en el seu contingut la
creació de les estructures organitzatives apropiades, a
les quals respondria correctament l’impuls de les ELA
en el territori de Catalunya.

En darrer terme la Llei 6/1999 faculta, en la seva dispo-
sició final quarta, faculta el Govern i el conseller o con-
sellera del departament competent en matèria de medi
ambient perquè dictin les disposicions necessàries per
a desenvolupar i aplicar aquesta Llei.

No obstant tot això tres anys desprès de l’aprovació de
la Llei aquesta no s’ha desplegat.

És per aquests motius que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a prendre les mesures necessàries per tal de:

1) En compliment de l’article 5.3 de la Llei 6/1999,
desenvolupar mitjançant reglament, els límits geogrà-
fics de les conques i les subconques hidrogràfiques de
Catalunya.

2) En compliment de l’article 10.1 de la mateixa Llei,
adoptar les mesures de foment per a la constitució de la
Entitat Local de l’Aigua qualificada corresponent a la
Conca del Riu Tordera, d’acord amb les administraci-
ons locals corresponents.»

Palau del Parlament, 9 de maig de 2002

Jaume Oliveras i Maristany, Francesc Ferrer i Gironès,
Xavier Vendrell i Segura, Josep Bargalló Valls, portaveu
adjunt

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre el canvi de
nom de la Delegació d’Arts Plàstiques
pel de Delegació d’Arts Visuals
Tram. 250-02756/06

Presentació: Sr. Francesc Xavier Boya i
Alós, juntament amb cinc altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 42209 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Boya i Alòs, Josep Ma. Carbonell i Abelló,
Ma. Assumpta Baig i Torras, Montserrat Duch i Plana,
Joan Surroca i Sens i Martí Sans i Pairutó, diputats i
diputades del Grup parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu en els articles
134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per
la seva tramitació la següent Proposició no de Llei.

Tal i com ha informat recentment el mateix Conseller
de Cultura, l’honorable senyor Jordi Vilajoana ha ac-
ceptat la dimissió presentada pel senyor Josep Miquel
García al capdavant de la Delegació d’Arts Plàstiques
de la Generalitat de Catalunya i director del Centre
d’Art Santa Mònica com a conseqüència de la venda
d’unes obres de l’escultor lleidatà Leandre Cristòfol.

D’altra banda, els artistes visuals i alguns grups
d’aquesta cambra venent reclamant des de fa uns anys
una major atenció del Departament de Cultura en vers
l’art contemporani. Una política artística que atengui
les noves generacions, difongui l’art a tot el territori i
el projecti internacionalment. Una política que haurà de
refundar el Centre d’Art Santa Mònica convertint-lo en
un instrument de creació i difusió social de l’art.

És per tot això que presentem la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Canviar el nom de la Delegació d’Arts Plàstiques per
«Delegació d’Arts Visuals». La terminologia «arts plàs-
tiques» és anacrònica ja que només defineix aquelles
creacions resultants de la manipulació de materials
plàstics com ara la pintura o l’escultura i exclou els
suports i pràctiques artístiques derivades de l’ús de pro-
cessos industrials o de les tecnologies digitals (fotogra-
fia, vídeo art, art multimèdia, net art, etc.).

2. Separar els càrrecs de Delegat/da d’Arts Visuals i
Director/a del Centre d’Art Santa Mònica atesa la tas-
ca i les responsabilitats que cadascun d’aquests com-
portarà.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2002

Francesc Boya i Alós, Josep Ma. Carbonell i Abelló,
Ma. Assumpta Baig i Torras, Montserrat Duch i Plana,
Joan Surroca i Sens, Martí Sans i Pairutó

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment d’un conveni de col·laboració
entre el Departament d’Ensenyament i
la Federació Catalana d’Entitats Corals
Tram. 250-02757/06

Presentació: Sra. M. Assumpta Baig i Tor-
ras, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 42210 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Assumpta Baig i Torras, Josep Ma. Carbonell i Abe-
lló, Antoni Sabaté i Ibarz, Joan Surroca i Sens i Flora
Vilalta i Sospedra, diputades i diputats del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò
que es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten per a la seva tramitació la següent
Proposició no de Llei.

«Per tal de sobreviure, una societat ha d’assegurar la
transmissió dels coneixements i dels valors essencials
per la conservació de la pròpia identitat. Avui trobem
que a Europa, pel que fa a la cultura musical, hi ha la
tendència de voler considerar la música, i especialment
la música coral, no tan sols com un art sinó també i
sobretot un mitjà formatiu de la persona humana. El
cant coral és una forma d’expressió universal que per-
met de veure les diferents cultures, generacions i grups
socials. Cantar junts dóna un sentit d’unió, valora la
capacitat perceptiva i afavoreix la comprensió mútua:
fa que la societat sigui més comunicativa i més tole-
rant.»

El text és un paràgraf del manifest aprovat en la con-
venció internacional «El cant coral per a l’Europa de
les regions» que es va celebrar a Trento el 21, 22 i 23
de juny de l’any passat.

La música ha de formar part del projecte educatiu des
de la primera infància, i en aquest projecte, la pràctica
coral ha de tenir un paper rellevant de la formació de
les persones.

Per fer-ho realitat és necessària i imprescindible una
formació musical que inclogui la direcció coral per als
mestres i professors de Catalunya.

Coneixedors que la Federació Catalana d’Entitats Co-
rals organitza un programa de formació musical adre-
çat al personal docent i un altre per a formar directors/
es de corals.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Establir un conveni de col·laboració entre el Depar-
tament d’ensenyament i la Federació Catalana d’Enti-
tats Corals que:

3.10.25.
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a. sensibilitzi els docents catalans de la importància del
cant coral com a eina pedagògica a l’escola.

b. programi cursos de formació per a la direcció de cant
coral.

2. Dotar aquest conveni de recursos econòmics per tal
de fer viable les possibilitats de formació que ambdu-
es parts considerin».

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2002

Ma. Assumpta Baig i Torras, Josep Ma. Carbonell i
Abelló, Antoni Sabaté i Ibarz, Joan Surroca i Sens, Flo-
ra Vilalta i Sospedra

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de l’oferta docent a Figueres (Alt Em-
pordà)
Tram. 250-02758/06

Presentació: Sr. Martí Sans i Pairutó, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 42211 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Martí Sans i Pairutó, Marina Geli i Fàbrega, Assump-
ta Baig, Manel Nadal i Farreras i Joan Surroca i Sens,
diputades i diputats del Grup parlamentari Socialistes
- Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que disposen els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent Proposició no de Llei

La situació de l’ensenyament públic infantil i primari a
la ciutat de Figueres està en una situació de col·lapse a
partir de la que només és possible mantenir la qualitat
amb un esforç suplementari del professorat que ha de
tenir caràcter d’eventualitat a l’espera de solucions ra-
onables que tornin el marc educatiu de la ciutat a una
situació de plena normalitat.

Dades facilitades pel Consell Escolar Municipal i
l’Ajuntament de Figueres ens indiquen que, amb data
30 de gener de 2002, a les escoles de la ciutat –excep-
ció feta per raons molt específiques de la realitat de la
pròpia ciutat, del CAEP Josep Pous i Pagès i el CPC St.
Vicenç de Paul– de les 132 unitats d’EI i PRI n’hi ha 94
que la ratio supera els 25 alumnes. Aquesta valoració es
pot fer en la pràctica totalitat dels nivells d’escolaritza-
ció i a la pràctica vol dir que la majoria dels grups es-
tan entre 26-27 alumnes.

Aquesta situació ve donada bàsicament pel continu
degoteig d’alumnes de nacionalitat estrangera de nova
incorporació al sistema educatiu que arriben a la ciutat.
Des de fa uns mesos el promig és, aproximadament,
d’un per dia i els nivells més sol·licitats són el 3r i el 4t
de primària, els més problemàtics en quant a vacants

Dins d’aquest context és fàcil entendre els problemes
organitzatius que pateixen els centres, la impossibilitat

d’atorgar places en funció de la zona de residència, el
plus de responsabilitat en quant a un repartiment equi-
librat dels alumnes que suporta l’escola pública i la
sensació, real, de no tenir les garanties suficients per
organitzar adequadament el proper curs 2002-2003 del
que ja s’ha iniciat el procés de pre-inscripció.

És per tot això que els diputats sotasignats presentem la
següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament insta al Consell Executiu a:

– Crear, pel curs 2002-2003, una nova línia de P3 a 6è
a tots els centres de Figueres.

– Dotar als centres dels recursos humans necessaris per
recuperar la ratio de 25 alumnes per aula en tots els
nivells.

– Promoure, per la via d’urgència, la construcció de
l’IES Olivar Gran –actualment en barracots.

– Acordar, juntament amb el Consell Escolar Munici-
pal i l’Ajuntament de Figueres, un pla a mig termini
que permeti donar resposta puntual i eficaç a la dinàmi-
ca escolar que té la ciutat.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2002

Martí Sans i Pairutó, Marina Geli i Fàbrega, Ma.
Assumpta Baig i Torras, Manel Nadal i Figueras, Joan
Surroca i Sens

Proposició no de llei sobre la denega-
ció de la modificació del Pla general de
Tossa de Mar en la unitat d’actuació
l’Horta Perot (Selva)
Tram. 250-02759/06

Presentació: Sr. Manel Nadal i Farreras,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 42212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Manel Nadal i Farreras, Marina Geli i Fàbrega, Martí
Sans i Pairutó, Joan Surroca i Sens i Oriol Nel·lo i Co-
lom, diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi, fent ús d’allò que disposen els articles
134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten la
següent Proposició no de llei.

L’Ajuntament de Tossa de Mar va aprovar inicialment
el 27 de febrer la modificació puntual del Pla General
Municipal en la Unitat d’Actuació l’Horta Perot.

La modificació del Pla General de Tossa de Mar suposa
un increment d’alçades que passa de planta baixa més
tres pisos a planta baixa més cinc pisos, i alhora el despla-
çament de 5440 m2 de zones verdes i 961 m2 de dial a una
unitat d’actuació diferent anomenada Can Truges.
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Aquesta modificació va en contra del dictamen de la
Comissió Jurídica Assessora 681/99 que impedeix el
desplaçament de zones verdes a indrets topogrà-
ficament inadequats.

Pensem que aquest conjunt de modificacions puntuals
són un tracte de favor als promotors de l’hotel, i tam-
bé als beneficiaris de la nova zona verda.

Vist que l’article 76 del Decret 1/90 de refós dels tex-
tos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística
estableix que la modificació dels Plans Generals que
comporti diferent zonificació a ús urbanístic de les zo-
nes verdes requereix l’agrupació del govern de la Ge-
neralitat.

Vist que la modificació puntual del planejament de
Tossa respon a uns interessos estrictament privats d’uns
promotors de l’hotel i que el canvi d’ubicació de la
zona verda suposa un perjudici a l’interès del poble de
Tossa, ja que es passaria d’una zona estrictament urba-
na i veïna d’equipaments escolars a una zona munta-
nyosa sense cap ús possible pels tossencs.

Els diputats sotasignats presenten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
denegar la modificació puntual del Pla General muni-
cipal de Tossa de Mar en la unitat d’actuació l’Horta
Perot, i molt especialment al canvi d’ubicació de la
zona verda que contempla.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2002

Manel Nadal i Farreras, Marina Geli i Fàbrega, Martí
Sans i Pairutó, Joan Surroca i Sens, Oriol Nel·lo i Co-
lom

Proposició no de llei sobre les afecta-
cions de la variant de Vila-sacra en els
cursos fluvials de l’Alt Empordà
Tram. 250-02760/06

Presentació: Sr. Manel Nadal i Farreras,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 42213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Manel Nadal i Farreras, Marina Geli i Fàbrega, Martí
Sans i Pairutó, Joan Surroca i Sens i Marta Camps i
Torrens, diputats i diputades del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
disposen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposició no de llei.

La meteorologia de Catalunya es caracteritza per la
forta variabilitat estacional. Després d’un llarg període
de sequera (que encara perdura a la majoria del país),
a començaments del mes d’abril es varen produir for-

tes pluges de caràcter torrencial a la comarca de l’Alt
Empordà.

Aquestes pluges han suposat un alleujament de la se-
quera ja que han permès omplir l’embassament de
Boadella i alhora recuperar el cabal continu als dife-
rents rius empordanesos com el Manol.

A part dels efectes benèfics de la pluja, també es venen
produint alguns efectes perjudicials, ja que es varen
desbordar el riu Llobregat a la Jonquera, i el Manol a
Vila-sacra i altres municipis.

Aquestes inundacions sense ser especialment destruc-
tores han posat en evidència els efectes barrera o pan-
talla sobre el curs dels rius que provoquen la construc-
ció d’algunes infraestructures.

En aquest sentit, són molts els ciutadans que pensen
que la variant de Vila-sacra de l’autovia Figueres-Ro-
ses, ha produït aquest efecte barrera i ha provocat la
inundació de zones agrícoles i comercials a Vilatenim
(Figueres) i Vila-sacra.

Per tal d’intentar millorar les característiques de la va-
riant de Vila-sacra i evitar altres casos d’inundacions,
els diputats sotasignats presenten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Elaborar un estudi de les afectacions de la variant de
Vila-sacra en els cursos fluvials de l’Alt Empordà.

2. Corregir i modificar la construcció de la variant en
aquells punts que hagin pogut tenir algun efecte sobre
el desbordament del Manol i altres rius o torrents de
l’Alt Empordà.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2002

Manel Nadal i Farreras, Marina Geli i Fàbrega, Martí
Sans i Pairutó, Joan Surroca i Sens, Marta Camps i
Torrens

Proposició no de llei sobre la inserció
del pla director dels sectors químics i
turístics en el Pla territorial parcial del
Camp de Tarragona
Tram. 250-02761/06

Presentació: Sra. Montserrat Duch i Pla-
na, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 42214 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Montserrat Duch i Plana, Martí Carnicer i Vidal, Núria
Segú i Ferré, Oriol Nel·lo i Colom i Manel Nadal i Far-
reras, diputades i diputats del Grup parlamentari Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que dispo-
sen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra,
presenten la següent Proposició no de Llei
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El Camp de Tarragona és una àrea d’expansió a causa
de la seva localització, de la disponibilitat del sòl i de
les capacitat productives tot i els dèficits persistents en
infraestructures.

La Llei 1/1995, de 16 de març, del Pla Territorial Ge-
neral de Catalunya, fixa els objectius i els criteris per a
la seva elaboració: fomentar una distribució equilibra-
da del creixement per tal d’assolir nivells de renda ade-
quats en tot el territori i promoure un creixement orde-
nat de les implantacions sobre el territori per tal
d’incrementar l’eficàcia de les activitats econòmiques,
aconseguir una millor qualitat de vida i afavorir el crei-
xement econòmic i l’ocupació i fomentar el desenvolu-
pament sostenible; incentivar l’ús eficient dels recursos
energètics i hidràulics o afavorir el mínim impacte
ambiental de les actuacions.

La regió del Camp de Tarragona aplega 111 municipis
on hi viuen 419.000 persones; està mancada d’instru-
ments de planificació al servei de les oportunitats soci-
als i econòmiques en una àrea de gran dinamisme, cru-
ïlla entre el corredor mediterrani i l’eix de l’Ebre.

El govern de la Generalitat ha estat incapaç, durant
massa anys, d’impulsar la planificació. Fins fa poc
s’han endegat els treballs per a la informació i diagnosi
dels trets territorials rellevants, condició per a formular
les propostes d’actuació. Les demandes parlamentari-
es del PSC han estat reiteradament refusades, per això
veiem amb satisfacció i renovada exigència l’acord re-
cent del Consell Executiu sobre l’elaboració del Pla
Territorial Parcial del Camp de Tarragona.

El ciutadans del Camp consideren que és en aquest
marc de planejament territorial que cal inserir un altre
treball en procés d’elaboració com és el pla director del
turisme i la química que ha promogut el Govern de CiU
després que fracassés l’any passat la creació del Con-
sorci Químic, que fou percebut com un factor de distor-
sió que posava en risc la continuïtat de l’equilibri dels
dos principals motors de l’economia del Camp.

El futur de les nostres comarques ha de continuar unit
als dos sectors que han propiciat el nostre creixement
econòmic en les darreres dècades. Es per això que el
PSC confia en la responsabilitat de les administracions
públiques i dels agents econòmics per a impulsar, sobre
la base del restabliment del clima de confiança impres-
cindible, noves inversions que consolidin el nostre fu-
tur, així com la revisió del Pla de Seguretat de les In-
dústries Químiques de Tarragona.

Es per tot això que es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Inserir el pla director dels sectors químics i turístics
en el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona.

2. Presentar durant l’any 2002 la diagnosi i les propos-
tes del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2002

Montserrat Duch i Plana, Martí Carnicer i Vidal, Núria
Segú i Ferré, Oriol Nel·lo i Colom, Manel Nadal i
Farrerras

Proposició no de llei sobre el traspàs
de la titularitat de la carretera de Sant
Llorenç de Morunys a Solsona (Solso-
nès) pel costat de l’embassament de la
Llosa del Cavall
Tram. 250-02762/06

Presentació: Sr. Joan Roma i Cunill, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 42215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Roma i Cunill, Ma. Àngela Gassó i Closa, Manel
Nadal i Farreras, Marta Camps i Torrens i Joan Ferran
i Serafini, diputades i diputats del Grup parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la Cam-
bra, presenten la següent Proposició no de Llei sobre el
traspàs de la carretera de Sant Llorenç de Morunys a
Solsona per la Llosa del Cavall (Solsonès).

La construcció de l’embassament de la Llosa del Cavall
a la comarca del Solsonès fou aprovada i finançada pel
Ministeri d’Obres Públiques, i va significar l’endega-
ment de vàries vies de comunicació per dur a terme els
treballs.

Traspassades les competències a la Generalitat, una
vegada començada l’obra, l’ACA va acceptar incloure
en les inversions la construcció d’una nova carretera
des de Sant Llorenç de Morunys fins a Solsona passant
pel costat de l’embassament.

Aquesta via ja és utilitzada des d’abans de la inaugura-
ció de l’embassament, tot i que no es pot considerar
acabada.

La inclusió d’aquesta inversió en el conjunt de l’obra
de l’embassament fa que la carretera sigui a hores d’ara
de titularitat estatal, Ministeri de Medi Ambient, i no
hagi estat traspassada a la Generalitat . Aquesta situa-
ció comporta uns estranys i perillosos resultats de que
cap Administració es faci càrrec ni del seu acabament
ni del seu manteniment.

És per tot això que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a negociar de manera urgent amb el Govern Central, el
traspàs de la carretera de Sant Llorenç de Morunys a
Solsona, per l’embassament de la Llosa del Cavall, a fi
d’aconseguir-ne la titularitat.»

Palau del Parlament, 7 de maig de 2002

Joan Roma i Cunill, Ma. Àngela Gassó i Closa, Manel
Nadal i Farreras, Marta Camps i Torrens, Joan Ferran
i Serafini
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Proposició no de llei sobre el transport
sanitari a les comarques del Bages, el
Berguedà i el Solsonès
Tram. 250-02763/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 42279 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, Ernest Benach i
Pascual, Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre el
transport sanitari a les comarques del Bages, Berguedà
i Solsonès

EXPOSICIONS DE MOTIUS

En el nou sistema de transport sanitari de Catalunya les
comarques del Bages, Berguedà i Solsonès, van ser
dividides en 4 lots amb la subdivisió del Bages amb el
Moianès.

Un cop han passat gairebé dos anys de funcionament
del nou sistema de transport sanitari des del món mu-
nicipal, es considera que hi ha incompliments en els
acords de concessió. Amb tot, les partides econòmiques
previstes en cada lot s’han incrementat de forma impor-
tant i, hi hagut canvis en la gestió i disponibilitat de
mitjans personals i materials. Malgrat tot, continuen
existint disfuncions i incompliments.

És per això que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

1. Presentar en el termini de 3 mesos un informe sobre
el transport sanitari a les comarques del Bages, Bergue-
dà i Solsonès al Parlament de Catalunya i a les instituci-
ons locals i comarcals d’aquestes comarques amb els
següents punt analitzats:

a) Mitjans materials

– Dotacions de material mòbil

– Mesures de comprovació pel que fa a la idoneïtat del
material mòbil

– Valoració de les instal·lacions i bases de les empreses

– Medis Tècnics de comunicació dels vehicles i perso-
nal

b) Modificacions en la concessió

– Modificacions econòmiques aprovades per cada lot

– Justificació dels increments aprovats

– Resultats econòmics de les empreses concessionàri-
es del servei de transport

c) Personal

– Dotacions de personal
– Resultat de la supervisió sobre el compliment de les
concessió

d) Serveis efectuats

– Relació de serveis efectuats durant l’any 2001 i el
primer trimestre del 2002 en cadascun dels lots de la
Catalunya Central?
– Supervisió dels serveis efectuats

– Serveis trasllats efectuats per altres empreses dife-
rents a les concessionàries
– Facturació de la intervenció d’empreses externes

Palau del Parlament, 9 de maig de 2002

Josep Huguet i Biosca, Ernest Benach i Pascual, Josep
Bargalló Valls, portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre l’impuls de
la formació professional
Tram. 250-02764/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 42280 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei d’impuls a la
formació professional.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A la vista de les ofertes de llocs de treball qualificats
que, de forma reiterada, no són cobertes, hom caldria
plantejar la revisió del mapa de l’oferta escolar de
mòduls de FP; així com, la necessitat de prestigiar
aquesta oferta entre els alumnes que acaben l’ESO el
batxillerat i entre els que abandonen els primers cursos
de carrera universitària.

Per tot això es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament insta el govern a:

1. Presentar abans de sis mesos la revisió del mapa de
famílies de referència de la Formació Professional, pre-
nent en consideració la variació del context socioeco-
nòmic, les ofertes laborals sistemàticament no cobertes
i en base al capital humà dels IES-SEP i dels IES amb
mòduls professionals.

2. Ampliar en la mateixa revisió del mapa, les previsi-
ons d’expansió dels IES-SEP de cara a garantir l’equi-
libri territorial i sectorial de l’oferta, així com la previ-
sible expansió de la formació professional integral
(reglada, ocupacional i continuada) en aquests centres.
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3. Eliminar en un termini breu els obstacles burocràtics
i legals que dificulten l’accés directe dels IES-SEP i
dels IES als fons destinats a la formació ocupacional i
continuada.

4. Endegar de cara al curs 2002-2003 una campanya
publicitària en els mitjans de comunicació (premsa,
ràdio i televisió) de màxima difusió de prestigi de la
Formació Professional i de captació d’alumnes per
aquests estudis.»

Palau del Parlament, 9 de maig de 2002

Josep Huguet i Biosca Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la millora
de la formació professional
Tram. 250-02765/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 42281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei per a la mi-
llora de la formació professional.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els IES-SEP i els IES que imparteixen mòduls de for-
mació professional estan en un procés de millora de la
qualitat, promovent diversos d’implantació de ISOs i
maldant per millorar la relació escola-empresa que és
la clau de volta d’aquests ensenyaments. L’esforç re-
querit als professionals és molts cops insuficientment
ajudat des de l’administració que podria contribuir-hi
amb petites decisions.

És per això que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament insta el govern de la Generalitat a:

1. Reforçar amb personal tècnic itinerant, el suport als
processos d’implantació de qualitat que s’estan esdeve-
nint en diversos IES-SEP i IES.

2. Facilitar un major rebaixa horària als tutors de pràc-
tiques, assegurant-ne les seves funcions d’enllaç amb el
món empresarial.

3. Ampliar el període d’inscripcions als cicles formatius
en dues setmanes més per adaptar-se a la complexitat
dels supòsits acadèmics que presenten els candidats.»

Palau del Parlament, 9 de maig de 2002

Josep Huguet i Biosca Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la suspen-
sió de la construcció d’un centre hote-
ler i lúdic a Jafre (Baix Empordà)
Tram. 250-02766/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds
Reg. 42328 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El projecte de construcció d’un centre hoteler i lúdic de
més de 14 hectàrees a la població de Jafre (Baix Em-
pordà) comporta un greu impacte per al territori. La
càrrega que hauria de suportar aquest espai seria molt
elevada ja que aquest complex estaria composat per
238 habitacions d’hotel i 47 suites-xalet, un aparcament
per a 268 turismes i 6 autobusos, instal·lacions aquàti-
ques i esportives i més de 1000 persones com a visi-
tants diàries de les instal·lacions lúdiques esmentades

Aquest projecte representa una sobreexplotació de
l’aqüífer, que des de fa temps pateix un procés de con-
taminació per nitrats, i la destrucció d’una important
zona agrícola i forestal, amb la conseqüent alteració de
l’equilibri socioeconòmic de gran part de les poblaci-
ons del seu entorn.

És per això que presenta el Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a:

1. Suspendre la tramitació del Pla Especial d’assigna-
ció i usos per a un hotel de 4 estrelles i centre termal a
Jafre (Baix Empordà)

2. Classificar com a sòl no urbanitzable amb la Clau
d’Interès Forestal totes les masses boscoses del muni-
cipi de Jafre, inclòs el bosc de Jafre.

3. Anul·lar l’actual afectació del Pla Especial sobre to-
tes les zones d’interès agrícola i forestal en base al que
estableix la Llei Forestal, la Llei d’Ordenació Agrària,
el Decret Legislatiu 1/90 i les Normes Subsidiàries
aprovades inicialment.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2002

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre la protec-
ció de les costes
Tram. 250-02767/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds
Reg. 42351 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds,
d’acord amb allò que preveu l’article 134 del Regla-
ment de la Cambra, presenta la següent Proposició no
de Llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat dijous 6 de març, van comparèixer davant la
Comissió de Política Territorial d’aquest Parlament, els
representants de les entitats Greenpeace i WWF Adena,
per tal d’explicar als diputats i diputades integrants els
resultats dels seus informes sobre l’estat de les costes
catalanes.

Ambdues intervencions van ser prou eloqüents i explí-
cites sobre les greus problemàtiques que la costa cata-
lana arrossega a nivells de degradació, contaminació,
regressió de platges, destrucció d’espais naturals, etc.

Atès que un dels principals problemes a resoldre es
l’aplicació i compliment de la Llei de Costes.

Atès que els informes esmentats recomanen urgent-
ment la disposició de mesures de protecció.

El Grup Parlamentari d’ICV presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a:

1. Negociar amb el Govern de l’Estat per tal que:

1.1 Es realitzin tots els desllindaments pendents del
domini públic marítim abans de l’any 2005, i s’elabo-
ri un inventari de les ocupacions il·legals per a la seva
posterior eliminació abans de l’any 2008.

1.2 Es posin els mitjans necessaris per a protegir de
manera efectiva els terrenys de titularitat pública elimi-
nant qualsevol tipus d’ocupació privada o pública.

1.3 S’elaborin plans de recuperació de sectors costaners
degradats, pertanyents al domini públic.

2. Elaborar plans de recuperació de sectors costaners
degradats, contaminats (com ara ports o entorn de
ports) o amb saturació urbanística, que siguin compe-
tència del Govern Català.

3. Executar d’immediat les previsions del Pla de ports
de Catalunya per tal de crear un servei de regeneració
de platges afectades de regressió per la presència de
pots construïts, per mitjà del transvasament de sorres
retingudes pels dics dels ports, fins a les platges a rege-

nerar, emprant mitjans de captació de sorres i transport
no agressius amb els fons marins.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2002

Bet Font i Montanyà Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

Proposició no de llei sobre la protec-
ció de les caixes d’estalvi
Tram. 250-02768/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds
Reg. 42352 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Boada i Masoliver, portaveu del grup parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord amb allò que
es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenta la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A principis del segle XX van iniciar la seva activitat les
caixes de pensions i d’estalvi, amb uns objectius clars
de ser eines d’harmonització social mitjançant l’hàbit
de la previsió social. Varen tenir una introducció ràpi-
da entre la societat catalana gràcies a una política d’ex-
pansió en ciutats i pobles, i a una dinàmica obra benè-
fica, social i cultural. Al llarg de la seva història les
caixes han reforçat el seu caràcter d’entitats de dret
privat d’interès social, un bé comú a preservar, i han
mantingut en els seus òrgans de decisió, l’equilibri en-
tre la representació pública i la societat civil. A més han
mantingut i mantenen una estreta relació financera amb
les administracions catalanes.

Les caixes d’estalvi catalanes, solvents i eficients, han
de ser considerades institucions financeres de caràcter
social, la funció de les qual –segons el seu marc legal–
és contribuir a desenvolupar el territori, des d’un punt
de vista econòmic, social i cultural. És a dir, les caixes
han de realitzar l’activitat principal canalitzant l’estal-
vi cap a la inversió per a impulsar el desenvolupament
de l’economia i les obres socials.

Les caixes són a Catalunya els principals instruments
d’estalvi dels sectors socials mitjos i populars, als que
han incorporat activament als nous instruments de ges-
tió financera. La confiança entre les caixes i els seus
partícips es basa precisament amb l’íntima relació en-
tre caixa i estalvi popular i en què la propietat de les
caixes és, en el fons, col·lectiva.

La importància de les caixes a Catalunya és de lluny
molt superior a les de la resta d’Espanya, tant en arre-
lament social, com en percentatge de participació dins
del sector financer.

El Govern central ha manifestat la pretensió política de
possibilitar capgirar la naturalesa jurídica de les caixes
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en introduir l’emissió de les anomenades «quotes par-
ticipatives». Aquesta pretensió pot veure’s materialitza-
da en qualsevol modificació legislativa, incorporant-ho
com a esmena al projecte de llei de mesures de refor-
ma del sistema financer. Al mateix temps, vol introduir
normatives que afecten a l’organització interna de les
caixes.

Segons sembla les quotes s’assimilarien a les accions
sense dret a vot, sense superar la meitat dels recursos
propis de les caixes, sense que cap inversor sobrepassi
el 5% de les quotes emeses, se negociarien en el mer-
cat i la seva rendibilitat aniria en funció de la marxa de
cada caixa.

A mig termini això podria suposar una alteració, amb
l’entrada d’un nou subjecte, del règim de composició
dels òrgans de representació de les caixes, que ara ho
està format per entitats públiques i privades, com ajun-
taments, comunitats autònomes, fundadors, associaci-
ons, impositors i treballadors.

A més, podria ser el primer pas per a convertir les cai-
xes en societats anònimes. Es trencaria doncs, l’essèn-
cia constitutiva de les caixes d’estalvi, i transformar-se
en societats anònimes amb participació i control de
grups d’interès privat.

És per tots aquests motius, que el Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Exercir les competències que li atorga l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya per tal de protegir l’actual
sistema de funcionament de les caixes i evitar la im-
plantació de les «quotes participatives» que pretenen
alterar la naturalesa jurídica de les mateixes, en apro-
par-se al model de societats anònimes.

2. Garantir la professionalitat, l’autonomia dels seus
òrgans de govern, la composició i representació actual
de les caixes.

3. Defensar la identitat diferencial de les caixes respecte
al sistema bancari, amb l’impuls de les seves línies
d’actuació, tant en l’economia productiva –creació
d’ocupació, inversions–, com en l’economia social –
finançament de plans de desenvolupament territorial a
propostes de les administracions públiques, obra soci-
al, entre d’altres–, així com el respecte a l’autonomia de
les caixes per emetre qualsevol tipus d’instrument fi-
nancer de renda variable.

4. Reclamar al Govern de l’Estat les mesures legislati-
ves necessàries que permetin a les caixes millorar les
disponibilitats sobre recursos propis, sense que això
suposi una alteració de la seva naturalesa jurídica.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2002

Joan Boada i Masoliver

Portaveu

Proposició no de llei sobre les obres
de millorament per al curs 2002-2003
de l’IES Parc de l’Escorxador, de Bar-
celona
Tram. 250-02769/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds
Reg. 42374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Boada i Masoliver, portaveu del grup parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord amb allò que
es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenta la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’IES Parc de l’Escorxador de Barcelona, en el mo-
ment de la seva creació, estava dissenyat per acollir 18
grups i actualment en són 23, cosa que provoca una
mancança important d’espais.

Al mateix temps el centre pateix moltes deficiències
estructurals detectades des de fa temps i que no han
estat arreglades:

– Deteriorament generalitzat de la pista poliesportiva.
Les rajoles s’aixequen i, a l’hivern, en fa una pel·lícula
d’aigua que converteix el terra en una superfície llis-
cant. Tot plegat fa que la pista sigui molt perillosa i
comporta un risc d’accident molt elevat pels estudiants.

– Inundacions periòdiques del soterrani.

– Desperfectes a les parets dels lavabos de totes les
plantes.

– Manca de ventilació i deteriorament greu a la paret de
l’escenari de la Sala d’Actes.

En el mateix centre el Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya ocupa bona part del soter-
rani que l’utilitza com a arxiu i per exposicions. La
Direcció del centre no disposa de cap clau d’accés a
aquest soterrani amb el conseqüent perill que comporta
que s’iniciï algun incendi o inundació en aquest espai
inaccessible pel centre.

És per tots aquests motius, que el Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Que durant el curs 2002-2003 s’arreglin de manera
definitiva els desperfectes en la pista poliesportiva i la
resta de deficiències detectades (lavabos, sala d’actes)
en l’IES Parc de l’Escorxador de Barcelona.

2. Que el Departament d’Ensenyament converteixi l’es-
pai que utilitza com a arxiu, magatzem i Sala d’expo-
sicions de l’IES Parc de l’Escorxador de Barcelona en
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un espai per a ús acadèmic del Centre (aules d’informà-
tica i tecnologia, sala de projeccions, etc. Aquesta ade-
quació es portarà a terme durant el curs 2002-2003.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2002

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

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

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLU-
CIÓ D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GE-
NERALS

Projecte de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de
llei per la qual es modifica la Llei de 8
de juny de 1957, del Registre Civil
Tram. 269-00006/06

Informe de la Ponència de la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana

A LA MESA DEL PARLAMENT

La Ponència de la Comissió de Justícia, Dret i Segure-
tat Ciutadana, nomenada el dia 25 d’abril de 2002 i
formada pel diputats Sr. Jaume Camps i Rovira, del G.
P. de Convergència i Unió, Sr. Àlex Masllorens i Escu-
bós, del G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Sra. M.
Dolors Nadal i Aymerich, del G. P. Popular, Sr. Joan
Ridao i Martín, del G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya i Sr. Rafael Ribó i Massó, del G. P. d’Inici-
ativa per Catalunya Verds, s’ha reunit al Palau del Par-
lament el dia 14 de maig de 2002. A la vista del Projec-
te de resolució per la qual s’acorda de presentar davant
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei
per la qual es modifica la Llei de 8 de juny de 1957, del
Registre Civil i de les esmenes presentades, proposa
l’Informe següent als efectes del que disposa l’article
97.1 del Reglament del Parlament.

PROJECTE DE LLEI DE RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’ACORDA

DE PRESENTAR A LA MESA DEL CONGRÉS DELS DIPUTATS

LA PROPOSICIÓ DE LLEI PER LA QUAL ES MODIFICA LA LLEI

DE 8 DE JUNY DE 1957, DEL REGISTRE CIVIL

TRAM. 269-00006/06

ARTICLE ÚNIC. MODIFICACIÓ DE LA LLEI DEL REGISTRE

CIVIL, DE 8 DE JUNY DE 1957

TEXT PRESENTAT

S’addicionen al final de l’article 23 de la Llei del Re-
gistre Civil, de 8 de juny de 1957, dos nous paràgrafs
amb la redacció següent:

Els assentaments en el Registre Civil es fan en llengua
castellana.

A les comunitats autònomes amb llengua pròpia dife-
rent de la castellana es faran en castellà o en la llengua
oficial pròpia d’acord amb el que estableix la respectiva
legislació autonòmica. A aquests efectes, a les comuni-
tats autònomes amb llengua pròpia diferent de la cas-
tellana, els fulls dels llibres del Registre Civil es
distribuiran impresos en cadascuna de les llengües ofi-
cials.

ESMENES PRESENTADES

PARÀGRAF PRIMER

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

«[...] diferent de la castellana es faran en aquesta llen-
gua o en la llengua que sigui oficial segons la respec-
tiva [...]»

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya
(1)

«Els assentaments en el Registre Civil es fan en llengua
castellana o en la llengua oficial pròpia de la comuni-
tat autònoma, d’acord amb el que estableixi la corres-
ponent legislació autonòmica.»

PARÀGRAF SEGON

3
ESMENA NÚM. 3
De supressió
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya
(2)

De tot el segon paràgraf de l’article únic.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm.
2 i 3.

El text que en resulta:

«Article Únic. Modificació de la Llei del Registre Ci-
vil, de 8 de juny de 1957

S’addicionen al final de l’article 23 de la Llei del Re-
gistre Civil, de 8 de juny de 1957, dos nous paràgrafs
amb la redacció següent:

Els assentaments en el Registre Civil es fan en llengua
castellana o en la llengua oficial pròpia de la comuni-
tat autònoma, d’acord amb el que estableixi la corres-
ponent legislació autonòmica.»

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena
núm. 1.

3.10.65.
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DISPOSICIÓ FINAL

TEXT PRESENTAT

En el termini de tres mesos comptats des de l’entrada en
vigor d’aquesta Llei, el Govern aprovarà les disposicions
reglamentàries necessàries per a fer-ne possible l’aplica-
ció, les quals també garantiran l’ús de les llengües ofici-
als diferents de la castellana a les certificacions.

ESMENES PRESENTADES

4
ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya
(3)

«En el termini de tres mesos comptats des de l’entrada
en vigor d’aquesta Llei, el Govern aprovarà les disposi-
cions reglamentàries necessàries per a fer-ne possible
l’aplicació tant en els assentaments com ara en les cer-
tificacions o altra mena de documents que s’emetin.»

5
ESMENA NÚM. 5
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya
(4)

«2. A aquests efectes, a les comunitats autònomes amb
llengua pròpia diferent de la castellana, els fulls dels
llibres del Registre Civil, impresos, segells i sistemes
informàtics, es distribuiran impresos en cadascuna de
les llengües oficials per a fer possible el compliment de
la llei.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm.
4 i 5.

El text que en resulta:

«Disposició Final

1. En el termini de tres mesos comptats des de l’entra-
da en vigor d’aquesta Llei, el Govern aprovarà les
disposicions reglamentàries necessàries per a fer-ne
possible l’aplicació tant en els assentaments com ara en
les certificacions o altra mena de documents que, les
quals també garantiran l’ús de les llengües oficials di-
ferents de la castellana a les certificacions.

2. A aquests efectes, a les comunitats autònomes amb
llengua pròpia diferent de la castellana, els fulls dels
llibres del Registre Civil, impresos, segells i sistemes
informàtics, es distribuiran impresos en cadascuna de
les llengües oficials per a fer possible el compliment de
la llei.»

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

TEXT PRESENTAT

L’article 3 de la Constitució espanyola declara que el cas-
tellà es la llengua espanyola oficial de l’Estat i estableix

que les altres llengües espanyoles també seran oficials a
les respectives comunitats autònomes d’acord amb els
seus estatuts. A l’empara d’aquesta norma constitucional,
sis estatuts d’autonomia han declarat l’oficialitat de les
respectives llengües pròpies en els territoris de les comu-
nitats autònomes que els corresponen.

El Tribunal Constitucional ha declarat que l’article 3 de
la Constitució comporta una habilitació a les comuni-
tats autònomes amb llengua pròpia perquè, en el marc
establert pels seus estatuts d’autonomia, puguin regu-
lar l’abast del concepte d’oficialitat (SSTC 82/1986, de
26 de juny i 56/1990, de 29 de març) cosa que compor-
ta establir el contingut bàsic de l’esmentada oficialitat
(STC 337/1994, de 23 de desembre) i, a més a més,
determinar les mesures de foment o normalització de la
seva llengua pròpia que siguin necessàries (SSTC 74/
1989, de 24 d’abril i 337/1994, de 23 de desembre).

En compliment de la normativa constitucional i estatu-
tària les comunitats autònomes amb llengua oficial prò-
pia diferent de la castellana han aprovat diverses lleis de
política lingüística, normalització lingüística o ensenya-
ment i ús de les respectives llengües pròpies que con-
tenen normes diferents per a la regulació de la doble
oficialitat amb opcions diverses, entre d’altres àmbits,
en el dels registres públics.

És convenient que l’Estat, tot reconeixent la realitat
plurilingüe d’Espanya, amb ple respecte a les compe-
tències de les comunitats autònomes, i en exercici de la
seva competència en matèria de registres públics, faci-
liti l’aplicació del principi de doble oficialitat en l’àm-
bit del Registre Civil.

Aquesta Llei estableix una norma de caràcter general
en virtut de la qual els assentaments s’han de fer en una
llengua oficial en el territori en què radica el Registre
i estableix que a les comunitats autònomes amb llengua
oficial pròpia diferent de la castellana els fulls dels lli-
bres del Registre Civil es distribueixen en les dues llen-
gües oficials.

ESMENES PRESENTADES

PARÀGRAF QUART

6
ESMENA NÚM. 6
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi (2)

«[...] competència en matèria d’ordenació dels registres
i instruments públics, faciliti [...]»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 6.

El text que en resulta:

«Preàmbul

L’article 3 de la Constitució espanyola declara que el
castellà es la llengua espanyola oficial de l’Estat i esta-
bleix que les altres llengües espanyoles també seran
oficials a les respectives comunitats autònomes d’acord
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amb els seus estatuts. A l’empara d’aquesta norma
constitucional, sis estatuts d’autonomia han declarat
l’oficialitat de les respectives llengües pròpies en els
territoris de les comunitats autònomes que els correspo-
nen.

El Tribunal Constitucional ha declarat que l’article 3 de
la Constitució comporta una habilitació a les comuni-
tats autònomes amb llengua pròpia perquè, en el marc
establert pels seus estatuts d’autonomia, puguin regu-
lar l’abast del concepte d’oficialitat (SSTC 82/1986, de
26 de juny i 56/1990, de 29 de març) cosa que compor-
ta establir el contingut bàsic de l’esmentada oficialitat
(STC 337/1994, de 23 de desembre) i, a més a més,
determinar les mesures de foment o normalització de la
seva llengua pròpia que siguin necessàries (SSTC 74/
1989, de 24 d’abril i 337/1994, de 23 de desembre).

En compliment de la normativa constitucional i estatu-
tària les comunitats autònomes amb llengua oficial prò-
pia diferent de la castellana han aprovat diverses lleis de
política lingüística, normalització lingüística o ensenya-
ment i ús de les respectives llengües pròpies que con-
tenen normes diferents per a la regulació de la doble
oficialitat amb opcions diverses, entre d’altres àmbits,
en el dels registres públics.

És convenient que l’Estat, tot reconeixent la realitat
plurilingüe d’Espanya, amb ple respecte a les compe-
tències de les comunitats autònomes, i en exercici de la
seva competència en matèria d’ordenació dels registres
i instruments públics, faciliti l’aplicació del principi de
doble oficialitat en l’àmbit del Registre Civil.

Aquesta Llei estableix una norma de caràcter general
en virtut de la qual els assentaments s’han de fer en una
llengua oficial en el territori en què radica el Registre
i estableix que a les comunitats autònomes amb llengua
oficial pròpia diferent de la castellana els fulls dels lli-
bres del Registre Civil es distribueixen en les dues llen-
gües oficials.»

Palau del Parlament, 14 de maig de 2002

Jaume Camps i Rovira, Àlex Masllorens i Escubós, M.
Dolors Nadal i Aymerich, Joan Ridao i Martín, Rafael
Ribó i Massó

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el seu capteni-
ment en matèria de seguretat ciutadana
Tram. 302-00222/06

Esmenes presentades
Reg. 42416, 42433 i 42436 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 15.05.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 42416)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, d’acord amb allò
que preveu l’article 130.2 del Reglament de la Cambra,
presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a
la interpel·lació sobre el seu capteniment en matèria de
seguretat ciutadana (tram. 302-00222/06).

DE MODIFICACIÓ DEL PUNT 1 DE L’APARTAT A) ÀMBIT

POLICIAL:

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

«[…] dotacions policials necessàries d’acord amb els
efectius previstos en el Pla de Desplegament 2001-
2005 presentat en aquest Parlament el 15 de febrer del
2001 i en funció de les competències atorgades a cada
cos policial i de les característiques demogràfiques i
territorials pròpies de cada municipi».

DE MODIFICACIÓ DEL PUNT 2 DE L’APARTAT A) ÀMBIT

POLICIAL:

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

«[…] en la necessària modernització de la gestió i
tecnificació dels procediments i mitjans, a través d’un
sistema central d’informació que aplegui les dades que
provinguin de les administracions competents i del sis-
tema judicial».

3.15.
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D’ADDICIÓ D’UN NOU PUNT 2 BIS A L’APARTAT A) ÀMBIT

POLICIAL

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

«2 bis. Formalitzar un Pacte Institucional per a la Se-
guretat entre les tres administracions implicades en la
seguretat per tal de definir un model clar d’autoritats
i competències.»

D’ADDICIÓ AL PUNT 3 DE L’APARTAT A) ÀMBIT POLICIAL:

4
ESMENA NÚM. 4
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

«[…] als mitjans personals i materials, mitjançant
plans territorials operatius, les zones del territori que
presentin […]»

D’ADDICIÓ D’UN NOU PARÀGRAF AL PUNT 3 DE L’APARTAT

A) ÀMBIT POLICIAL:

5
ESMENA NÚM. 5
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

«[…] de delictes.

»Realitzar una revisió de les competències de les Jun-
tes Locals de Seguretat i potenciar la Junta de Segure-
tat de Catalunya».

D’ADDICIÓ D’UN NOU PARÀGRAF AL PUNT 1.2 DE L’APAR-
TAT B) ÀMBIT LEGAL:

6
ESMENA NÚM. 6
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

«[…] processos penals.

»– fer efectives les mesures alternatives a les presons
com a mesura per a la recuperació social.»

D’ADDICIÓ D’UN NOU PUNT 1.3. A L’APARTAT B) ÀMBIT

LEGAL I JUDICIAL

7
ESMENA NÚM. 7
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

«1.3. És necessari lluitar contra la sensació d’insegu-
retat tot apropant la Justícia al ciutadà mitjançant la
Justícia de barri o de proximitat. Aquesta, pel seu sis-
tema d’elecció de jutges, la proximitat als conflictes, la
facilitat d’accés i la senzillesa del seu procediment

oral, permet una intensa participació democràtica dels
ciutadans en la solució dels seus conflictes i contribu-
eix a disminuir els costos de la Justícia.»

Palau del Parlament, 14 de maig de 2002

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (REG. 42433)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds,
d’acord amb allò que preveu l’article 130.2 del Regla-
ment de la Cambra, presenta la següent esmena a la
Moció subsegüent a la interpel·lació sobre el seu capte-
niment en matèria de seguretat ciutadana (Tram. 302-
00222/06).

APARTAT B

1
ESMENA NÚM. 1
De supressió
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

Supressió de l’apartat B.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2002

Rafael Ribó
President

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 42436)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
bre el seu capteniment en matèria de seguretat ciutada-
na (Tram. 302-00222/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.

DEL PRIMER PARÀGRAF

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

«El Parlament de Catalunya constata que factors com
l’habitualitat i la multireincidència, així com l’augment
de la petita delinqüència contra el patrimoni generen
l’alarma social i una creixent sensació d’inseguretat
ciutadana.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya dóna su-
port als treballs endegats a la comissió de seguiment
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del pacte d’estat per a la reforma de la justícia, i cons-
tata la necessitat que els seus treballs no s’endarrerei-
xin.

Tanmateix, i sens perjudici dels treballs que en el marc
del pacte d’estat per a la reforma de la justícia s’estan
duent a terme, el Parlament de Catalunya considera
necessari posicionar-s’hi i, en aquest sentit, considera
urgents les reformes legals necessàries per pal·liar la
sensació d’inseguretat i d’impunitat, així com per tal de
rendibilitzar l’efectivitat de l’acció policial quant a la
detenció i posada a disposició judicial dels delinqüents,
[…].»

DE MODIFICACIÓ DELS PUNTS A I B

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

– El punt A) passarà a ser el punt B)

– El punt B) passarà a ser el punt A)

DE L’APARTAT A) PUNT 1

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

«1. Realitzar les gestions necessàries per garantir,
d’acord amb totes les administracions concernides en
l’àmbit de la seguretat pública a Catalunya, les dotaci-
ons policials necessàries d’acord amb una ràtio global
de 4,5 policies per cada 1.000 habitants […]»

A L’APARTAT A) PUNT 2 PARÀGRAF 1R.

4
ESMENA NÚM. 4
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

«[…] en la necessària modernització de la gestió i
tecnificació dels procediment i mitjans i en la creació
d’unitats policials especialitzades en la investigació
dels fenòmens delictius emergents.»

A L’APARTAT A) PUNT 2 PARÀGRAF 3ER.

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

«[…] en la potenciació de les tasques de prevenció del
delicte desenvolupant programes d’actuació envers els
ciutadans».

A L’APARTAT B) PUNT 1.1 PARÀGRAF 4RT.

6
ESMENA NÚM. 6
De supressió
G. P. de Convergència i Unió

Suprimir el següent text:

«- tipificar com a delicte les activitats cibernètiques
relacionades amb la vulneració de la confidencialitat
de dades informàtiques, els fraus o falsedats relaciona-
des amb la informàtica, la difusió de continguts il·legals
i d’obres protegides.»

A L’APARTAT B) PUNT 2

7
ESMENA NÚM. 7
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

«Traslladar al Consell General del Poder Judicial i al
Ministeri de Justícia la necessitat que, d’acord amb el
Departament de Justícia […].»

A L’APARTAT B) PUNT 2 PARÀGRAF 2N.

8
ESMENA NÚM. 8
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«– es continuïn els esforços per dotar els jutjats i les
fiscalies de menors de més personal amb l’objectiu
d’afrontar amb garanties l’aplicació de la llei orgànica
5/2000, del 12 de gener, reguladora de la responsabili-
tat penal dels menors.»

Palau del Parlament, 13 de maig de 2002
Ramon Camp i Batalla

Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política ur-
banística
Tram. 302-00223/06

Esmenes presentades
Reg. 42432 i 42435 / Admissió a tràmit: Presidèn-
cia del Parlament, 15.05.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 42432)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que disposa
l’article 130 del Reglament de la Cambra, presenta les
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·la-
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ció al Consell Executiu sobre la política urbanística
(NT 302-00223/06).

DE LA LLETRA A) DEL PUNT 1

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. Popular

«Redactar, en el termini més breu possible i sempre
abans […]».

DE LA LLETRA B) DEL PUNT 1

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. Popular

«Redactar, abans de finalitzar l’any 2002, per fer efec-
tiu […]».

DE LA LLETRA H) DEL PUNT 2

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. Popular

«Estudiar durant l’any 2002 la reserva de l’1 % […]».

DEL PUNT 4

4
ESMENA NÚM. 4
D’addició
G. P. Popular

«[…] tant tècnics com econòmics, tot dotant la parti-
da pressupostària per el proper exercici i destinada a
aquells ens locals […]».

Palau del Parlament, 14 de maig de 2002

Dolors Nadal i Aymerich

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 42435)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
bre la política urbanística (Tram. 302-00223/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.

AL PUNT 1

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

«Aprovar abans de l’entrada en vigor de la Llei d’Ur-
banisme la taula de vigències que concreti quines dis-
posicions normatives de caràcter reglamentari continu-
en en vigor, quines han estat derogades i quines han
quedat desplaçades per a la nova legislació.»

AL PUNT 2

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

«Desplegar reglamentariament abans de finals del
2002 els aspectes més prioritaris de la Llei d’Urbanis-
me.»

AL PUNT 3

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

«[…] elaborant per part del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, abans de finals del 2002,
la guia de participació […]»

D’UN NOU PUNT 5

4
ESMENA NÚM. 4
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

«Elaborar abans de finals del 2002 un estudi, amb la
proposta de les formules jurídiques més adequades, per
a l’establiment, en el seu cas, d’un cànon sobre deter-
minades obres d’implantació d’activitats, instal·lacions
i infraestructures d’ús col·lectiu o d’interès general a
executar sobre el sòl no urbanitzable, destinat a la pre-
servació, conservació i gestió d’aquesta classe de sòl.»

Palau del Parlament, 14 de maig de 2002

Ramon Camp i Batalla
Portaveu
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Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’avaluació del
sistema educatiu
Tram. 302-00224/06

Esmenes presentades
Reg. 42434 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 15.05.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 42434)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que disposa
l’article 130 del Reglament de la Cambra, presenta les
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Consell Executiu sobre l’avaluació del sistema
educatiu (NT 302-00224/06).

DEL PUNT 1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a elaborar un nou decret per tal de revisar les funcions
del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu
i fer una diagnosi del sistema educatiu a Catalunya».

DEL PUNT 2

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. Popular

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a contemplar en el nou decret el aspectes següents:

1r. A realitzar avaluacions generals del sistema educa-
tiu, en l’ensenyament primari i en l’ensenyament se-
cundari obligatori, sobre l’adquisició de les competèn-
cies bàsiques.

2n. Elaborar programes d’avaluació del sistema edu-
catiu a Catalunya amb estudis i estadístiques d’àmbit
autonòmic, tant a l’ensenyament primari com a secun-
dària obligatòria.

3r. A fer públics els resultats de les avaluacions, per tal
d’orientar als centres, alumnes i pares, sobre el rendi-
ment del sistema educatiu i sobre l’adquisició de les
competències bàsiques en aquests nivells.

4t. Participar en les activitats d’avaluació general del
sistema educatiu que es realitzen a través del nou Ins-
titut Nacional d’Avaluació i qualitat del Sistema Edu-
catiu (INECSE), aportant la informació necessària per

a l’elaboració del sistema Estatal d’indicadors de
l’educació».

DEL PUNT 3

3
ESMENA NÚM. 3
De supressió
G. P. Popular

Del punt 3.

DEL PUNT 4

4
ESMENA NÚM. 4
De supressió
G. P. Popular

Del punt 4.

DEL PUNT 5

5
ESMENA NÚM. 5
De supressió
G. P. Popular

Del punt 5.

DEL PUNT 6

6
ESMENA NÚM. 6
De supressió
G. P. Popular

Del punt 6.

DEL PUNT 7

7
ESMENA NÚM. 7
De supressió
G. P. Popular

Del punt 7.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2002

Dolors Nadal i Aymerich
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Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les polítiques
d’estrangeria
Tram. 302-00225/06

Esmenes presentades
Reg. 42407 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 15.05.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (REG. 42407)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds,
d’acord amb allò que preveu l’article 130.2 del Regla-
ment de la Cambra, presenta la següents esmenes a la
Moció subsegüent a la interpel·lació sobre les polítiques
d’estrangeria (tram. 302-00225/06).

AL FINAL DEL PUNT 2

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

«[…] a la llei 8/2000, amb mesures basades en l’ampli-
ació de les vies de regularització.»

D’UN NOU PUNT ENTRE ELS ACTUALS 2 I 3

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

«2. bis. Insta el Consell Executiu a proposar al Govern
de l’Estat l’ampliació de les vies ordinàries de regula-
rització, així com l’agilització dels tràmits que compor-
ta, amb mesures que contemplin:

– Concedir, de forma ordinària, permís de residència
temporal i treball a tota persona estrangera no comu-
nitària que estigui a Espanya i sol·liciti el permís cor-
responent presentant una oferta d’ocupació o un pro-
jecte d’autoocupació.

– Subministrar, en el mateix moment de la seva sol·-
licitud, l’autorització per a la seva contractació labo-
ral i alta en la Seguretat Social.

– Concedir permís de residència als familiars dels sol·-
licitants de permís de residència i treball.

– Crear mesures perquè les persones arribades a tra-
vés del reagrupament familiar puguin tenir accés a la
contractació laboral.

– Concedir permís de residència per raons humanitàri-
es a les persones que les addueixin de forma justificada
i no puguin sol·licitar permís de residència i treball.

– Concedir, en tots els casos esmentats, exempció de
visat.»

D’UN NOU PUNT ENTRE ELS ACTUALS 4 I 5

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

«4. bis En relació al Llibre Verd de la Comissió Euro-
pea “Relatiu a una política comunitària de retorn dels
residents il·legals”, expressa el desacord amb què la
proposta de retorn sigui l’única mesura plantejada per
la Comissió fins ara per a abordar el problema de la
població immigrada que es troba en situació irregular,
i manifesta que es requereix una política global sobre
la immigració, que inclogui mesures de regularització
juntament amb mesures de retorn.»

NOVA REDACCIÓ DEL PUNT 5

4
ESMENA NÚM. 4
De substitució
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

«5. Tenint present, tal com s’ha especificat més amunt,
que les mesures de regularització han d’acompanyar a
les polítiques de retorn i fent referència ara a aquestes
últimes, considera, d’acord amb el punt 2.4. del Llibre
Verd, que la política europea en matèria de retorn ha de
ser respectuosa dels drets humans i de les llibertats fo-
namentals i, com a tal, s’ha d’inscriure en el context de
les polítiques de la Unió Europea sobre drets humans,
tant dins de la Unió com en les relacions exteriors.
Considera, a més, que les mesures de retorn no han
d’aplicar-se de forma indiscriminada a totes les perso-
nes immigrades en situació irregular.»

AL FINAL DEL PUNT 6

5
ESMENA NÚM. 5
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

«[…] a nivell nacional. Per això mateix, el Parlament
de Catalunya reitera la necessitat d’establir mesures de
regularització, que el Llibre Verd no contempla.»

DEL PUNT 7

6
ESMENA NÚM. 6
De supressió
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

Del punt 7.
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AL FINAL DEL PUNT 8

7
ESMENA NÚM. 7
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

«[…] en els Estats membres. En aquest sentit, cal tenir
present que els centres de detenció no han d’assimilar-
se a l’empresonament de delinqüents, ja que els resi-
dents en situació il·legal no són, com a tals, delinqüents.
A més, cal arbitrar solucions alternatives als centres de
detenció, com és que la persona pendent d’expulsió
pugui romandre en el seu domicili.»

Palau del Parlament, 14 de maig de 2002

Dolors Comas d’Argemir Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’ús racional
dels medicaments
Tram. 302-00226/06

Esmenes presentades
Reg. 42350, 42423, 42429 i 42439 / Admissió a
tràmit: Mesa del Parlament, 14.05.2002 i Presi-
dència del Parlament, 15.05.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (REG. 42350)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds,
d’acord amb allò que preveu l’article 130.2 del Regla-
ment de la Cambra, presenta la següents esmenes a la
Moció subsegüent a la interpel·lació sobre l’ús racional
dels medicaments (tram. 302-00226/06).

DEL TÍTOL DEL PUNT NÚMERO 1

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

«1. Mesures dirigides als pacients»

A L’APARTAT 1.1

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

«[…] l’atenció primària i dels centres d’atenció farma-
cèutica, així com a través dels mitjans públics […]».

DE L’APARTAT 1.2

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

«[…] que permeti als pacients conèixer el cost […]».

D’UN NOU APARTAT AL FINAL DEL PUNT NÚMERO 1

4
ESMENA NÚM. 4
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

«1.4 Incorporar programes de coneixement del medi-
cament i del seu bon ús en les activitats educatives.»

DEL TÍTOL DE L’APARTAT NÚMERO 2

5
ESMENA NÚM. 5
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

«2. Mesures dirigides a professionals sanitaris»

NOU REDACTAT DEL PUNT 2.4

6
ESMENA NÚM. 6
De substitució
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

«2.4 Estudiar si la integració de les oficines de farmà-
cia comunitàries a les farmàcies d’hospital té repercus-
sions positives en l’ús racional del medicament i, en
aquest cas, modificar la Llei d’ordenació farmacèuti-
ca de Catalunya per tal de fer possible aquesta integra-
ció.»

NOU REDACTAT DEL PUNT 2.5

7
ESMENA NÚM. 7
De substitució
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

«2.5 Desenvolupar de forma generalitzada, programes
globals d’atenció farmacèutica a través de les oficines
de farmàcia per a fer possible:

– La implantació progressiva de dosificació individu-
alitzada.

– Programes de seguiment del tractament farmacolò-
gic.

– Programes d’educació als pacients.»
3.15.
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D’UN NOU PUNT AL FINAL DE L’APARTAT NÚMERO 4

8
ESMENA NÚM. 8
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

«4.4 Endegar, d’acord amb els sectors professionals
implicats, campanyes d’eradicació del tràfic irregular
de medicaments i de pràctiques professionals il·legals
(com la dispensació de medicaments sense recepta), tot
reforçant les tasques d’inspecció.»

Palau del Parlament, 10 de maig de 2002

Dolors Comas d’Argemir Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

(REG. 42423)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
bre l’ús racional dels medicaments (tram. 302-00226/
06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Ernest Benach i Pascual, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya.

APARTAT 4.1.

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«[…] l’ús racional dels medicaments amb la indústria
farmacèutica, Col·legi de Farmacèutics, Col·legi de
Metges i organitzacions d’usuaris i consumidors.»

APARTAT 4.3.

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«4.3. Presentar a la Comissió de Política Social del
Parlament de Catalunya en el termini de sis mesos
[…]»

Palau del Parlament, 14 de maig de 2002

Ernest Benach i Pascual Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 42429)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que disposa
l’article 130 del Reglament de la Cambra, presenta les
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Consell Executiu sobre l’ús racional dels medi-
caments (NT 302-00226/06).

DEL PUNT 1

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

«Promoure una cultura sobre la utilització correcta
dels medicaments i el seu ús racional entre els ciuta-
dans, en col·laboració amb tots els operadors, i de for-
ma especial el personal facultatiu i les associacions de
consumidors i usuaris, mitjançant la promoció de cam-
panyes informatives sobre comportaments saludables
i el risc de l’automedicació sense control del personal
sanitari, així com impulsar mesures per evitar l’acumu-
lació de medicaments».

DEL PUNT 2

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. Popular

«a) Implementar guies farmacològiques dirigides a
assegurar als professionals mèdics l’accés a una in-
formació terapèutica i la formació sobre l’ús racional
dels medicaments, per tal de cercar la seva cooperació
en l’estímul i desenvolupament de les especialitats far-
macèutiques genèriques i el foment de la seva utilitza-
ció»

«b) Establir uns criteris i línies d’actuació, en col·labo-
ració amb el sector farmacèutic, orientades a
coresponsabilitzar a les oficines de farmàcia en la pres-
tació d’informació i educació en la salut, així com en
la consolidació dels medicaments genèrics i preus de
referència, amb l’objectiu de millorar la qualitat en la
prestació farmacèutica pel que fa a l’ús i eficàcia dels
medicaments».

DEL PUNT 3

3
ESMENA NÚM. 3
De supressió
G. P. Popular

Del punt 3.
3.15.
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DEL PUNT 4

4
ESMENA NÚM. 4
De supressió
G. P. Popular

Del punt 4.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2002

Dolors Nadal i Aymerich

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 42439)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació sobre
l’ús racional dels medicaments (tram. 302-00226/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.

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

Substituir el text de la Moció pel següent redactat:

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
continuar desenvolupant mesures per a potenciar l’ús
racional del medicament, concretament en els àmbits
següents:

1. Actuacions dirigides als usuaris:

1.1. Realitzar campanyes d’ús racional dels medica-
ments, especialment en l’àmbit de les especialitats far-
macèutiques genèriques i el sistema de preus de refe-
rència.

1.2. Potenciar la utilització de la Targeta Sanitària In-
dividual (TSI) en la prestació farmacèutica i analitzar
les seves potencialitats com a element d’informació a
l’usuari sobre la utilització i el cost dels medicaments
consumits.

2. Actuacions dirigides als professionals sanitaris

2.1. Reforçar l’elaboració de guies de pràctica clínica,
protocols terapèutics i elements de suport a la prescrip-
ció.

2.2. Promoure la coresponsabilització en la gestió de la
prestació farmacèutica, tant pel que fa a la prescripció
com a la dispensació. En relació a la dispensació, cal
analitzar nous sistemes de retribució de les oficines de
farmàcia que fomentin l’atenció farmacèutica.»

Palau del Parlament, 13 de maig de 2002

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la resposta als
problemes d’envelliment de la pobla-
ció
Tram. 302-00227/06

Esmenes presentades
Reg. 42425, 42431 i 42438 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 15.05.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

(REG. 42425)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
bre la resposta als problemes d’envelliment de la pobla-
ció (tram. 302-00227/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Carme Porta i Abad, Josep Bargalló Valls,
Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

PUNT 3

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«[…] independència de la seva titularitat. En el cas que
la titularitat sigui municipal, establir fórmules de con-
veni estables entre els ens locals i el Departament de
Benestar Social.»

Palau del Parlament, 14 de maig de 2002

Carme Porta i Abad Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 42431)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que disposa
l’article 130 del Reglament de la Cambra, presenta les
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Consell Executiu sobre la resposta als problemes
de l’envelliment de la població (NT 302-00227/06).

3.15.
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DEL PUNT 1

1
ESMENA ÚNICA

De modificació
G. P. Popular

«Presentar al Parlament de Catalunya l’estudi de les
noves realitats emergents en el terreny de la gent gran
en funció dels graus de dependència, mitjançant l’ús
d’indicadors objectius i fiables de les necessitats exis-
tents amb criteris de prioritat que siguin la base del
proper Pla d’Actuació Social a quatre i vuit anys ela-
borat pel Govern en compliment de la Moció 87/VI».

Palau del Parlament, 14 de maig de 2002

Dolors Nadal i Aymerich

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 42438)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
bre la resposta als problemes d’envelliment de la pobla-
ció (Tram. 302-00227/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.

AL PUNT 1

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

«Presentar al Parlament de Catalunya, les conclusions
del llibre blanc de la gent gran activa i de la dependèn-
cia de la gent gran.»

DEL PUNT 2

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

Del punt 2

DEL PUNT 3

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

Del punt 3

DEL PUNT 4

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

Del punt 4

DEL PUNT 5

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

Del punt 5

DEL PUNT 6

6
ESMENA NÚM. 6
De supressió
G. P. de Convergència i Unió

Del punt 6

DEL PUNT 7

7
ESMENA NÚM. 7
De supressió
G. P. de Convergència i Unió

Del punt 7

Palau del Parlament, 14 de maig de 2002

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació
al Consell Executiu sobre la política
d’atenció a la gent gran
Tram. 302-00228/06

Rectificació del text presentat
Reg. 42230 / Coneixement: Mesa del Parlament,
14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra i Joan Boada i
Masoliver, diputada i portaveu, respectivament del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds,
fan avinent la següent correcció per errada tècnica a la
moció subsegüent a la interpel·lació amb número de
tramitació 302-00228/06.

3.15.
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Dins del bloc C, dins de l’apartat 6, la lletra a) ha de ser
l’apartat 7. I les actuals lletres b), c) i d) passen a ser les
lletres a), b) i c) de l’apartat 7. El text definitiu queda
com segueix:

6. «Accentuar el control sobre la qualitat dels serveis
d’atenció a la gent gran i assegurances privades, esta-
blint normatives més estrictes i carta de qualitat.

7. Impulsar el manteniment de les activitats de la gent
gran de caràcter cultural i social, que impliqui, entre
d’altres actuacions.

a) Incrementar la formació de la gent gran i garantir
que els promotors d’activitats educatives, en qualsevol
dels seus nivells, incorporin la perspectiva intergene-
racional en les iniciatives de formació.

b) Potenciar la participació de les associacions, enti-
tats d’iniciativa social i ONG en la planificació, gestió
i avaluació dels serveis dirigits a les persones grans o
d’aquells en què intervenen, institucionalitzant instru-
ments estables de participació i control.

c) Articular mecanismes d’aprofitament voluntari de
l’experiència laboral i professional de les persones
grans, sense ocupar llocs de treball, com aportacions
positives a la transmissió d’experiències i coneixe-
ments.»

Palau del Parlament, 10 de maig de 2002

Dolors Comas d’Argemir Joan Boada
Diputada Portaveu

Esmenes presentades
Reg. 42430 i 42437 / Admissió a tràmit: Presidèn-
cia del Parlament, 15.05.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 42430)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que disposa
l’article 130 del Reglament de la Cambra, presenta les
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Consell Executiu sobre la política d’atenció a la
gent gran (NT 302-00228/06).

DE LA LLETRA B

1
ESMENA NÚM. 1

De supressió

G. P. Popular

De la lletra B.

DEL PUNT 1 DE LA LLETRA C

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. Popular

«Presentar al Parlament de Catalunya l’estudi de les
noves realitats emergents en el terreny de la gent gran
en funció dels graus de dependència, mitjançant l’ús
d’indicadors objectius i fiables de les necessitats exis-
tents amb criteris de prioritat que siguin la base del
proper Pla d’Actuació Social a quatre i vuit anys ela-
borat pel Govern en compliment de la Moció 87/VI».

DEL PUNT 5 DE LA LLETRA C

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. Popular

«Establir un sistema eficaç d’actualització de llistes
d’espera i de les persones en expectativa d’adjudicació
de plaça per centres de dia, residències i habitatges
tutelats, amb criteris d’inclusió establerts en funció
dels graus de dependència mitjançant sistemes d’ava-
luació que disposin de capacitat predictiva en compli-
ment de la Resolució 87/VI».

Palau del Parlament, 14 de maig de 2002

Dolors Nadal i Aymerich

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 42437)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
bre la política d’atenció a la gent gran (Tram. 302-
00228/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.

AL PUNT A

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

«Que el Govern de la Generalitat continuï aplicant
polítiques que reconeguin el protagonisme […]»

DEL PUNT B

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

De supressió del punt B
3.15.
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AL PUNT C 1)

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

«1. Presentar al parlament de catalunya, les conclusi-
ons del llibre blanc de la gent gran activa i de la depen-
dència de la gent gran.»

AL PUNT C 2)

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

«Fomentar la capacitat i la professionalització de totes
les persones treballadores involucrades en l’atenció a
les persones amb dependència.»

DEL PUNT C 3)

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

De supressió de tot el punt C 3)

AL PUNT C 4)

6
ESMENA NÚM. 6
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«Continuar impulsant les actuacions previstes en el
dictamen elaborat […]»

AL PUNT C 5)

7
ESMENA NÚM. 7
De supressió
G. P. de Convergència i Unió

De supressió del punt C 5).

Palau del Parlament, 14 de maig de 2002

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les polítiques
de participació social de la gent gran
Tram. 302-00229/06

Esmenes presentades

Reg. 42408, 42424 i 42440 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 15.05.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (REG. 42408)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds,
d’acord amb allò que preveu l’article 130.2 del Regla-
ment de la Cambra, presenta la següents esmenes a la
Moció subsegüent a la interpel·lació sobre les polítiques
de participació social de la gent gran (tram. 302-00229/
06).

DEL PUNT 1

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

«[…] creixement de la persona, fomentant l’autonomia
personal i la solidaritat, i millorant la seva qualitat de
vida.»

DEL PUNT 2

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

«[…] i, per una altra banda, garantir els serveis públics
suficients per a les persones en situació de dependèn-
cia.»

AL PUNT 3

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

«[…] Segona Assemblea Mundial de la Gent Gran i del
Fòrum d’ONGs sobre Envelliment.»

3.15.
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NOVA REDACCIÓ DEL PUNT 4

4
ESMENA NÚM. 4
De substitució
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

«4. Incrementar la cobertura assistencial dels serveis
d’atenció domiciliària per a persones majors de 65
anys, per tal que les persones grans que ho requereixin
puguin rebre una atenció integral a domicili, amb la
intenció d’arribar a una cobertura del 8% en els pro-
pers tres anys.»

NOVA REDACCIÓ DEL PUNT 5

5
ESMENA NÚM. 5
De substitució
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

«5. Fomentar les polítiques adreçades a garantir la
possibilitat de romandre en la vida laboral activa, amb
la implementació de mesures que garanteixin l’ocupa-
ció dels majors de 50 anys i evitin la prejubilació for-
çosa i amb la modificació de la normativa de
flexibilització de l’edat de jubilació aprovada pel Go-
vern de l’Estat per tal d’eliminar-hi les desigualtats
creades entre jubilats, l’exoneració de les quotes i de
les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social i el
manteniment de privilegis per a determinats preju-
bilats. En aquest nou marc, i amb la premissa bàsica
del dret a la jubilació, elaborar un programa integral
per a treballadors i treballadores majors de 60 anys, en
col·laboració amb els agents socials, per a fer possible
la permanència en el treball dels qui ho desitgin.»

NOVA REDACCIÓ DEL PUNT 6

6
ESMENA NÚM. 6
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

«6. Aplicar les polítiques que garanteixen l’autonomia
personal de les persones grans, amb pensions dignes i
provisió de serveis públics suficients i de qualitat per a
atendre les seves necessitats, amb la responsabilització
i coordinació de totes les Administracions implicades.»

AL FINAL DEL PUNT 8

7
ESMENA NÚM. 7
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

«[…] i evitant la dependència. Adaptar el sistema sa-
nitari a les necessitats de les persones grans, a partir
d’un estudi que detecti les necessitats a cobrir en els
propers anys, amb mesures com l’increment de profes-
sionals amb formació en gerontologia, i la disminució
del temps d’espera de les visites, proves diagnòstiques
i intervencions quirúrgiques de les patologies que afec-
ten les persones grans.»

DEL PUNT 9

8
ESMENA NÚM. 8

De modificació

G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

«[…] amb la disponibilitat de recursos públics sufici-
ents per atendre’ls […]».

Palau del Parlament, 14 de maig de 2002

Dolors Comas d’Argemir Joan Boada i Masoliver

Diputada Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

(REG. 42424)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
bre les polítiques de participació social de la gent gran
(tram. 302-00229/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Carme Porta i Abad, Josep Bargalló Valls,
Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

PUNT 1

1
ESMENA NÚM. 1

De modificació

G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«1. Impulsar les mesures adients per tal de fomentar un
nou marc de relacions on la gent gran se senti partícip
d’una societat intergeneracional.»

PUNT 4

2
ESMENA NÚM. 2

De modificació

G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«4. Avançar en la universalitat dels serveis d’atenció a
la gent gran així com garantir que aquestes persones
disposin dels recursos socio-sanitaris adients per tal
d’assegurar la permanència en el seu entorn afectiu.
[…]»

3.15.
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PUNT 4

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«[…] una atenció integral a domicili. En aquest sentit,
es potenciarà la figura dels treballadors/es familiars
com a agents destacats d’aquest procés.»

PUNT 5

4
ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«[…] Així mateix, el Consell Executiu fomentarà con-
juntament amb la iniciativa privada la recerca i genera-
ció de nous jaciments d’ocupació, […]»

PUNT 6

5
ESMENA NÚM. 5
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«6. Fer les gestions oportunes davant del Govern de
l’Estat per tal que apliqui una deducció general per a
les famílies que tinguin persones […]»

PUNT 6

6
ESMENA NÚM. 6
De supressió
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«[…] l’habitatge a les seves necessitats, utilitzant la
capacitat normativa de l’IRPF.»

PUNT 9

7
ESMENA NÚM. 7
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«[…], abans que finalitzi l’any 2004 tot garantint la
partida pressupostària corresponent al 2003.»

Palau del Parlament, 14 de maig de 2002

Carme Porta i Abad Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 42440)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
bre polítiques de participació social de la gent gran
(Tram. 302-00229/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.

AL PUNT 3

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

«Incorporar a les polítiques d’atenció a les persones
grans les conclusions de la Segona Assemblea Mundial
de l’Envelliment.»

AL PUNT 4

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

«Incrementar, de forma notable, els ajuts i les presta-
cions directes a les famílies, donat el paper fonamental
que desenvolupen en la cura i l’atenció a les persones
grans que tenen al seu càrrec, per tal d’assegurar la
permanència en el seu entorn afectiu. En aquest sentit,
cal estendre el programa “viure en família” a tot el ter-
ritori i augmentar decididament el suport als ens locals
per al foment dels serveis socials d’atenció primària
entre el quals hi ha l’atenció domiciliària per a perso-
nes majors de 65 anys […]»

AL PUNT 6

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

«Estudiar les deduccions fiscals possibles per a aplicar
al col·lectiu de persones majors de 65 anys un cop
aprovada la normativa estatal i en l’àmbit de les prò-
pies competències.»

AL PUNT 7

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

«Incrementar els ajuts a les organitzacions i entitats
sense ànim de lucre que desenvolupin projectes de for-
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mació d’adults, com estratègia per ampliar la partici-
pació en l’ensenyament i millorar la formació clàssica,
amb l’objectiu de promoure una ciutadania activa.»

AL PUNT 8

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

«Continuar promovent una política sanitària centrada
en la prevenció, […]»

AL PUNT 9

6
ESMENA NÚM. 6
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«[…] de recursos suficients per atendre’ls, incremen-
tant el suport als ens locals, per tal d’augmentar el
servei de teleassistència per a les persones grans que
viuen soles.»

AL PUNT 10

7
ESMENA NÚM. 7
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«Elaborar guies i programes de prevenció, remissió
[…]»

Palau del Parlament, 14 de maig de 2002

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de seguretat ciutadana, es-
pecialment pel que fa als avanços en
el desplegament del Cos de Mossos
d’Esquadra
Tram. 300-00948/06

Presentació: Sr. Rafael Ribó i Massó, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds
Reg. 41962 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael Ribó i Massó, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), d’acord amb

allò que preveu l’article 128 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent interpel·lació al Consell Execu-
tiu.

– Quin és el propòsit de capteniment del Consell Exe-
cutiu en relació a la política de seguretat ciutadana, en
especial referència a l’avançament en el desplegament
del cos de mossos d’esquadra?

Palau del Parlament, 3 de maig de 2002

Rafael Ribó i Massó
Diputat

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’atenció domiciliària
Tram. 300-00949/06

Presentació: Sra. Pilar Malla i Escofet, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 42019 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Pilar Malla i Escofet, diputada del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu als articles 128 i següents del Reglament de la
Cambra, formula la següent interpel·lació al Consell
Executiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat en relació a l’atenció domiciliaria?

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2002

Pilar Malla i Escofet

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el Patronat Català Pro Europa
Tram. 300-00950/06

Presentació: Sr. Josep Casajuana i Pla-
dellorens, del Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 42020 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Casajuana i Pladellorens, diputat del Grup parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò
que es preveu als articles 128 i següents del Reglament
de la Cambra, formula la interpel·lació que segueix al
Consell Executiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu en relació al Patronat Català Pro-Europa?

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2002

Josep Casajuana i Pladellorens
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la reducció d’efectius policials a Cata-
lunya
Tram. 300-00954/06

Presentació: Sr. David Pérez Ibáñez, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 42341 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu als articles 128 i següents del Reglament de la
Cambra, formula la següent interpel·lació al Consell
Executiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu sobre la reducció d’efectius policials a Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2002

David Pérez Ibáñez

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Resolució 1408/VI del Parlament de
Catalunya, per la qual es designa el
síndic major de la Sindicatura de
Comptes
Tram. 284-00012/06

Adopció: Comissió de la Sindicatura de
Comptes
Sessió núm. 16, 09.05.2002, DSPC-C 342

COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, de confor-
mitat amb el que estableix la disposició transitòria de la
Llei 7/2002, del 25 d’abril, de modificació de la Llei 6/
1984, del 5 de març, de la Sindicatura de Comptes,
modificada per la Llei 15/1991, del 4 de juliol, ha de-
signat síndic major de la Sindicatura de Comptes el
senyor Marià Nicolàs i Ros.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2002

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

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

Composició de la Comissió Permanent
de Legislatura per a la Societat de la
Informació
Tram. 400-00017/06

Substitució de diputats
Reg. 42102 / Coneixement: Mesa del Parlament,
14.05.2002

Alta: Sr. Salvador Esteve i Figueras

Baixa: Sr. Ramon Llumà i Guitart

4.40.
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Composició de la Comissió d’Estudi
sobre els Efectes de les Línies d’Alta
Tensió i de les Instal·lacions de Telefo-
nia Mòbil en la Salut de les Persones
Tram. 400-00026/06

Designació de la presidència
Reg. 42104 / Coneixement: Mesa del Parlament,
14.05.2002

Alta: Sr. Joan Boada i Masoliver

Adscripció de diputats del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió
Reg. 42231 / Coneixement: Mesa del Parlament,
14.05.2002

Alta: Sr. Xavier Soy i Soler

Sr. Joan Sabanza i March

Sr. Josep Ll. Fernàndez i Burgui

Sr. Joan Carrera i Pedrol

Composició de la Comissió d’Estudi
sobre els Efectes del Procés de
Mundialització de l’Economia i les Re-
percussions en les Relacions Interna-
cionals
Tram. 400-00027/06

Designació de la presidència
Reg. 42422 / Coneixement: Mesa del Parlament,
14.05.2002

Alta: Sr. Antoni Fernàndez i Teixidó

Adscripció de diputats del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió
Reg. 42231 / Coneixement: Mesa del Parlament,
14.05.2002

Alta: Sr. Josep Rull i Andreu

Sr. Antoni Fernàndez i Teixidó

Sr. Marcel Riera i Bou

Sr. Domènech Sesmillo i Rius

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

Control del compliment de la Moció
114/VI del Parlament de Catalunya,
sobre política universitària, especial-
ment pel que fa al finançament univer-
sitari, a la qualitat de la docència i a la
potenciació del programa d’atracció
d’estudiants universitaris
Tram. 340-00445/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 42116 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de moció: 390-00114/06

Sobre: sobre política universitària, especialment pel
que fa al finançament universitari, a la qualitat de la
docència i a la potenciació del programa d’atracció
d’estudiants universitaris

Comissió competent: Comissió de Política Cultural

En compliment del punt b) de la Moció 114/VI del
Parlament de Catalunya, sobre política universitària,
especialment pel que fa al finançament universitari, a la
qualitat de la docència i a la potenciació del programa
d’atracció d’estudiants universitaris, em plau d’adjun-
tar el document «Proposta de criteris per establir els
incentius autonòmics del professorat universitari».

Barcelona, 7 de maig de 2002

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Universitats, Recerca

i Societat de la Informació

ANNEX A LA MOCIÓ 114/VI DEL PARLAMENT DE CATALU-
NYA, SOBRE POLÍTICA UNIVERSITÀRIA, ESPECIALMENT PEL

QUE FA AL FINANÇAMENT UNIVERSITARI, A LA QUALITAT DE

LA DOCÈNCIA I A LA POTENCIACIÓ DEL PROGRAMA

D’ATRACCIÓ D’ESTUDIANTS UNIVERSITARIS

PROPOSTA DE CRITERIS PER ESTABLIR ELS INCENTIUS AU-
TONÒMICS DEL PROFESSORAT UNIVERSITARI

La Comissió de Personal Acadèmic del Consell Inter-
universitari de Catalunya (CIC), creada el novembre de
2001, va presentar a la Junta del CIC, del 18 de desem-
bre de 2001, el document «Marc general per a l’establi-
ment d’incentius de productivitat acadèmica del profes-
sorat universitari, amb dedicació a temps complet i amb
contracte estable (funcionari i/o laboral)».

En aquest document s’establien tres tipus de comple-
ments: de docència, de recerca i de gestió. També s’in-
dicava que els esmentats complements autonòmics,
quan es facin efectius, ho faran amb data d’1 de gener
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de 2002. Ara, la Direcció General d’Universitats ha
presentat a la Comissió de Personal Acadèmic una se-
gona proposta de criteris per a l’avaluació del profes-
sorat, necessària per poder establir l’import definitiu
dels diferents complements.

Aquesta proposta, que serà presentada a la propera Jun-
ta del CIC, el mes de juny, inclou les següents condici-
ons:

a) Complement docent

Reconeixement automàtic de la docència impartida,
valorant amb efectes retroactius quinquennis docents,
amb un coeficient a determinar, abans de la propera
Junta del CIC. Establiment, de cara al futur, i comen-
çant pel quinquenni 1998-2002, d’un sistema d’avalu-
ació consensuat, amb ítems objectivables (veure Annex
II).

b) Complement de recerca

Mentre no s’estableixi una nova metodologia d’avalu-
ació externa de l’activitat de recerca, el complement
autonòmic es mantindrà lligat a l’avaluació existent per
sexennis. La proposta és valorar, retroactivament, cada
tram de recerca amb un coeficient del 0,75 i mantenir-
lo, de moment, per al futur.

c) Complement de gestió

Consensuar, en els propers mesos, una proposta d’ava-
luació i presentar-la a la Junta del CIC.

Valoració de l’aportació econòmica

En el futur, s’intentarà assolir un equilibri entre els dos
complements quantitativament més importants, el de
docència i el de recerca, de manera que des del DURSI
es destini una suma de diners idèntica a cadascun. Per
assolir aquest equilibri la proposta es valorar, en els
propers cinc anys, cada tram de docència amb un coe-
ficient del 0,50 i cada tram de recerca amb un coefici-
ent del 0,75. Un cop finalitzat el període, es revisaran,
si s’escau, els coeficients corresponents a ambdós in-
centius.

Es procurarà que la primera aportació, amb efectes eco-
nòmics des de l’1 de gener del 2002, es materialitzi en
la nòmina del mes de juliol.

ANNEX I: CRONOLOGIA

12 de novembre de 2001: constitució de la Comissió
de Personal Acadèmic del Consell Interuniversitari de
Catalunya (CIC) i, en la mateixa reunió, s’acorda l’ela-
boració d’una proposta de document per presentar a la
Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre
els incentius autonòmics per al professorat universitari.

18 de desembre de 2001: es presenta a la Junta del
Consell Interuniversitari de Catalunya el document
«Marc general per a l’establiment d’incentius de pro-
ductivitat acadèmica del professorat universitari, amb
dedicació a temps complet i amb contracte estable (fun-
cionari i/o laboral)».

Els incentius autonòmics previstos en aquest document
són:

– Complement docent –les universitats públiques hau-
ran d’avaluar la major activitat docent.

– Complement de recerca –lligat a l’avaluació dels se-
xennis, s’amplia la quantitat que percep cada professor.

– Complement de gestió –la percepció d’aquest com-
plement haurà d’anar lligat a un barem consensuat amb
les universitats.

En l’esmentat document marc, es manifesta que el
complement autonòmic tindrà efectes econòmics des
de l’1 de gener de 2002.

La Junta del CIC encarrega a la Comissió de Personal
Acadèmic que, en el termini de sis mesos, desenvolu-
pi el document i proposi la metodologia a seguir per a
l’avaluació dels complements de docència i gestió.

20 de desembre de 2001: la Comissió de Personal Aca-
dèmic discuteix els criteris generals que s’haurien de
tenir en compte per a l’elaboració de la metodologia
per a la determinació dels complements autonòmics de
docència i gestió.

S’acorda que, en la propera reunió de la Comissió, la
Direcció General d’Universitats tindrà elaborat un pri-
mer document que reculli les aportacions que facin les
universitats en relació al complement de docència, a la
vegada que les universitats elaboraran una primera pro-
posta de barems per determinar el complement de ges-
tió.

17 de gener de 2002: es discuteixen el barems relatius
al complement de gestió i es proposa modificar la pro-
posta d’avaluació de l’activitat docent, englobant-la
amb les avaluacions dels quinquennis. S’acorda que, en
la propera reunió de la Comissió, es tractarà, només, el
document de docència.

23 de gener de 2002: la Conferencia General del CIC
es informada sobre els acords presos per la Junta del 18
de desembre i sobre l’estat de la qüestió.

18 de març de 2002: reunió a la Direcció General
d’Universitats amb un representant de cadascun dels
sindicats CCOO, UGT, i CSI-CSIF, en la qual els es-
mentats sindicats demanen la constitució de la Mesa
d’Universitats i la percepció del complement autonò-
mic. En aquesta reunió, s’acorda no condicionar la
constitució de la Mesa a la percepció per part del pro-
fessorat del complement autonòmic. Tanmateix, s’acor-
da establir un calendari de reunions per tractar el tema
del complement, per tal que la representació sindical
estigui informada de l’evolució del tractament que es
dóna al complement autonòmic. El calendari amb el
sindicats per a les següents reunions ha quedat fixat per
als dies 10, 16 i 29 d’abril, respectivament.

8 d’abril de 2002: la Direcció General d’Universitats
presenta a la Comissió de Personal Acadèmic un primer
document amb una proposta dels criteris per a l’avalu-
ació del professorat que ha de donar lloc a la percepció
del complement autonòmic per aquest concepte. Els
criteris generals del document són acceptats, però, cal
establir per a cadascun d’ells els indicadors per objec-
tivar-los i, posteriorment, valorar-los. El document de-
finitiu serà elevat per la Comissió a la propera Junta del
CIC, que es convocarà durant el mes de juny.
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ANNEX II: PROPOSTA DE METODOLOGIA D’AVALUACIÓ DE

L’ACTIVITAT DOCENT (08.04.02)

1) Iniciarem el procés incorporant-nos a l’avaluació de
cada professor que demani el reconeixement del quin-
quenni (1998-2002) a finals de desembre del 2002.

2) En els propers mesos es consensuarà amb les univer-
sitats el model de fitxa, amb ítems objectivables que
cada professor emplenarà en sol·licitar la seva avalua-
ció.

En la fitxa, hi haurà una part dedicada a recollir la in-
formació sobre la seva activitat docent i una segona part
on es recollirà la seva major implicació en la millora de
la qualitat docent.

En ambdós casos, les universitats, en funció de les se-
ves especificitats o de les polítiques que endeguin a tra-
vés dels seus plans estratègics o de l’encàrrec docent
que hagi rebut el professor, podran introduir
subapartats específics.

3) Les comissions internes de cada universitat, encarre-
gades d’avaluar els quinquennis docents, classificaran
les sol·licituds dels professors en quatre grups:

A. Professors amb activitat i mèrits docents clarament
superiors a la mitjana de la universitat.

B. Professors amb activitat i mèrits molt clarament in-
feriors a la mitjana.

C. Professors, si s’escau, avaluats negativament.

D. La resta.

Per realitzar aquesta avaluació, la Comissió podrà sol·-
licitar als departaments i centres implicats en la docèn-
cia del professor una validació de la seva activitat.

4) Es constituirà una comissió d’avaluació externa co-
muna a totes les universitats. Aquesta comissió estarà
formada per 15 membres:

– 5 membres nomenats pel DURSI (un d’ells serà el
director general d’Universitats, que actuarà com a pre-
sident).

– Els altres 10 membres seran els coordinadors de ca-
dascuna de les 10 subcomissions que es crearan, 2 per
cadascuna de les 5 grans àrees temàtiques: Ciències,
Ciències de la Salut, Arquitectura i Enginyeria, Ciènci-
es Socials i Humanitats.

5) La comissió d’avaluació externa, mitjançant les sub-
comissions corresponents, analitzarà, en primer lloc, el
procediment seguit per les comissions internes de cada
universitat, als efectes de validar el procediment seguit
per la comissió interna i donar com a bona la proposta
d’assignar el complement autonòmic al grup A i dene-
gar-lo, total o parcialment, al grup B, en funció del pro-
cés d’harmonització entre les diferents universitats. En
segon lloc, i per determinar el percentatge total dels
professors amb menys mèrits, es procedirà a avaluar el
grup D.

6) A tots els professors avaluats positivament (per la
seva major dedicació docent) per la comissió externa,
se’ls concedirà, a més del quinquenni docent que els hi
correspongui, un incentiu autonòmic addicional per un
import del 50% del quinquenni docent.

A la resta de professors, amb excepció del grup C, se’ls
concedirà el quinquenni docent.

7) Un dels objectius globals dels incentius autonòmics
a la major dedicació acadèmica és que les quantitats
totals dedicades a incentivar la docència i la recerca
tendeixin a ésser iguals. Finalitzat el primer procés cí-
clic d’avaluacions de tot el professorat, període com-
prés per les avaluacions dels quinquennis 1998-2002
fins el 2002-2006, s’ajustaran els coeficients, si s’escau,
per facilitar l’equilibri entre les quantitats corresponents
i els dos incentius autonòmics.

Control del compliment de la Moció
124/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el foment de la societat de la in-
formació
Tram. 340-00678/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 42113 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de moció: 390-00124/06

Sobre: sobre el foment de la societat de la informació

Comissió competent: Comissió Permanent de Legisla-
tura per a la Societat de la Informació

En compliment de la Moció 124/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el foment de la societat de la informa-
ció, em plau d’informar del següent:

El Govern de la Generalitat, està duent a terme, d’acord
amb el Pla executiu aprovat el passat 6 de març del
2001, les actuacions necessàries per a realitzar el des-
plegament de l’Administració Oberta de Catalunya,
actuació que preveu la transformació en la prestació
dels serveis com a conseqüència de l’establiment de
relacions electròniques entre l’Administració, els ciu-
tadans i les empreses, amb l’objectiu final de millorar
el nivell de satisfacció del ciutadà gràcies a un major
accés a la informació i als serveis.

En relació amb els punts de l’esmentada Moció, el
Govern està treballant en els àmbits següents:

En primer lloc, es mantenen contactes amb l’Adminis-
tració general de l’Estat per formalitzar acords amb
l’Agència tributària, la Seguretat social i d’altres instàn-
cies governamentals pel que fa a la prestació d’un ser-
vei integral als ciutadans que s’adrecin a qualsevol ad-
ministració pública a Catalunya.

També s’estan duent a terme actuacions, conjuntament
amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de
la Informació, per tal que tots els ciutadans de Catalu-
nya disposin d’una targeta de serveis que l’identifiqui
i l’acrediti per interactuar electrònicament amb l’Admi-
nistració.
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Des de la Secretaria de la Funció Pública s’està treba-
llant en un projecte d’Intranet Corporativa de l’Admi-
nistració de la Generalitat per tal de que es convertei-
xi en una eina bàsica de comunicació i de prestació de
serveis en aquest àmbit.

Es treballa en el disseny d’un sistema de gestió de sub-
ministraments per a tota la Generalitat en l’entorn
Internet i que està previst que evolucioni cap un
«market place» públic.

D’altra banda, en els propers mesos, es posarà en marxa
el Portal de les Administracions Públiques.Cat que en
una primera fase oferirà més de 150 serveis d’informa-
ció, interacció i transacció per tal de facilitar al ciuta-
dà i a les empreses les seves gestions amb l’Adminis-
tració de la Generalitat.

Aquest projecte és un projecte compartit amb l’admi-
nistració local, en el marc del «Pacte per la promoció i
el desenvolupament de la societat de la informació a les
administracions públiques catalanes», a través del Con-
sorci per l’Administració Oberta Electrònica.

El projecte AOC incorpora un Pla de Formació del per-
sonal de la Generalitat que estarà directament vinculat
a la prestació dels serveis telemàtics i que inicialment
abastarà 1.500 persones, amb l’objectiu de desenvolu-
par i reforçar en els treballadors de l’Administració de
la Generalitat afectats pel canvi, els coneixements ne-
cessaris per garantir el correcte funcionament dels ser-
veis que es prestaran.

El Govern de la Generalitat i Localret han plantejat un
pla d’incorporació dels ajuntaments petits de Catalunya
al projecte Administració Oberta de Catalunya. Aquest
pla es coordinarà a través de la Comissió de petits mu-
nicipis que s’ha constituït recentment dins Localret i
que, entre altres objectius, pretén que els municipis de
menys de 2.500 habitants participin sense cap mena
d’exclusió en el projecte AOC.

Finalment, el Govern, a través de la Secretaria de Tele-
comunicacions i Societat de la Informació té previst per
a l’exercici 2002 una sèrie d’actuacions per dur a ter-
me la implantació de Punts Públics d’Accés a Internet
(PIAP) amb la finalitat de donar compliment al pacte
institucional signat en el Parlament de Catalunya.

La previsió pressupostària de la Secretaria és de 1000
MPTA i està contemplada en els pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2002.

Barcelona, 7 de maig de 2002

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Universitats, Recerca

i Societat de la Informació

Control del compliment de la Resolu-
ció 966/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’adopció de mesures per a ga-
rantir als menors d’edat un ús segur
d’Internet
Tram. 340-01081/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 41976 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00966/06

Sobre: sobre l’adopció de mesures per a garantir als
menors d’edat un ús segur d’Internet

Comissió competent: Comissió Permanent de Legisla-
tura per a la Societat de la Informació

En compliment de la Resolució 966/VI del Parlament
de Catalunya, sobre l’adopció de mesures per a garan-
tir als menors d’edat un ús segur d’Internet, em corres-
pon informar la Comissió de Política Cultural del se-
güent:

Internet ha esdevingut en un espai de temps molt curt
una eina d’informació i de comunicació molt important
a les escoles. Actualment, totes les escoles de Catalunya
hi estan connectades i cal que els equips docents pren-
guin consciència de la importància d’establir un capte-
niment comú en relació amb el seu ús per part dels
alumnes.

És necessari ensenyar als infants els beneficis i els pe-
rills del ciberespai i donar-los uns consells pràctics o
normes de seguretat perquè naveguin amb cura i sàpi-
guen protegir-se davant de situacions potencialment
perilloses. Per tant, la responsabilitat passa pels adults
que estan a càrrec dels menors –en aquest cas, el pro-
fessorat del centre– en el moment en què es connecten
a Internet.

En aquest sentit, és molt important establir polítiques
de centre que marquin les pautes d’intervenció comu-
nes a tot el professorat d’un mateix centre que és, en
definitiva, el que es responsabilitza de l’ús d’Internet
que fan els alumnes. Entre aquestes pautes cal esmen-
tar, entre d’altres, la definició d’unes regles de funcio-
nament del servei al centre i la seva informació als
alumnes, la integració en el currículum dels projectes i
treballs dels estudiants amb Internet, la presència
d’adults durant les connexions i l’establiment de criteris
escolars de penalització per mal ús d’Internet.

El Departament d’Ensenyament té com objectiu
prioritari la difusió de les orientacions que han de se-
guir els centres docents, seguint les pautes marcades
per diverses organitzacions nacionals i internacionals
que treballen per la seguretat dels menors a Internet,
com ara la Fundació Catalana per a la Recerca, la Co-
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missió Europea a través del seu Pla d’Acció per a la
seguretat a Internet, la European Schoolnet, etc. Tenint
en compte les orientacions donades i analitzant la prò-
pia realitat organitzativa, de suport tècnic o pressupos-
tària, cada centre docent adopta les mesures que
s’adaptin millor a les seves necessitats en relació amb
el tema.

El pla d’acció elaborat per aquest Departament per pro-
moure i garantir un ús segur als menors d’edat inclou
el següent:

– L’elaboració d’unes instruccions per als directors dels
centres, tant d’educació primària com d’educació se-
cundària, que ofereixin, d’una banda, informació gene-
ral per al tractament del tema amb els alumnes i, de l’al-
tra, orientacions per plantejar-se l’ús de programes de
filtratge al maquinari de les aules.

– La creació de material didàctic i de suport per al pro-
fessorat, que inclogui un manual de recomanacions
sobre l’ús segur d’Internet per la població infantil i
adolescent.

– L’organització de formació sobre el tema adreçada al
professorat.

– La inclusió d’informació sobre l’ús segur d’Internet
al portal educatiu edu365.com, adreçada tant a pares i
mares com a alumnes.

Cal assenyalar també que la Secretaria de Telecomuni-
cacions i Societat de la Informació, del Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, ha
dut a terme un seguit d’accions encaminades a difondre
el foment de l’ús segur d’internet, particularment en
l’entorn de la infància i la joventut. D’entre aquestes
accions poden destacar-se les següents:

– Realització de jornades divulgatives i publicacions
puntuals sobre la matèria, en col·laboració amb la Fun-
dació Catalana per a la Recerca.

– Promoció de programari antivirus i sistemes de filtrat-
ge en el maquinari amb accés a internet que ha estat
instal·lat amb el seu finançament (Telecentre i Xarxa
Omnia).

Juntament amb el Consell de l’Audiovisual, la Comisi-
ón del Mercado de Telecomunicacions i altres organis-
mes públics, la Secretaria de Telecomunicacions i So-
cietat de la Informació està en vies de constituir un
organisme que, entres altres objectius, pretén vetllar per
la qualitat dels continguts a internet, sota la premissa de
la protecció a la infància i la joventut i la promoció de
polítiques d’autoregulació i l’assumpció de codis deon-
tològics per part dels productors i intermediaris de con-
tinguts a internet o multimèdia off line.

Barcelona, 29 d’abril de 2002

Carme-Laura Gil i Miró

Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolu-
ció 869/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’elaboració d’un nou estudi de
viabilitat de la línia fèrria entre Sallent
(Bages) - Berga - Guardiola de Bergue-
dà i la Pobla de Lillet (Berguedà)
Tram. 340-01082/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 41992 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00869/06

Sobre: sobre l’elaboració d’un nou estudi de viabilitat
de la línia fèrria entre Sallent (Bages) - Berga - Guar-
diola de Berguedà i la Pobla de Lillet (Berguedà)

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 869/VI, sobre l’ela-
boració d’un nou estudi de viabilitat de la línia fèrria
entre Sallent - Berga - Guardiola de Berguedà i la Po-
bla de Lillet, em plau fer-vos avinent les següents con-
sideracions:

La Direcció General de Ports i Transports d’aquest
Departament ha elaborat un estudi preliminar per ava-
luar la viabilitat de construir una línia fèrria entre Sa-
llent i la Pobla de Lillet, on es recullen dades referents
a:

a) Definició del possible itinerari.

b) Estimació dels costos d’inversió.

c) Diagnosi de l’actual situació del transport de viatgers
per carretera.

d) Estudi de demanda.

e) Conclusions.

L’estudi considera un únic itinerari, condicionat per
l’orografia de la zona, que segueix l’Eix del Llobregat.
Aquesta línia seria una perllongació del tram dels FGC
que va de Manresa a Sallent. El nou traçat discorreria
pels municipis de Sallent, Balsareny i Navàs a la co-
marca del Bages, i per Puig-reig, Gironella, Berga,
Cercs, Guardiola de Berguedà i La Pobla de Lillet a la
comarca del Berguedà.

S’ha valorat la inversió necessària per a un nou establi-
ment en via única amb encreuament a les estacions. Per
a un recorregut de 63 km els costos totals de la nova
infraestructura serien de l’ordre de 555,5 MEUR
(92.400 MPTA), sent aquesta una estimació conserva-
dora.
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L’estudi de demanda té en compte el potencial de mo-
bilitat entre el Berguedà i el Bages i també del Bergue-
dà i del Bages amb les comarques del Vallès Occiden-
tal i del Barcelonès. També es consideren els viatges
intracomarcals que podria captar la nova infraestructu-
ra, tant del Berguedà com del Bages. Fent hipòtesis
optimistes de captació s’obtenen valors a l’entorn dels
6.460 viatges/dia. Cal tenir en compte que d’aquests
6.460 viatges/dia, uns 3.886 viatges/dia són entre mu-
nicipis del nord del Bages i les comarques d’aigües
avall. Prenent en consideració els municipis del nord
del Bages que no es troben sobre la traça i que no ve-
uen incrementada la seva accessibilitat al transport fer-
roviari respecte l’estació de Manresa, es pot preveure
que la seva demanda se situaria a l’entorn dels 2.624
viatges/dia. Per tant s’obté una forquilla de valors que
oscil·la entre els 5.200 viatges/dia i els 6.460 viatges/
dia.

Amb les estimacions del nombre de viatges i la de la
inversió necessària es calculen les ratios de rendibilitat
social del projecte, expressats en milions de viatges
anuals per milers de PTA invertides. Fent la primera
hipòtesi s’obté un ratio de 0,015, i amb la segona la
ratio resultant és de 0,020, valors aquests que se situen
per sota del llindar (0,25) a partir del qual es conside-
ra que una nova línia fèrria pot generar beneficis soci-
als suficients com per justificar-ne la construcció.

Barcelona, 6 de maig de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolució
1002/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’execució de les obres pendents
d’enllumenat públic, clavegueram i pa-
vimentació a la urbanització Can Valls,
de Caldes de Montbui (Vallès Oriental)
Tram. 340-01083/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 41993 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01002/06

Sobre: sobre l’execució de les obres pendents d’enllu-
menat públic, clavegueram i pavimentació a la urbanit-
zació Can Valls, de Caldes de Montbui (Vallès Orien-
tal)

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 1002/VI, sobre l’exe-
cució de les obres pendents d’enllumenat públic, clave-

gueram i pavimentació a la urbanització Can Valls, de
Caldes de Montbui, em plau fer-vos avinent les se-
güents consideracions:

Cal tenir en compte que la competència per a la gestió
urbanística, amb les especificitats expressament con-
templades en la legislació, ha estat atribuïda a l’admi-
nistració local. Per aquesta raó l’Ajuntament està por-
tant a terme les actuacions dirigides a dotar l’àmbit dels
corresponents serveis.

Fins al moment l’Ajuntament de Caldes de Montbui no
ha tramès l’expedient administratiu dels projectes d’ur-
banització a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona per
al seu assabentat, tràmit preceptiu d’acord amb l’arti-
cle 69 del DL 1/1990 de refosa de textos legals vigents
en matèria urbanística,

Un cop s’hagin rebut els expedients administratius dels
projectes d’urbanització aprovats per l’Ajuntament serà
quan la Generalitat podrà assenyalar els elements que
consideri convenient i adoptar, si s’escau, les mesures
pertinents. En tot cas és el procés iniciat per l’Ajunta-
ment el que hauria de portar a bon fi l’execució de les
obres requerides.

Barcelona, 3 de maig de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolució
1000/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la necessitat de noves infraes-
tructures a les comarques pirinenques
en el marc de l’elaboració del Pla terri-
torial de l’Alt Pirineu i Aran
Tram. 340-01084/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 41994 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01000/06

Sobre: sobre la necessitat de noves infraestructures a les
comarques pirinenques en el marc de l’elaboració del
Pla territorial de l’Alt Pirineu i Aran

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 1000/VI, sobre la
necessitat de noves infraestructures a les comarques
pirinenques en el marc de l’elaboració del Pla territo-
rial de l’Alt Pirineu i Aran, em plau fer-vos avinent que
aquest Departament ha elaborat un esborrany de direc-
trius per a la planificació de les infraestructures de
mobilitat de les Comarques Pirinenques. Aquestes di-
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rectrius van ser anunciades al Consell General de Mun-
tanya del passat 26 d’abril de 2002 i es va encarregar a
la Comissió Permanent de l’esmentat Consell que les
analitzi i n’informi. Posteriorment seran remeses a la
Comissió de Coordinació de Política Territorial per a la
seva aprovació.

Barcelona, 3 de maig de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 1067/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’elaboració d’un estudi re-
latiu a la freqüència de pas de trens de
les línies C2 i C4 de rodalia de Renfe
entre Barcelona i Sant Vicenç de Cal-
ders (Baix Penedès)
Tram. 340-01085/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 41995 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01067/06

Sobre: sobre l’elaboració d’un estudi relatiu a la fre-
qüència de pas de trens de les línies C2 i C4 de rodalia
de Renfe entre Barcelona i Sant Vicenç de Calders
(Baix Penedès)

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 1067/VI, sobre l’ela-
boració 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, em plau fer-vos
avinent que la direcció General de Ports i Transports
d’aquest Departament s’ha adreçat a la Presidència de
Renfe sol·licitant que la companyia dugui a terme les
anàlisis i implementi les millores de servei que es de-
manen.

Barcelona, 2 de maig de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 967/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’adopció de mesures per a ori-
entar a favor dels interessos socials,
culturals i econòmics de Catalunya les
activitats benèfiques i les financeres
de les caixes d’estalvi catalanes
Tram. 340-01086/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 42118 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00967/06

Sobre: sobre l’adopció de mesures per a orientar a fa-
vor dels interessos socials, culturals i econòmics de
Catalunya les activitats benèfiques i les financeres de
les caixes d’estalvis catalanes

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost

En compliment de la Resolució 967/VI del Parlament
de Catalunya, sobre l’adopció de mesures per a orien-
tar a favor dels interessos socials, culturals i econòmics
de Catalunya les activitats benèfiques i les financeres de
les caixes d’estalvi catalanes, publicada en el Butlletí
Oficial del Parlament de Catalunya número 231, de 12
de novembre de 2001.

Adjunto informació sobre les mesures que s’han em-
prés per donar compliment a la mateixa.

Barcelona, 6 de maig de 2002

Francesc Homs i Ferret
Conseller d’Economia i Finances

INFORME DE COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 967/VI DEL

PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE L’ADOPCIÓ DE MESU-
RES PER A ORIENTAR A FAVOR DELS INTERESSOS SOCIALS

CULTURALS I ECONÒMICS DE CATALUNYA LES ACTIVITATS

BENÈFIQUES I LES FINANCERES DE LES CAIXES D’ESTALVI

CATALANES

El Govern ha impulsat inequívocament les actuacions
de les caixes tendents a afavorir el teixit econòmic de
Catalunya, així com les seves infraestructures socials i
culturals amb diverses mesures a tots els nivells. En
aquest sentit, i per tal d’apropar les iniciatives socials
de les caixes a les necessitats reals del país, es detallen
un conjunt d’accions que s’estan impulsant:

1. En el camp de les infraestructures socials i culturals
des de 1998 es vénen signant uns convenis entre les
caixes d’estalvis catalanes i la Generalitat pels quals les
caixes posen a disposició de les entitats necessitades
indicades pels Departaments de Cultura i Benestar So-
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cial de la Generalitat unes quantitats amb càrrec als
respectius pressupostos d’obra social.

2. En el marc de la política de foment que li correspon
a la Generalitat de Catalunya, i d’acord amb les deter-
minacions dels art. 3 i 4 del Decret legislatiu 1/1994, de
6 d’abril, pel qual s’aprova una refosa de la Llei 15/
1985, d’1 de juliol, de 26 de novembre, de caixes d’es-
talvis de Catalunya, en el projecte de llei de pressupos-
tos de la Generalitat de Catalunya per al 2002, el Go-
vern va incloure la disposició addicional 45 de foment
de les infraestructures culturals d’abast local i la dispo-
sició addicional 46 de foment de les infraestructures
socials.

En data 8 d’abril s’han signat dos convenis entre la
Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de
Caixes d’Estalvi. El primer, per un import global de 90
milions d’euros per facilitar el finançament de biblio-
teques als ens locals de Catalunya, d’acord amb el Pla
de Biblioteques de la Generalitat. El segon, per un im-
port de 150 milions d’euros per facilitar el finançament
d’infraestructures socials, i en concret, de residències
per a la gent gran i per a discapacitats.

3. En el marc del finançament preferent de la petita i
mitjana empresa, en el projecte de llei de pressupostos
de la Generalitat de Catalunya per al 2002, s’ha intro-
duït l’article 34.11 pel qual s’autoritza la Generalitat a
prestar el seu aval fins a un màxim de 500 milions
d’euros a aquells fons de titulització d’actius que tin-
guin per objecte incorporar crèdits de petites i mitjanes
empreses, i de corporacions locals catalanes i reinver-
tir aquests recursos en els mateixos sectors. Es tracta
d’una línia que en aquests moments es troba en procés
de preparació per dur-la a terme en el curs d’aquest
exercici, i que comportarà la signatura dels convenis
específics amb les caixes d’estalvis per a la incorpora-
ció dels corresponents actius i assegurar la reinversió de
la liquiditat obtinguda en aquests sectors preferents.

4. En la línia d’apropar les accions de les caixes a la
realitat del país i que aquestes contribueixin ferma-
ment al desenvolupament econòmic, social i cultural
de les comarques catalanes i afavoreixin l’equilibri ter-
ritorial.

El 16 d’abril de 2002 l’ICCA ha signat un conveni de
col·laboració amb Caixa d’Estalvis de Tarragona per
finançar l’ICCA els regants de la Comunitat de Regants
de la Terra Alta i té previst signar-ne un altre durant el
mes de maig de 2002 amb Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona «La Caixa» adreçat als regants de les
Comunitats de Regants de Tot Catalunya. El paper que
assumeixen aquestes dues caixes d’estalvi amb la firma
d’aquest conveni, és el d’oferir un servei addicional als
seus clients al actuar com a mediadores en la tramita-
ció d’aquests préstecs de l’ICCA i per tant actuant com
un instrument idoni per assolir els objectius fixats per
la política agrària de la Generalitat quant a infraestruc-
tures de regadius.

Control del compliment de la Resolu-
ció 1015/VI del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’insta el Govern a re-
querir el Govern de l’Estat que
estableixi el procediment per a arribar
gradualment a la gratuïtat dels llibres
de text i el material curricular de l’en-
senyament obligatori
Tram. 340-01087/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 42098 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01015/06

Sobre: per la qual s’insta al Govern a requerir el Go-
vern de l’Estat que estableixi el procediment per a ar-
ribar gradualment a la gratuïtat dels llibres de text i el
material curricular de l’ensenyament obligatori

Comissió competent: Comissió de Política Cultural

En compliment de la Resolució 1015/VI del Parlament
de Catalunya, per la qual s’insta al Govern a requerir el
Govern de l’Estat que estableixi el procediment per
arribar gradualment a la gratuïtat dels llibres de text i el
material curricular de l’ensenyament obligatori, em
correspon informar la Comissió de Política Cultural del
següent:

En data 25 de maig de 2002 i en compliment del ma-
nament parlamentari, el Secretari General d’aquest
Departament s’adreçà per escrit al Secretari d’Estat
d’Educació i Universitats instant el Govern de l’Estat a
establir el procediment adequat per avançar gradual-
ment cap a la gratuïtat dels llibres de text i del materi-
al curricular de l’ensenyament obligatori, i a transferir-
ne els recursos necessaris a les comunitats autònomes,
després dels tràmits de consulta pertinents amb els sec-
tors afectats.

Barcelona, 3 de maig de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolu-
ció 961/VI del Parlament de Catalunya,
per la qual s’encomana al Govern
liderar la negociació amb el Govern de
la Generalitat Valenciana i el Ministeri
de Foment per a acordar la periodifica-
ció de la inversió de la xarxa de tren
d’alta velocitat
Tram. 340-01088/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 42208 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00961/06

Sobre: per la qual s’encomana al Govern liderar la ne-
gociació amb el Govern de la Generalitat Valenciana i
el Ministeri de Foment per a acordar la periodificació
de la inversió de la xarxa de tren d’alta velocitat

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 961/VI, sobre la ne-
gociació amb el Govern de la Generalitat Valenciana i
el Ministeri de Foment per acordar la periodificació de
la inversió de la xarxa de tren d’alta velocitat, em plau
fer-vos avinent que el proppassat dia 3 de maig el con-
seller de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya es va reunir amb el seu homò-
leg de la Generalitat Valenciana per, entre d’altres qües-
tions, iniciar un procés de diàleg que permeti arribar a
plantejaments compartits sobre la xarxa de tren d’aalta
velocitat al conjunt del corredor mediterrani.

Barcelona, 6 de maig de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 945/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’oferta formativa de l’Institut
d’Ensenyament Secundari Campclar,
de Tarragona
Tram. 340-01089/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 42216 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00945/06

Sobre: sobre l’oferta formativa de l’Institut d’Ensenya-
ment Secundari Campclar, de Tarragona

Comissió competent: Comissió de Política Cultural

En compliment de la Resolució 945/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’oferta formativa de l’institut d’educa-
ció secundària Camp Clar, de Tarragona, em correspon
informar la Comissió de Política Cultural del següent:

La planificació de l’oferta formativa de formació pro-
fessional específica es fa seguint els criteris del Pla
General de la Formació Professional, aprovats pel Con-
sell Català de la Formació Professional, en la qual són
representats tots els agents socials i econòmics del país.
Aquesta planificació és dinàmica i, en analitzar les pre-
visions que cal fer, s’escolten els diferents agents socio-
econòmics, tenint sempre presents les correccions que
la realitat aconsella però sense oblidar els criteris de
rigor en la gestió de la despesa pública.

A la planificació de l’oferta formativa per al curs 2002-
2003 no s’ha previst implantar cap cicle formatiu a
l’institut d’educació secundària Campclar, atès que a la
ciutat de Tarragona hi ha oferta de cicles formatius su-
ficient per donar resposta a les demandes d’escolaritza-
ció previstes per al proper curs. Concretament pel que
fa a la zona de l’esmentat institut, es preveu un nombre
potencial de 60 alumnes que podrien optar per cursar
un cicle formatiu de grau mitjà, els quals disposaran de
places suficients al municipi.

Això no obstant, s’haurà de valorar el nombre d’alum-
nes d’aquesta zona que, malgrat haver superat l’etapa
obligatòria, enguany no formalitzin la matrícula en cap
oferta educativa dels instituts de Tarragona i, en aquest
sentit, analitzar les causes tot estudiant la possibilitat
d’implantar un cicle formatiu de grau mitjà per al curs
2003-2004, sempre que el nombre d’alumnes matricu-
lats a quart curs d’educació secundària obligatòria i les
seves expectatives de triar estudis professionals així ho
aconsellin.

Barcelona, 7 de maig de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolu-
ció 1061/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la implantació d’un sistema
d’ITV que tingui en compte també l’an-
tiguitat del vehicle
Tram. 340-01090/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 42224 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01061/06

Sobre: sobre la implantació d’un sistema d’ITV que
tingui en compte també l’antiguitat del vehicle

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme

En compliment de la Resolució 1061/VI del Parlament
de Catalunya, sobre la implantació d’un sistema d’ITV
que tingui en compte també l’antiguitat del vehicle, i
d’acord amb el que disposen els articles 131 i 135 del
Reglament del Parlament, em plau notificar-vos el se-
güent:

a) Actualment estem en fase de recopilació de la nor-
mativa aplicada en els països de la Unió Europea com
a desenvolupament de la Directiva 96/96 sobre Inspec-
ció periòdica dels vehicles.

D’altra banda, l’anàlisi efectuada de la fiabilitat dels
sistemes actualment existents quant al control del qui-
lometratge, ens mostra que s’haurien d’establir controls
suplementaris a la via pública per tal de garantir la seva
eficàcia.

b) La necessitat de reforçar els mecanismes de control
s’ha presentat davant la Comissió Assessora en el camp
de l’Automòbil on participa també el «Ministerio del
Interior» tot indicant la seva representant a la Comissió
que, amb la integració a la base de dades dels vehicles
de les inspeccions efectuades per part de totes les esta-
cions ITV, juntament amb els aspectes de l’asseguran-
ça facilitats per l’Associació d’Empreses Assegurado-
res, s’estaria en una situació òptima pel que fa el
control global dels vehicles.

c) El Departament d’Indústria, Comerç i Turisme fa
campanyes de difusió adreçades als titulars/usuaris dels
vehicles per tal d’informar sobre els aspectes més relle-
vants del manteniment del vehicle i en concret el dar-
rer mes de novembre es van difondre 400.000 fulletons
sobre el manteniment del vehicle i sobre la ITV.

Barcelona, 10 de maig de 2002

Antoni Subirà i Claus
Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

Control del compliment de la Resolu-
ció 1062/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre el subministrament elèctric
a l’Anoia
Tram. 340-01091/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 42225 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01062/06

Sobre: sobre el subministrament elèctric a l’Anoia

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme

En compliment de la Resolució 1062/VI del Parlament
de Catalunya, sobre el subministrament elèctric a
l’Anoia, i d’acord amb el que disposen els articles 131
i 135 del Reglament del Parlament, em plau notificar-
vos el següent:

La Generalitat de Catalunya ha elaborat el Pla de
l’energia a Catalunya en l’horitzó de l’any 2010, el
qual contempla dins de les anàlisis sectorials, la formu-
lació de plans de les infraestructures necessàries per
atendre les necessitats energètiques de Catalunya a mig
termini.

Aquesta anàlisi s’ha realitzat contemplant uns escena-
ris econòmics i socials, tenint en compte els preus de
l’energia, les polítiques medi ambientals i energètiques,
el desenvolupament tecnològic, i amb aprofundides
anàlisis tant a nivell sectorial com a nivell territorial
(amb dades demogràfiques, nombre d’habitatges, crei-
xements del PIB,…) per comarques i per municipis en
alguns casos.

L’agregació de les necessitats futures a nivell territorial i
sectorial permet elaborar la proposta d’infraestructures
bàsiques energètiques de Catalunya per al període 2001-
2010, i que responen a les necessitats energètiques del
conjunt del país.

Alhora també s’ha fet una anàlisi de les infraestructu-
res de distribució d’energia, amb anàlisi d’aspectes
qualitatius i de definició de criteris d’actuació per al
conjunt de Catalunya, així com l’anàlisi de determinats
paràmetres indicadors de la situació de les infraestruc-
tures a nivell territorial, com ara els indicadors de qua-
litat del servei del subministrament elèctric, les neces-
sitats d’electrificació rural, el nivell de presència del
servei de gas canalitzat, així com les necessitats
d’instal·lacions de distribució de productes petrolífers al
detall.

El Pla recull una anàlisi prospectiva sobre les evoluci-
ons de cada vector energètic així com les inversions en
infraestructures associades. Les inversions en infraes-
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tructures elèctriques per a Catalunya en el període
2001-2010 s’han estimat en 6.962,72 milions d’euros
constants de l’any 2000.

Pel que fa referència concreta a la comarca de l’Ano-
ia, la previsió de demanda d’energia elèctrica, incloent
les pèrdues de transport i de distribució, per a l’any
2010 és de 896 GWh. Aquest valor representa un incre-
ment de la demanda del 29,1% respecte a la de l’any
2000 (694 GWh) i suposa un increment anual del 2,6%.

En les propostes d’infraestructures elèctriques del Pla
per al període 2001-2010, a la comarca de l’Anoia, s’ha
contemplat la necessitat d’una nova subestació de 220
kV a Rubió relacionat amb la connexió de parcs eòlics
a realitzar durant el període 2000-2004 i una subesta-
ció de 110/25 kV a Calaf, amb entrada i sortida al cir-
cuit Congost/Ponts a realitzar en el període 2006-2008.
Aquestes noves infraestructures permetran reforçar
l’alimentació del mercat i la millora de qualitat del sub-
ministrament elèctric de la comarca.

En relació a la xarxa de mitjana i baixa tensió, les pro-
postes són de tipus qualitatiu i de criteri per al conjunt
de Catalunya i com a conseqüència també vàlids per a
la comarca de l’Anoia.

Els criteris que hauran de servir per al desenvolupament
de la xarxa de mitjana i baixa tensió a l’horitzó del
2010 a Catalunya, han de basar-se en els principis se-
güents:

La xarxa de mitjana tensió ha de respondre a un esque-
ma reticular, explotat radialment, podent-se suportar
tant en línies de la xarxa existent, com en nous enllaços
a subestacions frontera, i haurà de comptar amb els
pertinents punts de maniobra telecomandats o, excep-
cionalment, amb operació manual.

La longitud mitjana desenvolupada de la xarxa en les
noves subestacions de zones urbanes no serà superior
a 10 km per a la xarxa subterrània, ni a 20 km per a
l’aèria.

La longitud mitjana desenvolupada de la xarxa en les
noves subestacions de la zona semiurbana no serà su-
perior a 15 km per a la xarxa subterrània, ni a 30 km
per a l’aèria.

Els centres de transformació ubicats a les zones urba-
na i semiurbana disposaran de reserva local, o a través
de la xarxa de baixa tensió, pròpia o veïna, per assegu-
rar l’alimentació als subministraments subsidiaris.

Per a reduir la incidència de les derivacions principals
a la xarxa de mitjana tensió, es disposarà d’elements
d’actuació, seccionadors, interruptors d’actuació auto-
matitzada o aquells més adients per a facilitar l’aïlla-
ment de les zones avariades i reduir el nombre d’usu-
aris afectats.

Treballs de renovació tecnològica.

Automatització.

Dotació de reserves addicionals a la xarxa de distribu-
ció existent.

En aplicació d’aquests criteris estan previstes les se-
güents actuacions més destacades:

a) Millora de les següents línies de distribució:

Línia Carme

Línia Piera 1 (alimentadora dels municipis d’ El Bruc,
Cabrera d’Igualada i Vallbona d’Anoia).

Línia Circunv.S. (alimentadora dels municipis de Ca-
brera d’Igualada i Vallbona d’Anoia).

Línia Vallbona 2 (alimentadora de municipis com
Hostalets de Pierola i La Torre de Claramunt) de SE
Capellades.

b) La construcció d’una nova SE a Pierola, amb nou
parc de 25 kV, i la instal·lació de noves línies que per-
metrà disminuir longitud i saturacions de la Línia Piera
1 i la línia Vallbona 2, descarregant mercat d’aquestes
a les noves línies de SE Pierola.

Per últim el Pla de l’Energia també ha avaluat les neces-
sitats d’electrificació rural de Catalunya per al període
2001-2010, detectant 20 habitatges de primera residèn-
cia a la comarca de l’Anoia, amb una inversió necessà-
ria de 781 milers d’euros i una subvenció de 553 milers
d’euros.

Barcelona, 10 de maig de 2002

Antoni Subirà i Claus
Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

Control del compliment de la Resolu-
ció 955/VI del Parlament de Catalunya,
per la qual s’encomana al Consell de
l’Audiovisual de Catalunya (CAC) l’ela-
boració d’un informe relatiu a la viabi-
litat de la creació d’una agència catala-
na de comunicació
Tram. 340-01092/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 42227 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
14.05.2002

M. H. Sr. Joan Rigol i Roig
President del Parlament

Respectat president i benvolgut amic,

Per tal de donar compliment a la Resolució 955/VI del
Parlament de Catalunya, em plau trametre-us l’informe
sobre la viabilitat d’una Agència Catalana de Comuni-
cació, aprovat pel Ple del Consell de l’audiovisual de
Catalunya en sessió tinguda el dia d’avui.

Rebeu una cordial salutació,

Barcelona, 9 de maig de 2002

Francesc Codina i Castillo
4.50.
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ANNEX

INFORME SOBRE LA VIABILITAT D’UNA AGÈNCIA CATALA-
NA DE COMUNICACIÓ

INTRODUCCIÓ

El 23 d’octubre de 2001, la Comissió de Control Par-
lamentari de l’Actuació de la CCRTV i de les Empre-
ses Filials va aprovar la Resolució 955/VI, per la qual
«insta el Consell de l’Audiovisual de Catalunya a ela-
borar i presentar un informe sobre la viabilitat de la
creació d’una Agència Catalana de Comunicació i, si és
procedent, sobre l’abast i les possibles característiques
d’aquesta iniciativa.»1

En aquest document procurarem establir, sintèticament,
les condicions del context comunicatiu internacional i
català en les quals hauria d’operar la nova agència;
avaluarem les funcions primordials que haurien d’ins-
pirar la seva gestació i, en conseqüència, les possibles
orientacions que hauria d’incorporar; plantejarem
l’adequació possible entre l’actual sistema català de
comunicació i una agència d’aquelles característiques,
considerant els avantatges i els desajustaments que
podria provocar, i farem unes consideracions finals
sobre la seva viabilitat.

1. LES CONDICIONS DEL CONTEXT

En aquests moments ens trobem davant d’una sèrie de
factors que incideixen en l’oportunitat de plantejar l’es-
tructuració d’un organisme com el que suscita l’encàr-
rec del Parlament.

Hi ha, primerament, des d’una perspectiva molt gene-
ral, la consideració de la indubtable centralitat que han
adquirit les xarxes i els grans grups de comunicació
com a eixos privilegiats de l’accés de molts països
avançats i de moltes de les seves cultures a l’anomena-
da societat informacional i del coneixement. Té ple
sentit, doncs, plantejar-se si el sistema català de comu-
nicació, amb la seva articulació actual, pot ser també
capaç d’actuar com a plataforma d’accés a la nova so-
cietat, o bé si cal adoptar iniciatives polítiques que cor-
regeixin les seves hipotètiques insuficiències.

Hi ha, en segon lloc, un factor de caràcter intern que és
encara més important que l’anterior. Té a veure amb la
clara consciència que els sistemes de comunicació, es-
pecialment les xarxes de telecomunicacions i de mit-
jans audiovisuals, són una de les principals formes
d’intervenció en l’estructuració del territori. No hi ha
equilibri territorial i social possible sense la garantia,
mitjançant un sistema de comunicació adequat, que tots
els ciutadans tinguin un accés satisfactori als serveis de
comunicació. I tampoc no hi ha equilibri territorial i
social efectius mentre tots els ciutadans no trobin la
seva realitat pròxima reflectida de forma proporciona-
da i suficient en la xarxa informativa catalana, i no dis-
posin de fàcil accés a les informacions de tota la resta
de territori.

I hi ha encara un tercer aspecte general a considerar
que, tot i aparèixer com a subsidiari respecte al primer
i, sobretot, respecte al segon, convé que no el perdem

de vista. Es tracta de prendre en consideració també un
factor més aviat extern, com el de les relacions entre
Catalunya i el món, però que acaba resultant decisiu
també per a la bona marxa interna del país. En un con-
text marcat pel procés de concentració i centralització
de la informació que es dóna a nivell mundial, resulta
imprescindible preguntar-se de quina manera, amb
quina estratègia de comunicació, una comunitat relati-
vament petita pot sobreviure-hi amb prou presència. No
només és important produir o distribuir informació a
l’interior de Catalunya, garantint amb la màxima efici-
ència i qualitat el dret dels ciutadans a la informació,
sinó que cal també tenir la capacitat de ser presents en
els fluxos informatius internacionals.

Es tracta, en aquest punt, de tenir en compte el valor
estratègic de la informació i constatar que els estats que
disposen de grans agències, de grans centres de produc-
ció d’informació i de ficció, tenen més fàcil la seva
projecció global i la defensa dels seus interessos, visi-
ons i, fins i tot, estereotips, en els mercats informatius
i culturals globals que se sobreposen a la pluricul-
turalitat. Perquè encara que siguin pluriculturals els
anomenats contextos de recepció –tots llegim i inter-
pretem els missatges globals amb els nostres ulls locals
i des de les tradicions locals de cadascú– existir com a
comunitat, com a cultura singular, com a grup provist
d’un específic patrimoni simbòlic, de cara enfora, en
els escenaris i els fluxos internacionals de la comunica-
ció, és cada vegada més un requisit per perviure digna-
ment i sense subordinacions de cara endins. Una bona
estratègia de comunicació és avui fonamental per a la
projecció exterior de la nostra realitat cultural, política
i econòmica. I hem d’estar segurs que el sistema de
comunicació que tenim la pot realitzar positivament.

Hi ha encara, ben segur, altres factors també generals,
i especialment alguns d’específics, que permetrien re-
blar el clau en el sentit de justificar la conveniència de
plantejar-se la creació d’una agència catalana de comu-
nicació. Però els aportats semblen suficients. La cohe-
sió social i la satisfacció plena del dret a la informació
necessiten una sòlida base d’informació compartida
sobre la complexa i diversa realitat de la pròpia comu-
nitat. Alhora, aquesta comunitat no pot prescindir de
projectar-se vers l’exterior, ni d’adoptar un punt de vis-
ta o un joc de perspectives pròpies sobre els afers del
món.

I tot això probablement no pot desenvolupar-se amb
eficàcia des d’un sol mitjà de comunicació pres aïllada-
ment, sinó que requereix un plantejament integral que
afecti tot el sistema de comunicació.

2. AGÈNCIA DE NOTÍCIES I AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ

Durant molts anys ha estat intermitentment evocada, i
no només en cercles professionals, la reivindicació ge-
nèrica i generalment inconcreta d’una agència catala-
na de notícies. I l’esforç d’adequació efectuat mentres-
tant per les agències existents per tal d’oferir una millor
cobertura de la realitat catalana mai no ha pogut fer
oblidar del tot aquesta reivindicació.

El desplegament simultani dels mitjans públics audio-
visuals d’àmbit nacional català i d’àmbit local ja s’ha-1 BOPC núm., 231 del 12 de novembre de 2001
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via fet durant els anys vuitanta, adaptant-se a les con-
dicions heretades i, en conseqüència, incorporant uns
procediments de provisió d’informació que prescindi-
en de l’existència d’una agència.

L’arribada d’Internet i les noves oportunitats associades
al nou desenvolupament de les telecomunicacions han
permès l’aparició de projectes de cooperació o de co-
ordinació en xarxa que han recollit parcialment algunes
de les funcions tradicionalment atribuïdes a les agènci-
es de notícies. Però sempre s’ha tractat de propostes
parcials i d’un abast que ha quedat lluny de les dimen-
sions que reclama una agència nacional.

En els darrers temps, paral·lelament al procés català que
reportem, s’ha produït un canvi molt considerable en la
funció que tradicionalment tenien encomanada les
agències de notícies i que consistia, bàsicament, en ser
l’organisme seleccionador i distribuïdor d’una informa-
ció no abastable per a la resta de mitjans i que oferia
uns mínims comuns d’acord amb els interessos de l’es-
tat o del govern del qual depenia. Entenem, coincidint
amb l’opinió de la major part d’analistes i estudiosos
dels sistemes d’informació, que aquest estadi ha estat
superat en bona part i considerem que, en aquests mo-
ments, ja no és oportú plantejar la idea de crear una
agència de notícies tradicional, concebuda com les
grans agencies de notícies creades el segle XIX o bé
nascudes a principis del segle passat.

En un món on els fluxos informatius han quedat sota la
tutela d’unes poques grans agències, que es reparteixen
unes àrees d’influència que combinen la tradició colo-
nitzadora dels vells imperis amb les noves hegemoni-
es de l’era de la globalització, no sembla que hi hagi
gaire espai per a una proposta catalana si no és que
aquesta es redueix a cobrir més intensivament el seu
espai local. Però, llavors, apareix el risc de crear una
nova estructura pública que pugui incrementar encara
les duplicitats, i que no tingui la capacitat de resoldre ni
els desequilibris informatius interns ni les dificultats de
projecció exterior que plantejàvem al començament.

És per això que avancem l’opinió que, en relació amb
la qüestió formulada de la viabilitat d’una agència ca-
talana de comunicació, cal orientar una hipotètica pro-
posta no pas cap a la creació d’una agència de notíci-
es convencional sinó cap a la posada en marxa d’un
mecanisme que pogués coordinar i rendibilitzar l’entra-
mat existent de mitjans públics de comunicació del
país. Disposem d’una estructura prou important, tant
pel que fa a la quantitat de mitjans i de professionals
com a la seva qualitat. Potser una intervenció modesta
en recursos però ambiciosa en el seu plantejament po-
dria aconseguir fer-los actuar com una veritable xarxa.

D’això podria derivar-se’n un aprofitament de sinergi-
es, una complementarietat de les actuacions i una cohe-
rència de planificació i d’objectius que permetrien mi-
llorar l’eficiència del capital humà i dels recursos
tècnics i econòmics esmerçats en el sistema públic ca-
talà de comunicació.

Resulta evident que les societats de dimensió modesta
(per demografia, extensió geogràfica, pes econòmic,
potència cultural), especialment quan no disposen
d’una completa vertebració institucional, i quan mos-

tren senyals de fragilitat en les seves infraestructures
industrials del sector comunicatiu, tendeixen a ser més
dependents pel que fa als continguts informatius. La
dependència informativa esdevé, llavors, una clau de
subordinació i de reproducció d’hegemonies externes.

A Catalunya, tot i els progressos operats durant els dar-
rers vint anys, és prou clara des de moltes perspectives
(àmbit competencial, grau de cobertura del mercat ca-
talà de premsa per part dels grups locals, percentatge
d’audiències audiovisuals cobertes per emissors cata-
lans, presència d’agències de notícies i de mitjans ex-
terns, etc.) aquella subordinació i aquella dependència
que afecta també les agendes temàtiques i la disponibi-
litat i l’accessibilitat de fonts i de recursos informatius.
D’aquesta manera, una agència catalana de comunica-
ció podria venir a donar resposta a unes mancances
estructurals i de perspectiva que ja han estat
recurrentment detectades i avaluades, i podria contribu-
ir a reparar-les i a consolidar un espai comunicacional
propi.

3. EL SISTEMA PÚBLIC CATALÀ DE COMUNICACIÓ

L’actual sistema públic de comunicació a Catalunya
s’ha configurat a partir d’uns condicionants històrics i
socials específics del país que expliquen algunes de les
seves característiques. Per exemple, la situació en què
es trobaven els mitjans de comunicació, la llengua i la
cultura catalanes en el moment d’encetar-se la transició
democràtica. Els hàbits de consum audiovisual que
havia adquirit la població en les condicions del mono-
poli televisiu de TVE. La concentració a la capital de
l’Estat dels operadors de televisió amb capacitat efec-
tiva d’arribar a tota l’audiència espanyola. L’existència
d’uns mitjans de tradició local constituïts bàsicament a
partir de la iniciativa pública. La voluntat política de
contribuir a la reparació i a la normalització cultural i
lingüística preferentment a través dels mitjans públics
de comunicació. O l’atonia inversora del capital privat
i del sector financer català a les indústries de la comu-
nicació.

A aquests condicionants s’hi han sumat uns altres fac-
tors que han contribuït a l’excepcionalitat del sistema
comunicacional català, com ara la manca de competèn-
cies administratives i un marc normatiu fragmentat i
obsolet del sector audiovisual.

Les empreses públiques de comunicació que tenen en-
comanada gestió directa de servei públic a Catalunya,
són les següents:

– Radio Televisión Española (RTVE) (Estat)

Televisió Espanyola a Catalunya (TVE1 i La2), Ràdio
4 i RNE a Catalunya

– Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV)
(Generalitat de Catalunya)

Televisió de Catalunya, SA (TV3, K3 i 33), Catalunya
Ràdio SRG, SA (Catalunya Ràdio, Catalunya Informa-
ció, Catalunya Cultura i Catalunya Música), TVC
Multimèdia, SL (TVC Sat, TVC Internacional i serveis
comercials), CCRTV Interactiva (que preveu incloure
l’agència Intra-Catalònia) i Principal d’Edicions. La
CCRTV té, a més, participació en empreses del sector:
Mediapark, Audiovisual Sport i Vía Digital.
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– Consorci de Comunicació Local (Diputació de Bar-
celona, Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona, Associació d’Emissores Muni-
cipals de Catalunya i un centenar d’ajuntaments)

COM Ràdio (Agència de Comunicació Local), Circuit
de Televisions Locals (CCL + Coordinadora de Televi-
sions Locals) i La Malla.

– Ràdios i Televisions Locals Públiques *

46 televisions

203 ràdios municipals

Ens trobem, doncs, amb un conjunt d’empreses que
gestionen el servei públic de comunicació i que depe-
nen de diverses administracions, que responen a crite-
ris d’organització diferents i que no només no busquen
entre elles programacions de caràcter complementari,
sinó que molt sovint competeixen obertament per l’au-
diència les unes amb les altres. I això significa, també,
que la ciutadania suporta un finançament múltiple per
a un mateix servei públic, proporcionat per operadors
diferents, que actuen sense cooperació i fragmentària-
ment, tot i que es plantegen uns objectius parcialment
coincidents.

En resum, podem concloure que, amb recursos públics,
cada nivell de l’administració (Estat, Generalitat, dipu-
tacions, ajuntaments) pugna per oferir un servei a tra-
vés d’uns mitjans que són generalment reconeguts per
la seva marca d’especificitat o per la seva peculiar ori-
entació, encara que això sigui conseqüència de la man-
ca de diàleg entre mitjans i pugui ocasionar duplicitats
innecessàries o pugui, en general, donar idea de l’exis-
tència d’un sistema comunicatiu caracteritzat per la
irracionalitat o pel rebuig de la majoria de les parts a
qualsevol intenció de plantejament global i integral.

Encara que molts dels treballadors de les empreses
públiques de comunicació de Catalunya s’ocupen d’ac-
tivitats només indirectament vinculades a les tasques
específiques d’informació i comunicació (administra-
tives, de suport tècnic indirecte, arts de l’espectacle i
l’entreteniment, etc.) es pot estimar que, en funció de
les restriccions que incloguéssim en la definició, entre
2.000 i 3.000 professionals treballen en els mitjans
públics de comunicació de Catalunya. I això no inclou,
per descomptat, les col·laboracions esporàdiques, les
estades de pràctiques o les dedicacions no remunera-
des.2

4. L’AGÈNCIA CATALANA DE COMUNICACIÓ: UNA EMPRE-
SA PÚBLICA DE COORDINACIÓ DE LA XARXA PÚBLICA DE

MITJANS EXISTENT

L’Agència Catalana de Comunicació hauria de ser con-
cebuda, segons l’opinió del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya i seguint els criteris aportats, com una em-
presa pública bastida a partir de la base d’articulació
dels mitjans ja existents en l’actualitat. No es tractaria
pròpiament, doncs, de crear un nou mitjà de comunica-
ció ni, en bona mesura, d’abordar la gestació d’un or-
ganisme completament nou, sinó que consistiria, més

aviat, en un esforç per reorganitzar i coordinar la xar-
xa pública actual abordant, amb rigor i prudència pres-
supostària i defugint temptacions burocratitzadores, la
tasca de completar-la i reorientar-la.

Des d’aquesta perspectiva, l’objectiu de l’organisme
estaria centrat en l’optimització del funcionament del
sistema públic audiovisual. La dimensió i els recursos
actuals que el sistema metabolitza serien considerats la
base per a l’establiment de les estratègies d’eficiència,
sense que l’operació hagués de comportar, en conjunt,
la reducció de les subvencions o de les plantilles afec-
tades. Parlem estrictament d’una racionalització dels
procediments de treball, d’una nova interrelació entre
empreses i mitjans, i de models de gestió.

Podríem entendre així per agència de comunicació un
centre de recollida, intercanvi, reelaboració i adaptació
a suports diversos de notícies de qualsevol naturalesa i
en qualsevol format que, procedents dels mitjans de la
xarxa, serien redistribuïts a tots els mitjans de comuni-
cació vinculats i, potser, als mitjans privats interessats
a contractar el servei.

L’agència podria també, a partir de les diverses interes-
sants experiències d’intercanvi i de cooperació ja en
marxa, que utilitzen la connexió via satèl·lit, cable o
Internet, anar més enllà de la coordinació merament
informativa. En definitiva, partim de la idea que les
peces bàsiques de l’agència ja són actives en el sistema
comunicatiu català, però que encara no han estat con-
templades com a engranatges d’un model general, in-
tegral i integrat, orientat al compliment de totes les
missions del servei públic català de comunicació, amb
eficiència, qualitat i complementarietat.

Una Agència Catalana de Comunicació hauria de tenir,
seguint l’enfocament apuntat, dues funcions paral·leles.
D’una banda, hauria de vertebrar informativament el
territori, mitjançant una xarxa que intercomuniqués els
àmbits locals que sovint queden aïllats entre si, i
aquests amb els grans mitjans de producció informati-
va d’abast nacional. D’aquesta manera es proporciona-
rien notícies de tot el territori als centres emissors lo-
cals, aplicant criteris d’economia d’escala, i res del que
succeís a l’àmbit local seria aliè a la resta del país. Els
emissors locals podrien compartir la informació de pro-
ximitat que genera el seu territori i, al mateix temps,
tindrien accés a la informació de la resta de Catalunya.
La major integració i intervenció de l’àmbit local en el
circuit informatiu nacional impregnaria tot el territori
d’una pluralitat informativa més proporcionada i equi-
librada.

Si podem considerar la vertebració del territori com
una funció essencial de l’Agència Catalana de Comu-
nicació, també ho seria la projecció comunicativa. No
es tractaria només de garantir que totes les notícies que
es produeixen a Catalunya poguessin ésser emeses sen-
se els filtres d’agències que operen amb altres lògiques.
Això seria important, i permetria, per exemple, una
participació més intensa en la percepció que es té de
Catalunya a la resta de l’Estat, o en la percepció inter-
na d’aquella percepció. Però hi hauria també motius
estratègics de més llarg abast: l’Agència Catalana de
Comunicació podria operar com a instrument de pro-

* Font: Servei d’operadors del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
2 Aquestes xifres s’obtenen a partir de compulsar les dades disponibles
sobre les plantilles dels mitjans esmentats en la relació de la introducció.
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jecció i promoció d’una regió econòmica. De la matei-
xa manera que les empreses destinen recursos als seus
gabinets de comunicació perquè contribueixin a pro-
porcionar valor afegit als seus productes, podríem con-
siderar fonamental, per exemple, que la regió econòmi-
ca de Catalunya disposés d’una plataforma informativa
que l’ajudés també, en contacte amb els grans nusos
d’informació i comunicació, a projectar-se millor inter-
nacionalment. L’agència Catalana de Comunicació,
entesa com a xarxa d’interrelació informativa, connec-
tada a les xarxes globals, podria contribuir a difondre i
a promoure iniciatives i a projectar un efecte de marca
d’aquesta regió econòmica.

En aquest sentit, caldria consultar els sectors econòmics
del país per veure si interpreten que la proposta d’una
Agència Catalana de Comunicació podria constituir
una prioritat estratègica rellevant des de la seva pers-
pectiva i per al seu propi profit. Una entitat d’aquest
tipus hauria de legitimar-se també per la seva capacitat
de suscitar el suport dels diversos grups econòmics del
país. I de manera similar, més enllà del sector econòmic
i seguint amb l’exemple, l’Agència Catalana de Comu-
nicació hauria de poder proporcionar servei a la projec-
ció d’aquelles institucions culturals capdavanteres amb
vocació de ser presents en els circuits internacionals.

5. EL SISTEMA CATALÀ DE COMUNICACIÓ: NECESSARI PERÒ

NO SUFICIENT PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS DE VERTEBRA-
CIÓ I PROJECCIÓ COMUNICATIVA

Els objectius de vertebració i projecció comunicativa,
com a finalitats últimes d’una Agència Catalana de
Comunicació, troben en l’actual sistema públic català
de comunicació, una resposta fragmentada. Les orga-
nitzacions que en formen part responen a interessos
legítims, però diversificats. I si no disposen d’un com-
plement públic que els unifiqui difícilment podrem as-
solir-hi els objectius perseguits.

A més, la convergència tecnològica, d’una banda, i la
concentració empresarial, d’una altra, fan que s’unifi-
quin els sistemes de comunicació a escala mundial i
que tendeixi a uniformitzar-se la informació que hi cir-
cula. Per això, per a un país, l’existència d’un sistema
públic integrat de comunicació té una importància cab-
dal.

En aquest sentit, una Agència Catalana de Comunica-
ció podria ser concebuda, també, com una contribució
per avançar cap a un model de sistema públic audiovi-
sual únic. Permetria bastir un sistema públic de comu-
nicació que racionalitzés les despeses de les administra-
cions que participen en el finançament del sector, que
integrés els diversos mitjans de ràdio i de televisió ja
existents i els articulés en una veritable xarxa. Un sis-
tema que superés duplicitats innecessàries i competèn-
cies injustificades, buscant complementarietat, qualitat,
eficiència en l’assignació de recursos humans i materi-
als, i racionalitat econòmica.

L’Agència es constituiria com un element d’unió i co-
ordinació entre els mitjans públics de comunicació.
Entenem que un principi inspirador de partida en el
procés de constitució de l’agència o del consorci seria
el de no excloure cap mitjà públic ni cap administració.
I entenem que l’Agència Catalana de Comunicació

hauria d’aspirar a enfortir el sistema públic i a facilitar
els instruments per garantir l’excel·lència en el compli-
ment de la missió del servei públic que té encomanat.
En aquest punt, ens remetem a l’exposat en altres do-
cuments del Consell de l’Audiovisual de Catalunya,
especialment el relatiu a La definició del model de ser-
vei públic al sector de l’audiovisual.

En conclusió, estimem que al voltant de la reflexió so-
bre la viabilitat d’una Agència Catalana de Comunica-
ció, plantejada pel Parlament de Catalunya, es perfila
inevitablement la qüestió de l’optimització i la qualitat
del sistema públic de comunicació. Aquest és el tema
de fons. I aquest és un tema que no té, vista la complexa
situació heretada, una solució fàcil. A propòsit de la
hipotètica creació d’una agència de comunicació, ens
apareix justament l’oportunitat de pensar –o repensar–
el sistema públic de comunicació, perquè les seves
majors coherència i eficiència serien les principals jus-
tificacions.

En aquesta direcció, doncs, consideraríem adequat que
el Parlament volgués impulsar un estudi molt detallat
de les característiques concretes que hauria de tenir
aquesta agència o consorci de comunicació, així com
de les possibles eines de coordinació de mitjans de què
s’hauria de dotar. No creiem que calgui explorar la
constitució d’una gran estructura, sinó més aviat enge-
gar un projecte de reorganització que pugui atendre
multitud de problemes específics. I això des de la radi-
cal defensa del sector públic que quedaria encara més
legitimat i reforçat per la seva racionalització. Des de la
voluntat d’aprofundir la interrelació local nacional i
d’atendre la projecció exterior. I des de la voluntat de
conciliar la participació de totes les administracions,
mitjans i professionals involucrats en el sector en l’im-
puls de l’agència o consorci i dels seus objectius.

Una societat articula els seus valors, cohesiona la seva
convivència i projecta la seva identitat mitjançant les
formes de comunicació. Quan una societat té els seus
propis instruments comunicatius, és informativament
més autosuficient i pot recrear més fàcilment una cul-
tura en què tots els seus individus comparteixin un
mateix imaginari i un mínim univers de valors. A més,
quan una societat té els seus propis instruments comu-
nicatius està en millors condicions d’establir un diàleg
igualitari amb altres societats.
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Control del compliment de la Resolu-
ció 1064/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la continuïtat de les explo-
tacions mineres de potasses de Súria,
Sallent i Balsareny (Bages)
Tram. 340-01093/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 42291 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01064/06

Sobre: sobre la continuïtat de les explotacions mineres
de potasses de Súria, Sallent i Balsareny (Bages)

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme

En compliment de la Resolució 1064/VI del Parlament
de Catalunya, sobre la continuïtat de les explotacions
mineres de potasses de Súria, Sallent i Balsareny (Ba-
ges), i d’acord amb el que disposen els articles 131 i
135 del Reglament del Parlament, em plau notificar-vos
el següent:

a) El Departament de Treball, va mantenir reunions en
les dependències de la Direcció General de Relacions
Laborals en dates 8 de maig i 22 de juny de 2001 amb
una representació dels Sindicats i Comitès d’empresa
dels centres de treball de Súria i Sallent, així com amb
representants de l’empresa, amb la participació també
del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme i de la
Inspecció de Treball i Seguretat Social, es va arribar a
un acord en data 2 de juliol de 2001 en el sentit de
desconvocar la vaga prevista per als dies 4, 5 i 6 de ju-
liol de 2001, retirar l’expedient de regulació d’ocupa-
ció presentat per l’empresa –que afectava a 174 treba-
lladors dels centres de Súria i Sallent–, i establir un
calendari de negociacions de dos dies setmanals, ampli-
able a tres setmanals, amb el temari de negociacions
següent:

1. Pla industrial presentat el 4 de juny de 2001. Inver-
sions. Finançament.

2. Mesures laboral. Nivell d’ocupació. Horaris. Torns.
Sistemes de primes. Mobilitat funcional entre centres;
i

3. Bases de negociació col·lectiva. Salaris. Pla de Segu-
retat Miner. Igualment s’acordà l’assistència d’un ob-
servador, designat pel Departament de Treball, en les
reunions de negociació. Aquestes reunions varen fina-
litzar amb l’acord de les parts socials que va posar fi a
la conflictivitat plantejada.

En data 24 d’octubre de 2001, l’empresa Iberpotash i
els representants dels treballadors van signar el Pla de
viabilitat que garanteix una estabilitat per als propers 5

anys, i que recull el compromís de l’empresa a realitzar
unes inversions properes als 120 milions d’euros.

b) Als efectes que es tingués en compte per a les seves
actuacions, en data 13 de febrer de 2002, la Direcció
General de Relacions Laborals va donar trasllat a la
Inspecció de Treball i Seguretat Social a Barcelona, de
la Resolució del Parlament de Catalunya en la qual ins-
ta el Govern, mitjançant el Departament de Treball, a
reforçar la inspecció i vetllar pel compliment estricte de
les lleis laborals, tant per al personal subjecte a contrac-
tes laborals com per als subcontractats, i assegurar llurs
salaris.

c) La Direcció General d’Energia i Mines realitza ins-
peccions de seguretat a les instal·lacions d’aquesta em-
presa. Durant aquest any 2002, les inspeccions previs-
tes a cada una de les explotacions subterrànies serà de
10 (en total 30 inspeccions) i 10 inspeccions més a les
fàbriques de concentrat de potasses i instal·lacions d’ex-
terior. Durant les inspeccions sempre es té una entrevis-
ta amb els Delegats Miners de Seguretat.

d) El seguiment de les clàusules de compravenda del
grup Potasses, subscrit el 21/10/98, corresponia a la
Sociedad Estatal de Participacions Industrials (SEPI),
encara que els terminis fixats en el contracte, al menys
pel que fa a la prohibició de reducció de plantilla, ja
estan exhaurits.

e) Es preveu la total recuperació i reforestació de l’es-
pai, un cop retirat tot el recurs miner de tipus B abas-
segat, tal com s’està fent actualment a Cardona. Tam-
bé s’ha fixat la corresponent fiança i les àrees d’afecció
que seran considerades com a zona extractiva en la
nova redacció de les Normes subsidiàries de Planeja-
ment, actualment en procés de revisió, les quals inclo-
uen els pous de Cabanasses, el número 4 i totes les zo-
nes afectades actualment per l’activitat minera i que no
pertanyen a la factoria industrial.

Pel que fa al programa de restauració de les zones afec-
tades i a afectar pels runams de Sallent i Balsareny, la
Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic
ha començat a avaluar, tenint en compte els problemes
derivats dels antics runams vora de la carretera i del
runam en actiu i en procés de creixement. Els criteris de
control de les escorrenties i impermeabilització dels
terrenys a afectar són similars als considerats a Súria,
però adaptats a la geologia local en concret.

L’estudi dels efectes produïts i l’aplicació de les mesu-
res correctores té per objecte la minimització de deter-
minats impactes ambientals i és obligació de l’empre-
sa titular la seva total correcció. Nogensmenys davant
de problemes que puguin ultrapassar l’estricte marc de
la zona d’explotació, els quals podrien ésser objecte
d’un programa de col·laboració entre les empreses, els
ajuntaments afectats i el Departament de Medi Ambi-
ent, tal com es duu a terme en certs casos en altres zo-
nes potàssiques arreu del món.

Barcelona, 9 de maig de 2002

Antoni Subirà i Claus
Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme
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Control del compliment de la Resolu-
ció 1057/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la publicació de la guia tu-
rística «El Berguedà, un espai únic» en
llengua castellana i francesa
Tram. 340-01094/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 42292 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
14.05.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01057/06

Sobre: sobre la publicació de la guia turística «El Ber-
guedà, un espai únic» en llengua castellana i francesa

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme

En compliment de la Resolució 1057/VI del Parlament
de Catalunya, sobre la publicació de la guia turística
«El Berguedà, un espai únic» en llengua castellana i
francesa, i d’acord amb el que disposen els articles 131
i 135 del Reglament del Parlament, em plau notificar-
vos el següent:

El Departament d’Indústria, Comerç i Turisme va assu-
mir dins de l’exercici pressupostari 2001 l’import de les
traduccions a la llengua castellana, francesa i anglesa
de la Guia Turística «El Berguedà un espai únic».

Barcelona, 9 de maig de 2002

Antoni Subirà i Claus
Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Interior davant la Comissió
d’Estudi sobre el Millorament de la
Prevenció i l’Extinció d’Incendis per-
què informi sobre l’avaluació de la
campanya de prevenció i extinció d’in-
cendis per al 2000, especialment pel
que fa als incendis forestals
Tram. 356-00217/06

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 42183).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
14.05.2002.

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Interior davant la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
perquè informi sobre el desplegament
dels Mossos d’Esquadra a la regió I
Tram. 356-00231/06

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 42183).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
14.05.2002.

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Justícia davant la Comissió
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
perquè presenti el Pla per a la infància
i adolescència en risc social i els re-
cursos per al compliment de l’actual
Llei penal del menor
Tram. 356-00311/06

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 42183).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
14.05.2002.

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Cultura davant la Comissió
de Cultura perquè informi sobre la si-
tuació actual, el manteniment, la pro-
moció i l’accés públic dels arxius i les
biblioteques de Catalunya
Tram. 356-00315/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 36,
tinguda el dia 09.05.2002 (DSPC-C 341).

4.53.05.

4. INFORMACIÓ



Núm. 298 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 21 de maig de 2002

123

Sol·licitud de compareixença de la Sra.
Montserrat Macià, directora del Museu
Diocesà, de Lleida (Segrià), davant la
Comissió de Política Cultural perquè
informi sobre la realitat actual del mu-
seu, les perspectives de futur i la pro-
blemàtica més recent
Tram. 356-00367/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 36,
tinguda el dia 09.05.2002 (DSPC-C 341).

Sol·licitud de compareixença del Con-
sell Interuniversitari de Catalunya da-
vant la Comissió de Política Cultural
perquè informi sobre la seva posició
davant l’avantprojecte de llei orgànica
d’universitats
Tram. 356-00387/06

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 36 de la Comissió de Polí-
tica Cultural, tinguda el dia 09.05.2002 (DSPC-C 341).

Sol·licitud de compareixença dels sin-
dicats d’ensenyament i les patronals
de la petita i mitjana empresa davant la
Comissió de Política Cultural perquè
informin sobre la formació professio-
nal i l’avantprojecte de la Llei de l’Estat
de Formació Professional i Qualificaci-
ons
Tram. 356-00393/06

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 36 de la Comissió de Polí-
tica Cultural, tinguda el dia 09.05.2002 (DSPC-C 341).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Cultura davant la Comissió
de Control Parlamentari de l’Actuació
de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió i de les Empreses Filials per-
què informi sobre la participació de
TV3 en Audiovisual Esport
Tram. 356-00432/06

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 42183).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
14.05.2002.

Sol·licitud de compareixença del con-
seller del Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació
davant la Comissió de Política Cultural
perquè informi sobre la Llei d’ordena-
ció universitària i la seva aplicació a
Catalunya
Tram. 356-00433/06

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 42183).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
14.05.2002.

Sol·licitud de compareixença dels re-
presentants de la Cambra de Comerç
de Terrassa davant la Comissió de
Política Cultural perquè informin sobre
les conclusions de l’estudi elaborat
per la dita Cambra sobre la Percepció
de les Empreses de l’Ensenyament a
Catalunya
Tram. 356-00441/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 36,
tinguda el dia 09.05.2002 (DSPC-C 341).

4.53.05.

4. INFORMACIÓ



21 de maig de 2002 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 298

124

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Consell Social de la Universi-
tat de Lleida davant la Comissió de
Política Cultural perquè informi sobre
l’activitat de l’òrgan que presideix
Tram. 356-00492/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 36,
tinguda el dia 09.05.2002 (DSPC-C 341).

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Consell Social de la Universi-
tat Rovira i Virgili davant la Comissió
de Política Cultural perquè informi so-
bre l’activitat de l’òrgan que presideix
Tram. 356-00493/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 36,
tinguda el dia 09.05.2002 (DSPC-C 341).

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Consell Social de la Universi-
tat de Barcelona davant la Comissió de
Política Cultural perquè informi sobre
l’activitat de l’òrgan que presideix
Tram. 356-00494/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 36,
tinguda el dia 09.05.2002 (DSPC-C 341).

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Consell Social de la Universi-
tat Pompeu Fabra davant la Comissió
de Política Cultural perquè informi so-
bre l’activitat de l’òrgan que presideix
Tram. 356-00495/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 36,
tinguda el dia 09.05.2002 (DSPC-C 341).

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Consell Social de la Universi-
tat Politècnica de Catalunya davant la
Comissió de Política Cultural perquè
informi sobre l’activitat de l’òrgan que
presideix
Tram. 356-00496/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 36,
tinguda el dia 09.05.2002 (DSPC-C 341).

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Consell Social de la Universi-
tat de Girona davant la Comissió de
Política Cultural perquè informi sobre
l’activitat de l’òrgan que presideix
Tram. 356-00497/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 36,
tinguda el dia 09.05.2002 (DSPC-C 341).

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Consell Social de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona davant la
Comissió de Política Cultural perquè
informi sobre l’activitat de l’òrgan que
presideix
Tram. 356-00498/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 36,
tinguda el dia 09.05.2002 (DSPC-C 341).
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Sol·licitud de compareixença del Sr.
Carles Barrera, Síndic de la Val d’Aran,
davant la Comissió d’Organització i
Administració de la Generalitat i Go-
vern Local perquè informi sobre les
relacions entre la Generalitat de Cata-
lunya i el Consell General d’Aran
Tram. 356-00499/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Organització i Administració de la Gene-
ralitat i Govern Local, en la sessió núm. 26, tinguda el
dia 08.05.2002 (DSPC-C 339).

Sol·licitud de compareixença dels
membres de la junta directiva de la
Federació Catalana de Bitlles davant la
Comissió de Política Cultural perquè
informin sobre la tasca de recuperació
i difusió de la pràctica d’aquest esport
Tram. 356-00500/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 36,
tinguda el dia 09.05.2002 (DSPC-C 341).

Sol·licitud de compareixença de la de-
gana del Col·legi Oficial de Doctors i
Llicenciats en Filosofia i Lletres i en
Ciències de Catalunya davant la co-
missió corresponent perquè informi
sobre les activitats i els projectes del
Col·legi
Tram. 356-00505/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 36,
tinguda el dia 09.05.2002 (DSPC-C 341).

Sol·licitud de compareixença del síndic
d’Aran davant la Comissió d’Organit-
zació i Administració de la Generalitat
i Govern Local perquè informi sobre
els traspassos de la Generalitat al
Conselh Generau d’Aran
Tram. 356-00506/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Organització i Administració de la Gene-
ralitat i Govern Local, en la sessió núm. 26, tinguda el
dia 08.05.2002 (DSPC-C 339).

Sol·licitud de compareixença de la pre-
sidenta de la Fundació Rauxa davant
la Comissió de Política Social perquè
informi sobre les activitats de l’entitat
que presideix
Tram. 356-00512/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sra. Pilar Malla i Escofet, del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 42051).

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 14.05.2002.

Sol·licitud de compareixença dels pro-
motors de la Declaració Rubí davant la
comissió corresponent perquè infor-
min sobre els seus propòsits
Tram. 356-00513/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds (reg. 42105).

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 14.05.2002.
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Sol·licitud de compareixença del direc-
tor de l’Òrgan Tècnic de Drogodepen-
dència i Sida davant la Comissió d’Es-
tudi sobre la Sida per a presentar
l’anàlisi epidemiològica del 2001 i la
campanya de difusió de preservatius a
l’escola
Tram. 356-00514/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sra. Caterina Mieras i Barceló, juntament
amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes
- Ciutadans pel Canvi (reg. 42152).

Comissió competent: Comissió d’Estudi sobre la Sida.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 14.05.2002.

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de Depana, Adda, Ecologis-
tes en Acció i Seo/Bird Life davant la
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca perquè informin sobre el mèto-
de de caça amb barraques
Tram. 356-00515/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sra. Bet Font i Montanyà, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds, Sr. Xavier
Vendrell i Segura, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya (reg. 42200).

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 14.05.2002.

Sol·licitud de compareixença de la con-
sellera de Governació i de Relacions
Institucionals davant la comissió cor-
responent per a informar dels traspas-
sos pendents de l’Estat a la Generalitat
Tram. 356-00516/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds (reg. 42353).

Comissió competent: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 14.05.2002. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà subs-
tanciada pel procediment de l’article 138 del Regla-
ment del Parlament.)

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió Per-
manent de Legislatura per a la Societat
de la Informació amb la consellera de
Governació i Relacions Institucionals i
amb el president de Localret sobre
l’evolució de l’Acord institucional per a
la promoció i el desenvolupament de
la societat de la informació a les admi-
nistracions públiques de Catalunyag
Tram. 355-00179/06

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 18 de la Co-
missió Permanent de Legislatura per a la Societat de la
Informació, del 08.05.2002 (DSPC-C 338).

Sessió informativa de la comissió cor-
responent amb el conseller de Medi
Ambient sobre la política forestal del
Govern, especialment pel que fa a la
prevenció d’incendis
Tram. 355-00181/06

Correcció d’errades de publicació (BOPC
292)

Al BOPC núm. 292, del 6 de maig de 2002, pàg. 59

On diu:

«Comissió competent: Comissió de Política Territori-
al.»

Ha de dir:

«Comissió competent: Comissió d’Estudi sobre el Mi-
llorament de la Prevenció i l’Extinció d’Incendis.»
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Sessió informativa de la Comissió de
Política Territorial amb el conseller de
Medi Ambient per a presentar el nou
Pla de sanejament de les aigües resi-
duals urbanes (Psaru - 2002)
Tram. 355-00182/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament de Medi Ambient (reg. 42264).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Presidència
del Parlament, 13.05.2002.

Sessió informativa de la Comissió de
Cultura amb el conseller de Cultura
sobre la situació actual, el manteni-
ment, la promoció i l’accés públic dels
arxius i les biblioteques de Catalunya
Tram. 355-00183/06

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Política Cultural, en la sessió núm. 36, del
09.05.2002 (DSPC-C 341).

4.53.15. COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del director del Pro-
grama de planejament territorial da-
vant la Comissió de Política Territorial
perquè informi sobre la previsió de
desenvolupament dels plans territori-
als parcials
Tram. 357-00141/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 36 de la Comis-
sió de Política Territorial, del 08.05.2002 (DSPC-C
336).

Compareixença del Comitè Català per
als Refugiats davant la Comissió Per-
manent de Legislatura sobre la Unió
Europea i d’Actuacions Exteriors, Co-
operació i Solidaritat perquè informi
sobre la situació a l’Afganistan
Tram. 357-00247/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Comis-
sió Permanent de Legislatura sobre la Unió Europea i
d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solidaritat, del
14.05.2002 (DSPC-C 345).

Compareixença del president del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalu-
nya davant la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana perquè in-
formi sobre la Memòria de l’estat i el
funcionament de la Justícia a Catalu-
nya corresponent al 2001
Tram. 357-00261/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 33 de la Comis-
sió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del
09.05.2002 (DSPC-C 343).

Compareixença del president del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya da-
vant la Comissió de Control Parlamen-
tari de l’Actuació de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió i de les
Empreses Filials per a presentar la
Memòria d’activitats del Consell i l’In-
forme de l’audiovisual de Catalunya
corresponents a l’any 2001
Tram. 357-00263/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 24 de la Comis-
sió de Control Parlamentari de l’Actuació de la Corpo-
ració Catalana de Ràdio i Televisió i de les Empreses
Filials, del 10.05.2002 (DSPC-C 344).
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Compareixença del Sr. Carles Barrera,
Síndic de la Val d’Aran, davant la Co-
missió d’Organització i Administració
de la Generalitat i Govern Local perquè
informi sobre les relacions entre la
Generalitat de Catalunya i el Consell
General d’Aran
Tram. 357-00264/06

Acord de tenir la sessió de comparei-
xença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Organització i Administració de la Gene-
ralitat i Govern Local en la sessió núm. 26, tinguda el
dia 08.05.2002 (DSPC-C 339).

Compareixença del síndic d’Aran da-
vant la Comissió d’Organització i Ad-
ministració de la Generalitat i Govern
Local perquè informi sobre els tras-
passos de la Generalitat al Conselh
Generau d’Aran
Tram. 357-00265/06

Acord de tenir la sessió de comparei-
xença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Organització i Administració de la Gene-
ralitat i Govern Local en la sessió núm. 26, tinguda el
dia 08.05.2002 (DSPC-C 339).

Compareixença de la Sra. Montserrat
Macià, directora del Museu Diocesà,
de Lleida (Segrià), davant la Comissió
de Política Cultural perquè informi so-
bre la realitat actual del museu, les
perspectives de futur i la problemàtica
més recent
Tram. 357-00266/06

Acord de tenir la sessió de comparei-
xença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 36,
tinguda el dia 09.05.2002 (DSPC-C 341).

Compareixença dels representants de
la Cambra de Comerç de Terrassa da-
vant la Comissió de Política Cultural
perquè informin sobre les conclusions
de l’estudi elaborat per la dita Cambra
sobre la Percepció de les Empreses de
l’Ensenyament a Catalunya
Tram. 357-00267/06

Acord de tenir la sessió de comparei-
xença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 36,
tinguda el dia 09.05.2002 (DSPC-C 341).

Compareixença del president del Con-
sell Social de la Universitat de Lleida
davant la Comissió de Política Cultural
perquè informi sobre l’activitat de l’òr-
gan que presideix
Tram. 357-00268/06

Acord de tenir la sessió de comparei-
xença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 36,
tinguda el dia 09.05.2002 (DSPC-C 341).

Compareixença del president del Con-
sell Social de la Universitat Rovira i
Virgili davant la Comissió de Política
Cultural perquè informi sobre l’activi-
tat de l’òrgan que presideix
Tram. 357-00269/06

Acord de tenir la sessió de comparei-
xença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 36,
tinguda el dia 09.05.2002 (DSPC-C 341).
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Compareixença del president del Con-
sell Social de la Universitat de Barcelo-
na davant la Comissió de Política Cul-
tural perquè informi sobre l’activitat de
l’òrgan que presideix
Tram. 357-00270/06

Acord de tenir la sessió de comparei-
xença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 36,
tinguda el dia 09.05.2002 (DSPC-C 341).

Compareixença del president del Con-
sell Social de la Universitat Pompeu
Fabra davant la Comissió de Política
Cultural perquè informi sobre l’activi-
tat de l’òrgan que presideix
Tram. 357-00271/06

Acord de tenir la sessió de comparei-
xença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 36,
tinguda el dia 09.05.2002 (DSPC-C 341).

Compareixença del president del Con-
sell Social de la Universitat Politècnica
de Catalunya davant la Comissió de
Política Cultural perquè informi sobre
l’activitat de l’òrgan que presideix
Tram. 357-00272/06

Acord de tenir la sessió de comparei-
xença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 36,
tinguda el dia 09.05.2002 (DSPC-C 341).

Compareixença del president del Con-
sell Social de la Universitat de Girona
davant la Comissió de Política Cultural
perquè informi sobre l’activitat de l’òr-
gan que presideix
Tram. 357-00273/06

Acord de tenir la sessió de comparei-
xença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 36,
tinguda el dia 09.05.2002 (DSPC-C 341).

Compareixença del president del Con-
sell Social de la Universitat Autònoma
de Barcelona davant la Comissió de
Política Cultural perquè informi sobre
l’activitat de l’òrgan que presideix
Tram. 357-00274/06

Acord de tenir la sessió de comparei-
xença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 36,
tinguda el dia 09.05.2002 (DSPC-C 341).

Compareixença dels membres de la
junta directiva de la Federació Catala-
na de Bitlles davant la Comissió de
Política Cultural perquè informin sobre
la tasca de recuperació i difusió de la
pràctica d’aquest esport
Tram. 357-00275/06

Acord de tenir la sessió de comparei-
xença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 36,
tinguda el dia 09.05.2002 (DSPC-C 341).
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Compareixença de la degana del Col·-
legi Oficial de Doctors i Llicenciats en
Filosofia i Lletres i en Ciències de Ca-
talunya davant la comissió correspo-
nent perquè informi sobre les activi-
tats i els projectes del Col·legi
Tram. 357-00276/06

Acord de tenir la sessió de comparei-
xença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 36,
tinguda el dia 09.05.2002 (DSPC-C 341).

Compareixença del president del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya da-
vant la Comissió de Control Parlamen-
tari de l’Actuació de la CCRTV perquè
informi sobre el projecte de la televisió
i la ràdio digitals
Tram. 357-00277/06

Acord de tenir la sessió de comparei-
xença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Control Parlamentari de l’Actuació de
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de les
Empreses Filials en la sessió núm. 24, tinguda el dia
10.05.2002 (DSPC-C 344).

Compareixença del representant de
l’Associació Cinegètica de Barraquers
de Catalunya davant la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per-
què informi sobre el mètode de caça
del tord amb barraques
Tram. 357-00278/06

Acord de tenir la sessió de comparei-
xença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en la
sessió núm. 19, tinguda el dia 09.05.2002 (DSPC-C
340).

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs-oposició lliure per a proveir
10 places de l’escala general d’admi-
nistradors/res del cos d’administra-
dors/res parlamentaris/àries del Parla-
ment de Catalunya
Tram. 501-00019/06

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, sessió del
30.04.2002

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el 30 d’abril
de 2002, d’acord amb el que estableixen els articles 14,
15, 16 i 17 de la Modificació de determinats preceptes
dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parla-
ment de Catalunya, aprovada per l’acord de la Comis-
sió de Govern Interior del 28 de juny de 2001, que afe-
geixen un article 23 quater i modifiquen els articles 24,
25 i 26, respectivament, del Text refós dels Estatuts del
règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya,
del 29 de març de 1989, i l’acord de la Comissió de
Govern Interior del 28 de juny de 2001, de creació del
cos d’administradors parlamentaris (BOPC núm. 270, de
l’11 de març de 2002), convoca concurs oposició lliure
per a proveir 10 places de l’escala general d’administra-
dor/a del cos d’administradors parlamentaris del Parla-
ment de Catalunya (número de convocatòria 002).

D’acord amb l’article 24 del Text refós dels Estatuts del
règim i el govern interiors, modificat per l’article 15 de
la Modificació de determinats preceptes d’aquests es-
tatuts per l’acord de la Comissió de Govern Interior del
28 de juny de 2001, el nombre de places convocades
s’ampliarà per resolució de la Mesa del Parlament en el
cas que hi hagi vacants entre la data d’aprovació de la
convocatòria i la de l’inici de les proves.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

Primera. Normes generals

1.1 Es convoca el procés selectiu per a proveir 10 pla-
ces de l’escala general d’administrador/a del cos d’ad-
ministradors parlamentaris del Parlament de Catalunya,
que consisteix en un concurs oposició lliure.

1.2 Les places que restin sense cobrir de la convocatò-
ria de promoció interna, aprovada per l’acord de la
Mesa del Parlament de Catalunya del 16 d’abril de
2002 (BOPC núm. 286, del 22 de maig de 2002),
s’acumularan a les d’aquest torn.

1.3 Als funcionaris que accedeixin a aquesta escala,
amb caràcter general, els correspon desenvolupar les
tasques administratives d’assistència en la preparació i,
si s’escau, en la coordinació i altres tasques derivades
de la gestió administrativa de caràcter superior; tasques
de comprovació i preparació de la documentació i pro-
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posta de redacció dels documents que pel seu grau de
complexitat no estiguin assignades a altres funcionaris
de categoria superior; tasques d’índole repetitiva, ja
siguin manuals, de càlcul numèric o mecanogràfiques
relacionades amb el treball dels diferents departaments
de l’Administració parlamentària, i també tasques d’in-
formació i de relació amb el públic en matèria adminis-
trativa, i en general altres tasques similars.

1.4 La realització d’aquest procés selectiu s’ajusta al
que estableix l’article 103 de la Constitució espanyola,
als Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament
de Catalunya i al Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’oc-
tubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalu-
nya en matèria de funció pública.

1.5 D’acord amb el que disposen l’article 42 del Decret
legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, i l’article 11.3 de la
Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, du-
rant el procés selectiu els aspirants han d’acreditar el
coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió
oral com en l’expressió escrita, en el grau adequat a les
funcions pròpies de l’escala general d’administrador/a
del cos d’administradors parlamentaris del Parlament
de Catalunya.

1.6 De conformitat amb el que estableix l’article 6 del
Decret 389/1996, del 2 de desembre, pel qual es regu-
la l’accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió
Europea a la funció pública de l’Administració de la
Generalitat, els aspirants admesos en el procés selectiu
que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acredi-
tar el coneixement de la llengua castellana, tant en l’ex-
pressió oral com en l’escrita, en el grau adequat a les
funcions pròpies de l’escala general d’administrador/a
del cos d’administradors parlamentaris del Parlament
de Catalunya.

1.7 El tribunal qualificador no pot aprovar ni declarar
que ha superat el procés selectiu un nombre d’aspirants
que excedeixi el nombre de places convocades.

1.8 La pràctica dels exercicis del concurs oposició no
s’iniciarà abans del mes de juliol de l’any 2002. El dia,
l’hora, el lloc i l’ordre d’actuació dels aspirants que es
determinin per a fer el primer exercici es faran públics
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i al
tauler d’anuncis del Parlament amb una antelació mí-
nima de deu dies. Sense subjecció a aquest termini,
també es faran públics a l’adreça electrònica d’Internet:
http://www.parlament-cat.es.

1.9 Totes les comunicacions i les notificacions deriva-
des d’aquesta convocatòria es faran públiques al tauler
d’anuncis del Parlament de Catalunya, sens perjudici de
les publicacions en el butlletí oficial que estableixin
aquestes bases.

Segona. Requisits de participació en la convocatòria

2.1 Pot participar en aquest procés selectiu tothom qui
compleix els requisits següents:

a) Ésser ciutadà o ciutadana d’un estat membre de la
Unió Europea.

b) Tenir divuit anys complerts i no més de seixanta-cinc
anys.

c) Tenir el títol de batxillerat superior, de batxillerat
unificat polivalent, de batxillerat LOGSE, de formació
professional de segon grau o equivalent, o qualsevol
altre títol de nivell superior, o estar en condicions d’ob-
tenir-lo, o tenir aprovades les proves d’accés a la uni-
versitat per a més grans de vint-i-cinc anys. Si es trac-
ta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de
l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació
i Cultura.

d) Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per
a l’exercici de les funcions pròpies de les places convo-
cades.

e) No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici
de les funcions públiques ni estar separat mitjançant ex-
pedient disciplinari del servei de qualsevol administració
pública. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espa-
nyola han d’acreditar, mitjançant una declaració jurada o
promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinà-
ria o condemna penal que els impedeixi l’accés a la fun-
ció pública en el seu estat d’origen.

2.2 Tots els requisits generals i específics indicats en els
apartats anteriors s’han de complir el darrer dia del ter-
mini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar
complint fins a la data de la presa de possessió com a
funcionari o funcionària de carrera.

Tercera. Sol·licituds de participació i termini de presen-
tació

3.1 Les sol·licituds per a prendre part en aquesta convo-
catòria s’han de presentar en el Registre d’Oficialia
Major del Parlament de Catalunya, o bé es poden tra-
metre per qualsevol dels mitjans que estableix l’article
38.4 de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la
Llei 4/1999, del 13 de gener, en el termini improrroga-
ble de vint dies naturals comptadors a partir de l’ende-
mà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Dia-
ri Oficial de la Generalitat de Catalunya. Les sol·licituds
s’han de formalitzar en un model normalitzat. Els
exemplars són a disposició dels interessats al Servei
d’Identificació del Parlament de Catalunya i també
poden ésser impresos per mitjà de l’adreça d’Internet
http://www.parlament-cat.es/informació.

Juntament amb aquesta sol·licitud, els aspirants han
d’adjuntar:

a) Una fotocòpia confrontada del document d’identitat
o, en el cas que no tinguin la nacionalitat espanyola, del
document oficial acreditatiu de la personalitat.

b) Una fotocòpia confrontada de la documentació acre-
ditativa de posseir els coneixements de llengua catala-
na de nivell C de la Junta Permanent de Català, o equi-
valent, d’acord amb el que estableix el Decret 152/
2001, del 29 de maig, sobre avaluació i certificació de
coneixements de català, per a quedar exempts, si escau,
de fer l’exercici de coneixements de llengua catalana.

c) La certificació dels mèrits al·legats emesa per la Di-
recció de Govern Interior del Parlament de Catalunya
o per l’òrgan competent en matèria de personal, o de
l’òrgan en el qual delegui, en el cas dels mèrits al·legats
amb relació a una altra administració pública.
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En les certificacions ha de constar de manera clara i
expressa el càrrec de l’òrgan que té la competència per
a expedir el certificat, o de l’òrgan en el qual delegui,
i també la norma legal que els habilita, amb la indica-
ció, si escau, del diari o el butlletí oficial en què s’ha-
gin publicat. Així mateix, hi ha de constar el cos o l’es-
cala, el grup, el règim jurídic, el vincle, les funcions i
el període concret de prestació dels serveis fins a la data
de publicació de la convocatòria.

d) Els aspirants amb discapacitat poden demanar, en la
sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a fer les proves i els exer-
cicis establerts per la convocatòria, i especificar-ne el
motiu o els motius. També poden demanar, en la sol·-
licitud de participació, l’adaptació del lloc de treball.
Als efectes d’aquestes adaptacions, es tindrà en compte
el que estableix l’article 7 del Decret 66/1999, del 9 de
març.

3.2 De conformitat amb l’article 21 de l’Acord sobre
les condicions de treball del personal del Parlament per
als anys 1997-1999 (BOPC 140/IV, del 17.II.97, p.
10642), a fi de garantir la igualtat de condicions per a
l’accés a la funció pública de les persones amb dismi-
nucions físiques, psíquiques o sensorials, el tribunal pot
autoritzar l’adaptació de les proves per a les persones
aspirants que tinguin la condició legal de disminuïdes.
Amb aquesta finalitat, les persones aspirants que neces-
sitin adaptacions per a fer les proves o en el lloc de tre-
ball han d’adjuntar a la instància el certificat vinculant
de l’equip oficial de valoració de disminucions que
acrediti que estan en condicions de complir les tasques
fonamentals del lloc de treball al qual aspiren. El cer-
tificat ha d’especificar el tipus d’adaptació funcional
necessària per al correcte desenvolupament de les pro-
ves i per al compliment posterior de les tasques pròpi-
es del lloc de treball. Els aspirants discapacitats, si es-
cau, s’han de dirigir, per a obtenir el dit certificat, als
centres de l’Institut Català d’Assistència i Serveis So-
cials (ICASS), del Departament de Benestar Social,
situats a les demarcacions de Barcelona, el Vallès Oc-
cidental, el Bages i el Berguedà; de Girona, de Lleida
i de Tarragona.

Quarta. Admissió dels aspirants

4.1 Un cop finit el termini de presentació de sol·licituds,
la Direcció de Govern Interior aprova i fa pública mit-
jançant resolució, en el termini màxim d’un mes, la llis-
ta provisional de persones admeses i excloses en la
convocatòria i la llista provisional de persones exemp-
tes de fer la prova de coneixements de llengua catala-
na. En la resolució esmentada, que s’ha de publicar en
el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, han de
constar el nom i els cognoms de les persones candida-
tes i el número de llur document oficial d’identitat, a
més dels motius d’exclusió.

Els aspirants també poden consultar la seva situació en
el procés selectiu, pel que fa a les llistes provisionals i
definitives de persones admeses i excloses, al tauler
d’anuncis del Parlament de Catalunya o en l’adreça
electrònica d’Internet: http://www.parlament-cat.es.

4.2. Els aspirants disposen d’un termini de deu dies
hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de la

resolució indicada en el Butlletí Oficial del Parlament
de Catalunya per a formular davant el director de Go-
vern Interior les reclamacions que creguin oportunes,
dirigides a esmenar els errors que s’hi hagin pogut
produir, o per a esmenar els defectes o adjuntar la do-
cumentació preceptiva que n’hagi motivat l’exclusió,
d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei de
l’Estat 30/1992, modificada per la Llei 4/1999. En el
cas que no esmenin en aquest termini el defecte impu-
table a ells que n’hagi motivat l’exclusió, es considera
que desisteixen de participar en les proves selectives.

4.3 En el cas que no hi hagi cap reclamació o a la vista de
les reclamacions presentades i de les rectificacions que
s’hi hagin fet, la Direcció de Govern Interior eleva a la
Mesa del Parlament, perquè l’aprovi, la proposta de la
llista definitiva de persones admeses i excloses, i de les
persones admeses exemptes de fer la prova de català, i la
fa pública en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalu-
nya. Aquesta llista també es fa pública al tauler d’anun-
cis del Parlament de Catalunya i a l’adreça electrònica
d’Internet: http://www.parlament-cat.es.

Cinquena. Tribunal qualificador

5.1 El tribunal qualificador d’aquest procés selectiu,
que és nomenat per la Mesa del Parlament, és compost
pels membres següents:

– El president del Parlament o el membre de la Mesa en
qui delegui, que actua de president.

– L’oficiala major o el director de Govern Interior.

– Un funcionari o funcionària del Parlament designat,
per raó de la seva especialització, per la Mesa del Par-
lament d’entre una terna proposada pel Consell de Per-
sonal.

– La cap del Departament de Recursos Humans o la
persona en qui delegui, que actua com a secretària, amb
veu i sense vot.

S’han de nomenar, pel mateix procediment seguit per
al nomenament dels membres titulars, membres su-
plents, perquè substitueixin els titulars en el cas que
aquests no puguin actuar.

5.2 El tribunal pot acordar, si ho considera convenient,
la incorporació d’assessors especialistes, amb veu però
sense vot, perquè col·laborin amb els seus membres en
la valoració dels aspirants en les proves o els exercicis
que estimin pertinents mentre durin les proves. Els as-
sessors s’han de limitar a prestar col·laboració en les
seves especialitats tècniques.

5.3 El tribunal ha de resoldre tots els dubtes que puguin
sorgir en l’aplicació d’aquestes normes i prendre deci-
sions en els casos no previstos. Les seves decisions
s’han d’adoptar en tots els casos per majoria de vots.

5.4 Els membres del tribunal s‘han d’abstenir, i cal que
ho notifiquin a l’òrgan convocant, si es troben en algu-
na de les circumstàncies especificades per l’article 28.2
de la Llei de l’Estat 30/1992, o si han impartit cursos o
han fet treballs per a la preparació d’aspirants a proves
selectives els dos anys anteriors a la publicació de la
convocatòria. Igualment, els aspirants poden recusar els
membres del tribunal si hi concorren les dites circum-
stàncies.
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5.5 L’autoritat convocant pot requerir, per ella mateixa
o a proposta del president o presidenta del tribunal qua-
lificador, als efectes pertinents, l’acreditació dels aspec-
tes necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o fal-
sedats en les quals hagin pogut incórrer els aspirants,
els quals poden ésser exclosos motivadament de la con-
vocatòria en qualsevol moment si no compleixen els
requisits. Així mateix, en qualsevol moment el tribunal
pot requerir als aspirants l’acreditació de llur persona-
litat mitjançant la presentació d’un document oficial
identificador.

5.6 D’acord amb la base tercera, el tribunal ha d’adop-
tar les mesures necessàries perquè els aspirants amb
discapacitat tinguin igualtat d’oportunitats amb la res-
ta d’aspirants per a la realització de les proves. El tri-
bunal qualificador ha de decidir sobre les peticions
d’adaptacions que s’efectuïn i ha de tenir en conside-
ració que aquestes no comportin una despesa excessi-
va. Amb aquesta finalitat, el tribunal qualificador pot
demanar un informe sobre la sol·licitud d’adaptació i
sobre la compatibilitat amb l’exercici de les funcions i
les tasques dels llocs que es convoquen als equips de
valoració multiprofessional. També pot requerir a les
persones amb discapacitat, mitjançant una entrevista
personal o altres mitjans adequats, la informació que
consideri necessària per a les adaptacions a què fa re-
ferència la base tercera.

Sisena. Procediment de selecció

El procediment de selecció dels aspirants és el de con-
curs oposició, i té les fases següents:

6.1 Fase d’oposició

6.1.1 La fase d’oposició està constituïda per les proves
que s’indiquen a continuació:

a) Primera prova. De caràcter obligatori i eliminatori.
Consta de dos exercicis, que es poden fer el mateix dia
o en dies diferents, d’acord amb el que s’indiqui en el
moment de convocar el dia, l’hora i el lloc de realitza-
ció d’aquesta primera prova:

Primer exercici: consisteix a respondre un qüestionari
de 80 preguntes amb respostes alternatives sobre el
contingut del temari, que figura en l’annex 1, d’aquesta
convocatòria.

El tribunal ha de fixar el temps de durada d’aquesta
prova, que no pot ésser superior a una hora i mitja.

La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 20 punts. La
puntuació mínima per a superar-lo és de 10 punts.

Les respostes errònies es valoren negativament. Per
cada resposta errònia es descompta una quarta part del
valor d’una resposta encertada. Les respostes en blanc
no es tenen en compte.

Segon exercici: consisteix a desenvolupar per escrit dos
temes, d’entre els tres temes proposats pel tribunal dels
que figuren en el temari de l’annex 1.

El temps màxim de durada d’aquest exercici és de dues
hores.

La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 20 punts. La
puntuació mínima per a superar-lo és de 10 punts. No
obstant això, en el cas que els aspirants obtinguin una

qualificació de 0 punts en un dels dos temes d’aquest
exercici, han d’ésser considerats no aptes, i, d’acord
amb el caràcter eliminatori d’aquest exercici, la persona
aspirant és exclosa del procés selectiu.

La puntuació de la prova s’ha de determinar sumant les
qualificacions obtingudes en cadascun del exercicis.
Per a superar la prova cal haver superat tots dos exer-
cicis.

En el cas que els exercicis es facin el mateix dia, el tri-
bunal no ha d’avaluar el segon exercici dels aspirants
que hagin obtingut la qualificació de no apte/a en el
primer exercici. Si els exercicis es fan en dies diferents,
els aspirants que no superin el primer, d’acord amb el
caràcter eliminatori que tenen, resten exclosos del pro-
cés selectiu.

b) Segona prova. De caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix en una prova de coneixements de llengua
catalana, que té dues parts.

Primera part: s’hi avaluen el domini de l’expressió es-
crita mitjançant la redacció d’un text de 200 paraules
com a màxim, i els coneixements pràctics de llengua
mitjançant cinc blocs de preguntes sobre aspectes lin-
güístics relacionats amb les funcions de les places ob-
jecte d’aquesta convocatòria.

Segona part: consisteix en la lectura en veu alta d’un
text i una conversa sobre temes generals d’actualitat per
a avaluar l’expressió oral.

El temps màxim de durada d’aquesta prova és d’una
hora per a la primera part i de quinze minuts per a la
segona.

La qualificació de la prova és d’apte/a o no apte/a.

Exempció de la prova de coneixements de llengua ca-
talana:

Queden exempts de realitzar la prova de coneixements
de llengua catalana els aspirants que acreditin docu-
mentalment dins el termini de presentació de sol·-
licituds, sens perjudici del que estableix la base 4.2,
posseir els coneixements de llengua catalana de nivell
C, o superior, de la Junta Permanent de Català, o un
d’equivalent, d’acord amb la base 3.1.d.

Així mateix, resten exempts de la prova de llengua ca-
talana els aspirants que en la data i el lloc de realitza-
ció de la prova, abans de l’hora d’inici assenyalada,
aportin davant el tribunal l’original i una fotocopia de
la documentació suficient acreditativa de tenir el certi-
ficat de coneixements de llengua catalana de nivell C,
o superior, de la Junta Permanent de Català, o un
d’equivalent. El tribunal ha de trametre a l’òrgan con-
vocant una fotocòpia de l’esmentada documentació, als
efectes d’incorporar-la a l’expedient de la persona in-
teressada.

c) Tercera prova. De caràcter obligatori i eliminatori .
Consta de dos exercicis:

Primer exercici: consisteix a elaborar un text caracterís-
tic de la gestió parlamentària, d’acord amb les instruc-
cions del tribunal.

El tribunal ha de fixar el temps per a fer aquest exerci-
ci, que no pot ésser superior a una hora.
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La qualificació de l’exercici és de 0 a 10 punts. La pun-
tuació mínima per a superar-lo és de 5 punts.

Segon exercici: consisteix a elaborar un document ad-
ministratiu o diversos, d’acord amb les instruccions del
tribunal.

El tribunal ha de fixar el temps de durada d’aquest exer-
cici, que no pot ésser superior a una hora.

La qualificació de l’exercici és de 0 a 10 punts. La pun-
tuació mínima per a superar-lo és de 5 punts.

Per a la valoració d’ambdós exercicis s’han de tenir en
compte els coneixements acreditats per la persona as-
pirant, i també la qualitat dels documents pel que fa a
l’exposició, la correcció ortogràfica i la presentació.

El tribunal no ha d’avaluar el segon exercici dels aspi-
rants que hagin obtingut la qualificació de no apte/a en
el primer exercici d’aquesta tercera prova.

La puntuació de la prova s’ha de determinar sumant les
qualificacions obtingudes en cadascun del exercicis.
Per a superar la prova cal haver superat tots els exerci-
cis.

d) Quarta prova. Consta de dos exercicis:

Primer exercici: De caràcter obligatori i eliminatori per
als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, a
fi que acreditin el coneixement de la llengua castellana,
tant en l’expressió oral com en l’escrita. Aquests aspi-
rants han de fer un exercici, que serà avaluat pel tribu-
nal qualificador, tenint en compte que s’hi ha d’exigir
un grau de coneixements idiomàtics adequat a l’exerci-
ci de les funcions pròpies de l’escala general d’admi-
nistrador/a del cos d’administradors parlamentaris del
Parlament de Catalunya.

L’exercici consisteix en una redacció de 200 paraules,
com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres
del tribunal i, si escau, amb els assessors especialistes
que aquest proposi.

El temps de durada d’aquest exercici no pot superar els
quaranta-cinc minuts per a la primera part i els quinze
minuts per a la segona.

La qualificació d’aquest exercici és d’apte/a i no apte/a.

Exempció de l’exercici de coneixements de llengua
castellana:

Queden exempts de fer aquest exercici els aspirants que
acreditin documentalment davant el tribunal, dins el
termini de deu dies a comptar de la publicació de les
qualificacions de la segona prova, que tenen un certifi-
cat conforme han cursat la primària, la secundària i el
batxillerat a l’Estat espanyol; el diploma superior d’es-
panyol com a llengua estrangera que estableix el Reial
decret 862/1988, del 20 de juliol, modificat pel Reial
decret 1/1992, del 10 de gener, o la certificació acadè-
mica que acrediti que han superat totes les proves diri-
gides a obtenir-lo, o el certificat d’aptitud en espanyol
per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idio-
mes.

El tribunal qualificador ha de fer pública, si escau, la
llista d’aspirants exempts de fer l’exercici juntament
amb les qualificacions de la tercera prova.

6.1.2 La qualificació de la fase d’oposició es determi-
na sumant les puntuacions obtingudes en les proves.

6.2 Desenvolupament de les proves

6.2.1 El tribunal ha de determinar la data, l’hora i el lloc
de la primera prova, d’acord amb el que estableix la
base 1.8.

6.2.2 El tribunal determina la data, l’hora i el lloc de la
segona prova i les següents, que s’han de fer públics al
tauler d’anuncis del Parlament. El tribunal, en publicar
els resultats de cada prova, convoca les persones aspi-
rants per a fer la prova següent, amb indicació del lloc
i de l’hora, almenys amb dos dies d’anticipació.

Amb aquesta publicació es considera feta la notificació
pertinent als interessats i s’inicien els terminis als efec-
tes de possibles recursos.

6.2.3 Els aspirants que no compareguin a les proves i
als exercicis el dia i l’hora assenyalats, llevat dels casos
de força major lliurement valorats pel tribunal, són ex-
closos de l’oposició i, consegüentment, del procés se-
lectiu i perden tots els seus drets en aquesta convocatò-
ria.

6.3 Fase de concurs

6.3.1 En la fase de concurs, que no té caràcter elimina-
tori, d’acord amb la certificació de mèrits a què es re-
fereix la base 3.1.c, que els aspirants han d’incloure
juntament amb la sol·licitud de participació, el tribunal
qualificador en fa la valoració de conformitat amb el
barem següent, fins a un màxim de 30 punts:

a) Pel temps de serveis prestats desenvolupant funcions
de secretari/ària transcriptor/a, o equivalent, al Parla-
ment de Catalunya, a raó de 0,4 punts per mes treballat,
fins a 20 punts.

b) Pel temps de serveis prestats a qualsevol administra-
ció pública desenvolupant funcions anàlogues a les que
estableix la base 1.2 del grup C de titulació, a raó de 0,2
punts per mes treballat, fins a 10 punts.

6.3.2 En cap cas la puntuació de la fase de concurs no
es pot aplicar per a superar les diferents proves de la
fase d’oposició.

6.3.3 El tribunal només valorarà els mèrits que estiguin
justificats fefaentment per qualsevol mitjà admès en
dret.

6.3.4 Els mèrits s’han d’acreditar documentalment dins
el termini de presentació de sol·licituds, i només s’han
de tenir en compte els prestats fins a la data de publica-
ció de la convocatòria.

Setena. Publicació dels resultats

7.1 Les qualificacions de les proves i de la fase de con-
curs es fan públiques, als efectes del que estableix l’ar-
ticle 59.5.b de la Llei 30/1992, modificat per la Llei 4/
1999, al tauler d’anuncis del Parlament. Amb aquesta
publicació es considera feta la notificació pertinent als
interessats i s’inicien els terminis als efectes de possi-
bles recursos.

7.2 La valoració dels mèrits obtinguda pels aspirants en
la fase de concurs es fa pública al mateix temps que les
qualificacions de la tercera prova.
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Els aspirants disposen d’un termini de deu dies, a
comptar de l’endemà de la publicació de l’esmentada
valoració de mèrits, per a presentar les al·legacions que
considerin necessàries.

7.3 El tribunal, un cop estimades o desestimades les
al·legacions presentades, fa pública la valoració defini-
tiva dels mèrits acreditats pels aspirants en la fase de
concurs al mateix temps que la publicació de la puntu-
ació total de la fase d’oposició i la puntuació global
obtinguda pels aspirants en el concurs oposició, que es
determina sumant les qualificacions d’ambdues fases.

7.4 En cap cas el tribunal no pot declarar que ha supe-
rat el procés selectiu un nombre d’aspirants que exce-
deixi el nombre de places convocades, i és nul·la de ple
dret qualsevol proposta que contravingui l’anterior.

En el cas d’empat en la puntuació final, l’ordre s’ha
d’establir a favor de l’aspirant que hagi obtingut la
puntuació més alta en la fase d’oposició. Si persisteix
l’empat, s’ha de resoldre a favor de l’aspirant que hagi
obtingut la puntuació més alta en la tercera prova. Si
encara persisteix, s’ha de decidir a favor de l’aspirant
que hagi obtingut millor puntuació en la primera pro-
va.

7.5 La puntuació global obtinguda pels aspirants en el
concurs oposició, de conformitat amb el que estableix
l’apartat anterior, determina els aspirants que, d’acord
amb el nombre de places convocades, han d’ésser pro-
posats pel tribunal a l’òrgan convocant perquè aquest
els nomeni funcionaris. La publicació d’aquesta pro-
posta del tribunal al tauler d’anuncis del Parlament és,
alhora, la notificació a les persones interessades.

7.6 Els candidats aprovats que no hagin estat proposats
per a ésser nomenats funcionaris, d’acord amb el nom-
bre de vacants, i que en el conjunt de l’oposició hagin
obtingut una puntuació inferior, com a màxim, en 3
punts respecte a la puntuació del darrer candidat o can-
didata proposat per a ésser nomenat funcionari o fun-
cionària de carrera, s’incorporen, d’acord amb l’ordre
de puntuació obtinguda en el conjunt de l’oposició, a
una llista d’espera per a proveir temporalment les va-
cants que es puguin produir. La selecció dels candidats
per a la provisió temporal de les vacants que es produ-
eixin s’ha de fer entre els cinc primers de l’esmentada
llista, mitjançant una entrevista en la qual s’ha de com-
provar l’adequació dels mèrits de cadascú a les funci-
ons de la plaça a cobrir. Els candidats no seleccionats
no perden l’ordre en la llista i seran cridats per al se-
güent procediment de provisió que hi pugui haver, la
qual s’ha de fer pel mateix sistema. Aquesta llista té una
vigència d’un any a comptar de la data de la proposta
de nomenament de funcionaris feta pel tribunal.

Vuitena. Proposta de nomenament

8.1 Els aspirants proposats han de presentar a la Direc-
ció de Govern Interior, en el termini de vint dies natu-
rals d’ençà de la data de publicació de la proposta de
nomenament com a funcionari o funcionària de carre-
ra, la documentació següent:

a) Una fotocòpia confrontada del títol de batxillerat
superior, o de batxillerat unificat polivalent, o del títol
de batxillerat LOGSE, o del títol de formació professi-

onal de segon grau o equivalent, o qualsevol altre títol
de nivell superior, o resguard d’haver-lo sol·licitat, o
d’haver aprovat les proves d’accés a la universitat per
a més grans de vint-i-cinc anys. Si es tracta d’un títol
obtingut a l’estranger, cal adjuntar-hi l’homologació
corresponent del Ministeri d’Educació i Cultura.

b) Un certificat mèdic oficial que acrediti que no patei-
xen cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impos-
sibiliti el compliment de les tasques pròpies de les pla-
ces a cobrir, lliurat dins els tres mesos anteriors a la data
de presentació.

c) La declaració de no estar inhabilitats per a l’exerci-
ci de les funcions públiques ni estar separats, mitjan-
çant expedient disciplinari, del servei de qualsevol ad-
ministració pública. Els aspirants que no tinguin la
nacionalitat espanyola han d’acreditar, mitjançant una
declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a
cap sanció disciplinària o condemna penal que els im-
pedeixi l’accés a la funció pública en el seu estat d’ori-
gen.

d) La declaració de no estar inclosos en cap dels supò-
sits d’incompatibilitat establerts per la legislació vigent,
o la declaració conforme se sol·licitarà l’autorització de
compatibilitat, o s’exercirà l’opció que regula l’article
10 de la Llei 21/1987, del 26 de novembre, d’incompa-
tibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.

8.2 Els aspirants proposats que no presentin la docu-
mentació requerida, llevat dels casos de força major,
que han d’ésser comprovats degudament per l’autoritat
convocant, i els que no compleixin les condicions i els
requisits exigits, no poden ésser nomenats funcionaris,
per la qual cosa queden anul·lades les seves actuacions,
sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut
incórrer en el cas de falsedat.

Novena. Nomenament de funcionaris i presa de posses-
sió

9.1 Un cop comprovada la conformitat de tots els do-
cuments presentats, la Direcció de Govern Interior ha
de presentar la proposta del tribunal pel que fa a les
persones aprovades en el procés selectiu a la Mesa del
Parlament, a fi que aquesta n’acordi el nomenament, el
qual s’ha de publicar en el Butlletí Oficial del Parla-
ment de Catalunya i en el Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya.

9.2 Els aspirants nomenats funcionaris disposen,
d’acord amb l’article 27 dels Estatuts del règim i el
govern interiors del Parlament de Catalunya, d’un pe-
ríode de trenta dies hàbils, a comptar de l’endemà de la
publicació dels nomenaments en el Butlletí Oficial del
Parlament de Catalunya, per a prendre possessió del
càrrec.

9.3 Els defectes en la documentació que impedeixin el
nomenament de la persona proposada, i també la man-
ca de jurament o promesa o de la presa de possessió,
llevat dels casos de força major, que han d’ésser com-
provats i valorats degudament per l’Administració,
comporta la pèrdua de tots els drets. En aquest cas, la
Mesa del Parlament ha de procedir a nomenar funcio-
nària la persona que hagi superat el procés selectiu que
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li segueixi en puntuació en la qualificació del tribunal.
En el cas que no hi hagi cap més aspirant que hagi su-
perat el procés selectiu que li segueixi en puntuació, la
plaça és declarada deserta.

Desena. Règim d’impugnacions

10.1 Contra aquest acord i contra els acords de l’òrgan
convocant, les persones interessades poden interposar
recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Par-
lament en el termini d’un mes a comptar de la data en
què hagi estat publicat o notificat, o, directament, re-
curs contenciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la publicació o notificació, de conformitat
amb la Llei 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

10.2 Contra els actes de tràmit de la Direcció de Govern
Interior i del tribunal qualificador que decideixin, direc-
tament o indirectament, sobre el fons de l’assumpte,
determinin la impossibilitat de continuar en el procés
selectiu, produeixin indefensió o perjudici irreparable
a drets o interessos legítims, els interessats poden inter-
posar recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament, en
el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data
de publicació al tauler d’anuncis que disposa la base
1.8.

Igualment, les persones interessades poden interposar
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2002

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

ANNEX I

I. Dret constitucional. Organització política i adminis-
trativa de l’Estat.

Tema 1

La Constitució espanyola de 1978: estructura, contin-
gut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats
públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional.

Tema 2

La Corona. Les Corts Generals. Composició, organit-
zació, atribucions i funcionament del Congrés dels Di-
putats i del Senat. El Defensor del Poble. El Govern:
designació i remoció. Relacions del Govern amb les
Corts Generals.

Tema 3

El poder judicial: funcions i principis. L’organització
judicial espanyola. El Consell General del Poder Judi-
cial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya.

Tema 4

L’organització administrativa espanyola: l’Administra-
ció central, l’Administració autonòmica, l’Administra-
ció local i l’Administració institucional.

Tema 5

Organització i funcionament de l’Administració gene-
ral de l’Estat. Òrgans superiors i òrgans directius. Òr-
gans territorials. Els delegats del Govern a les comuni-
tats autònomes.

Tema 6

L’organització territorial de l’Estat. L’Administració
local: ens que l’integren. El municipi. La província.
L’organització comarcal de Catalunya.

Tema 7

Les comunitats autònomes: constitució i competències.
Els estatuts d’autonomia: naturalesa jurídica i contingut.
Distribució de competències. Tipologia competencial.

II. Dret autonòmic (l’organització política i institucio-
nal de Catalunya).

Tema 8

L’Estatut d’autonomia de Catalunya de 1979: estructu-
ra, contingut essencial i principis fonamentals. Contin-
gut del títol preliminar. Els procediments de reforma.
Competències de la Generalitat de Catalunya: exclusi-
ves, concurrents i executives.

Tema 9

El Parlament de Catalunya: caracterització general,
elecció i funcions. El Síndic de Greuges. La Sindicatura
de Comptes. El Consell Consultiu.

Tema 10

El President de la Generalitat: elecció, cessament i fun-
cions. El Govern: composició, caràcter, atribucions i
funcions.

Tema 11

L’organització administrativa de la Generalitat de Ca-
talunya. Els organismes autònoms. L’organització ter-
ritorial de Catalunya: municipis, comarques i altres
entitats.

III. La Unió Europea

Tema 12

Configuració de la Unió Europea: els tractats origina-
ris i de modificació. Fonts del dret comunitari: els trac-
tats, el reglament, les directives. Les llibertats bàsiques
comunitàries.
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Tema 13

Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell.
El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tri-
bunal de Comptes. Mitjans financers i personals de la
Unió Europea.

IV. L’Administració pública

Tema 14

L’Administració pública: concepte. Principis constitu-
cionals. Ordenació. Classes. L’òrgan administratiu.

Tema 15

L’ordenament jurídic: la Constitució. La llei: concepte
i classes. El decret llei i el decret legislatiu.

Tema 16

El Reglament administratiu: concepte i classes. Regla-
ment i reserva de llei. Procediment d’elaboració. Ins-
truccions circulars.

V. El dret administratiu

Tema 17

L’acte administratiu: concepte i classes. La motivació
i la forma. El silenci administratiu i els actes presump-
tes.

Tema 18

L’eficàcia de l’acte administratiu. La notificació i la
publicació. Invalidesa dels actes: actes nuls i actes anul·-
lables.

Tema 19

El procediment administratiu: concepte i principis ge-
nerals.

Tema 20

Les fases del procediment administratiu: iniciació, or-
denació, instrucció i finalització. Els terminis adminis-
tratius.

Tema 21

Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici.
Els recursos administratius: concepte i classes. Recurs
ordinari i recurs de revisió. El recurs contenciós admi-
nistratiu. La responsabilitat de les administracions pú-
bliques.

Tema 22

La contractació administrativa: concepte i fonts. Prin-
cipis bàsics de la Llei de contractes de les administra-

cions públiques. La selecció del contractista. Drets i
deures del contractista i de l’Administració.

VI. La funció pública. El dret del treball

Tema 23

El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les
bases del règim estatutari dels funcionaris públics.

Tema 24

La funció pública de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya: regulació. Requisits per a l’accés a la
funció pública.

Tema 25

La provisió de llocs de treball. Sistemes de provisió:
concurs, lliure designació i altres formes d’adscripció
als llocs de treball.

Tema 26

Drets i deures dels funcionaris. Règim d’incompatibi-
litats del personal al servei de les administracions pú-
bliques. Situacions administratives del personal funci-
onari. Reingrés al servei actiu.

Tema 27

Responsabilitat civil, penal i administrativa dels funci-
onaris públics. Règim disciplinari.

VII. Dret parlamentari

Tema 28

L’estatut dels diputats: accés a la condició de diputat i
pèrdua d’aquesta condició; incompatibilitats; drets i
deures dels diputats.

Tema 29

L’organització del Parlament. La presidència. La Mesa.
Els grups parlamentaris. La Junta de Portaveus.

Tema 30

Les comissions. El Ple. La Diputació Permanent.

Tema 31

El funcionament del Parlament: les sessions, l’ordre del
dia, els debats, les votacions, el còmput de terminis.

Tema 32

El procés legislatiu del Parlament de Catalunya. Inici-
ativa, tramitació i aprovació de les lleis. L’especificitat
de la tramitació parlamentària del pressupost de la Ge-
neralitat.

4.90.10.
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Tema 33

Les funcions d’impuls i de control del Parlament de
Catalunya. Significació. Els debats generals. Les pro-
posicions no de llei i la proposta de resolució.

Tema 34

Preguntes i interpel·lacions. Les sol·licituds d’informa-
ció. Compareixences i sessions informatives. Presenta-
ció de plans i programes del Govern.

Tema 35

L’organització de l’Administració parlamentària.

VIII. Dret pressupostari

Tema 36

El pressupost públic: concepte i funció. Els principis
pressupostaris. El pressupost de la Generalitat. Elabo-
ració, aprovació i execució. Estructura del pressupost.

Tema 37

El control de l’execució del pressupost. Les modifica-
cions pressupostàries. El pressupost del Parlament: ela-
boració, execució i control. El deute públic.

4.90.10.

4. INFORMACIÓ


	Llista BOPC: 


