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reciclat en el Parlament i en els departaments de la Gene-
ralitat, adoptada el 30 d’abril de 1990.
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 3/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre els mitjans audiovisuals
de Catalunya
Tram. 255-00001/06

Adopció: Ple del Parlament
Sessió núm. 4, 15.12.1999, DSPC-P 6

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 15 de
desembre de 1999, ha debatut les propostes de resolu-
ció presentades pels grups parlamentaris, subsegüents
al debat general sobre els mitjans audiovisuals de Ca-
talunya.

Finalment, el Ple del Parlament, d’acord amb el que
disposa l’article 124 del Reglament, ha adoptat la se-
güent

RESOLUCIÓ

I. Nou marc legal del sistema de comunicacions

1. El Parlament de Catalunya manifesta que el marc
legal del sistema de comunicacions de Catalunya és
insuficient i inadequat a la realitat actual i es compro-
met a iniciar el procés necessari per a formular-ne un de
nou que permeti:

a) Definir el servei públic de ràdio i televisió i establir
un model fonamentat en la satisfacció de les necessitats
d’interès general, la pluralitat dels mitjans públics i la
independència dels privats, la neutralitat informativa,
l’accés dels grups socials i culturals als mitjans de co-
municació, la transmissió de valors democràtics i ètics,
el fet de donar prioritat a la qualitat, i també la difusió
de la llengua i la cultura catalanes.

b) Convertir el Consell Audiovisual de Catalunya
(CAC) en un ens públic independent, amb personalitat
jurídica pròpia i plena autonomia orgànica, funcional i
financera, com a l’autoritat independent en la regulació
dels mitjans de comunicació audiovisuals a Catalunya,
i dotar-lo de capacitat sancionadora. Mentre no s’aprovi
el nou text legal, el CAC ha de mantenir les seves fun-
cions actuals.

c) Organitzar la Corporació Catalana de Ràdio i Televi-
sió (CCRTV) a partir dels criteris d’independència, de
professionalitat i de viabilitat econòmica, adequar els
mitjans públics a les noves exigències dels canvis tecno-
lògics i a les demandes emergents de la societat i dotar de
més atribucions el Consell d’Administració de la CCRTV
pel que fa a la gestió i l’estratègia empresarials.

d) Fixar un marc estable per als serveis de comunica-
ció local i adequar els mitjans de comunicació local als

mateixos criteris organitzatius i de control que han de
tenir com a servei públic.

e) Garantir que els organismes rectors dels mitjans pú-
blics i l’ens regulador del sistema de l’audiovisual si-
guin integrats per experts i gestors que responguin a un
perfil professional amb un règim rigorós d’incompati-
bilitats.

2. El Parlament de Catalunya manifesta que la modifi-
cació del marc legal a què fa referència l’apartat 1 s’ha
de dur a terme en el termini de quatre mesos pel que fa
al Consell Audiovisual de Catalunya, de sis mesos pel
que fa a la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i,
per a la resta de la normativa, en el termini de sis me-
sos, a comptar del moment en què siguin aprovades les
normes de l’Estat que facin viable la legislació del Par-
lament.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pro-
moure la modificació de la Llei de l’Estat 4/1980, del
10 de gener, de l’Estatut de la ràdio i la televisió, i de
la Llei de l’Estat 46/1983, del 26 de desembre, regula-
dora del tercer canal de televisió, a fi que les freqüèn-
cies, els programes i els canals de ràdio i televisió de la
Generalitat tinguin la consideració de serveis de titula-
ritat pròpia i, en conseqüència, deixin d’ésser una con-
cessió de l’Estat.

4. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de
modificar la Llei de l’Estat 46/1983 per aconseguir la
titularitat de la Generalitat pel que fa als canals televi-
sius de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pro-
moure la modificació de la disposició addicional 44 de
la Llei de l’Estat 66/1997, del 30 de desembre, de me-
sures fiscals, administratives i de l’ordre social, a fi de
garantir que la Generalitat sigui la competent per a ator-
gar totes les concessions de les emissores de la ràdio
digital terrestre que tinguin una zona de servei dins el
territori de Catalunya.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir
la participació del Consell Audiovisual de Catalunya
(CAC) en els concursos d’atorgament de concessions
per a la gestió d’emissores de radiodifusió sonora i de
televisió, mitjançant l’emissió d’un dictamen preceptiu,
a fi de garantir la lliure competència en el sector dels
mitjans de comunicació social audiovisuals i evitar les
situacions de concentració de mitjans i l’abús de les
posicions dominants, tenint en compte que aquesta
competència també ha d’ésser recollida en el nou marc
legal del CAC i que la competència per a atorgar llicèn-
cies de ràdio i televisió ha d’ésser del Govern de la
Generalitat, ja que és una funció concurrent amb l’Ad-
ministració de l’Estat, tal com estableix la Llei de l’Es-
tat 31/1987, del 18 de desembre, d’ordenació de les
telecomunicacions, que atribueix aquesta competència
al Govern.

II. Espai català de comunicació

1. El Parlament de Catalunya manifesta que s’ha de
promoure un espai comunicacional català, basat en
acords recíprocs entre els governs de tots els territoris
de l’àmbit lingüístic català i en convenis entre les emis-
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sores de ràdio i televisió que emeten en llengua catala-
na, encara que només sigui parcialment, per treballar
conjuntament en aspectes de programació i en la pro-
jecció internacional.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pro-
moure l’augment de la presència de la llengua catala-
na en les plataformes de televisió digital per satèl·lit, per
cable i terrestre, i a Internet.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pro-
moure la modificació de la Llei de l’Estat 46/1983, a fi
de donar cobertura legal expressa a les emissions de la
Televisió de Catalunya en tots els territoris de l’àmbit
lingüístic català, i a facilitar que les transmissions de les
altres comunitats autònomes d’aquest àmbit puguin
ésser rebudes també a Catalunya.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pro-
moure la modificació de la Llei de l’Estat 31/1987, a fi
de donar cobertura legal expressa a les emissions de
Catalunya Ràdio en tots els territoris de l’àmbit lingüís-
tic català, i a facilitar que les transmissions de les altres
comunitats autònomes d’aquest àmbit puguin ésser re-
budes també a Catalunya.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprofi-
tar les potencialitats derivades del marc impulsat per la
Generalitat i Localret per aconseguir que el sistema de
comunicació per cable de banda ampla arribi amb la
màxima simultaneïtat possible a tot el territori de Cata-
lunya, amb l’objectiu d’evitar desequilibris territorials.

III. Principis generals dels mitjans de comunicació

III.I. Pluralitat informativa, cultural i lingüística

El Parlament de Catalunya insta el Govern a vetllar
perquè tots els mitjans de comunicació amb difusió a
Catalunya apliquin el que determinen les directives
europees, la Constitució espanyola i l’Estatut d’autono-
mia pel que fa a la pluralitat informativa, cultural i lin-
güística.

III.II. Protecció dels drets dels teleespectadors

El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir el
marc jurídic de protecció dels drets dels teleespec-
tadors, d’acord amb la Llei de l’Estat 22/1999, del 7 de
juny, de modificació de la Llei 25/1994, del 12 de ju-
liol, per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic es-
panyol la Directiva del Consell d’Europa 89/552, del 3
d’octubre de 1989, sobre la coordinació de disposicions
legals, reglamentàries i administratives dels estats
membres relatives a l’exercici d’activitats de radiodifu-
sió televisiva.

III.III. Estatuts de redacció

1. El Parlament de Catalunya considera del tot neces-
sari que tots els mitjans de comunicació, tant els públics
com els privats, prenguin les mesures necessàries per a
generalitzar els estatuts i els consells de redacció.

2. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat
que els òrgans de direcció dels diversos mitjans de rà-
dio i televisió facilitin la implantació d’un estatut de
redacció, amb la creació consegüent d’un comitè pro-
fessional i la delimitació de competències del consell

de redacció, i que aquesta implantació es dugui a terme
urgentment en els mitjans públics, en la línia de l’esta-
tut de què disposen els professionals dels mitjans de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.

III.IV. Els mitjans de comunicació privats

El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat
d’aconseguir el compliment dels criteris de servei pú-
blic de les emissions de les televisions de gestió priva-
da i, en conseqüència, la modificació de la Llei de l’Es-
tat 10/1988, del 3 de maig, de televisió privada, pel que
fa a aquest objectiu, als criteris de territorialitat i a les
funcions culturals, socials i lingüístiques.

IV. Els mitjans de comunicació públics

IV.I. Mecanismes de control

1. El Parlament de Catalunya, davant la radical i com-
plexa transformació dels models d’emissió i de difusió
que deriva de la revolució tecnològica a què assistim i
davant l’evidència que la comunicació constitueix un
element cabdal per al desenvolupament de la nostra
societat, considera imprescindible garantir una ràdio i
una televisió públiques que puguin donar una respos-
ta eficaç a la demanda d’informació veraç, plural i in-
dependent del conjunt de la societat catalana, i dotar-les
dels mecanismes de control de llurs continguts i gestió
que garanteixin la finalitat per a la qual foren creades,
assegurant que els ciutadans i ciutadanes coneguin la
diversitat d’opinions i de realitats que s’esdevenen en
una societat plural com la nostra.

2. El Parlament de Catalunya acorda presentar una pro-
posició de llei a les Corts Generals que modifiqui l’ar-
ticle 2 de la Llei de l’Estat 4/1980, a fi que la Genera-
litat de Catalunya pugui determinar lliurement el mo-
del d’organització i de control de la Corporació Cata-
lana de Ràdio i de Televisió, tenint en compte la capa-
citat d’autoorganització que preveu l’article 8 de la Llei
de l’Estat 46/1983, d’acord amb les disposicions de
l’Estatut d’autonomia.

IV.II. Compliment de la funció cultural i educativa

1. El Parlament de Catalunya considera del tot neces-
sari que el Consell d’Administració de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió prengui les mesures ne-
cessàries per a promoure en les seves empreses filials
la producció de programes de caràcter informatiu i
divulgatiu i de qualitat, que accentuïn la funció cultu-
ral i educativa que tenen encomanada i difonguin,
especialment, els valors democràtics, cívics i ètics, i
també els drets humans.

2. El Parlament de Catalunya considera del tot neces-
sari que el Consell d’Administració de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió prengui les mesures ne-
cessàries perquè els programes que s’emeten en una
franja horària destinada principalment al públic infan-
til i juvenil no fomentin ni la violència, ni la discrimi-
nació, ni la xenofòbia, ni altres conductes socialment
rebutjables i perjudicials per als menors.

3. El Parlament de Catalunya considera del tot neces-
sari que el Consell d’Administració de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió prengui les mesures ne-
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cessàries per a promoure, per mitjà dels programes de
ràdio i de televisió de les seves empreses filials, l’emis-
sió de continguts que reconeguin i enforteixin el paper
de la dona, tant en el vessant social com en el profes-
sional, i eliminin el tracte discriminatori o vexatori en-
vers les dones.

4. El Parlament de Catalunya considera del tot necessari
que el Consell d’Administració de la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió prengui les mesures necessàries per
a impedir, en les emissions de les seves empreses filials,
tot tipus de manifestació que atempti contra la dignitat de
les persones o que comporti discriminació per raó de raça,
de sexe, de religió o d’ideologia.

5. El Parlament de Catalunya considera del tot neces-
sari que el Consell d’Administració de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió prengui les mesures ne-
cessàries perquè en els continguts de la programació de
les seves empreses filials es potenciïn els missatges de
tolerància i de solidaritat envers les minories ètniques
i culturals que facilitin la integració social d’aquests
col·lectius i s’estimuli alhora el rebuig de tot tipus de
xenofòbia.

6. El Parlament de Catalunya considera del tot neces-
sari que el Consell d’Administració de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió prengui les mesures ne-
cessàries perquè els espais d’entreteniment i, en gene-
ral, tota la programació potenciïn la institució familiar
com a nucli bàsic de la societat i com a xarxa de soli-
daritat entre generacions.

IV.III. Participació del teixit associatiu

El Parlament de Catalunya considera del tot necessari
que el Consell d’Administració de la Corporació Cata-
lana de Ràdio i Televisió prengui les mesures necessà-
ries perquè, atesa la importància del teixit associatiu a
Catalunya, la veu de les organitzacions cíviques i cul-
turals sigui reflectida en la programació de les seves
empreses filials.

IV.IV. Control dels continguts dels anuncis

El Parlament de Catalunya considera del tot necessari
que el Consell d’Administració de la Corporació Cata-
lana de Ràdio i Televisió prengui les mesures necessà-
ries per a establir un acord d’autocontrol amb les em-
preses de publicitat, de manera que els anuncis que
s’emetin en els mitjans de comunicació no continguin
missatges sexistes o fomentadors de la violència o la
discriminació.

V. Corporació Catalana de Ràdio i Televisió

V.I. Finançament

El Parlament de Catalunya considera que s’ha de garan-
tir un marc de finançament estable i de sanejament eco-
nòmic per als mitjans de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió, a partir de l’any 2000, basat en un
contracte programa plurianual que especifiqui els ob-
jectius a partir de la definició del servei públic.

V.II. Renovació del Consell d’Administració

El Parlament de Catalunya acorda renovar, d’una ma-
nera immediata, la composició del Consell d’Adminis-

tració de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió,
sens perjudici de l’aprovació del nou marc jurídic
d’aquesta entitat.

V.III. Nomenament del director o directora general

El Parlament de Catalunya acorda que, mentre la nova
llei no estableixi el procediment per a nomenar el direc-
tor o directora general de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió, aquest nomenament s’ha de fer amb
el consens del Consell d’Administració i correspon al
Govern, d’acord amb la Llei 10/1983, del 30 de maig,
de creació de l’ens públic Corporació Catalana de Rà-
dio i Televisió i de regulació dels serveis de radiodifu-
sió i televisió de la Generalitat de Catalunya.

V.IV. Incorporació en els organismes governamentals
internacionals

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les
gestions necessàries davant el Govern de l’Estat per a
incorporar la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
a la Unió Europea de Radiodifusió i als altres organis-
mes intergovernamentals o internacionals afins, d’a-
cord amb el que determina la disposició addicional cin-
quena de la Llei de l’Estat 46/1983.

VI. Control parlamentari

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a infor-
mar-lo periòdicament de totes les aportacions econòmi-
ques que, per mitjà de subvencions o d’inserció d’anun-
cis, faci a qualsevol mitjà de comunicació.

2. El Parlament de Catalunya acorda ampliar les tas-
ques de la Comissió de Control Parlamentari de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió a tots els àmbits
audiovisuals, inclosos els nous serveis de comunicació
i de telecomunicació.

VII. Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reconèi-
xer el Centre de Producció TVE - Catalunya (Sant
Cugat del Vallès) com a productor audiovisual, a con-
centrar-hi la producció de la segona cadena de la tele-
visió estatal i, per tant, a impulsar un nou paper per al
Consell Assessor de Ràdio Televisió Espanyola a Cata-
lunya modificant, si cal, la llei que en regula el funci-
onament.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a vetllar
pel manteniment i la potenciació de Ràdio 4 i de la pro-
gramació en català de Televisió Espanyola i, espe-
cialment, a prendre les mesures necessàries per a
revaloritzar el paper del Consell Assessor de Ràdio
Televisió Espanyola a Catalunya perquè pugui complir
les tasques que li corresponen.

VIII. Els mitjans de comunicació locals

1. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de
precisar el marc legal de les ràdios i les televisions lo-
cals, per la qual cosa insta el Govern a fer les gestions
oportunes perquè el Govern de l’Estat estableixi el
marc regulador d’aquestes ràdios i televisions.
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2. El Parlament de Catalunya considera del tot neces-
sari que la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
impulsi línies de col·laboració i acords amb les ràdios i
les televisions locals de titularitat pública de Catalunya,
a fi de propiciar un aprofitament més bo dels recursos
materials i humans i garantir la qualitat dels serveis, tot
respectant l’autonomia necessària dels diferents mit-
jans.

IX. Els professionals dels mitjans de comunicació

1. El Parlament de Catalunya fa palès el seu reconeixe-
ment als professionals dels mitjans de comunicació,
atesos els esforços que han fet en defensa d’una ràdio
i una televisió de qualitat, plurals i independents.

2. El Parlament de Catalunya expressa la seva preocu-
pació per la precarietat laboral en què es troben diver-
sos col·lectius professionals dels mitjans d’informació
i audiovisuals, inclosos els d’alguns mitjans públics, i
manifesta que s’ha de regular la situació contractual de
tots els professionals que intervenen en el procés d’ela-
boració i difusió d’informació i de programació en tas-
ques pròpies de plantilla, i també les tarifes per als
col·laboradors eventuals, i que s’han d’estudiar noves
modalitats de contractació.

3. El Parlament de Catalunya manifesta la convenièn-
cia que s’arribi tan aviat com sigui possible a un acord
entre els sindicats representatius i les empreses del món
de la comunicació, incloses les públiques, per a acon-
seguir la regulació de les pràctiques dels estudiants de
periodisme i comunicació audiovisual en els diferents
mitjans, de manera que es limiti el percentatge màxim
d’estudiants en pràctiques per a redacció, que es fixi la
figura del tutor o tutora d’empresa i que, com a norma
general, els estudiants en pràctiques no ocupin llocs de
feina estructural.

X. La indústria audiovisual

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Impulsar el desenvolupament de la indústria audiovi-
sual de Catalunya amb les mesures oportunes de fo-
ment i mitjançant la constitució d’una entitat que agru-
pi administracions i empreses concernides.

b) Crear un organisme que tingui com a missió la po-
tenciació de la indústria audiovisual del país, amb les
funcions bàsiques de promoure el nou talent, els mit-
jans de finançament, l’organització de la producció i la
comercialització a l’exterior.

2. El Parlament de Catalunya manifesta la convenièn-
cia que el Centre de Producció TVE - Catalunya (Sant
Cugat del Vallès), Televisió de Catalunya i les televisi-
ons locals col·laborin en el futur en la potenciació de la
indústria audiovisual catalana.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les
gestions oportunes perquè s’assoleixi una participació
proporcional de la indústria audiovisual catalana en la
programació de Televisió Espanyola i de les cadenes de
televisió privades, i complir així la Directiva del Con-
sell d’Europa 89/552, relativa a una televisió sense
fronteres.

4. El Parlament de Catalunya encomana a la Corpora-
ció Catalana de Ràdio i Televisió que compleixi la Di-
rectiva del Consell d’Europa 89/552, relativa a una te-
levisió sense fronteres, pel que fa als percentatges de
producció local audiovisual independent.

XI. Les noves tecnologies

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pro-
moure la creació d’un gran portal a Internet per al món
audiovisual i de comunicació català.

2. El Parlament de Catalunya acorda que la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió disposi d’una estratègia
específica en el camp d’Internet, amb els objectius de
promoure l’ús de la xarxa amb continguts catalans,
aconseguir una audiència fidel i obrir noves línies d’in-
gressos, entre altres, i que negociï i assoleixi acords de
coproducció i joint ventures amb empreses líders mun-
dials en el sector dels continguts a Internet, per a fer
possible un triple objectiu:

a) Que els continguts en català de productes internaci-
onals de qualitat i de gran consum pels usuaris estiguin
disponibles a Internet.

b) Que es publiquin continguts de producció original
catalana –en català o en altres llengües– en mitjans
d’Internet d’àmbit internacional i de gran prestigi.

c) Que Catalunya i els seus mitjans de comunicació
públics siguin coneguts per mitjà d’aquestes empreses,
i que el català figuri dins el catàleg de llengües en què
publiquen llurs serveis.

3. El Parlament de Catalunya, atès que l’agilitat és un
element clau per a actuar en el sector d’Internet, acor-
da que la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió exe-
cuti l’estratègia del grup a la xarxa, en coherència amb
la missió que la Corporació té encomanada, la qual ha
d’ésser explotada amb criteris empresarials i de rendi-
bilitat.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a prendre
les mesures necessàries per a difondre al màxim les
noves tecnologies de la comunicació i la informació i
perquè la ciutadania hi pugui tenir accés universal.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a convo-
car dins l’any 2000 els concursos per a concedir la ges-
tió de les noves emissores i cadenes de la televisió di-
gital terrestre i de la ràdio digital terrestre en l’àmbit de
Catalunya, d’acord amb el que disposen els denominats
plans tècnics nacionals de l’Estat.

XII. Creació del Museu de la Ràdio i la Televisió

El Parlament de Catalunya, atès que aquest any 1999 es
commemora el setanta-cinquè aniversari de l’emissió
des de Barcelona del primer missatge radiofònic, ins-
ta el Govern a emprendre les accions necessàries per a
crear i instal·lar, amb caràcter permanent, el Museu de
la Ràdio i la Televisió.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 1999

El secretari quart El president del Parlament
Isidre Gavín i Valls Joan Reventós i Carner
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG,
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre la presenta-
ció al Parlament d’un Pla d’actuació
contra la plaga de la processionària
del pi
Tram. 250-00079/06

Retirada

Retirada per la portaveu del G. P. Popular (Reg. 1173).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
21.12.1999.

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació de la
Llei 13/1989, d’organització, procedi-
ment i règim jurídic de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, del De-
cret Legislatiu 1/1991, pel qual s’apro-
va la refosa de les lleis 3/1985 i 21/
1990, de la Comissió Jurídica Asses-
sora, i de la Llei 7/1996, d’organització
dels serveis jurídics de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya
Tram. 200-00001/06

Text presentat
Reg. 1542 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Maria Via i Redons, Secretari del Govern i de
Relacions amb el Parlament,

CERTIFICO: Que en la sessió del Govern de la Generali-
tat de Catalunya, celebrada el dia 30 de juliol de 1997,
es va prendre, entre d’altres, l’acord que es reprodueix
a continuació:

«A proposta del conseller de la Presidència s’aprova
l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 13/
1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment
i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, del Decret legislatiu 1/1991, de 25 de març,
pel qual s’aprova la refosa de les lleis 3/1985, de 25 de
març, i 21/1990, de 28 de desembre, de al comissió
jurídica assessora, i de la Llei 7/1996, de 5 de juliol,
d’organització dels serveis jurídics de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya i s’autoritza l’esmentat
conseller perquè el presenti al Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present
certificat a Barcelona, el catorze de desembre de mil
nou-cents noranta-nou.

Josep Maria Via i Redons

2.10.25.
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PROJECTE DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 13/1989,
DE 14 DE DESEMBRE, D’ORGANITZACIÓ, PROCEDIMENT I
RÈGIM JURÍDIC DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT

DE CATALUNYA, DEL DECRET LEGISLATIU 1/1991, DE 25 DE

MARÇ, PEL QUAL S’APROVA LA REFOSA DE LES LLEIS 3/1985,
DE 25 DE MARÇ, I 21/1990, DE 28 DE DESEMBRE, DE LA

COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA, I DE LA LLEI 7/1996, DE 5
DE JULIOL, D’ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS JURÍDICS DE

L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La present llei té per finalitat facultar el president per
crear i determinar el nombre, denominació i competèn-
cia dels departaments de la Generalitat, així com facul-
tar el Govern per determinar el règim de relacions o
l’adscripció d’altres òrgans, abans regulat per normes
amb rang de llei.

ARTICLE ÚNIC

1. L’apartat 2 de l’article 9 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic
de la Generalitat de Catalunya, queda redactat de la
manera següent: «La creació i determinació del nom-
bre, la denominació i l’àmbit de competència respectiu
dels departaments en què s’estructura l’Administració
de la Generalitat s’estableixen per Decret del president
de la Generalitat.»

2. L’article 2 del Decret legislatiu 1/1991, de 25 de
març, pel qual s’aprova la refosa de les lleis 3/1985, de
25 de març, i 21/1990, de 28 de desembre, de la Comis-
sió Jurídica Assessora, adopta la redacció següent:

«Relacions amb el Govern.

»La Comissió Jurídica Assessora es relaciona amb el
Govern de la Generalitat mitjançant el Departament
que el propi Govern determini.»

3. L’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 7/1996, de 5 de
juliol, d’organització dels serveis jurídics de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya, resta redactat de
la següent manera: «El Gabinet Jurídic de la Generali-
tat i les unitats que en depenen resten adscrits al Depar-
tament que determini el Govern».

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta llei entra en vigor el mateix dia de la seva pu-
blicació en el Diari Oficial de la Generalitat.

ANTECEDENTS DEL PROJECTE

1. Normativa
2. Marc normatiu
3. Justificació de la disposició
4. Llista de disposicions afectades
5. Taula de vigències
6. Estudi econòmic
7. Informe jurídic
8. Certificat del Consell Tècnic de la Generalitat

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei del Servei Català
d’Ocupació
Tram. 202-00032/06

Presentació: Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 1208 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 21.12.1999

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 del Servei Català d’Ocupa-
ció.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 1999

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La situació d’atur en la que es trobem algunes persones
és una de les pitjors circumstàncies individuals i col·-
lectives que poden observar en la nostra societat. Indi-
vidual perquè nega a la persona que la pateix la possi-
bilitat d’obtenir una autonomia econòmica que, en
molts casos, resulta imprescindible per garantir el seu
desenvolupament com a persona, i col·lectiva perquè
comporta alhora un desaprofitament dels recursos hu-
mans en la construcció del projecte social comú. Tot
això sense tenir en compte el cost econòmic que suposa
mantenir aquesta situació en termes de dignitat perso-
nal.

Actuar de manera eficient sobre la problemàtica de la
desocupació requereix una actuació en diferents àmbits
que no són contradictoris, sinó complementaris.

Tots els organismes internacionals (OCDE, UE,...) co-
incideixen en què un entorn macroeconòmic no dissu-
asiu per al foment de l’economia productiva és un fac-
tor necessari però no suficient per a la creació d’ocupa-
ció, i per extensió, per a la resolució de la problemàti-
ca de l’atur. Aquest fet és el que demostra que segueix
essent vigent la idea que per crear ocupació és neces-
sari actuar tant en el camp de l’oferta com en el de la
demanda, però es fa necessari reconèixer que les for-
mes d’actuació s’han d’adaptar als canvis que s’estan
produint.

A més a més d’aquestes línies d’actuació sobre la de-
manda i l’oferta de treball, es torna a produir un fort
consens en tres elements addicionals sobre les políti-
ques ocupacionals: la necessitat de relacionar les polí-
tiques passives (pagament de prestacions i subsidis)
amb les polítiques actives, la conveniència de desenvo-
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lupar polítiques actives de foment de l’ocupació per a
col·lectius específics que es troben en risc potencial de
marginació laboral i per extensió social, i que aquestes
actuacions es concretin mitjançant l’acord dels agents
socials, econòmics, institucionals educatius implicats
en unitats territorials amb un grau de cohesió i homo-
geneïtat.

L’actual organització dels serveis públics d’ocupació a
Catalunya no ha assolit una unitat de direcció i gestió,
és encara el resultat d’una suma d’iniciatives pròpies i
transferències de gestió assumides.

Les transferències assumides el gener de 1998 han pro-
duït que la Generalitat passi d’ésser una administració
col·laboradora de l’INEM a, per la via dels fets, l’Ad-
ministració de referència pel que fa a les polítiques
ocupacionals. Aquest fet, per si sol ja justifica aquesta
llei, però fruit dels canvis esmentats es fa evident la
necessitat que des de la seva creació aquest òrgan
s’adapti a les noves situacions, tot pensant a donar res-
posta a les noves formes de les demandes de serveis
ocupacionals.

Els serveis públics d’ocupació actuals han d’evolucio-
nar per poder donar una resposta útil a la desocupació
en les seves noves característiques, i al mateix temps
contribuir a generar la ingent necessitat d’ocupacions
que provenen de l’accelerat procés d’activació que ha
tingut la població espanyola i, més encara, la catalana.

La innovació dels serveis ocupacionals s’ha de fer te-
nint present que el seu paper se situa tant en la gestió de
les noves necessitats que genera la demanda d’ocupa-
ció, com en l’aproximació a l’àmbit de la col·laboració
a les fonts de creació d’ocupació; és en aquest sentit
que, tot i mantenint les seves característiques de servei
públic i gratuït, no és contradictori afavorir la partici-
pació, en la definició de les polítiques d’actuació, dels
agents econòmics i socials representatius, dels esta-
ments educatius així com d’altres nivells de l’adminis-
tració (local i supralocal) . Vertebrar i materialitzar el
triangle territori-empresa-coneixement, mitjançant els
seu agents representatius és un dels mitjans de gestió
per assolir els objectius de l’organisme que crea aquesta
llei.

La innovació del serveis d’ocupació ha d’arribar tam-
bé a l’àmbit de la gestió, tot buscant la corresponsa-
bilització i la participació efectives d’aquells agents
socials i econòmics representatius, administracions i
entitats, preferentment sense afany de lucre, que com-
parteixin un interès i uns objectius comuns, a partir de
la seva implicació en els necessaris «Acords Territori-
als per l’Ocupació», que son una planificació estratègi-
ca i concertada de dimensió local o supralocal adreça-
da a desenvolupar polítiques de creació d’ocupació i de
foment empresarial en el seu àmbit

El text de la Carta Magna estableix una distribució de
competències entre Estat i comunitats autònomes sobre
les matèries relacionades amb l’ocupació i que són les
següents:

1. L’Estat té competències exclusives sobre: la regula-
ció de les condicions bàsiques que garanteixen la igual-
tat de tots els espanyols en l’exercici dels drets i en el

compliment dels deures constitucionals, en l’art. 149.1,
núm.1. i la legislació laboral; sens perjudici de la seva
execució pels òrgans de les comunitats autònomes, en
l’art. 149.1 núm. 7.

2. Els poders públics - Estat i comunitats autònomes
formen part dels poders públics -, promouran una po-
lítica orientada a la plena ocupació, en l’art. 40.1, així
com una política que garanteixi la formació i la readap-
tació professional, en l’art. 40.2.

3. Les comunitats autònomes poden desenvolupar me-
sures de política d’ocupació fent servir articles de la
Constitució que els atorguen competències sobre polí-
tica econòmica (articles: 148.1 núm. 13, 149.1.13 i
131) que, d’altra banda, la pròpia constitució ha volgut
que tingui sempre una orientació vers l’ocupació.

A l’Estatut de Catalunya s’estableix en relació a l’ocu-
pació, que:

1. Correspon a la Generalitat, en els termes d’allò que
es disposa en els articles 38, 131 i 149, la competència
exclusiva de les matèries següents: planificació econò-
mica de Catalunya, indústria, desenvolupament i exe-
cució dels plans establerts per l’Estat per a la reestruc-
turació de sectors industrials i el sector públic a Cata-
lunya, en el seu art. 12.

2. Correspon a la Generalitat la funció executiva de la
legislació de l’Estat en matèria laboral assumint les fa-
cultats, competències i serveis que en aquest àmbit i a
nivell d’execució ostenta actualment l’Estat respecte a
les relacions laborals, sense perjudici de l’alta inspec-
ció del mateix, en el seu art. 11.

3. Es faculta la Generalitat per constituir institucions
que fomentin la plena ocupació.

Així doncs, aquesta Llei de creació del Servei Català
d’Ocupació té com a objecte el màxim aprofitament del
marc jurídic actual per tal de desenvolupar l’ordenació
del sistema d’ocupació de Catalunya que permeti fer
efectiu l’objectiu constitucional de la plena ocupació.

El Servei Català d’ocupació es configura com un orga-
nisme públic de caràcter institucional seguint el model
d’ens de caràcter institucional que es va configurar amb
el Servei Català de Salut, en la llei 15/1990. Això per-
met que estigui composat pels recursos i els mitjans
propis de la Generalitat, així com els transferits per
l’Administració Central de l’Estat, els que s’adscriguin
de forma concertada amb les administracions locals, les
organitzacions empresarials, les organitzacions sindi-
cals, o de forma funcional mitjançant conveni amb les
entitats sense ànim de lucre, així com aquells que si-
guin necessaris per assolir els seus objectius amb les
entitats amb ànim de lucre.

El principis rectors de la seva actuació seran: igualtat
d’oportunitats i d’accés a l’ocupació, equitat en les se-
ves prestacions i solidaritat mitjançant els programes de
foment de l’ocupació

Organitza i gestiona la seva actuació sota els criteris d’in-
tegritat, gratuïtat, participació comunitària, complemen-
tarietat i coordinació dels esforços, subsidiarietat de tots
els recursos i programes existents en l’àmbit de gestió
de la Generalitat de Catalunya així com a tota la soci-
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etat, adreçats vers la promoció de l’ocupació, la preven-
ció, protecció i reducció de la desocupació, la millora
de la ocupabilitat de les persones en atur i la transparèn-
cia del mercat de treball mitjançant el Pla d’ocupació
de Catalunya.

El Servei Català d’Ocupació s’estructura en base a tres
àmbits: serveis centrals, serveis territorials i serveis
locals i/o comarcals; en cadascun dels àmbits existiran
òrgans de direcció i òrgans de participació amb presèn-
cia dels agents econòmics, socials i les administracions
locals.

Es configura des del seu inici com una peça perfecta-
ment encaixable en el model de sistema públic estatal
d’ocupació, del que ha de formar part, i que ha de sor-
tir de la necessària reforma.

El Pla d’Ocupació de Catalunya

L’altre gran instrument d’actuació en el terreny de
l’ocupació que preveu la present llei és el Pla d’ocupa-
ció de Catalunya.

El Pla d’ocupació de Catalunya és l’element central
d’ordenació, de planificació i de coordinació de la po-
lítica d’ocupació en l’àmbit de les competències de la
Generalitat.

El Pla ha d’ésser el resultat d’un procés d’anàlisi i de
prospectiva, consensuat amb les forces socials i econò-
miques representatives i les administracions que hi for-
men part del Servei Català d’Ocupació mitjançant els
seus òrgans de Direcció.

El Pla d’ocupació de Catalunya contemplarà:

1. Els objectius del Pla que s’orientaran vers la creació
de llocs de treball, la reducció del nombre de persones
en atur, la millora de l’ ocupabilitat i un increment de
la transparència del mercat de treball, mitjançant una
adequada gestió de la col·locació i de l’adopció de me-
sures que possibilitin la informació, l’orientació, la for-
mació i la promoció professional.

2. La durada del Pla que serà trianual i contemplarà una
concreció quantificada i periodificada dels objectius i
dels programes.

3. Potenciarà i integrarà els Acords Territorials per
l’Ocupació subscrits en els diferents àmbits territorials
per les administracions locals i els representants de les
administracions locals, els agents socials i econòmics .
Aquest acords territorials contindran els objectius i els
programes específics que suposin l’aplicació dels ob-
jectius generals del Pla dins de cada sector econòmic,
col·lectiu o territori.

4. El Pla disposarà dels instruments i mitjans per asse-
gurar l’assoliment dels seus objectius. Es nodrirà dels
recursos econòmics destinats a finançar les polítiques
ocupacionals, concretant les diferents fonts del seu fi-
nançament (pressupostos de la Generalitat, transferèn-
cies de l’Administració central de l’Estat i Fons Euro-
peus)

5. El Pla fixarà els mecanismes per a la seva avaluació,
seguiment i revisió.

TÍTOL 1

DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1. OBJECTE

La present llei té per objecte l’ordenació del sistema
d’ocupació de Catalunya que permeti fer efectiu l’ob-
jectiu de la plena ocupació previst en l’article 40.1 i
concordants de la Constitució Espanyola dins el terri-
tori de la Generalitat, en el marc de les competències
que li atribueixen l’article 52 de l’Estatut d’Autonomia
i en el respecte a les competències exclusives de l’ad-
ministració de l’Estat.

ARTICLE 2. PRINCIPIS INFORMADORS

La gestió, l’ordenació i l’organització de les polítiques
d’ocupació de Catalunya, en els termes establerts en
aquesta Llei, s’ajusta als principis informadors se-
güents:

a) Concepció integral i integrada de les polítiques
d’ocupació a Catalunya, fent especial èmfasi en la pro-
moció de l’ocupació, la prevenció, reducció i protecció
de la desocupació, la millora de l’ocupabilitat de les
persones en atur i la transparència del mercat de treball

b) Igualtat d’oportunitats i d’accés a l’ocupació, vet-
llant perquè no es produeixin discriminacions per raó
de raça, sexe, edat, estat civil, religió, opinió, origen,
condició social o llengua.

c) Solidaritat mitjançant els programes de foment de
l’ocupació que constitueixen un mecanisme d’acció
positiva vers els col·lectius amb especials dificultats
d’inserció laboral, les zones geogràfiques amb més
concentració d’atur i/o amb situació de crisi.

d) Protecció de la mobilitat ocupacional i geogràfica
dins i fora del territori de Catalunya

e) Universalització per a tots els ciutadans residents a
Catalunya dels serveis ocupacionals de caràcter indivi-
dual o col·lectiu

f) Equitat en la prestació dels serveis ocupacionals, això
requereix una organització en el territori que mitjançant
un nivell d’accessibilitat raonable permeti fer-les efec-
tives

g) Complementarietat i coordinació dels esforços entre
totes les administracions actuants i els agents econò-
mics i socials representatius del mon del treball.

h) Descentralització i desconcentració de la gestió.

i) Subsidiarietat. La gestió de les polítiques ocupacio-
nals es realitzarà en l’àmbit en què es doni el major
nivell d’eficiència, procurant la màxima aproximació a
les fonts de creació d’ocupació i d’existència de de-
manda activa d’ocupació.

j) Participació comunitària en la formulació de la polí-
tica d’ocupació i el control de la seva execució.

k) Racionalització, eficàcia, simplificació i eficiència
de l’organització dels serveis ocupacionals.
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TÍTOL 2

DEL SERVEI CATALÀ D’OCUPACIÓ

ARTICLE 3. OBJECTIU

Per portar a terme una adequada organització i ordena-
ció del sistema d’ocupació de Catalunya, es crea el
Servei Català d’Ocupació, que té com a objectiu últim
el manteniment i la millora del nivell d’ocupació en la
recerca de l’objectiu constitucional de la plena ocupa-
ció, mitjançant el desenvolupament de les funcions que
li són encomanades. És configurat per els recursos pú-
blics i de cobertura de Catalunya, en els termes que
preveu l’article 5.

ARTICLE 4. NATURALESA

1. El Servei Català d’Ocupació és un ens públic de ca-
ràcter institucional, dotat de personalitat jurídica pròpia
i plena capacitat per al compliment de les seves finali-
tats, adscrit al Departament de Treball, que es regeix
pels preceptes d’aquesta Llei i les seves disposicions
complementàries de desenvolupament.

2. En l’exercici de les seves funcions de gestió, el Ser-
vei Català d’Ocupació, i la totalitat dels organismes
dotats de personalitat que en depenen, si n’és el cas,
gaudiran de la reserva de noms i dels beneficis, les
exempcions i les franquícies de qualsevulla naturalesa
que la legislació atribueixi a l’Administració de la Ge-
neralitat

ARTICLE 5. RECURSOS

Configuren el Servei Català d’Ocupació :

a) Els centres, els serveis i els establiments de la Gene-
ralitat destinats a la promoció de l’ocupació, la preven-
ció, reducció i protecció de la desocupació, la millora
de la ocupabilitat de les persones en atur i la transparèn-
cia del mercat de treball, inclosos els transferits de la
Seguretat Social i de l’Administració institucional, que
s’hi integren a tots els efectes.

b) Els centres, els serveis i els establiments de les Di-
putacions catalanes, dels Ajuntaments i de les altres
entitats locals de Catalunya destinats a la promoció de
l’ocupació, la prevenció i reducció de la desocupació,
la millora de l’ocupabilitat de les persones en atur i la
transparència del mercat de treball, que s’hi integren o
adscriuen funcionalment, en els termes que prevegin els
respectius concerts subscrits a aquests efectes, segons
correspongui

c) Els centres, els serveis i els establiments de les orga-
nitzacions sindicals i empresarials de Catalunya desti-
nats a la promoció de l’ocupació, la prevenció i reduc-
ció de la desocupació, la millora de l’ocupabilitat de les
persones en atur i la transparència del mercat de treball,
que s’hi integren o adscriuen funcionalment, en els ter-
mes que prevegin els respectius concerts subscrits a
aquests efectes, segons correspongui.

d) Els centres, els serveis i els establiments de les enti-
tats sense afany de lucre destinats a la promoció de
l’ocupació, la prevenció i reducció de la desocupació,
la millora de l’ocupabilitat de les persones en atur i la
transparència del mercat de treball, que s’hi integren o

adscriuen funcionalment, en els termes que prevegin els
respectius concerts subscrits a aquests efectes, segons
correspongui.

e) Els centres, els serveis i els establiments de les enti-
tats no incloses en els epígrafs anteriors, amb preferèn-
cia de les entitats sense afany de lucre, destinats a la
promoció de l’ocupació, la prevenció i reducció de la
desocupació, la millora de l’ocupabilitat de les perso-
nes en atur mitjançant els quals sigui imprescindible
satisfer necessitats del sistema públic d’ocupació a
l’empara dels pertinents convenis de col·laboració, que
s’hi adscriuen funcionalment.

ARTICLE 6. FINALITATS

1. Són finalitats del Servei Català d’Ocupació :

a) L’adequada distribució dels recursos ocupacionals en
tot el territori, tenint en compte les característiques
socioeconòmiques i poblacionals de Catalunya.

b) L’òptima distribució dels mitjans econòmics afectes
al finançament dels serveis i les prestacions que confi-
guren el sistema públic d’ocupació i de cobertura pú-
blica.

c) La coordinació de tot el dispositiu ocupacional pú-
blic i de cobertura pública i la millor utilització dels
recursos disponibles.

d) La integració de les actuacions existents relatives a
la promoció de l’ocupació i la protecció de la desocu-
pació.

e) La prestació dels serveis de promoció de l’ocupació
i de prevenció, reducció i protecció de la desocupació,
de millora de l’ocupabilitat de les persones en atur i la
transparència del mercat de treball.

f) La humanització dels serveis ocupacionals, mante-
nint el màxim respecte a la dignitat de la persona i a la
llibertat individual.

g) La millora i el canvi progressiu cap a la qualitat i la
modernització dels serveis.

h) L’estímul i el sosteniment de la investigació cientí-
fica en l’àmbit de l’ocupació.

i) L’actualització harmònica, eficient i coordinada del
sistema públic d’ocupació de Catalunya, tant dels equi-
pament com dels mitjans tècnics i personals.

2. El Servei Català d’Ocupació compta amb una orga-
nització adequada que permeti:

a) Una atenció integral de l’ocupació, comprensiva tant
de la promoció de l’ocupació com de la prevenció, la
reducció i la protecció de la desocupació com de la
millora de l’ocupabilitat de les persones en atur i la
transparència del mercat de treball

b) Garantir l’accés a una ocupació digna com a dret
inalienable de la població catalana, a través de l’estruc-
tura del Servei Català d’Ocupació, en condicions d’un
escrupolós respecte a la intimitat personal, a la lliber-
tat individual de l’usuari del Servei Català d’Ocupació,
tot garantint la confidencialitat de la informació relaci-
onada amb els serveis ocupacionals que es prestin, sen-
se cap tipus de discriminació per raons de raça, sexe,
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religió, opinió, o qualsevol altra condició o circumstàn-
cia personal o social.

c) Que tots els Serveis Territorials, els Serveis Locals i/
o Comarcals Ocupacionals, i tots els centres i establi-
ments ocupacionals en que s’estructura el Servei Català
d’Ocupació disposin de la informació pertinent sobre
els drets i els deures que assisteixen els seus usuaris
com a tals i la facin arribar a aquests dins les possibi-
litats que ofereix el sistema d’ocupació d’utilització
pública.

d) Que quan qualsevol persona usuària del Servei Ca-
talà d’Ocupació cregui objectivament que els seus drets
han estat vulnerats o agredits durant l’assistència que ha
rebut, o voldria rebre dins del Servei Català d’Ocupa-
ció, pugui fer la denúncia oportuna a la Unitat d’Admi-
nistració i Atenció a l’Usuari de què cada Servei Terri-
torial Ocupacional disposa a aquest efecte.

e) Una actuació amb criteris de planificació i avaluació
continuada sobre la base de sistemes d’informació ac-
tualitzada, objectiva i programada.

f) La immediata prestació dels serveis.

g) Una descentralització i desconcentració de funcions,
amb l’objectiu de la gestió territorial dels recursos
ocupacionals.

h) La participació comunitària a través de les diferents
entitats representatives: territorials, socials i professio-
nals.

ARTICLE 7. FUNCIONS

1. Per a la consecució de les seves finalitats, el Servei
Català d’Ocupació, en el marc de les directrius i les
prioritats de la política de promoció de l’ocupació i de
prevenció, reducció i protecció de la desocupació, de
millora de l’ocupabilitat de les persones en atur i la
transparència del mercat de treball i els criteris generals
de la planificació ocupacional, desenvolupa les funci-
ons següents:

a) L’ordenació, la planificació, la programació, l’avalu-
ació de les accions ocupacionals..

b) La distribució dels recursos econòmics afectes al fi-
nançament dels serveis i les prestacions que configuren
el sistema públic d’ocupació i de cobertura pública.

c) La gestió i l’administració dels centres, els serveis i
els establiments de protecció de l’ocupació integrats en
el Servei Català d’Ocupació, i dels serveis administra-
tius que conformen la seva estructura, tot potenciant
l’autonomia de gestió dels centres ocupacionals.

d) La gestió i l’execució de les actuacions i els progra-
mes institucionals en matèria de promoció de l’ocupa-
ció i de prevenció, reducció i protecció de la desocupa-
ció, de millora de l’ocupabilitat de les persones en atur
i la transparència del mercat de treball.

e) La gestió dels serveis i les prestacions del sistema
públic d’ocupació de Catalunya.

f) L’establiment de directrius generals i criteris d’actu-
ació vinculants quant als centres, els serveis i els establi-
ments adscrits funcionalment al Servei Català d’Ocupa-

ció, pel que fa a la seva coordinació amb el dispositiu
ocupacional públic.

g) L’establiment, la gestió i l’actualització d’acords,
convenis i concerts amb entitats no administrades per la
Generalitat de Catalunya.

h) Qualsevol altra funció pública ocupacional no esta-
blerta en les lletres anteriors.

2. Per a l’exercici de les funcions a què es refereixen els
epígrafs c), d) i e) de l’apartat anterior, el Servei Cata-
là d’Ocupació pot:

Primer. Desenvolupar les esmentades funcions directa-
ment, per mitjà dels òrgans o els organismes que siguin
competents o puguin crear-se a aquest efecte, si escau.

Segon. Establir acords, convenis o fórmules de gestió
integrada o compartida amb entitats públiques o privades.

Tercer. Formar consorcis de naturalesa pública amb
entitats públiques o privades sense afany de lucre, amb
interessos comuns o concurrents, que podran dotar-se
d’organismes instrumentals, si escau.

Quart. Crear o participar en qualsevol altres entitats
admeses en dret, quan així convingui a la gestió i l’exe-
cució dels serveis o les actuacions.

3. La constitució d’organismes sota la seva dependèn-
cia, la formació de consorcis i la creació per part del
Servei Català d’Ocupació de qualsevulla altres entitats
admeses en dret o la seva participació en aquestes han
d’ésser autoritzades pel Consell Executiu de la Gene-
ralitat.

ARTICLE 8. ACTIVITATS

En el desenvolupament de les funcions que se l’enco-
manen, el Servei Català d’Ocupació, directament o, sí
escau, per mitjà de qualsevol de les fórmules previstes
en l’article 7, apartat 2, duu a terme les activitats se-
güents:

1. Orientació i informació laboral.

2. Acompanyament a la inserció laboral

3. Qualificació professional.

4. Intermediació en el mercat de treball.

5. Formació ocupacional.

6. Desenvolupament dels programes d’atenció als grups
de població de major risc i dels programes específics de
protecció davant factors de risc d’exclusió social i labo-
ral,.

7. Promoció de l’autoocupació o qualsevol altre moda-
litat empresarial generadora d’ocupació.

8. Promoció de programes de formació i treball per a
persones amb especials dificultats d’inserció laboral.

9. Observació i seguiment de les tendències del mercat
de treball a l’efecte de la millora en la seva transparèn-
cia.

10. Avaluació, control i millora de la qualitat dels ser-
veis ocupacionals.

11. Qualsevol altra activitat relacionada amb el mante-
niment i la millora de l’ocupació.
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TÍTOL 3

COMPETÈNCIES DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT

ARTICLE 9. CONSELL EXECUTIU

Corresponen al Consell Executiu de la Generalitat, en
els termes establerts a l’article 1 d’aquesta Llei, les
competències següents:

a) L’aprovació del Pla d’Ocupació de Catalunya.

b) L’aprovació de l’estructura orgànica del Servei Ca-
talà d’Ocupació, llevat de la de les seves unitats inferi-
ors.

c) L’aprovació del projecte de pressupost del Servei
Català d’Ocupació .

d) L’acord de nomenament i de cessament de la persona
que ostenti la Direcció del Servei Català d’Ocupació .

e) L’acord de constitució d’organismes dependents del
Servei Català d’Ocupació .

f) L’autorització de la formació de consorcis i la crea-
ció, per part del Servei Català d’Ocupació, de qualse-
vulla altres entitats admeses en dret o la seva participa-
ció en aquestes.

g) La creació dels organismes d’investigació que con-
sideri escaients per tal de programar, estimular, desen-
volupar, coordinar, gestionar, finançar i avaluar la in-
vestigació en tots els aspectes relacionats amb el fo-
ment de l’ocupació i la protecció de la desocupació.

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

ARTICLE 10. DEPARTAMENT DE TREBALL

Corresponen al Departament de Treball, en relació amb
l’ordenació dels serveis ocupacionals que estableix
aquesta Llei, les competències següents:

a) La determinació dels criteris, les directrius i les pri-
oritats de les polítiques d’ocupació a Catalunya, fent
especial èmfasi en la promoció de l’ocupació, la pre-
venció, la reducció i la protecció de la desocupació, la
millora de l’ocupabilitat de les persones en atur i la
transparència del mercat de treball.

b) La determinació dels criteris generals de la planifi-
cació dels serveis ocupacionals i l’ordenació territori-
al dels recursos humans.

c) La direcció, la vigilància i la tutela del Servei Cata-
là d’Ocupació .

d) El control, la inspecció i l’avaluació de les activitats
del Servei Català d’Ocupació.

e) L’elevació al Consell Executiu de la proposta del Pla
d’Ocupació de Catalunya.

f) Coordinar els programes d’investigació i recursos
públics de qualsevol procedència, als efectes d’aconse-
guir la màxima productivitat de les inversions.

g) L’elevació al Consell Executiu de la proposta de l’es-
tructura organitzativa del Servei Català d’Ocupació, i
l’aprovació de l’estructura de les seves unitats inferiors.

h) L’elevació al Consell Executiu de la proposta de
constitució d’organismes, la formació de consorcis i la
creació, per part del Servei Català d’Ocupació, de qual-
sevulla altres entitats admeses en dret o la seva partici-
pació en aquestes.

i) La formació de l’avantprojecte de pressupost del
Servei Català d’Ocupació, basat en la proposta acorda-
da pel seu Consell de Direcció.

j) L’acord de nomenament i de cessament de les perso-
nes que ostentin les vocalies del Consell Català d’Ocu-
pació i del Consell de Direcció del Servei Català
d’Ocupació, en els casos i en la forma previstos en
aquesta Llei.

k) L’acord de nomenament i de cessament de les perso-
nes que ostentin les vocalies dels Consells d’ocupació
dels Serveis Territorials, així com de llurs respectives
Presidències.

l) L’acord de nomenament i de cessament dels mem-
bres dels Consells de Direcció dels Serveis Territorials,
així com de llurs respectives presidències i vicepresi-
dències.

m) L’acord de nomenament i de cessament de les per-
sones que ostentin les Gerències dels serveis territori-
als.

n) L’acord de nomenament i de cessament de les perso-
nes que ostentin les vocalies dels Consells d’ Ocupació
dels Serveis Locals i/o Comarcals Ocupacionals, així
com de llurs respectives Presidències.

o) L’autorització del reglament de funcionament intern
del Consell Català d’Ocupació i dels Consells d’ocupa-
ció dels serveis territorials.

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

ARTICLE 11. DEPARTAMENT D’ECONOMIA I FINANCES

Corresponen al Departament d’Economia i Finances,
en relació amb el Servei Català d’Ocupació, les compe-
tències següents:

a) Proposar al Consell Executiu l’avantprojecte de pres-
supost del Servei Català d’Ocupació, que li ha d’ésser
presentat pel Departament de Treball, als efectes de la
seva aprovació i inclusió en el projecte de pressupost de
la Generalitat.

b) Conèixer aquells actes de control, inspecció i avalu-
ació de la gestió del Servei Català d’Ocupació que tin-
guin contingut econòmic.

c) Informar, amb caràcter previ, sobre les actuacions
que impliquin compromisos de despeses amb càrrec als
pressupostos d’exercicis futurs.
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TÍTOL 4

ESTRUCTURA I ORDENACIÓ DEL SERVEI CATALÀ D’OCUPACIÓ

CAPÍTOL 1

ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ CENTRALS

ARTICLE 12. ÒRGANS DE DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ

1. El Servei Català d’Ocupació s’estructura en els òr-
gans centrals següents:

1.1 De direcció i gestió:

a) El Consell de Direcció.

b) La Direcció.

c) Els òrgans o organismes i els serveis i les unitats que
s’estableixin per reglament.

1.2 De participació:

El Consell Català d’Ocupació.

SECCIÓ 1

EL CONSELL DE DIRECCIÓ

ARTICLE 13. COMPOSICIÓ

1. El Consell de Direcció, òrgan superior de govern i
direcció del Servei Català d’Ocupació, és format per:

a) La Presidència, que serà ostentada per la persona que
assumeixi la representació de la Conselleria de Treball,
i com a tal en té la representació institucional.

b) La Vicepresidència, que serà ostentada per la perso-
na que assumeixi la representació de la Secretaria Ge-
neral del Departament de Treball,

c) Dinou vocalies amb la distribució següent:

Una en representació del Departament d’Economia i
Finances.

Quatre en representació dels serveis territorials del Ser-
vei Català d’Ocupació.

Dos en representació dels Consells Comarcals de Ca-
talunya.

Dos en representació dels Ajuntaments de Catalunya.

Quatre en representació de les organitzacions sindicals
més representatives de Catalunya.

Quatre en representació de les organitzacions empresa-
rials més representatives de Catalunya.

Dos en representació de les organitzacions de l’econo-
mia social (cooperatives, societats anònimes labo-
rals,...)

Les persones que ostentin alguna de les vocalies del
Consell de Direcció seran nomenades i separades del
càrrec per qui ostenti la Conselleria de Treball, a pro-
posta de cada una de les representacions que el compo-
nen.

El nomenament de les persones que ostentin alguna de
les vocalies es fa per un període màxim de quatre anys,
sense perjudici que puguin ésser reelegides successiva-

ment, sempre que gaudeixin de la representació reque-
rida.

2. Les vacants que es produeixin s’han de cobrir en la
forma i la proporció previstes en l’apartat anterior.

3. La condició de membre del Consell de Direcció és
incompatible amb qualsevol vinculació amb empreses
o entitats relacionades amb el subministrament o la
dotació de material, així com amb tot tipus de presta-
ció de serveis o de relació laboral en actiu en centres,
establiments o empreses que presten serveis en règim
de concert o conveni amb el Servei Català d’Ocupació,
o mitjançant qualsevol altra fórmula de gestió indirec-
ta de les previstes a l’article 7, apartat 2.

ARTICLE 14. FUNCIONS

1. Corresponen al Consell de Direcció les funcions se-
güents:

a) Fixar els criteris d’actuació del Servei Català d’Ocu-
pació, d’acord amb les directrius del Departament de
Treball i del Consell Executiu, en el marc de la políti-
ca d’ocupació de la Generalitat, i establir els criteris
generals de coordinació de tot el dispositiu ocupacional
públic i de cobertura pública, especialment pel que fa
a les activitats que portin a terme els Serveis Territori-
als Ocupacionals.

b) Elaborar l’avantprojecte del Pla d’Ocupació de Ca-
talunya.

c) Aprovar les propostes generals en matèria d’ordena-
ció i planificació ocupacional, d’acord amb les previsi-
ons del Pla d’Ocupació de Catalunya.

d) Aprovar les propostes de programes d’actuació i
d’inversions generals del Servei Català d’Ocupació .

e) Aprovar la proposta de l’avantprojecte de pressupost
d’ingressos i despeses anuals del Servei Català d’Ocu-
pació i elevar-la al Departament de Treball perquè la
incorpori a l’avantprojecte general d’aquest i hi doni el
tràmit establert en la Llei de Finances Públiques de
Catalunya.

f) Aprovar l’estat de comptes i els documents relatius a
la gestió econòmica i comptable del Servei Català
d’Ocupació i elevar-los al Departament de Treball .

g) Fixar els criteris generals, i establir i actualitzar els
acords, els convenis i els concerts per a la prestació dels
serveis, tenint en compte, amb caràcter previ, la utilit-
zació òptima dels recursos de titularitat pública.

h) Aprovar els plans ocupacionals dels diferents Serveis
Territorials i Serveis Locals i/o Comarcals Ocupacio-
nals, d’acord amb les normes, les directrius i els progra-
mes del Consell Executiu i del Pla d’Ocupació de Ca-
talunya.

i) Acordar l’establiment de fórmules de gestió integrada
o compartida amb entitats públiques i privades sense
afany de lucre, i si fos imprescindible amb entitats pri-
vades amb afany de lucre privades.

j) Establir les directrius generals i els criteris d’actua-
ció a què es refereix l’article 7, apartat 1, epígraf f), o
planificar amb criteris de racionalització els recursos
ocupacionals a Catalunya d’acord amb les directrius
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del Consell Executiu, així com les mesures necessàri-
es per a la millor prestació dels serveis que gestioni.

k) Proposar al Departament de Treball, als efectes de la
seva elevació al Consell Executiu de la Generalitat, la
constitució d’organismes, la formació de consorcis i la
creació, per part del Servei Català d’Ocupació, de qual-
sevulla altres entitats admeses en dret o la seva partici-
pació en aquestes.

l) Aprovar les propostes de normativa en les matèries
sotmeses a l’àmbit de competència del Servei Català
d’Ocupació, i elevar-les al Departament de Treball a
l’objecte de la seva tramitació.

m) Elevar al Departament de Treball la relació de llocs
de treball del Servei Català d’Ocupació .

n) Proposar al Departament de Treball el nomenament
i el cessament de les persones que ostentin les Gerèn-
cies dels Serveis Territorials.

o) Aprovar, si escau, la Memòria anual del Servei Ca-
talà d’Ocupació .

p) Acordar la delegació de funcions a què fa referència
l’article 22, apartat 3.

q) Autoritzar la delegació de funcions prevista en l’ar-
ticle 17.

r) Aprovar el reglament-marc de funcionament intern
dels Consells de Direcció dels Serveis Territorials.

s) Qualsevulla altres no assignades als restants òrgans
del Servei Català d’Ocupació que li puguin correspon-
dre per llei o per reglament.

2. Els acords s’han d’adoptar per majoria simple, ex-
cepte aquells a què es refereixen els epígrafs a) i e) de
l’apartat anterior, que s’han de prendre per majoria de
dos terços dels membres del Consell de Direcció. Mal-
grat això, pel que fa a l’apartat a), és suficient la majo-
ria absoluta si, transcorregut un mes, no s’assoleix la
majoria qualificada de dos terços. Pel que fa a l’apar-
tat e), en el cas que no s’aconsegueixi acord per majo-
ria de dos terços, la proposta de l’avantprojecte de pres-
supost és remesa igualment al Departament de Treball
perquè, dins del termini legal, pugui seguir el curs que
correspongui, fent constar com a annex el sentit del vot
de cada una de les persones membres del Consell de
Direcció.

ARTICLE 15. RÈGIM DE FUNCIONAMENT

1. El Consell de Direcció s’ha de reunir en sessió ordi-
nària almenys un cop cada dos mesos, i, també, en cas
d’urgència a criteri de la Presidència o quan ho sol·-
licitin un mínim de cinc membre, per tal de decidir so-
bre les qüestions que aquests sol·licitin. Des de la sol·-
licitud fins a la reunió no pot transcórrer un termini
superior a quinze dies.

2. La convocatòria, que correspon a la Presidència, s’ha
de fer per escrit, amb antelació suficient o dins del ter-
mini establert a l’apartat anterior, i d’acord amb un or-
dre del dia que reculli els punts a tractar en cada sessió,
que és elaborat per la Secretaria, amb el vist-i-plau de
la Presidència. Per a la inclusió d’un nou punt de l’or-
dre del dia cal que el Consell accepti tractar-lo per
majoria absoluta.

3. El Consell de Direcció ha d’aprovar el seu reglament
de funcionament intern, que s’ha d’ajustar al que pre-
veu aquesta Llei i les normes que la desenvolupin.

SECCIÓ 2

LA DIRECCIÓ

ARTICLE 16. NATURALESA

1. La Direcció és l’òrgan unipersonal que assumeix la
direcció i la gestió del Servei Català d’Ocupació, així
com la representació plena del Consell de Direcció de
l’ens en relació amb l’execució dels acords adoptats per
aquest, sens perjudici del que preveu l’article 28. El
nomenament i el cessament de la persona que assumei-
xi el càrrec s’han d’acordar pel Consell Executiu de la
Generalitat, a proposta la Conselleria de Treball, en tot
cas haurà de gaudir del recolzament de dos terceres
parts del Consell de Direcció.

2. La persona que ostenti la Direcció desenvoluparà
aquest càrrec en règim de dedicació exclusiva, i és in-
compatible amb qualsevol vinculació amb empreses o
entitats relacionades amb el subministrament de bens o
serveis, la dotació de material o la gestió de les inver-
sions, així com amb tot tipus de prestació de serveis o
de relació laboral en actiu en centres, establiments o
empreses que presten serveis en règim de concert o
conveni amb el Servei Català d’Ocupació, o mitjançant
qualsevol altra fórmula de gestió indirecta de les previs-
tes a l’article 7, apartat 2.

ARTICLE 17. FUNCIONS

1. Corresponen a la persona que ostenti la Direcció les
funcions següents:

a) Complir i fer complir les disposicions que regulen
l’actuació del Servei Català d’Ocupació i els acords
adoptats pel Consell de Direcció en les matèries que
són de la seva competència.

b) Sotmetre a l’aprovació del Consell de Direcció les
propostes generals d’ordenació i planificació ocupacio-
nals, els projectes relatius a programes d’actuació i
d’inversions generals; la proposta de l’avantprojecte de
pressupost, l’estat de comptes i els document relatius a
la gestió econòmica i comptable; els criteris generals i
l’establiment i l’actualització d’acords, convenis i con-
certs per a la prestació dels serveis; l’establiment de
fórmules de gestió integrada o compartida amb entitats
públiques i privades sense afany de lucre, i si fos im-
prescindible amb entitats privades amb afany de lucre
privades; les directrius generals i els criteris d’actuació
vinculants quant als centres, els serveis i els establi-
ments adscrits funcionalment al Servei Català d’Ocu-
pació, pel que fa a la seva coordinació amb el disposi-
tiu ocupacional públic, i la Memòria anual del Servei.

c) Impulsar, coordinar, inspeccionar i avaluar els òrgans
del Servei Català d’Ocupació, sens perjudici de les facul-
tats del Departament de Treball en aquestes matèries.

d) Dictar les instruccions i les circulars relatives al fun-
cionament i l’organització interns del Servei Català
d’Ocupació, sens perjudici de les facultats del Consell
de Direcció.
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e) Actuar com a òrgan de contractació del Servei Català
d’Ocupació .

f) Autoritzar les despeses i proposar els pagaments del
Servei Català d’Ocupació.

g) Assumir la direcció del personal del Servei Català
d’Ocupació.

h) Elevar al Consell de Direcció les propostes relatives
a la relació de llocs de treball del Servei Català d’Ocu-
pació.

i) Tenir la representació legal del Servei Català d’Ocu-
pació en tot tipus d’actuacions, salvant allò que dispo-
sa l’article 61.

2. La Direcció pot delegar en les Gerències dels serveis
territorials funcions específiques pel que fa a llur res-
pectiu àmbit d’actuació, amb l’autorització prèvia del
Consell de Direcció del Servei Català d’Ocupació .

SECCIÓ 3

EL CONSELL CATALÀ D’OCUPACIÓ

ARTICLE 18. COMPOSICIÓ

1. El Consell Català d’Ocupació és l’òrgan central de
participació comunitària en el sistema públic d’ocupa-
ció de Catalunya.

2. El Consell Català d’Ocupació és compost per les
persones següents:

a) Nou en representació de la Generalitat, una de les
quals ostentarà la secretaria.

b) Quatre en representació dels Consells Comarcals de
Catalunya.

c) Quatre en representació dels Ajuntaments de Catalu-
nya.

d) Vuit en representació de les organitzacions sindicals
més representatives de Catalunya.

e) Vuit en representació de les organitzacions empresa-
rials més representatives de Catalunya.

f) Quatre en representació de les organitzacions de
l’economia social més representatives de Catalunya

g) Quatre en representació de les Universitats catalanes.

3. La persona que sigui titular del Departament de Tre-
ball té la presidència del Consell, que pot delegar en la
que ostenti la Direcció del Servei Català d’Ocupació, i
no computa com a representant de la Generalitat.

4. Les persones membre del Consell Català d’Ocupació
seran nomenades i separades del càrrec per qui ostenti
la titularitat del Departament de Treball, a proposta de
cada una de les representacions que el componen. El
nomenament es fa per un període màxim de quatre
anys, sens perjudici que puguin ésser reelegides succes-
sivament, sempre que gaudeixin de la representació
requerida.

5. Per reglament, s’ha de fixar el sistema per a la desig-
nació de les persones que representin als Consells Co-
marcals i als Ajuntament en el Consell Català d’Ocupa-

ció, les quals han de ser escollides d’entre les que re-
presentin a les corporacions locals que formin part dels
Consells dels serveis territorials.

ARTICLE 19. FUNCIONS

1. El Consell Català d’Ocupació exerceix funcions
d’assessorament, consulta, seguiment i supervisió i,
entre aquestes, les següents:

a) Assessorar el Consell de Direcció del Servei Català
d’Ocupació en tots els assumptes relacionats amb les
polítiques d’ocupació a Catalunya, fent especial èmfasi
en la promoció de l’ocupació, la prevenció, reducció i
protecció de la desocupació, la millora de l’ocupabilitat
de les persones en atur i la transparència del mercat de
treball i formular-li propostes.

b) Vetllar perquè les actuacions de tots els serveis, els
centres i els establiments ocupacionals que satisfacin
necessitats del sistema públic d’ocupació català s’ade-
qüin a la normativa corresponent i es desenvolupin
d’acord amb les necessitats socials i amb les possibili-
tats econòmiques de l’Àrea Ocupacional públic.

c) Informar, amb caràcter previ a la seva aprovació,
sobre l’avantprojecte del Pla d’Ocupació de Catalunya.

d) Conèixer la proposta de l’avantprojecte de pressu-
post del Servei Català d’Ocupació i informar sobre
aquesta, prèviament a la seva aprovació.

e) Conèixer la Memòria anual del Servei Català d’Ocu-
pació i informar sobre aquesta, prèviament a la seva
aprovació.

f) Realitzar qualsevulla altres tasques que li siguin atri-
buïdes per llei o per reglament.

2. El Servei Català d’Ocupació ha de facilitar al Con-
sell la documentació i els mitjans materials i personals
necessaris per al compliment de les funcions encoma-
nades.

ARTICLE 20. RÈGIM D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

1. El Consell Català d’Ocupació s’ha de reunir, com a
mínim, un cop cada tres mesos, i quan ho acordi la seva
Presidència, que ha de cursar les convocatòries oportu-
nes amb expressió dels assumptes a tractar, bé a inici-
ativa pròpia, bé a sol·licitud d’una quarta part dels mem-
bres que el componen.

2. Les resolucions o els acords s’han d’adoptar per
majoria simple dels membres presents, i la Presidència
n’ha de dirimir els empats.

3. El Consell Català d’Ocupació ha d’aprovar el seu
reglament de funcionament intern, el qual ha d’ésser
autoritzat pel Departament de Treball i s’ha d’ajustar a
les previsions contingudes en aquesta Llei i en les dis-
posicions que per reglament s’estableixin. En tot cas, el
sistema de funcionament i d’actuació ha de fer possible
que les posicions minoritàries siguin suficientment re-
collides i puguin ésser conegudes i ponderades.

4. El Consell Català d’Ocupació pot crear les comissi-
ons específiques i els grups de treball que consideri
necessaris per al desenvolupament adequat de les seves
comeses.
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CAPÍTOL 2

DEL SERVEI TERRITORIAL OCUPACIONAL

ARTICLE 21. NATURALESA

1. El Servei Català d’Ocupació s’ordena en demarcaci-
ons territorials denominades Servei Territorial
Ocupacional, tot tenint en compte l’ordenació territo-
rial de Catalunya, es delimiten atenent factors geogrà-
fics socioeconòmics, demogràfics, laborals, de vies i
mitjans de comunicació homogenis, així com d’instal·-
lacions amb utilitat ocupacional existents. Els Serveis
Territorials Ocupacionals han de comptar amb una do-
tació de recursos i infraestructures ocupacionals sufici-
ent i adequada per a atendre les necessitats de la pobla-
ció compresa dins llur territori respectiu, sens perjudi-
ci de l’existència de centres, serveis i establiments pú-
blics o de cobertura pública que, per raó del seu alt ni-
vell d’especialització, tinguin assignat un àmbit d’influ-
ència supraregional.

2. Els Serveis Territorials Ocupacionals constitueixen
òrgans desconcentrats de gestió del sistema públic
d’ocupació de Catalunya i els correspon el desenvolu-
pament de les funcions atribuïdes com a pròpies o que
els siguin delegades pels òrgans centrals del Servei
Català d’Ocupació .

ARTICLE 22. FUNCIONS

1. D’acord amb els criteris generals establerts pel Con-
sell de Direcció del Servei Català d’Ocupació, els Ser-
veis Territorials Ocupacionals han de desenvolupar,
dins el seu específic àmbit territorial d’actuació, les
funcions pròpies següents:

a) La distribució dels recursos econòmics afectes al fi-
nançament dels serveis i les prestacions que configuren
el sistema públic d’ocupació i de cobertura pública.

b) La gestió i l’administració dels centres, els serveis i
els establiments integrats en el Servei Català d’Ocupa-
ció, i dels serveis administratius que conformen la seva
estructura.

c) La gestió i l’execució de les actuacions i els progra-
mes institucionals en matèria de la promoció de l’ocu-
pació, la prevenció, reducció i protecció de la desocu-
pació, la millora de l’ocupabilitat de les persones en
atur i la transparència del mercat de treball, d’acord
amb el Pla d’Ocupació del Servei Territorial.

d) La gestió dels serveis i les prestacions del sistema
públic d’ocupació de Catalunya.

e) La gestió dels acords, els convenis i els concerts
subscrits per a la prestació dels serveis.

f) El control de l’aplicació de les directrius generals i
els criteris d’actuació a què es refereix l’article 7, apar-
tat 1, epígraf f).

2. Per a l’exercici de les funcions a què es refereixen els
epígrafs b), c) i d) de l’apartat anterior, on pot utilitzar
qualsevol de les fórmules previstes en l’article 7, apar-
tat 2 d’aquesta Llei.

3. A més de les funcions pròpies que el encomanen, els
Serveis Territorials Ocupacionals han de desenvolupar
les funcions en matèria d’ordenació, planificació, pro-

gramació i avaluació en la promoció de l’ocupació, la
prevenció, reducció i protecció de la desocupació, la
millora de l’ocupabilitat de les persones en atur i la
transparència del mercat de treball, i d’establiment i
actualització d’acords, convenis i concerts per a la pres-
tació dels serveis que, en relació amb llur respectiu àm-
bit territorial, els siguin delegades específicament pel
Consell de Direcció del Servei Català d’Ocupació .

4. Les activitats que portin a terme els Serveis Territo-
rials Ocupacionals a l’empara del previst en els apartats
anteriors han d’ésser degudament coordinades pel Con-
sell de Direcció del Servei Català d’Ocupació, el qual
ha d’adoptar en cada moment les mesures que consideri
més oportunes a aquest efecte, en l’àmbit de les seves
pròpies competències.

ARTICLE 23. OBJECTIUS

En el marc de les finalitats atribuïdes al Servei Català
d’Ocupació, els Serveis Territorials Ocupacionals han
de tenir especial cura d’assolir:

a) Una organització eficient i propera a les persones
que necessitin o demandin el seus serveis .

b) La participació efectiva de la comunitat en les actu-
acions i els programes ocupacionals.

c) Una organització integrada dels serveis de promoció
de l’ocupació i de prevenció, reducció i protecció de la
desocupació, de millora de l’ocupabilitat de les perso-
nes en atur i la transparència del mercat de treball inte-
grats en Servei Català d’Ocupació.

d) La continuïtat i coordinació adequada de les accions
ocupacionals que es prestin en els diferents centres i
establiments adscrits al Servei Català d’Ocupació en
llur àmbit respectius vers les persones en atur per tal
d’afavorir uns itineraris ocupacionals correctes.

e) La correlació adequada entre els diferents tipus de
serveis ocupacionals i els de promoció de l’ocupació

f) L’apropament i l’accessibilitat dels serveis a tota la
població.

ARTICLE 24. ESTRUCTURA

El Servei Territorial Ocupacional s’estructura en els
òrgans següents:

1.1 De direcció i gestió:

a) El Consell de Direcció.

b) La Gerència.

c) Els òrgans o organismes i els serveis i les unitats que
s’estableixin per reglament.

1.2 De participació:

El Consell Territorial d’Ocupació.
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SECCIÓ 1

EL CONSELL DE DIRECCIÓ DEL SERVEI TERRITORIAL

OCUPACIONAL

ARTICLE 25. COMPOSICIÓ

1. El Consell de Direcció, òrgan superior de govern del
Servei Territorial Ocupacional, és format per les perso-
nes següents:

a) Sis en representació del Departament de Treball .

b) Dos en representació dels Consells Comarcals del
territori del Servei corresponent.

c) Dos en representació dels Ajuntaments del territori
del Servei corresponent.

d) Quatre en representació de les organitzacions sindi-
cals més representatives del territori del Servei corres-
ponent

e) Quatre en representació de les organitzacions empre-
sarials més representatives del territori del Servei cor-
responent

f) Dos en representació de les organitzacions de l’eco-
nomia social més representatives del territori del Servei
corresponent

g) Dos en representació de les institucions educatives
més representatives del territori del Servei corresponent

2. Les persones membres del Consell de Direcció del
Servei Territorial Ocupacional són nomenades i sepa-
rades del càrrec per la persona que ostenti la titularitat
del Departament de Treball, a proposta de cada una de
les representacions que el componen. El nomenament
es fa per un període màxim de quatre anys, sense per-
judici que puguin ésser reelegides successivament,
sempre que gaudeixin de la representació requerida.

3. Per reglament, s’ha de fixar el sistema per a la desig-
nació de les persones que representin els Consells Co-
marcals i els Ajuntaments en el Consell de Direcció del
Servei Territorial Ocupacional, els quals han d’ésser
escollits d’entre els representants de les Corporacions
Locals que formin part del Consell d’Ocupació de Ser-
vei Territorial.

4. La Presidència del Consell, que té la representació
institucional del Servei Català d’Ocupació en l’àmbit
territorial del Servei Territorial Ocupacional, és nome-
nada per la persona que ostenti la titularitat del Depar-
tament de Treball d’entre els representants del Depar-
tament que en formen part.

5. La Vicepresidència és nomenada per la persona que
ostenti la titularitat del Departament de Treball, a pro-
posta i d’entre els representants de les Corporacions
Locals.

6. Pel que fa als membres del Consell de Direcció del
Servei Territorial Ocupacional, regeixen les mateixes
causes d’incompatibilitat que estableix l’article 13,
apartat 3.

7. A les sessions del Consell de Direcció assisteixen,
amb veu però sense vot, la persona que ostenti la Ge-
rència del Servei Territorial Ocupacional i, així mateix,
un membre del personal tècnic superior del Servei es-

collit per la Presidència, que desenvoluparà les tasques
de la Secretaria del Consell.

ARTICLE 26. FUNCIONS

1. Correspon al Consell de Direcció del Servei Territo-
rial Ocupacional el desenvolupament de les funcions
següents:

a) Formular programes d’actuació del Servei Territorial
Ocupacional, d’acord amb les directrius establertes pel
Consell de Direcció del Servei Català d’Ocupació .

b) Formular l’avantprojecte del Pla d’Ocupació del
Servei Territorial Ocupacional.

c) Formular el projecte del pla d’inversions del Servei
Territorial Ocupacional.

d) Aprovar la proposta de l’avantprojecte de pressupost
d’ingressos i despeses anuals del Servei Territorial
Ocupacional i elevar-la al Consell de Direcció del Ser-
vei Català d’Ocupació, per mitjà de la persona que os-
tenti la Direcció, als efectes de la seva tramitació.

e) Aprovar i elevar al Consell de Direcció del Servei
Català d’Ocupació, per mitjà de la persona que ostenti
la Direcció, l’estat de comptes i els documents relatius
a la gestió econòmica i comptable del Servei Territorial
Ocupacional.

f) Proposar al Consell de Direcció del Servei Català
d’Ocupació, per mitjà de la persona que ostenti la Di-
recció, l’establiment i l’actualització d’acords, conve-
nis i concerts per a la prestació dels serveis, sens perju-
dici d’allò que preveu l’epígraf k), i l’establiment de
fórmules de gestió integrada o compartida amb entitats
públiques i privades sense afany de lucre, i si fos im-
prescindible amb afany de lucre.

g) Elevar propostes al Consell de Direcció del Servei
Català d’Ocupació, a través de la seva Direcció, quant
a la constitució d’organismes, la formació de consorcis
i la creació, per part del Servei Català d’Ocupació, de
qualsevulla altres entitats admeses en dret o la seva
participació en aquestes, d’acord amb allò que preveu
l’article 7, apartat 2.

h) Elevar al Consell de Direcció del Servei Català
d’Ocupació, per mitjà de la persona que ostenti la Di-
recció, propostes relatives a la relació de llocs de treball
del Servei Territorial Ocupacional, als efectes de la seva
ulterior tramitació.

i) Aprovar, si escau, la Memòria anual del Servei Ter-
ritorial Ocupacional.

j) Proposar al Departament de Treball qui representarà
al Servei Territorial Ocupacional en el Consell de Di-
recció del Servei Català d’Ocupació .

k) Aquelles funcions que en matèria d’ordenació, pla-
nificació, programació i avaluació en la promoció de
l’ocupació, la prevenció, reducció i protecció de la des-
ocupació, la millora de l’ocupabilitat de les persones en
atur i la transparència del mercat de treball, i d’establi-
ment i actualització d’acords, convenis i concerts per a
la prestació dels serveis li siguin delegades específica-
ment pel Consell de Direcció del Servei Català d’Ocu-
pació, d’acord amb allò que preveu l’article 22, apartat
3, i qualsevulla altres no atribuïdes de manera expres-
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sa als restants òrgans del Servei Territorial Ocupacional
que li puguin correspondre per llei o per reglament.

2. Els acords s’han d’adoptar per majoria absoluta,
excepte aquells a què es refereix l’epígraf b) de l’apar-
tat anterior, que s’han de prendre per majoria de dos
terços dels membres del Consell de Direcció. Malgrat
això, és suficient la majoria absoluta si, transcorregut
un mes des de la sessió en què no s’assoleix la majoria
de dos terços, no s’arribés a un acord per majoria qua-
lificada.

ARTICLE 27. RÈGIM DE FUNCIONAMENT

1. El Consell de Direcció s’ha de reunir, com a mínim,
un cop cada dos mesos i, també, en cas d’urgència a
judici de la Presidència o quan ho sol·licitin el quaran-
ta per cent dels seus components.

2. Per a la convocatòria i la fixació de l’ordre del dia
s’han de seguir les normes establertes per l’article 15,
apartat 2.

2. El Consell de Direcció del Servei Territorial
Ocupacional ha d’aprovar les seves normes de règim
interior amb subjecció al reglament-marc que ha d’es-
tablir el Consell de direcció del Servei Català d’Ocupa-
ció .

SECCIÓ 2

LA GERÈNCIA DEL SERVEI TERRITORIAL OCUPACIONAL

ARTICLE 28. NATURALESA

1. La Gerència és l’òrgan unipersonal que assumeix la
direcció i la gestió del respectiu Servei Territorial
Ocupacional, així com la representació plena del seu
Consell de Direcció en relació amb l’execució dels
acords que aquest adopti. El seu nomenament i cessa-
ment l’acorda la persona que ostenti la titularitat del
Departament de Treball, a proposta del Consell de Di-
recció del Servei Català d’Ocupació, en tot cas aques-
tes decisions hauran de gaudir del recolzament de dos
terceres parts del mateix.

2. La persona que ostenti la Gerència desenvoluparà
aquest càrrec en règim de dedicació exclusiva, i és in-
compatible amb qualsevol vinculació amb empreses o
entitats relacionades amb el subministrament o la dota-
ció de material, així com amb tot tipus de prestació de
serveis o de relació laboral en actiu en centres, establi-
ments o empreses que presten serveis en règim de con-
cert o conveni amb el Servei Català d’Ocupació, o mit-
jançant qualsevol altra fórmula de gestió indirecta de
les previstes a l’article 7, apartat 2.

ARTICLE 29. FUNCIONS

Correspon a la Gerència l’exercici de les funcions se-
güents:

a) Complir i fer complir les disposicions que regulen
l’actuació del Servei Català d’Ocupació en el marc del
Servei Territorial Ocupacional, i els acords adoptats pel
Consell de Direcció dels Servei Territorial en les matè-
ries que són de la seva competència.

b) Gestionar els acords, els convenis i els concerts subs-
crits per a la prestació dels serveis.

c) Controlar l’aplicació de les directrius generals i els
criteris d’actuació a que es refereix l’article 7, apartat
1, epígraf f), i donar compte de llur incompliment a la
persona que ostenti la Direcció del Servei Català
d’Ocupació.

d) Sotmetre a l’aprovació del Consell de Direcció del
Servei Territorial Ocupacional els projectes relatius als
programes d’actuació i d’inversions, la proposta de
l’avantprojecte de pressupost, l’estat de comptes i els
documents relatius a la gestió econòmica i comptable,
i la Memòria anual dels Servei Territorial.

e) Així mateix, pot elevar propostes al Consell de Di-
recció del Servei Territorial Ocupacional en relació
amb l’establiment i l’actualització d’acords, convenis i
concerts per a la prestació de serveis, l’establiment de
fórmules de gestió integrada i compartida amb entitats
públiques i privades sense afany de lucre o si fos im-
prescindible amb afany de lucre, la creació d’organis-
mes, la formació de consorcis i la creació, per parts del
Servei Català d’Ocupació, de qualsevulla altres entitats
admeses en dret la seva participació en aquestes.

f) Impulsar, coordinar, inspeccionar i avaluar els serveis
i les unitats del Servei Territorial Ocupacional, sens
perjudici de les facultats dels òrgans centrals dels Ser-
vei Català d’Ocupació i del Departament de Treball.

g) Dictar les instruccions i les circulars internes relati-
ves al funcionament i l’organització del Servei Territo-
rial Ocupacional, sens perjudici de les facultats dels
òrgans centrals del Servei Català d’Ocupació i del Con-
sell de Direcció dels Servei Territorial.

h) Autoritzar les despeses i proposar els pagaments del
Servei Territorial Ocupacional.

i) Gestionar el personal adscrit al Servei Territorial
Ocupacional, elaborar les propostes relatives a la rela-
ció de llocs de treball i elevar-les al Consell de Direc-
ció per a la seva ulterior tramitació.

j) Aquelles funcions que li siguin delegades expressa-
ment per la persona que ostenti la Direcció del Servei
Català d’Ocupació, d’acord amb allò que disposa l’ar-
ticle 17.2.

SECCIÓ 3

EL CONSELL D’OCUPACIÓ

ARTICLE 30. COMPOSICIÓ

1. El Consell d’Ocupació del Servei Territorial
Ocupacional és l’òrgan de participació comunitària en
les demarcacions territorials del Servei Català d’Ocu-
pació i es compon de les persones següents:

a) Quatre en representació de la Generalitat de Catalu-
nya, un dels quals n’ostenta la Presidència.

b) Dos en representació dels Consells Comarcals del
territori del Servei Territorial corresponent.

c) Dos en representació dels Ajuntaments del territori
del Servei Territorial corresponent.
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d) Quatre en representació de les organitzacions sindi-
cals més representatives en l’àmbit territorial del Servei
Territorial.

e) Quatre en representació de les organitzacions empre-
sarials més representatives en l’àmbit territorial dels
Servei Territorial.

Assumirà les funcions de la secretaria del Consell
d’Ocupació un dels membres.

2. Les persones membres del Consell d’Ocupació del
Servei Territorial Ocupacional són nomenades i sepa-
rades del càrrec per la persona que ostenti la titularitat
del Departament de Treball, a proposta de cada una de
les representacions que el componen. El nomenament
es fa per un període màxim de quatre anys, sens perju-
dici que puguin ésser reelegides successivament, sem-
pre que gaudeixin de la representació requerida.

3. Per reglament, s’ha de fixar el sistema de designació
de les persones que representin els Consells Comarcals
i els Ajuntaments en el Consell d’Ocupació del Servei
Territorial Ocupacional.

ARTICLE 31. FUNCIONS

1. Correspon al Consell d’Ocupació, en la seva quali-
tat d’òrgan d’assessorament, consulta, seguiment i su-
pervisió de l’activitat del respectiu Servei Territorial,
exercir les funcions següents:

a) Assessorar i formular propostes al Consell de Direc-
ció dels Servei Territorial en els assumptes relacionats
amb la protecció de l’ocupació en el seu territori.

b) Verificar que les actuacions en la Servei Territorial
Ocupacional s’adeqüin a la normativa ocupacional i es
desenvolupin d’acord amb les necessitats socials i les
possibilitats econòmiques de l’Àrea Ocupacional.

c) Conèixer l’avantprojecte del Pla d’Ocupació dels
Servei Territorial i informar sobre aquest, prèviament a
la seva aprovació.

d) Conèixer l’avantprojecte de pressupost del Servei
Territorial Ocupacional i informar sobre aquest,
prèviament a la seva aprovació.

e) Conèixer la Memòria anual del Servei Territorial
Ocupacional i informar sobre aquesta, incloent-hi els
resultats econòmics i ocupacionals del Servei Territo-
rial, prèviament a la seva aprovació.

f) Qualsevulla altres que li siguin atribuïdes per llei o
per reglament.

2. El Servei Territorial Ocupacional ha de facilitar al
Consell la documentació i els mitjans materials i perso-
nals necessaris per al compliment de les funcions enco-
manades.

ARTICLE 32. RÈGIM I FUNCIONAMENT

1. El Consell d’Ocupació s’ha de reunir, com a mínim,
un cop cada tres mesos, i quan ho acordi la seva Presi-
dència, la qual ha de cursar la convocatòria oportuna,
amb expressió dels assumptes a tractar, bé a iniciativa
pròpia, bé a sol·licitud d’una quarta part dels membres
que el componen, per tal de decidir sobre les qüestions
que aquests sol·licitin.

2. Les resolucions o els acords s’han d’adoptar per
majoria simple dels membres presents, i la Presidència
n’ha de dirimir els empats.

3. El Consell d’Ocupació del Servei Territorial
Ocupacional ha d’aprovar el seu reglament de funcio-
nament intern, el qual ha d’ésser autoritzat pel Depar-
tament de Treball. En tot cas, s’ha de tenir en compte
el que disposa l’article 20, apartat 3 d’aquesta Llei pel
que fa a les posicions minoritàries que puguin produir-
se en el si del Consell d’Ocupació.

4. El Consell d’Ocupació del Servei Territorial
Ocupacional pot crear les comissions específiques i els
grups de treball que consideri necessaris amb vista al
desenvolupament adequat de les seves comeses.

CAPÍTOL 3

ORDENACIÓ TERRITORIAL

SECCIÓ 1

EL SERVEI LOCAL I/O COMARCAL OCUPACIONAL

ARTICLE 33. NATURALESA I FUNCIONS

1. El Servei Territorial Ocupacional s’ordena en sub-
unitats territorials integrals que són conformades per un
conjunt d’Àrees Ocupacionals. Es considerarà un àrea
ocupacional les següents agrupacions poblacionals:

a) Tots i cadascun dels municipis de Catalunya que tin-
guin una població de dret igual o superior a les 50.000
persones

b) Les diferents agrupacions de municipis d’una co-
marca que tinguin una població de dret inferior a les
50.000 persones i fins arribar a aquesta quantitat.

c) El conjunt de municipis d’una comarca quan aquesta
no superi en el seu conjunt una població de dret supe-
rior a les 50.000 persones.

Cada àrea ocupacional comptarà amb una estructura
desconcentrada de direcció, gestió i participació comu-
nitària, denominada Servei Local o Comarcal Ocupa-
cional, segons sigui el cas.

2. En l’àmbit del Servei Local i/o Comarcal es desen-
volupen i es coordinen les activitats de la promoció de
l’ocupació, la prevenció, reducció i protecció de la des-
ocupació, la millora de l’ocupabilitat de les persones en
atur i la transparència del mercat de treball, a fi de ga-
rantir l’adequada atenció ocupacional de la població
compresa en el seu territori.

3. El Servei Territorial Ocupacional, per mitjà de l’es-
tructura de direcció i gestió del Servei Local i/o Comar-
cal, gestiona directament els centres, els serveis i els
establiments de la Generalitat, sens perjudici d’allò que
preveu l’article 7, apartat 2, i coordina les activitats, i
també els recursos ocupacionals públics i de cobertura
pública situats en l’àmbit territorial específic de l’àrea
ocupacional.

ARTICLE 34. EL CONSELL DE DIRECCIÓ

1. El Consell de Direcció, òrgan de govern del Servei
Local i/o Comarcal, és format per les següents perso-
nes:
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a) La persona que ostenti la Direcció del Servei Local
o Comarcal, que assumirà la presidència del Consell.

b) Dues persones en representació del Departament de
Treball.

c) Dues persones en representació de les administraci-
ons locals incloses en l’àmbit d’actuació del Servei
Local i/o Comarcal.

d) Dues persones en representació de les organitzacions
sindicals representatives en el seu àmbit de funciona-
ment

e) Dues persones en representació de les organitzacions
empresarials representatives en el seu àmbit de funci-
onament

2. Quant els assumptes a tractar pel Consell de Direc-
ció afectin unitats funcionals del Servei Local i/o Co-
marcal al front de les quals hi hagi un responsable,
aquest ha d’assistir a la reunió, amb veu però sense vot.

3. Les persones que composen el Consell de Direcció
del Servei Local i/o Comarcal són nomenades i separa-
des del càrrec per la persona que ostenti la titularitat del
Departament de Treball, a proposta de les representa-
cions que el componen. El nomenament es fa per un
període màxim de quatre anys, sens perjudici que els
interessats puguin ésser reelegits successivament, sem-
pre que gaudeixin de la representació requerida.

4. Per reglament, s’ha de fixar el sistema per a la desig-
nació dels representants dels de les administracions
locals en el Consell de Direcció del Servei Local i/o
Comarcal que en tot cas s’atendrà a les següents indi-
cacions:

a) Quan l’àmbit d’actuació d’un servei local coincideixi
amb a un sol municipi, les dues persones en represen-
tació de les administracions locals seran designades per
l’Ajuntament corresponent.

b) Quan l’àmbit d’actuació d’un servei local tingui una
dimensió superior a un municipi i inferior a una comar-
ca, les dues persones en representació de les adminis-
tracions locals seran designades per els Ajuntaments
inclosos en aquest àmbit.

c) Quan àmbit d’actuació d’un servei local correspon-
gui a una comarca, una de les persones en representa-
ció de les administracions locals serà designada per els
Ajuntaments inclosos en aquest àmbit corresponent i
l’altre pel Consell Comarcal corresponent.

5. Pel que fa als membres del Consell de Direcció del
Servei Local i/o Comarcal, regeixen les mateixes cau-
ses d’incompatibilitat que contempla l’article 13, apar-
tat 3.

ARTICLE 35. FUNCIONS

Correspon al Consell de Direcció del Servei Local i/o
Comarcal el desenvolupament de les funcions següents:

a) Elaborar el Pla d’Ocupació en l’àmbit territorial de
l’Àrea Ocupacional.

b) Analitzar els objectius de l’Àrea Ocupacional i fer-
ne el seguiment, adaptant els programes d’actuació als
esmentats objectius.

c) Analitzar la proposta de pressupost del Servei Local
i/o Comarcal i donar-hi la conformitat als efectes de la
seva ulterior tramitació.

d) Aprovar la Memòria anual del Servei Local i/o Co-
marcal

e) Avaluar de forma continuada la qualitat del serveis
pels centres, els serveis i els establiments adscrits al
Servei Local i/o Comarcal i establir les mesures opor-
tunes per tal de millorar-ne el funcionament.

f) Estudiar i establir les mesures adequades per tal de
millorar l’organització i el funcionament intern de les
diferents unitats que conformen el Servei Local i/o
Comarcal.

2. Els acords del Consell de Direcció s’han d’adoptar
per majoria absoluta dels membres que el componen.

ARTICLE 36. RÈGIM DE FUNCIONAMENT

1. El Consell de Direcció s’ha de reunir, com a mínim,
un cop cada dos mesos i, també, en cas d’urgència a
judici de la Presidència, o quan ho sol·licitin dos dels
seus membres.

2. Per a la convocatòria i la fixació de l’ordre del dia
s’han de seguir les normes establertes per l’article 15,
apartat 2.

3. El Consell de Direcció del Servei Local i/o Comar-
cal ha d’aprovar el seu reglament de funcionament in-
tern amb subjecció al reglament-marc que ha d’establir
el Consell de Direcció del Servei Català d’Ocupació .

ARTICLE 37. LA DIRECCIÓ DEL SERVEI LOCAL I/O
COMARCAL

1. La Direcció del Servei Local i/o Comarcal és la mà-
xima autoritat del Servei Local i/o Comarcal, i depèn
jeràrquicament i funcionalment del Gerent del Servei
Territorial Ocupacional.

2. Són funcions de la persona que ostenti la Direcció
del Servei Local i/o Comarcal

a) Assumir la representació del Servei Local i/o Comarcal.

b) Promoure la consecució dels objectius assignats al
Servei Local i/o Comarcal, amb plena responsabilitat
sobre la programació, la gestió, la direcció i l’avaluació
de les activitats del Servei Local i/o Comarcal.

c) Gestionar i coordinar els centres, els serveis, els es-
tabliments i els recursos adscrits al Servei Local i/o
Comarcal.

d) Elaborar periòdicament els informes oportuns sobre
l’activitat del Servei Local i/o Comarcal.

e) Donar compte de la seva gestió als òrgans compe-
tents del Servei Català d’Ocupació, com també de to-
tes aquelles qüestions que, en relació amb aquesta, li
siguin sol·licitades.

f) Presentar la proposta de pressupost i la Memòria
anual del Servei Local i/o Comarcal al Consell de Di-
recció.
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CAPÍTOL 4

ORDENACIÓ FUNCIONAL OCUPACIONAL: LA XARXA

OCUPACIONAL PÚBLICA

ARTICLE 38. COMPOSICIÓ

1. Als efectes d’assolir una òptima ordenació, que per-
meti l’homogeneïtzació adequada de les prestacions i la
utilització correcta dels recursos humans i materials, els
centres, els serveis i els establiments ocupacionals in-
tegrats en el Servei Català d’Ocupació mitjançant els
concerts pertinents corresponents a les administracions
locals organitzacions empresarials i sindicals i entitats
sense afany de lucre, constitueixen la Xarxa Ocupa-
cional Pública com a instrument adreçat a la prestació
de la gestió ocupacional pública.

2. El Servei Català d’Ocupació, pot establir convenis
per una durada limitada amb els centres, serveis i esta-
bliments que pertanyen a les empreses i entitats amb
afany de lucre que no pertanyin a la Xarxa per a pres-
tació d’aquelles activitats ocupacionals necessàries per
satisfer les necessitats del sistema públic d’ocupació, en
aquells supòsits en què els recursos de la Xarxa no si-
guin suficients.

ARTICLE 39. REQUISITS, PROCEDIMENT PER A LA INCLUSIÓ

I L’EXCLUSIÓ, NIVELLS I ÀREA D’INFLUÈNCIA

1. Per reglament, s’han de fixar els criteris d’acredita-
ció, els requisits, les condicions i el procediment per a
la inclusió dels centres, els serveis i els establiments en
la Xarxa Ocupacional d’Utilització Pública, i també els
diferents nivells en què aquests es classifiquen, atenent
llur grau d’especialització i el tipus de prestacions
ocupacionals que han de cobrir.

2. El Servei Català d’Ocupació, d’acord amb les previ-
sions del Pla d’Ocupació de Catalunya, ha d’assignar el
nivell que correspon a cada un dels centres i els establi-
ments inclosos en la Xarxa i, en funció d’aquest, deter-
minar llur àmbit d’influència específic, que podrà
d’abastar un o més Serveis Territorials Ocupacionals .

3. Per reglament, s’han de fixar els criteris per tal de
garantir el nivell de qualitat en la prestació dels serveis
dels centres i l’eficàcia i l’eficiència de la gestió econò-
mica d’aquests.

ARTICLE 40. EFECTES DE LA INCLUSIÓ

La pertinença dels centres, els serveis i la resta d’esta-
bliments a la Xarxa Ocupacional d’Utilització Pública
comporta:

1.El sotmetiment a les previsions que en matèria de
gestió i comptabilitat preveu aquesta Llei, i a les nor-
mes d’acreditació de centres, serveis i establiments que
s’estableixin per reglament.

2.La submissió als controls i les inspeccions periòdics
i esporàdics que s’escaiguin per tal de verificar el com-
pliment de les normes de caràcter ocupacional, admi-
nistratiu, econòmic i d’estructura que siguin aplicables,
i també les directrius generals i els criteris d’actuació a
què es refereix l’article 7, apartat 1, epígraf f).

ARTICLE 41. ADSCRIPCIÓ FUNCIONAL

1. Els centres i els establiment de la Xarxa Ocupacional
d’Utilització Pública no integrats en el Servei Català
d’Ocupació s’hi adscriuen funcionalment als efectes de
la coordinació adequada de tot el dispositiu ocupacio-
nal de cobertura pública. A aquests efectes, el Servei
Català d’Ocupació pot fixar directrius i criteris d’actu-
ació que són vinculants pel que fa als precitats centres
i establiments.

2. L’adscripció funcional al Servei Català d’Ocupació
dels centres i els establiments inclosos dins la Xarxa
implica que les entitats i els organismes que en tenen la
titularitat i la gestió continuïn mantenint-les a tots els
efectes.

CAPÍTOL 5

MITJANS PERSONALS

ARTICLE 42. PERSONAL

1. El personal del Servei Català d’Ocupació és format
per:

a) Els funcionaris i altre personal de la Generalitat que
prestin serveis al Servei Català d’Ocupació .

b) El personal transferit per a la gestió i l’execució de
les funcions i els serveis ocupacionals.

c) El personal procedent de les corporacions locals i
altres entitats que s’hi integrin, en els termes i les con-
dicions previstos, segons correspongui, en la norma de
transferència o en els convenis d’integració respectius.

d) El personal que s’hi incorpori d’acord amb la norma-
tiva vigent.

2. La classificació i el règim jurídic del personal del
Servei Català d’Ocupació s’han de regir per les dispo-
sicions que respectivament li siguin aplicables atenent
la seva procedència i la naturalesa de la seva relació
d’ocupació.

CAPÍTOL 6

MITJANS MATERIALS I RÈGIM PATRIMONIAL

ARTICLE 43. BÉNS I DRETS

1. S’adscriuen al Servei Català d’Ocupació :

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

b) Els béns i els drets de tota mena afectes a la gestió i
als serveis ocupacionals transferits.

c) Els béns i els drets de les entitats municipals, comar-
cals i provincials que siguin adscrits d’acord amb els
termes i els terminis establerts per aquesta Llei o pre-
vistos, segons correspongui, en la norma de transferèn-
cia o en els convenis d’integració respectius.

d) Tots els béns i els drets dels consorcis, les societats,
incloses les mercantils de capital majoritàriament pú-
blic, i les fundacions públiques que siguin adscrits
d’acord amb els terminis establerts a la Llei.
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2. Constitueixen el patrimoni propi del Servei Català
d’Ocupació tots aquells béns i drets que adquireixi o
rebi per qualsevol títol.

ARTICLE 44. RÈGIM PATRIMONIAL

1. El Servei Català d’Ocupació ha d’establir la comp-
tabilitat i els registres corresponents que permetin de
conèixer tothora el caràcter dels seus béns i drets, pro-
pis o adscrits, i també llur titularitat i destinació, sens
perjudici de les competències dels altres ens i organis-
mes en la matèria.

2. Els béns i els drets que la Generalitat adscrigui al
Servei Català d’Ocupació han de revertir en aquella en
les mateixes condicions que tenien en produir-se l’ads-
cripció, en el supòsit que aquest ens s’extingeixi o so-
freixi una modificació que afecti la naturalesa de les
seves funcions, i sempre que la modificació tingui in-
cidència en els esmentats béns i drets.

3. Els béns i els drets adscrits al Servei Català d’Ocu-
pació tenen la mateixa consideració de què gaudien en
el moment de l’adscripció.

4. El patrimoni del Servei Català d’Ocupació afecte al
desenvolupament de les seves funcions té la considera-
ció de domini públic com a patrimoni afectat a un ser-
vei públic, i com a tal gaudeix de les exempcions en
l’ordre tributari que corresponen als béns de la natura-
lesa esmentada, a més d’allò que preveu l’article 4,
apartat 2.

5. S’entén implícita la utilitat pública en relació amb
l’expropiació d’immobles pel que fa a les obres i els
serveis del Servei Català d’Ocupació .

6. En tot allò que no hi ha en aquest Capítol, són apli-
cables als béns i els drets dels Servei Català d’Ocupa-
ció les previsions contingudes en la Llei de Patrimoni
de la Generalitat.

CAPÍTOL 7

RÈGIM FINANCER, PRESSUPOSTARI I COMPTABLE

ARTICLE 45. RÈGIM FINANCER

1. El Servei Català d’Ocupació es finança amb:

a) Els recursos que li puguin correspondre per la trans-
ferència a la Generalitat de la gestió de programes en
els Pressupostos Generals de l’Estat afectes a serveis i
prestacions ocupacionals.

b) Els recursos que li puguin ésser assignats amb càr-
rec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

c) Els rendiments procedents dels béns i els drets pro-
pis i que tingui adscrits.

d) Els rendiments ordinaris que estigui autoritzat a per-
cebre, d’acord amb la normativa vigent.

e) Les subvencions, les donacions i qualsevulla altra
aportació voluntària d’entitats i particulars.

2. Els centres, els serveis i els establiments integrats o
adscrits funcionalment al Servei Català d’Ocupació no
poden percebre ingressos derivats de les prestacions

gratuïtes establertes amb caràcter general en la legisla-
ció vigent.

ARTICLE 46. PRESSUPOST

1. El pressupost del Servei Català d’Ocupació s’ha de
regir pel que estableix aquesta Llei i han d’actuar com
a supletòries, per a tot allò que no hi sigui previst, la
Llei de Finances Públiques de Catalunya i les succes-
sives lleis de pressupostos de la Generalitat.

2. El pressupost a què es refereix l’apartat anterior s’ha
d’orientar d’acord amb les previsions contingudes en el
Pla d’Ocupació de Catalunya i ha d’incloure el desglos-
sament adequat per Servei Territorial Ocupacionals.

3. El pressupost del Servei Català d’Ocupació s’ha
d’incloure, d’acord amb l’article 49 de l’Estatut d’Au-
tonomia de Catalunya, en el pressupost únic de la Ge-
neralitat, d’una manera perfectament diferenciada, i
s’ha de reflectir en els estats d’ingressos, separadament
dels restants.

4. El Pla de Comptabilitat aplicable al Servei Català
d’Ocupació ha de tenir l’estructura que s’estableixi la
Llei de Finances Públiques de Catalunya.

5. El Servei Català d’Ocupació ha de presentar un pres-
supost-resum classificat per articles. Aquesta classifica-
ció constitueix el nivell de vinculació dels crèdits pres-
supostaris.

6. D’acord amb la normativa aplicable a les modifica-
cions pressupostàries, es poden acordar transferències
de crèdits dins del pressupost del Servei Català d’Ocu-
pació . Per reglament, s’han de determinar els òrgans
que són competents per acordar les esmentades trans-
ferències.

ARTICLE 47. GESTIÓ

1. Els centres, els serveis i els establiments a què fa
referència l’article 5 d’aquesta Llei han de comptar
amb un sistema integral de gestió que permeti implan-
tar una direcció per objectius i un control per resultats,
delimitar clarament les responsabilitats de direcció i
gestió, i establir un adequat control en l’avaluació dels
diferents paràmetres que influeixen, de manera prepon-
derant, en els costos i la qualitat del serveis ocupa-
cionals

ARTICLE 48. COMPTABILITAT

Els centres i els establiments a què fa referència l’arti-
cle 5 s’han d’ajustar als criteris que en matèria de
comptabilitat s’estableixin per reglament.

ARTICLE 49. INTERVENCIÓ

La Intervenció General de la Generalitat exerceix les
seves funcions en l’àmbit del Servei Català d’Ocupació
de conformitat amb allò que disposen la Llei de Finan-
ces Públiques de Catalunya, la Llei de l’Estatut de la
Funció Interventora, el Reglament per a la seva aplica-
ció i les disposicions que els desenvolupin.

ARTICLE 50. TRESORERIA

La Tresoreria General de la Generalitat té al seu càrrec
la funció de tresoreria del Servei Català d’Ocupació, i
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centralitza els recursos corresponents a l’ens precitat,
tant els propis com els procedents de la Seguretat So-
cial o d’altres entitats.

ARTICLE 51

Per reglament s’han d’establir:

1. L’estructura orgànica de direcció, gestió i administra-
ció dels centres els serveis i els establiments de promo-
ció de l’ocupació, prevenció, reducció i protecció de la
desocupació, millora de l’ocupabilitat de les persones
en atur i transparència del mercat de treball integrats en
el Servei Català d’Ocupació, que permeti la implanta-
ció d’una direcció participativa per objectius i un con-
trol per resultats.

2. Els sistemes per a formar personal especialista en
direcció, gestió i administració.

CAPÍTOL 8

RÈGIM D’IMPUGNACIÓ DELS ACTES, RESPONSABILITAT,
REPRESENTACIÓ I DEFENSA EN JUDICI

ARTICLE 52. RÈGIM D’IMPUGNACIÓ DELS ACTES

1. Contra els actes administratius del Servei Català
d’Ocupació les persones o ens interessats poden inter-
posar els recursos que corresponguin en els mateixos
casos, terminis i formes previstos per la legislació so-
bre procediment administratiu.

2. D’acord amb el que hi ha previst en l’apartat anteri-
or, els actes dictats pels òrgans centrals de direcció i
gestió del Servei Català d’Ocupació poden ésser objec-
te de recurs d’alçada davant la persona que ostenti la
titularitat del Departament de Treball, i els dels òrgans
de direcció i gestió dels serveis territorials, davant la
persona que ostenti la Direcció del Servei Català
d’Ocupació. Les resolucions dictades en alçada esgo-
ten, en ambdós casos, la via administrativa.

3. Les reclamacions prèvies a la via jurisdiccional civil
s’han d’adreçar al Consell de Direcció del Servei Ca-
talà d’Ocupació, al qual correspon llur resolució.

4. Les reclamacions prèvies a la via jurisdiccional labo-
ral s’han d’adreçar a la persona que ostenti la Direcció
del Servei Català d’Ocupació o las Gerències dels Ser-
veis Territorials, en l’àmbit de llurs respectives compe-
tències.

5. Els actes del Servei Català d’Ocupació relatius als
serveis i les prestacions ocupacionals relacionades amb
la Seguretat Social són impugnables en els mateixos
supòsits i amb els mateixos requisits que la legislació
general estableix pel que fa a les entitats gestores de la
Seguretat Social.

ARTICLE 53. RESPONSABILITAT

El règim de responsabilitat del Servei Català d’Ocupa-
ció i de les autoritats i els funcionaris que hi presten els
seus serveis s’exigeix en els mateixos termes i supòsits
que per a l’Administració de la Generalitat i d’acord
amb les disposicions generals d’aplicació en la matèria.

ARTICLE 54. REPRESENTACIÓ I DEFENSA EN JUDICI

1. La representació i la defensa en judici del Servei
Català d’Ocupació corresponen al Gabinet Jurídic Cen-
tral de la Generalitat, adscrit al Departament de Presi-
dència o, si aquest ho autoritza, als advocats de plantilla
o que siguin contractats a aquest efecte per aquell ens,
que han d’ésser col·legiats en exercici i haver estat de-
gudament apoderats. Tot això, sens perjudici que les
precitades funcions de representació i defensa en judici
puguin ésser encomanades, en casos aïllats, a un o més
advocats col·legiats en exercici, i tot i que en ells no es
donin les circumstàncies assenyalades, d’acord amb
allò que preveu l’article 447 de la Llei Orgànica del
Poder Judicial.

TÍTOL 5

EL PLA D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

ARTICLE 55. NATURALESA

1. Les línies directives i de desplegament de les activi-
tats, els programes i els recursos del Servei Català
d’Ocupació per a assolir les seves finalitats constituei-
xen el Pla d’Ocupació de Catalunya. El Pla d’Ocupació
és l’instrument indicatiu i el marc de referència per a
totes les actuacions públiques en la matèria, en l’àmbit
de la Generalitat de Catalunya.

2. El Pla d’Ocupació de Catalunya és aprovat pel Con-
sell Executiu de la Generalitat, a proposta de la perso-
na que ostenti la titularitat del Departament de Treball,
tenint en compte els objectius de la política
socioeconòmica i de benestar social de la Generalitat de
Catalunya.

3. El Pla d’Ocupació de Catalunya té un període de
vigència triennal.

ARTICLE 56. CONTINGUT

El Pla d’Ocupació de Catalunya ha d’incloure:

a) Una valoració de la situació inicial, amb l’anàlisi
dels recursos personals, materials i econòmics esmer-
çats, de l’estat de l’ocupació, dels serveis i els progra-
mes prestats, i de l’ordenació de caràcter ocupacional
existent.

b) Els objectius i nivells a assolir quant a:

Indicadors d’ ocupació i atur .

Promoció de l’ocupació.

Prevenció, reducció i protecció de la desocupació.

Millora de l’ocupabilitat de les persones en atur.

Evolució i transparència del mercat de treball.

Homogeneïtzació i equilibri entre regions.

Disposició i habilitació de centres, serveis i establi-
ments.

Personal, organització administrativa, informació i es-
tadística.

Eficàcia, qualitat, satisfacció dels usuaris i cost.
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c) El conjunt dels serveis, els programes i les actuaci-
ons a desplegar, generals i per Servei Territorial
Ocupacionals.

d) Les previsions econòmiques i de finançament, gene-
ral i per Servei Territorial Ocupacionals.

e) Els mecanismes d’avaluació de l’aplicació, el segui-
ment i revisió del Pla.

ARTICLE 57. PROCEDIMENT

1. El Consell de Direcció del Servei Català d’Ocupació
ha de formular els criteris generals de la planificació
ocupacional, i ha de fixar els objectius, els índexs i els
nivells bàsics a assolir en les matèries objecte d’inclu-
sió en el Pla d’Ocupació de Catalunya. Així mateix ha
d’establir la metodologia i el termini per a l’elaboració
del Pla d’Ocupació .

2. El Servei Territorial Ocupacional, per mitjà del seu
Consell de Direcció, ha de formular l’avantprojecte del
Pla d’Ocupació corresponent al seu àmbit territorial i
d’activitats, escoltats els Consells de Direcció dels Ser-
vei Local i/o Comarcals que el conformen la Regió, que
ha de tramitar al Consell de Direcció del Servei Cata-
là d’Ocupació .

3. El Pla corresponent als serveis i les prestacions co-
muns i generals és elaborat pel Consell de Direcció del
Servei Català d’Ocupació el qual alhora aplega els
plans ocupacionals dels Serveis Territorials Regions i
comprova llur adequació als criteris generals de plani-
ficació ocupacional; les recomanacions i els suggeri-
ments que se’n derivin són tramesos als respectius Ser-
veis Territorials Ocupacionals.

4. El Departament de Treball ha d’integrar els diferents
plans juntament amb el pla d’actuacions del mateix
Departament, ha de resoldre les qüestions pendents, i
adequar el conjunt del Pla a les previsions de la políti-
ca d’ocupació i econòmica.

5. El Pla d’Ocupació de Catalunya, un cop aprovat pel
Consell Executiu de la Generalitat, s’ha de remetre al
Parlament de Catalunya en el termini màxim de trenta
dies a fi que el conegui.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA

Els organismes funcionals que es creïn de conformitat
amb el que preveu l’article 7, apartat 2 primer d’aquesta
Llei han de restar sotmesos a les previsions contingu-
des en els Capítols 5, 6, 7 i 8 del Títol 4, pel que fa a llur
règim de personal, patrimonial, financer, pressuposta-
ri, comptable, d’impugnació dels actes i representació
i defensa en judici, i en els mateixos termes que s’hi
estableixen.

SEGONA

El Consell Executiu de la Generalitat pot constituir
consorcis de naturalesa pública amb altres entitats pú-
bliques o privades sense afany de lucre per a la conse-
cució de finalitats ocupacionals, docents o d’investiga-
ció en matèria d’ocupació, que siguin comunes o con-

currents, en qualsevol supòsits diferents als que es re-
fereixen els articles 7, apartat 2, i 22, apartat 2, d’aques-
ta Llei. Aquests consorcis podran dotar-se d’organis-
mes instrumentals, d’acord amb llurs estatuts.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Mentre el Servei Català d’Ocupació i els Serveis Terri-
torials Ocupacionals no assumeixen el desenvolupa-
ment de llurs funcions, aquestes les continuaran realit-
zant els òrgans i els serveis corresponents del Departa-
ment de Treball.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA

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.

SEGONA

El Pla d’ocupació de Catalunya s’ha d’elaborar en el
termini de tres mesos a partir de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei.

TERCERA

S’autoritza el Consell Executiu perquè dicti les normes
de caràcter general i reglamentari necessàries per a
desenvolupar i aplicar aquesta Llei.

Proposició de llei de creació d’un fons
de compensació de pensions en supò-
sits de ruptura matrimonial o del nucli
familiar, i d’aliments
Tram. 202-00033/06

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 1250 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya juntament
amb la signatura de tres diputats i una diputada més

Document/proposta: Proposició de llei de creació d’un
fons de compensació de pensions en supòsits de ruptura
matrimonial o del nucli familiar, i d’aliments

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La creació d’un Fons de Compensació de Pensions per
aliments en supòsits de ruptura matrimonial o del nu-
cli familiar i d’aliments, intenta donar una resposta re-
alista a l’impagament de pensions i d’aliments a cònju-
ges separats, divorciats o que han vist el seu matrimo-
ni anul·lat i que tenen al seu càrrec fills menors. Aquesta
mateixa protecció es pretén donar a les famílies de fet,
constituïdes per parelles, amb fills o sense, que no es-
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tan units pel vincle matrimonial però que constitueixen
un nucli familiar perfectament establert.

La llei reserva a la Generalitat l’acció de repetir o reper-
cutir les quantitats pagades contra qui tenia l’obligació
de satisfer-les, constituint-se així, les quantitats abona-
des en concepte de pensió, com una bestreta de la què
haurà de rescabalar-se l’administració catalana per
mitjà de les accions subrogatòries que li càpiguen en
dret, i tot això amb l’objectiu de no fer excessivament
gravoses les corresponents partides pressupostàries.

Així, la finalitat de la present llei és la de cobrir les
necessitats més peremptòries de les famílies sense re-
cursos econòmics i que no reben de manera puntual la
prestació econòmica a què tenen dret per mitjà de l’es-
tablert en les corresponents resolucions judicials i sense
possibilitats que la reclamació legal de les pensions si-
gui atesa, així com també la dels menors de famílies
monoparentals o que són víctimes de l’abandonament
dels seus pares i estiguin acollits per altres familiars.

És sabut que en els processos judicials iniciats per cri-
si matrimonial, es produeixen sovint situacions
d’impagament de les pensions fixades en les correspo-
nents resolucions judicials, ja sigui amb caràcter provi-
sional o definitiu. Aquesta situació és particularment
gravosa en el cas de les pensions d’aliments perquè de
la seva percepció o no en depèn, en bona mesura, el
sosteniment de les càrregues familiars, així com en el
cas de pensions compensatòries a favor dels cònjuges
d’edat avançada i sense fills al seu càrrec, car en amb-
dues situacions en depèn la pròpia subsistència dels
beneficiaris de dites prestacions econòmiques.

Menció a part mereix la situació en què queden les
dones afectades per aquest problema, car és sabut que
un alt percentatge els hi és atribuïda la cura i custòdia
dels fills menors, i que pateixen dificultats més acusa-
des que els homes per a una adequada inserció en el
món del treball. A la tutela i protecció dels interessos
ben legítims d’aquestes dones, i a pal·liar les situacions
de greu desequilibri econòmic sofert per aquestes per-
sones es dirigeix preferentment aquesta llei.

La tipificació en el vigent Codi Penal d’aquestes situ-
acions o conductes com a delicte d’abandonament de
família, s’ha revelat insuficient per si sol per a resoldre
les necessitats dels cònjuges amb menors al seu càrrec
i que pateixen l’impagament i no tenen cap altre mitjà
de subsistència, a més que persisteix la lentitud de l’ad-
ministració de justícia a l’espera d’eventuals reformes
de les lleis de procediment que agilitin els tràmits d’en-
judiciament i execució corresponents.

En aquest sentit, cal tenir present que la recomanació
869 de 1979 de l’Assemblea Parlamentària del Consell
d’Europa invitava als governs representats en aquest
organisme a incorporar en les seves legislacions inter-
nes la necessitat que el propis estats garanteixin el pa-
gament de les pensions per aliments dels fills menors
no emancipats establertes per mitjà de resolució judici-
al relativa a la ruptura matrimonial. S’establia, doncs,
una compensació econòmica a càrrec dels estats, a
mode de bestreta en cas d’incompliment del pagament
de la pensió d’aliments per part del cònjuge obligat a
fer-ho.

La Constitució espanyola, entre els principis rectors de
la política social i econòmica de tots els poder públics,
proclama en el seu article 39 la protecció integral dels
fills, amb independència de la seva filiació i de les
mares, amb independència, també, del seu estat civil.
Amb funció de tot això, es regulen els deures dels pa-
res, especialment els d’assistència, amb els fills tinguts
dintre o fora del matrimoni, així com, la protecció pre-
vista per als nens en els diferents Convenis Internacio-
nals, especialment en la Declaració de l’ONU de 20 de
novembre de 1959.

És indubtable que l’article 9 de l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya, en els seus apartats 25, 26, 27 i 28, atorga
a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva
en matèria d’assistència social, joventut, promoció de
la dona i institucions públiques de protecció i tutela de
menors, aspectes tots ells que de manera directa o indi-
recta afecten la regulació d’aquesta Proposició de Llei.

L’institut legal que es pensa regular per mitjà de la pre-
sent Proposició de Llei ja ha tingut acollida en diversos
estats de la Unió Europea. En altres casos, però, molts
estats sense dotar-se d’un fons de garantia o compen-
sació pròpiament dit han establert pensions o subsidis
socials que vénen a compensar els greus desequilibris
3519 econòmics que es presenten en situacions com les
que avui s’intenten pal·liar amb la present iniciativa le-
gislativa.

Endemés, amb la creació d’aquest Fons de Compensa-
ció, es recullen una sèrie de principis, alguns dels quals
ja han tingut el corresponent desenvolupament legisla-
tiu, com ara la creació de l’Institut Català de la Dona
per mitjà de la llei 11/1989, de 10 de juliol, la regula-
ció de la protecció de menors, llei 11/85, de 13 de juny
modificada per llei 12/1988, de 21 de novembre i la
legislació amb matèria de mesures de protecció de
menors desemparats i de l’adopció, llei 37/1981 de 30
de desembre tots ells en línies generals a fins amb la
realitat catalana, i que han de fer possible un canvi pro-
fund de la nostra legislació, i àdhuc de la pròpia men-
talitat dels ciutadans en relació amb el seu entorn fami-
liar, fugint de declaracions més o menys paternalistes
i actuant amb una gran visió de la realitat existent.

És per aquests motius que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ DE LLEI

ARTICLE 1

Es crea el Fons de Compensació de pensions en supò-
sits de ruptura matrimonial o del nucli familiar, i d’ali-
ments.

S’entén per ruptura matrimonial la nul·litat, la separa-
ció, i el matrimoni dissolt per divorci, en els termes
previstos en la legislació civil aplicable.

Els efectes previstos en aquesta llei, la ruptura del nu-
cli familiar o de la família no matrimonial, es produirà
en el cas de les parelles que hagin conviscut en unió
estable i que d’aquesta unió existeixin fills comuns. Es
consideren aliments, als efectes d’aquesta llei, com
aquells que estableix l’article 142 del Codi Civil.
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ARTICLE 2

Aquest Fons té per objectiu la garantia del pagament de
les pensions per aliments acordades provisionalment o
amb caràcter definitiu en les resos judicials relatives a
processos matrimonials seguits en cas de nul·litat, sepa-
ració o divorci, així com la satisfacció de les obligaci-
ons econòmiques relatives als aliments en els supòsits
de famílies no matrimonials i que hagin estat acordades
judicialment.

ARTICLE 3

La prestació econòmica prevista en la present llei po-
drà beneficiar les persones que gaudeixin en el moment
de la sol·licitud, de la condició política de catalans en
els termes previstos en l’article 6 de l’Estatut de Cata-
lunya, i decaurà aquest dret quan es perdi la dita con-
dició.

ARTICLE 4

Correspondrà al Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les seves com-
petències, la gestió d’aquests Fons de Compensació de
pensions en supòsits de ruptura matrimonial o del nu-
cli familiar, i d’aliments.

Aquest Fons haurà de constituir-se a partir de les dota-
cions econòmiques que es fixin pressupostàriament per
a aquesta finalitat.

ARTICLE 5

El Fons de Compensació vindrà obligat a respondre del
pagament de les pensions quan així sigui reconeguda la
seva responsabilitat mitjançant resolució que haurà de
recaure prèvia tramitació de l’oportú expedient admi-
nistratiu.

S’establirà reglamentàriament les condicions per
l’obertura del mencionat expedient, així com de la do-
cumentació exigida. En qualsevol cas, caldrà que sigui
acreditat de manera fefaent l’intent de cobrament de les
pensions a que es tingui dret mitjançant el recurs pre-
vi a la jurisdicció ordinària.

ARTICLE 6

Contra la resolució que posi fi la via administrativa es
podrà interposar el corresponent recurs contenciós-ad-
ministratiu.

ARTICLE 7

El Fons procedirà a abonar les pensions amb la mane-
ra en que s’estableixi reglamentàriament.

En qualsevol cas, el Fons haurà d’exigir prèviament del
beneficiari la cessió de les accions que li corresponguin
com a subrogat en el compliment de les obligacions del
cònjuge o membre de la família de que es tracti. Les
quantitats de que pugui rescabalar-se el Fons de Com-
pensació de pensions, tindran la consideració d’ingres-
sos de dret públic, i per la qual cosa hauran de ser in-
corporades a la partida d’ingressos corresponent. El
Fons podrà mostrar-se part en els processos judicials
d’execució derivats de l’impagament de les pensions
que donin lloc al reconeixement i abonament de pensi-
ons per part d’aquest organisme.

ARTICLE 8

S’establirà reglamentàriament la quantia màxima de les
pensions reconegudes pel Fons de Compensació, i que
en cap cas podrà ser superior de la que s’estableixi ju-
dicialment.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Tots els efectes econòmics que derivin de l’aplicació
d’aquesta llei no tindran conseqüències econòmiques
fins l’any vinent.

Palau del Parlament, 2 de desembre 1999

Joan Ridao i Martín, Carme Porta i Abad, Ernest
Benach i Pascual, Josep Huguet i Biosca, Josep Barga-
lló Valls

Proposició de llei per la qual es regula
la publicitat dinàmica a Catalunya
Tram. 202-00034/06

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 1251 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya juntament
amb la signatura de quatre diputats més

Document/proposta: Proposició de llei per la qual es
regula la publicitat dinàmica a Catalunya

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la Gene-
ralitat en el seu títol primer, la competència exclusiva
en matèria de publicitat. L’article 9.30 d’aquesta nor-
ma, reconeix que la Generalitat disposa de competèn-
cies exclusives sobre publicitat, sense perjudici de les
normes dictades per l’estat per a sectors i mitjans espe-
cífics. Aquesta mateixa competència ve reforçada pel
que preveu l’article 16, apartats segon i tercer, també de
l’Estatut. Al mateix temps, el Decret 8/1983, de 24 de
gener, atribueix al Departament d’Indústria, Comerç i
Turisme les competències traspassades per l’Adminis-
tració de l’estat a la Generalitat en matèria de publici-
tat, en virtut del Reial Decret 2455/1982, de 30 de ju-
liol, i tot això sense perjudici de que les administraci-
ons locals també ostenten atribucions en la matèria, a
partir de les potestats conferides per la legislació de
règim local, vinculades a l’ús del domini públic o la
seguretat.

No hi ha dubte que la publicitat constitueix una forma
de comunicació realitzada per les persones físiques o
jurídiques, públiques o privades, en el desenvolupa-
ment d’una activitat comercial, industrial, artesanal o
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professional, que té per objectiu l’estímul i promoció
de l’activitat comercial i econòmica en general i que es
manifesta a través de les formes més diverses i imagi-
natives, i entre elles l’anomenada publicitat dinàmica,
publicitat que ha anat adquirint una gran transcendèn-
cia en els darrers temps, especialment en el nostre àm-
bit, al generar-se una intensa activitat econòmica.

Per això, la relació directa dels agents publicitaris amb
els possibles usuaris o clients, a través del gaudi o la
utilització de zones de domini públic, vies i espais lliu-
res públics i/o de zones privades de concurrència públi-
ca, determina un conjunt de característiques específi-
ques, positives o negatives, que aconsella l’adopció
d’un tractament específic separat de la regulació gene-
ral de l’activitat publicitària. Entre les característiques
connotades positivament està la de cooperar decisiva-
ment a l’activitat econòmica i la seva idoneïtat per a la
promoció d’activitats puntuals encaminades a usuaris
temporals o el fet de la seva utilització per donar suport
a objectius d’interès ciutadà o col·lectiu.

D’altra banda, com s’ha dit, aquesta activitat pot afec-
tar negativament sobre l’ordre públic, el medi ambient
i el dret de la ciutadania a circular lliurement per la via
pública. També té una sèrie d’incidències sobre el des-
cens i el lleure de les persones, així com sobre la imatge
turística pel constant setge dels agents publicitaris, raó
per la que cal abordar aquesta problemàtica amb una
regulació que faci extremar les precaucions al màxim
per tal de fer prevaler l’interès general sobre el particu-
lar, tot articulant un conjunt de mesures correctores i
àdhuc sancionadores

II

Menció apart mereix la publicitat o màrqueting direc-
te, regulada en el Capítol I del Títol III de la present
Llei.

És un fet cada vegada més habitual que a la bústia dels
domicilis particulars o professionals hom pugui trobar
a diari tot tipus de fulletons, targetes, catàlegs i cartes
dipositats directament o a través del correu. A diferèn-
cia d’aquesta última, la publicitat consistent en impre-
sos sense direcció i dipositades en mà a la bústia, revis-
tes gratuïtes, impresos inserits en revistes o factures,
presenta una gran complexitat i comporta nombrosos
perjudicis per als usuaris i per al medi ambient, perju-
dicis que tenen a veure amb la seva distribució massiva
i indiscriminada.

Alguns municipis catalans com Girona (Gironès) i
Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental), preocupats
per aquesta qüestió, han adoptat ordenances regulado-
res de la publicitat directa a les bústies, preveient un
règim sancionador aplicable, i tot això amb
l’encomiable propòsit de dignificar el sector, raciona-
litzar la seva activitat i reduir les molèsties que la
«bustiada» provoca als ciutadans.

En aquesta mateixa direcció, algunes experiències im-
pulsades des de l’àmbit privat i que pretenen una auto-
regulació per part de les pròpies empreses del
«màrqueting», així com l’autodepuració del mercat i la
recuperació del seu prestigi, han servit per instituir un
servei de llistes en les que poden registrar-se gratuïta-

ment totes les persones que ho vulguin, amb l’objectiu,
d’una banda, d’excloure de les trameses per correu als
qui no desitgen rebre-la i, de l’altra, amb un legítim
propòsit comercial, per donar prioritat o preferència a
la tramesa publicitària d’aquells temes que l’usuari
designa. En aquest sentit, per la seva singularitat, des-
taca el Servei de Llistes Robinson (SLR) creat per l’As-
sociació Espanyola de Màrqueting Directe (AEMD), i
ratificat per la Unió estatal de consumidors. A pesar què
l’actual marc legal vigent no preveu la creació d’aquest
tipus de llistes, és evident que suposa un procediment
eficaç, per bé que d’abast limitat, per protegir els drets
dels consumidors, tal i com s’ha demostrat en altres
països europeus que ja en disposen.

Bo i reconeixent el que de positiu suposen les ordenan-
ces municipals que regulen aquesta activitat i les inici-
atives privades d’autoregulació del sector, ja sigui per
l’abast limitat en el primer dels casos, com per la neces-
sària consecució d’una completa protecció dels drets
dels consumidors i usuaris en tots els casos, resulta
evident que cal fer un pas endavant i que reclama un
esforç dels poders públics per tal de regular i discipli-
nar la publicitat o «màrqueting» directe, per tal de vet-
llar perquè les empreses recomanin als clients que in-
cloguin en la seva publicitat missatges d’educació am-
biental (recollida, reciclatge, etc.), però també per crear
registres públics o establir convenis amb els ens locals
i entitats privades interessades en la gestió de registres
en què s’inscriguin les persones que no desitgen rebre
publicitat i possibilitar que les dades personals es trac-
tin de manera confidencial.

I tot això és possible perquè la Generalitat disposa de
competències exclusives en matèria de defensa dels
consumidors i usuaris, segons que estableix l’article
12.1.5 de l’Estatut, competència que ha estat ratificada
pel Tribunal Constitucional i que ha permès disposar
d’un cos legal integrat, entre d’altres normes, per la Llei
3/1993, de l’Estatut del Consumidor, instrument legal
que compromet directament als poders públics en la
tasca de vetllar per aspectes tocants als drets i interes-
sos dels consumidors catalans com la protecció de la
salut, la informació en matèria de consum, la protecció
jurídica i la reparació dels danys, així com la defensa
del medi ambient i de la qualitat de vida.

En darrer extrem, val a dir que juntament amb la defen-
sa del medi ambient i de la qualitat de vida hi ha una
altra qüestió que ha anat adquirint una dimensió crei-
xent com és la comercialització de dades confidencials.

Les denúncies i les sancions a empreses per haver co-
mercialitzat dades personals i vulnerat la intimitat dels
ciutadans, van créixer més d’un 30% durant l’any
1997. L’Agència de Protecció de Dades (APD) -orga-
nisme encarregat de frenar els abusos amb multes que
van des de les 100.000 ptes. als 50 milions- ha registrat
un increment de les consultes del 50%.

Tanmateix, la possibilitat que té avui la ciutadania de
conèixer si les seves dades estan incloses en els fitxers
informàtics d’alguna empresa i rectificar-los o cancel·-
lar-les, si ho desitja, recorrent a l’APD constitueix un
recurs insuficient per protegir un ampli univers de per-
sones.
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Un cop vist aquests antecedents i, en conseqüència amb
aquests, el contingut del present text legal que pretén
l’establiment d’un autèntic marc normatiu en el qual
s’insereixin els principis fonamentals que han de regir
a Catalunya tota l’activitat que es realitzi en matèria de
publicitat dinàmica i, d’aquesta manera, sobre l’objec-
tiu primari d’una aplicació directa de la mateixa llei,
hom persegueix, simultàniament, l’estímul sobre les
entitats locals per tal que, des del respecte a principis
consagrats pel legislador català, desenvolupin, mitjan-
çant les ordenances corresponents, les respectives regu-
lacions de l’activitat de publicitat dinàmica en els seus
termes municipals.

PROPOSICIÓ DE LLEI

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1

1. La present Proposició de Llei té per objecte la regu-
lació de la publicitat dinàmica a Catalunya.

2. S’entén per publicitat dinàmica aquella forma de
comunicació duta a terme per persones físiques o jurí-
diques, ja siguin públiques o privades, en l’exercici
d’una activitat comercial, industrial, artesanal, social o
professional, encaminada a la finalitat de promoure la
contractació de béns o serveis de tota classe, fins i tot
drets i obligacions, o a la difusió de missatges de natu-
ralesa social, política, cultural o de qualsevol, altra;
realitzada per mitjà del contacte directe dels agents
publicitaris amb els possibles usuaris o clients i amb la
utilització preferent, per a la seva pràctica, de zones de
domini públic, vies i espais lliures públic i zones priva-
des de concurrència pública.

3. La publicitat dinàmica s’exerceix mitjançant alguna
de les modalitats següents:

a) Publicitat manual. Aquella que difon els missatges
mitjançant el repartiment en ma del material imprès per
mitjà del contacte directe entre els agents publicitaris i
els possibles usuaris, amb caràcter gratuït, utilitzant per
a tal fi, les zones de domini públic, vies i espais lliures
públic i zones privades de concurrència pública.

b) Publicitat oral. Aquella que transmet els seus missat-
ges de viva veu, amb l’ajut de megafonia o sense, o
d’altres mitjans auditius auxiliars, mitjançant el contac-
te directe entre els agents publicitaris i els possibles
usuaris i amb la utilització, pel seu exercici, de les zo-
nes de domini públic, vies i espais lliures i zones priva-
des de concurrència pública.

c) Repartiment domiciliari de publicitat, en mà o per
correu. La distribució de qualsevol tipus de suport ma-
terial de publicitat mitjançant el seu lliurament directe
als propietaris o usuaris d’habitatges, oficines i despat-
xos o el seu dipòsit manual o per correu en les bústies
individuals o porteries dels immobles.

d) Publicitat mitjançant l’ús de vehicles. Consisteix en
la realització de publicitat mitjançant l’ús d’elements de
promoció o publicitat situats en els vehicles, tant esta-

cionats com en marxa, i en la difusió dels missatges
publicitaris a través dels mitjans audiovisuals instal·lats
en aquests.

e) Publicitat telemàtica. Consisteix en l’enviament de
missatges publicitaris mitjançant comunicació telefòni-
ca, per fax o a través de l’anomenat correu electrònic.

ARTICLE 2

L’exercici de l’activitat de publicitat dinàmica és sub-
jecte, amb caràcter general, a l’autorització administra-
tiva que es sol·licitarà , es tramitarà i, si és el cas, s’ator-
garà conforme amb allò que preveu el Títol II d’aquesta
llei.

ARTICLE 3

1. Els Ajuntaments de Catalunya són l’administració
competent per a l’atorgament de les autoritzacions re-
latives a l’exercici de la publicitat dinàmica que hagi de
realitzar-se en el seu terme municipal, com també per
exercir les activitats de control, adoptar les mesures
correctores o complementàries que siguin necessàries
i exercir la potestat sancionadora en la matèria, amb ple
respecte als principis continguts en aquesta norma le-
gal.

2. Per a l’exercici de les funcions que implica la com-
petència a la qual fa referència l’apartat anterior, els
ajuntaments podran dictar la corresponent ordenança
municipal o, quan no n’hi hagi, aplicar directament
aquesta llei.

ARTICLE 4

1. En l’exercici de l’activitat de publicitat dinàmica
caldrà respectar els preceptes que, en matèria de publi-
citat general, limitin el lliure exercici d’aquesta i, en
particular, els següents:

a) L’observació escrupolosa de que disposi la normati-
va sectorial que reguli la publicitat de determinats pro-
ductes, béns, activitats i serveis.

b) La prohibició de l’activitat publicitària que incorri en
engany, deslleialtat o en l’emissió de missatges subli-
minars.

c) El respecte a la dignitat de la persona, impedint-ne
la vulneració dels valors i drets reconeguts en la Cons-
titució i, especialment, dels relatius a la infància la jo-
ventut i la dona.

2. L’exercici de determinades activitats publicitàries
podrà ser prohibit, en alguns casos en concret, confor-
me a allò que regula el títol II de la llei present.

3. No tindran la consideració d’activitats de publicitat
dinàmica les activitats següents:

a) Publicitat electoral, en aquells aspectes regulats en la
legislació electoral.

b) Aquelles comunicacions que vagin dirigides, única-
ment i exclusivament, materialització de l’exercici d’al-
guns drets fonamentals i les llibertats públiques inclo-
sos a la secció 1ª del capítol II, del títol I de la Consti-
tució Espanyola que, en el seu cas, es regiran per la
normativa específica d’aplicació a aquests drets i lliber-
tats.
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c) Aquells missatges i comunicats relatius a matèria de
seguretat pública i/o emergències.

d) Missatges i comunicats de les administracions públi-
ques en matèries d’interès general encara que la seva
distribució o comunicació als ciutadans en general o als
interessats en particular es realitzi mitjançant agents
publicitaris independents d’aquestes.

ARTICLE 5

Tot el material imprès utilitzat a la publicitat dinàmica
serà preferentment reciclat.

ARTICLE 6

Els suports publicitaris en paper hauran de dur obliga-
tòriament una llegenda que aconselli el dipòsit de l
paper en contenidors de recollida selectiva.

TÍTOL II

LLICÈNCIES

ARTICLE 7

1. Correspon als Ajuntaments l’atorgament de les lli-
cències que habiliten per a l’exercici de les activitats
regulades en la proposició de llei present.

2. Les ordenances municipals determinaran l’òrgan
competent per al seu atorgament, com també les regles
de procediment aplicables.

ARTICLE 8

Les llicències es concediran per temps determinat, mai
superior a un any, i seran renovables en les condicions
que s’estableixi en els ordenances corresponents.

ARTICLE 9

1. Podran sol·licitar les llicències les persones físiques
o jurídiques, que pretenguin promoure la contractació
o difondre missatges en els termes previstos en l’Arti-
cle 1, apartat 2, d’aquesta Proposició de Llei.

2. També podran sol · licitar les llicències les agrupaci-
ons o col · lectius sense personalitat jurídica en els ter-
mes que estableixin les corresponents ordenances.

ARTICLE 10

Les sol·licituds de llicència s’ajustaran a les determina-
cions específiques que s’estableixin i s’hauran d’acom-
panyar de la documentació acreditativa de les circum-
stàncies següents:

a) Número d’Identificació Fiscal del sol·licitant.

b) Alta a l’Impost d’Activitats Econòmiques.

c) Liquidació de taxa corresponent.

d) Relació de persones que es proposen com a agents
de publicitat dinàmica, amb indicació del seu número
de document nacional d’identitat o de passaport i de la
seva adreça.

e) Vigència de les llicències municipals exigibles legal-
ment en l’activitat corresponent, com també de les que
correspon atorgar a l’administració turística.

ARTICLE 11

1. S’acceptarà la relació d’agents publicitaris a que es
refereix la lletra d) de l’article anterior quan s’acrediti
que es tracta de persones dependents del sol·licitant de
la llicència o que actuen dins l’àmbit d’organització i
direcció d’aquest, sempre que s’adjunti a la relació la
següent documentació per a cadascun dels agents:

a) Carnet d’agent publicitari, d’acord amb el model que
determinin les ordenances municipals i que haurà de
ser expedit o homologat per l’òrgan municipal compe-
tent.

b) Còpia dels documents relatius a la incorporació al
règim de la seguretat social.

2. Els Ajuntaments fixaran lliurement, amb caràcter
general, el nombre d’agents permesos.

3. Quan el sol·licitant de la llicència sigui una empresa,
els ajuntaments limitaran el nombre màxim d’agents en
funció del nombre de treballadors al seu servei. En cap
cas no autoritzaran més d’un agent per cada set treba-
lladors.

4. Els agents publicitaris hauran de dur enganxada en
un lloc visible de la vestimenta durant l’exercici de
l’activitat de publicitat dinàmica, l’acreditació a la qual
fa referència la lletra a), apartat 1 del present article.

ARTICLE 12

1. Quan una mateixa zona constitueixi l’àmbit d’actu-
ació determinat en més d’una llicència, l’òrgan compe-
tent, d’acord amb la naturalesa de l’activitat i, si escau,
amb la ubicació dels establiments afectats, podrà mo-
dificar les llicències atorgades per tal de fixar els espais
en què els subjectes autoritzats podran desenvolupar,
amb caràcter exclusiu, l’activitat publicitària.

2. L’òrgan municipal al qual correspongui atorgar la
llicència delimitarà la zona o les zones on podrà desen-
volupar-se l’activitat, com també el nombre màxim
d’agents per cada zona

ARTICLE 13

1. Quan la publicitat es refereixi a sales de festes, dis-
coteques, cafès-concert o a establiments que desenvo-
lupen preferentment l’activitat en horari nocturn, la
publicitat podrà realitzar-se, únicament, fins a dues
hores abans de la fixada oficialment per al tancament.

2. Les activitats regulades en la llei present només po-
dran realitzar-se fins a una hora abans de la que es fixi
oficialment per al tancament de l’establiment o de l’ac-
tivitat promocionats.

3. Les ordenances establiran l’horari en què podrà dur-
se a terme l’activitat publicitària.

ARTICLE 14

1. Es prohibeix la publicitat en els casos següents:

a) Sempre que es realitzi en platges i en la resta de béns
del domini públic maritimoterrestre, així com en els
ports i aeroports.

b) En aquells casos en què comportin l’ús d’animals
com a instrument de reclam o com a complement de
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l’activitat publicitària, excepte en els casos determinats
a la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels animals
que viuen a l’entorn humà.

c) Quan es dugui a terme en terrasses, dependències o
espais de propietat privada o que siguin objecte de con-
cessió o autorització administrativa, sempre que no
s’obtingui el consentiment exprés dels propietaris o del
titulars de la concessió o de l’autorització corresponent.

d) Quan el desenvolupament de l’activitat pugui
produir la formació de grups de persones que obstacu-
litzin la circulació de vianants o de vehicles.

e) Quan el seu exercici suposi la col · locació d’elements
materials de qualsevol tipus, configuració o estructura
a les vies i espais públics, que siguin complementaris
de l’activitat publicitària, siguin o no desmuntables.

f) Quan l’activitat es realitzi en els passos de vianants
o en els seus accessos, o impliqui envair la calçada.

g) Quan estigui vinculada, en la mateixa actuació, a la
venda o revenda d’entrades, tiquets i productes simi-
lars.

h) En els supòsits en què comporti la col·locació de
material publicitari als parabrises o a altres elements
dels vehicles.

i) Quan l’activitat a realitzar contempli o possibiliti el
llançament de material publicitari en qualsevol de les
seves formes.

j) Quan la publicitat es realitzi mitjançant suport acús-
tic, a excepció del que es disposa al capítol II del títol
III.

2. Sense perjudici d’allò que disposa l’apartat anterior,
els ajuntaments podran prohibir també, mitjançant la
corresponent ordenança, la publicitat dinàmica en
aquells casos en què les activitats publicitàries afectin
de forma rellevant els interessos públics locals.

ARTICLE 15

1. Quan sigui previsible que s’afecti de manera impor-
tant la neteja de les vies i els espais públics, l’òrgan
municipal competent podrà condicionar l’atorgament
de la llicència a la prestació d’una garantia per un im-
port màxim d’1.000.000 de pessetes, en els termes que
determinen les ordenances.

2. Els titulars de les llicències regulades en el present
títol i els seus agents estan obligats a adoptar les mesu-
res correctores per tal d’evitar la brutedat en la zona
d’actuació publicitària.

ARTICLE 16

1. Constitueixen mesures cautelars que no tindran el
caràcter de sanció que, en qualsevol cas, poden adop-
tar-se en relació amb la publicitat dinàmica:

a) Quan es comprovi la realització d’una activitat pu-
blicitària de la qual, raonablement, es pugui presumir el
seu caràcter d’infracció greu o molt greu i que pugui
ocasionar danys i/o perjudicis a l’interès públic, podran
adoptar-se les mesures necessàries i imprescindibles
per tal d’impedir-la.

b) Reclamar a l’infractor l’import de les despeses que
es dedueixin de les anomalies o danys causats com a
conseqüència de les actuacions contraventores de la llei
sempre que, prèviament, existeixi la pertinent valoració
justificada.

c) La immobilització i/o retirada dels vehicles o ele-
ments que serveixin de suport a una activitat de promo-
ció o publicitat que infringeixi les disposicions
d’aquesta llei sempre que, a més, es doni la circumstàn-
cia de l’absència o la resistència del titular de l’activi-
tat o agent que ha de cessar en l’actuació il·lícita.

d) El decomís del material de promoció o publicitat
quan es tracti d’activitat no emparada amb la deguda
llicència o es consideri que aquesta mesura resulta ne-
cessària per impedir la continuació de qualsevol infrac-
ció que s’hagués detectat.

2. En el cas de les mesures referides als punts a), c) i d)
de l’apartat anterior, la decisió cautelar correspondrà als
agents de la policia local que detectin la infracció de la
qual es tracta. Pel supòsit establert al punt b) l’adopció
correspondrà al batlle.

TÍTOL III

NORMES ESPECIALS

CAPÍTOL I

LA PUBLICITAT DIRECTA

EL REPARTIMENT DOMICILIARI I PER CORREU DE LA

PUBLICITAT

ARTICLE 17

1. Aquesta publicitat, el concepte del qual ja hem defi-
nit anteriorment en aquest text legal en la lletra c) de
l’article 1, és una modalitat de publicitat dinàmica que,
estarà sotmesa a l’autorització administrativa que re-
geix la matèria i requerirà la llicència municipal prèvia.

2. No obstant això, l’activitat en què consisteix el repar-
timent domiciliari s’haurà de subjectar, com a mínim,
a les regles específiques següents:

a) els suports en què es materialitzi aquest tipus de pu-
blicitat no es podran dipositar de forma indiscriminada
o desordenada en les entrades, vestíbuls o zones comu-
nes dels immobles.

b) entenent que la bústia és un bé privat, les empreses
distribuïdores de material publicitari hauran d’abstenir-
se de dipositar publicitat en aquelles bústies, els propi-
etaris de les quals indiquin expressament la voluntat de
no rebre’n.

c) Les empreses de distribució de publicitat hauran de
recomanar als seus clients que incloguin en la seva
publicitat, missatges d’educació ambiental i, especial-
ment sobre la quantitat a distribuir i la seva periodici-
tat, així com la necessitat que els materials emprats si-
guin preferentment reciclables i ecològics.

d) A aquests efectes, el Govern de la Generalitat possi-
bilitarà la creació de llistes o registres públics,
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depenents del propi Govern o en col·laboració amb els
ens locals o associacions professionals del sector a què:

1. Es consigni el nom i adreces de totes aquelles perso-
nes que no desitgen rebre publicitat per correu per tal
que amb aquestes dades, tractades confidencialment,
les empreses distribuïdores excloguin de les seves tra-
meses a les persones inscrites.

2. S’arbitrin les mesures necessàries, a través de signes
o distintius visibles, per a garantir el respecte de la vo-
luntat de les persones que no desitgen rebre la publicitat
dipositada directament a les bústies i a fi de que les
empreses distribuïdores s’abstinguin de fer-ho en
aquests casos.

e) A aquesta modalitat de publicitat dinàmica hom po-
drà aplicar les normes contingudes en els articles 14 i
15 d’aquesta llei mentre que no resultin incompatibles
amb la naturalesa d’aquesta.

CAPÍTOL II

DE LA PUBLICITAT MITJANÇANT L’ÚS DE VEHICLES

ARTICLE 18

A més dels supòsits de fe que puguin subsumir-se en el
concepte de publicitat mitjançant l’ús de vehicles defi-
nit en l’article primer, apartat 3, lletra d), del present
text legal, s’entendrà que constitueixen activitat inclo-
sa en aquest mateix concepte les denominades carava-
nes publicitàries, tant si es tracta d’activitats principals
com d’activitats complementàries.

ARTICLE 19

No es consideraran com a publicitat, a l’efecte previn-
gut en la present llei i, en particular, pel que fa a aquest
capítol, els rètols, emblemes, gràfics, o qualsevol altre
element similar, que facin referència al nom i cognoms
de la persona o a la raó social de l’empresa i/o activi-
tat que aquesta realitzi, i que estigui situats en vehicles
de qualsevol mena dels quals sigui titular, per qualse-
vol concepte, la persona física o jurídica de que es trac-
ti.

ARTICLE 20

La publicitat mitjançant l’ús de vehicles només s’auto-
ritzarà en els supòsits següents:

1. Quan tingui per objecte la promoció o publicitat
d’activitats esportives d’espectacles o recreatives, de
naturalesa temporal o circumstancial.

2. Les activitats que, no poden subsumir-se en el supò-
sit regular a l’article 4, apartat 3, lletra b), de la present
llei, siguin realitzades pels grups polítics, sindicals o
representatius de diferents sectors socials, de forma
temporal o circumstància i amb subjecció, en qualsevol
cas, al que disposi la legislació electoral o la normati-
va que sectorialment hi pugui resultar aplicable.

3. Aquelles que es determinin en normes o reglamen-
tacions específiques i en forma que en aquestes s’esta-
bleixi.

ARTICLE 21

1. L’autorització administrativa per a l’exercici d’aquest
tipus de publicitat dinàmica pertocarà als ajuntaments
en les mateixes condicions que es recullen en el títol II
d’aquesta llei.

2. L’atorgament de la corresponent llicència tindrà, en
aquest cas, caràcter discrecional i caldrà que es tinguin
en compte, a aquest efecte, l’impacte ambiental i la
repercussió sobre el trànsit i la seguretat vial que l’ac-
tivitat pugui ocasionar.

3. En la sol·licitud d’autorització i, conseqüentment, en
la resolució administrativa que, si s’escau, s’atorgui,
caldrà concretar:

a) L’específica activitat a què s’aplicarà aquest tipus de
publicitat.

b) El període màxim i l’horari de l’exercici. En cap cas
aquest no podrà realitzar-se des de les catorze hores fins
a les disset hores, i des de les vint-i-tres hores fins a les
nou hores.

c) La zona d’actuació.

d) Els vehicles que s’han d’utilitzar i els elements de
suport publicitari que s’incorporin a aquest efecte.

TÍTOL IV

RÈGIM SANCIONADOR

CAPÍTOL I

INFRACCIONS I SANCIONS

ARTICLE 22

1. Constitueixen infraccions administratives les accions
o omissions que es descriuen en la llei present i les que,
en desenvolupament d’aquesta, s’estableixin en les or-
denances municipals.

2. Les infraccions que fa referència l’apartat anterior es
classifiquen en lleus, greus i molt greus.

ARTICLE 23

Són infraccions lleus:

a) L’incompliment de les condicions formals fixades en
la llicència corresponent.

b) L’incompliment de les normes sobre exhibició del
carnet d’agent publicitari.

c) La contravenció dels deures establerts en aquesta
Llei o en les ordenances municipals quan, per la seva
escassa transcendència, no constitueixin infracció greu
o molt greu.

d) La contravenció de la prohibició establerta en la lle-
tra H) de l’article 14.

e) La transgressió de la regla establerta, pel que fa al
repartiment domiciliari de publicitat, en la lletra a) de
l’apartat 2, de l’article 17.
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ARTICLE 24

Són infraccions greus:

a) L’exercici de les activitats publicitàries regulades en
aquesta llei sense ajustar-se a les condicions materials
determinades en la corresponent llicència.

b) L’exercici de les activitats publicitàries sense la pre-
ceptiva llicència municipal.

c) La realització d’activitats publicitàries fora de l’ho-
rari autoritzat.

d) La contravenció de les prohibicions establertes en
l’article 14, llevat de la fixada en la lletra h) d’aquest.

e) l’Exercici de l’activitat fora de les zones d’actuaci-
ons permeses o sense respectar les zones d’actuació
exclusiva reservades a altres subjectes.

f) La intervenció en les activitats publicitàries d’un
nombre d’agents superior a l’autoritzat.

g) la manca d’adopció de les mesures correctores a què
fa referència l’article 15.

h) la comissió d’una infracció lleu quan concorri la cir-
cumstància de reincidència.

ARTICLE 25

1. Són infraccions molt greus:

a) La distribució de material publicitari o la difusió de
missatges publicitaris que atemptin contra la dignitat de
la persona o en vulnerin els valors i drets reconeguts en
la Constitució, especialment els que fan referència a la
infància, la joventut i la dona.

b) la falsedat o l’ocultació dels documents o de les da-
des exigits per l’administració per tal d’autoritzar o
controlar les activitats publicitàries.

c) La comissió d’una infracció greu quan concorri la
circumstància de reincidència.

2. A l’efecte del present article, hi ha reincidència quan
el responsable hagi estat sancionat per la comissió de
més d’una infracció greu en el termini d’un any i les
sancions siguin fermes.

ARTICLE 26

Són responsables de les infraccions tipificades en
aquesta Llei les persones que resultin ésser autores de
les conductes, fets i omissions descrites en el present
títol.

Així mateix, també es consideren responsables de les
infraccions a què es refereix el paràgraf anterior aque-
lles persones que, sigui en qualitat de titulars d’establi-
ments comercials, administradors d’empreses o entitats
mercantils o en qualsevol altre concepte, es beneficiïn
directament o indirectament de les esmentades conduc-
tes, fets i omissions o en l’interès de les quals es realit-
zin.

ARTICLE 27

Es prendran en consideració com a circumstàncies
modificatives de la responsabilitat, a l’efecte de graduar
la quantia de les sancions que corresponguin, les se-
güents:

a) El dany i els perjudicis causats a tercers, com també
els produïts a la conservació i neteja de llocs públics o
d’equipament i mobiliari urbà.

b) La reparació espontània dels danys i perjudicis cau-
sats.

c) La incidència en els drets dels consumidors i usua-
ris.

d) El benefici il·lícit obtingut.

e) La reiteració de conductes que hagin estat objecte de
sanció en matèria de publicitat dinàmica.

f) La reincidència.

ARTICLE 28

1. Les infraccions regulades en aquest títol es castiga-
ran amb les següents sancions:

a) Infraccions lleus: multa fins a 100.000 pessetes.

b) Infraccions greus: multa fins a 1.000.000 de pesse-
tes.

c) Infraccions molt greus: multa fins a 5.000.000 de
pessetes.

2. Als titulars de les llicències regulades a aquesta llei
se’ls hi podrà imposar també, com a sanció accessòria
una de les següents mesures:

a) Suspensió de la llicència per un període màxim d’un
any.

b) Revocació de la llicència i inhabilitació per a obte-
nir-ne una nova, de naturalesa similar, per un període
màxim de tres anys.

3. Als que resultin ésser responsables, en el sentit defi-
nit a l’article 26 d’aquesta llei, de la infracció consistent
en l’exercici d’activitats de publicitat dinàmica sense la
preceptiva llicència municipal, podrà aplicar, sense te-
nir en consideració les circumstàncies modificatives
contingudes a l’article 27 d’aquest mateix text legal, la
quantia màxima de la sanció que correspongui a
l’abans esmentada infracció.

ARTICLE 29

1. Les infraccions establertes en aquest títol prescriuran
als sis mesos, llevat de les molt greus que ho faran
l’any.

2. Les sancions fixades en aquest títol prescriuran a
l’any, llevat de les imposades per infraccions molt
greus, que ho faran als dos anys.

CAPÍTOL II

PROCEDIMENT SANCIONADOR

ARTICLE 30

1. L’exercici de la potestat sancionadora en matèria de
publicitat dinàmica exigirà el procediment previst en
les ordenances municipals corresponents.

2. En allò no previst en les ordenances serà d’aplicació
el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el proce-
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diment sancionador d’aplicació a l’àmbit de la compe-
tència de la Generalitat de Catalunya.

ARTICLE 31

Sempre que les ordenances no hi disposin altra cosa,
serà òrgan competent per incoar els procediments
sancionadors en aquesta matèria, com també per impo-
sar les sancions que corresponguin, l’alcalde o l’òrgan
que es designi.

ARTICLE 32

1. Serà pública l’acció per exigir davant dels ajunta-
ments i els tribunals contenciós-administratius l’obser-
vança de les normes en matèria de publicitat dinàmica
i l’adopció de les mesures de defensa de la legalitat,
restauració de la realitat física alterada i sanció de les
infraccions.

2. Si aquesta acció està motivada per l’execució d’ac-
tivitats que es considerin il·legals, podrà exercir-se du-
rant la seva execució i fins que transcorrin els terminis
establerts per a la prescripció de les infraccions.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Els Ajuntaments que, a l’entrada en vigor de la present
llei, no hagin regulat l’exercici de les activitats de pu-
blicitat dinàmica mitjançant la corresponent ordenança
s’aplicaran directament el que disposa aquesta Llei,
d’acord amb les següents regles: 1. L’òrgan competent
per a l’exercici de les funcions regulades en els Títols
II, III i IV d’aquesta Llei serà l’alcalde.

2. Les normes de procediment aplicables seran, per a
les autoritzacions, les previstes amb caràcter general a
la legislació de règim municipal de Catalunya.

3. Les normes de procediment aplicables seran, per a la
tramitació dels procediment sancionadors, les previstes
al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el proce-
diment sancionador d’aplicació a l’àmbit de la Genera-
litat de Catalunya.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

1. Els ajuntaments que, abans de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, hagin regulat l’exercici de les activitats
de publicitat dinàmica mitjançant les corresponents
ordenances, les adequaran als principis i regles establer-
tes en aquesta llei en el termini de sis mesos.

2. Durant aquest període transitori, les disposicions
municipals s’aplicaran en allò que no contradiguin
aquesta llei que, quan a la resta, s’aplicarà directament.

DISPOSICIÓ FINAL

1. S’autoritza el Govern de la Generalitat per a desen-
volupar aquesta llei en allò que sigui competència de la
Generalitat i, particularment, per actualitzar per Decret
la quantia de les sancions establerta a l’article 19.

2. Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

3. L’entrada en vigor d’aquesta Llei no comporta aug-
ment de crèdits ni realització de despeses amb càrrec
als Pressupostos vigents de la Generalitat de Catalunya.

Les obligacions derivades d’aquesta Llei, si s’escau,
entraran en vigor a partir de l’exercici pressupostari
vinent.

Palau del Parlament, 2 de desembre 1999

Joan Ridao i Martín, Josep Bargalló Valls, Josep
Huguet i Biosca, Ernest Benach i Pascual, Josep-Lluís
Carod-Rovira

Proposició de llei de modificació de la
Llei 3/1993, del 5 de març, de l’Estatut
del consumidor
Tram. 202-00035/06

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 1252 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, Josep Huguet i
Biosca, Josep Bargalló Valls, Josep-Lluís Carod-Rovi-
ra, Ernest Benach i Pascual, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Document/proposta: Proposició de llei de modificació
de la Llei 3/1993, del 5 de març, de l’estatut del consu-
midor

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Generalitat disposa de competències exclusives en
matèria de defensa dels consumidors i dels usuaris,
segons que s’estableix a l’article 12.1.5 de l’Estatut. El
propi Tribunal Constitucional ha refrendat amb la seva
doctrina les possibilitats constitucionals i estatutàries
d’un marc legal català autònom i suficient en aquest
àmbit.

En compliment d’aquesta previsió estatutària, el Parla-
ment de Catalunya ha conformat un cos legal que té per
objecte la garantia de la defensa dels consumidors i
usuaris, amb especial incidència en aspectes tan essen-
cials com la seva seguretat, la salut i els seus legítims
interessos econòmics.

La Llei 3/1993, de 5 de març, de l’Estatut del Consu-
midor, que resulta modificada amb l’entrada en vigor
de la present llei, suposà la incorporació al nostre orde-
nament jurídic d’un nou instrument legal que servia a
l’objectiu de protegir els drets dels consumidors i dels
usuaris catalans. En aquesta llei, s’establien els princi-
pis generals que havien d’orientar i informar aquest
àmbit del consum per tal de millorar la vida dels ciuta-
dans catalans, en tant que consumidors i usuaris, i com-
prometia directament els poders públics en la tasca de
vetllar pel seu compliment en l’àmbit de les seves com-
petències.

En aquest sentit, el Capítol relatiu als drets del consu-
midor estableix que entre els drets i interessos dels con-
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sumidors protegits per aquella llei es troben la protec-
ció de la salut i la seguretat, la informació i l’educació
en matèria de consum, la protecció jurídica i la repara-
ció dels danys, així com la defensa de l’ambient i de la
qualitat de vida.

Precisament, a través d’aquesta llei es proposa un
reforçament i major garantia d’aquests drets, a través de
la regulació d’un aspecte que d’ençà de l’adopció de la
llei reguladora de l’estatut del consumidor ha anat ad-
quirint una importància i una dimensió creixent. Ens
referim a la publicitat de la que són objecte tots els ciu-
tadans, directament o a través del correu, que precisa de
ser regulat amb el propòsit d’evitar els perjudicis i
molèsties que ocasiona la distribució massiva i àdhuc
indiscriminada en el cas de la de caràcter directe (im-
presos sense direcció i dipositats en mà a la bústia, re-
vistes i publicitat gratuïta, impresos inserits en revistes
o en les seves factures, publicitat), però també per tal de
protegir el medi ambient.

Alguns municipis catalans, després que ho fes l’Ajun-
tament de Girona, han adoptat ordenances municipals
reguladores de la publicitat directa, establint, igual-
ment, un règim sancionador aplicable.

En aquesta mateixa línia, algunes experiències impul-
sades des de l’àmbit privat i que pretenen una auto-re-
gulació per part de les pròpies empreses de màrqueting,
i que tenen per objecte l’autodepuració d’aquest mer-
cat i preservar el prestigi del sector, han instituït un ser-
vei de llistes en les que poden registrar-se gratuïtament
tots els consumidors que així ho desitgin, d’una banda
per a les persones que no desitgen rebre publicitat per
correu, que són exclosos de les trameses que realitzen
les empreses adherides al servei, i de l’altra, amb un
objecte exclusivament comercial, potenciant les trame-
ses publicitàries, donant prioritat a aquells temes que
l’usuari designi com de més interès.

Amb aquesta llei es pretén, doncs, regular, racionalit-
zar i disciplinar aquesta activitat del màrqueting, ja si-
gui realitzat per correu o de manera directe a través de
la publicitat que es diposita a les bústies, i al mateix
temps, protegir el medi ambient, alhora que disminuir
els perjudicis que sovint representa aquesta activitat.

Per a la consecució d’aquest objectiu, la llei, que habi-
litarà el seu desenvolupament reglamentari per a una
major concreció, amb caràcter molt general i dintre de
la secció relativa a la defensa de l’ambient i de la qua-
litat de vida, que constitueix un dels drets protegits per
l’estatut del consumidor en el seu article segon del tam-
bé capítol segon, establint-se que les empreses de dis-
tribució de publicitat traslladaran als seus clients mis-
satges d’educació ambiental i els recomanaran que ex-
tremin les precaucions perquè l’impacte dels productes
utilitzats (paper, tintes, reciclatge) etc.

De la mateixa manera, la llei, es proposa la creació de
registres que tinguin per objecte la inscripció d’aquelles
persones que vulguin ser excloses de les trameses que
realitzi les empreses distribuïdores.

PROPOSICIÓ DE LLEI

S’addiciona al capítol II de la Llei 3/1993, de 5 de
març, de l’estatut del consumidor una nova secció,

SECCIÓ SISENA

La defensa de l’ambient i de la qualitat de vida.

ARTICLE 21

Els poders públics han de vetllar per la defensa del
medi ambient i de la qualitat de vida dels consumidors
i usuaris. A aquests efectes, els drets dels consumidors
i usuaris s’estenen als actes d’informació i publicitat
previs a l’adquisició dels productes, els béns i els ser-
veis.

Amb la finalitat de garantir la defensa de l’ambient i la
qualitat de vida, els poders públics han de

a) regular i disciplinar l’anomenada publicitat o
màrqueting directe, entesa com a qualsevol mitjà de
publicitat distribuïda i dipositada directament a les bús-
ties (fulletons, targetes, catàlegs, cartes, etc.) i en què
no hi figurin les dades personals del destinatari.

b) vetllar perquè les empreses de distribució de publi-
citat o màrqueting recomanin als seus clients que inclo-
guin en la seva publicitat missatges d’educació ambien-
tal i, especialment, sobre la seva recollida i reciclatge,
així com assessorin sobre la quantitat a distribuir i la
seva periodicitat i sobre la necessitat que els materials
emprats siguin ecològics.

c) crear registres en què es consignin el nom i adreces
de totes aquelles persones que no desitgen rebre publi-
citat per correu per tal que amb aquestes dades, tracta-
des confidencialment, les empreses distribuïdores ex-
cloguin de les seves trameses a les persones inscrites.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

L’entrada en vigor d’aquesta llei no implica l’augment
de crèdits ni la realització de despeses amb càrrec al
Pressupost vigent. Les obligacions derivades d’aques-
ta Llei, si s’escau, entraran en vigor a partir de l’exer-
cici pressupostari vinent.

DISPOSICIÓ FINAL

Es faculta al Govern i al Conseller d’Indústria, Comerç,
Consum i Turisme perquè faci el desplegament del con-
tingut d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 9 de desembre 1999

Joan Ridao i Martín, Josep Huguet i Biosca, Josep Bar-
galló Valls, Josep-Lluís Carod-Rovira, Ernest Benach i
Pascual
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Proposició de llei reguladora de les
causes de cessament dels càrrecs pú-
blics elegits o designats pel Parlament
de Catalunya
Tram. 202-00036/06

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 1253 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, Josep Huguet i
Biosca, Josep Bargalló Valls, Josep-Lluís Carod-Rovi-
ra, Ernest Benach i Pascual, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Document/proposta: Proposició de llei reguladora de
les causes de cessament dels càrrecs públics elegits o
designats pel Parlament de Catalunya

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les lleis catalanes que preveuen l’elecció o designació
pel Parlament de Catalunya de càrrecs públics no repre-
sentatius estableixen, en una primera tipologia de casos,
com a causes de cessament d’aquests càrrecs, la
finalització de la legislatura corresponent, com ara els
membres del Consell Assessor de RTVE a Catalunya i
dels del Consell d’Administració de l’ens públic Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió, o bé l’expiració
del termini de llur mandat establert legalment, cas dels
membres de la Sindicatura de Comptes, dels consells
socials de les universitats a Catalunya i dels del Consell
Audiovisual a Catalunya. En una altra tipologia de ca-
sos, una regulació més exhaustiva com la contemplada
en les lleis de creació del Consell Consultiu de la Ge-
neralitat i del Síndic de Greuges, amplia l’espectre de
causes de cessament a la mort o traspàs, la renúncia, la
incapacitació i la inhabilitació declarada judicialment,
la pèrdua de la condició política de català i l’incompli-
ment de les obligacions inherents al càrrec.

Tanmateix, pel que fa a la primera categoria descrita, és
sabut i la doctrina jurídica administrativa així ho té es-
tablert que a la llum dels principis generals que infor-
men l’ordenament jurídic i mitjançant una tasca d’inter-
pretació integrada de totes i cadascuna d’aquestes nor-
mes amb la resta de la legislació aplicables que, a banda
de les causes previstes, n’hi ha de moltes altres que
venen imposades automàticament pel mateix ordena-
ment jurídic sense necessitat que estiguin recollides a
la norma concreta, o el que és igual, que es pot afirmar
la no-exclusivitat de la finalització de la legislatura o
del termini de mandat que s’estableix legalment com a
causa de cessament dels càrrecs públics elegits o desig-
nats pel Parlament de Catalunya. I això és així perquè,
com és lògic i consagren les lleis que regulen més acu-
radament aquesta matèria, en la segona tipologia dels
casos examinada, en ocasions, una vegada fet el nome-

nament, es produeixen de manera sobrevinguda fets o
actes jurídics que comporten la impossibilitat física o
jurídica de continuar exercint el càrrec. es tracta de
supòsits en què es produeix o bé la pèrdua de la perso-
nalitat (mort o traspàs), o bé una reducció de l’espec-
tre de titularitats subjectives que integren la capacitat
jurídica (inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics
com a pena imposada en un procés penal) o, finalment,
una pèrdua o minoració de la capacitat d’obrar
(incapacitació per sentència ferma).

A aquestes causes de cessament ja contemplades, com
s’ha dit, en algunes de les lleis de les que es proposa la
seva reforma, cal afegir-ne una de nova: la lliure revo-
cació de la designació per part del mateix òrgan com-
petent per a procedir a la designació, com a solució per
a facilitar la pèrdua de la condició de càrrec públic a les
persones que, per exemple, hagin evidenciat una con-
ducta indigna del càrrec o hagin comès delicte dolós o
bé incomplet les obligacions inherents al càrrec.

És aquesta una tendència apuntada en algunes de les
lleis citades anteriorment, com quan, per exemple, es té
una especial cura alhora de regular la facultat revoca-
tòria dels càrrecs unipersonals designats pel Govern,
com ara el Director General de la CCRTV, d’on cal
concloure que si el legislador no ho va preveure per als
altres càrrecs designats pel Parlament és perquè no ho
va creure necessari en ser aplicable la regla general,
opció legislativa per la que s’ha inclinat el legislador
català també en altres ocasions amb motiu de la crea-
ció d’òrgans com el Consell Consultiu, el Síndic de
Greuges o el Síndic de Comptes, així com el legislador
estatal i el d’altres comunitats autònomes. També és de
referència obligada, encara que no es refereixi a càrrecs
designats ni pel Parlament ni pel Govern, la recent llei
de creació del Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya quan estableix, junt amb les causes de ces-
sament més habituals, el cessament dels seus membres
a proposta de les organitzacions que en promogueren el
seu nomenament.

A aquestes raons esgrimides en l’expositiu antecedent,
la sola presència de membres elegits o designats pel
propi Parlament de Catalunya en diferents òrgans rec-
tors o assessors de naturalesa pública, com els mitjans
de comunicació social, baldament que es tractin d’òr-
gans col·legiats administratius, excepciona els criteris
usuals de composició dels òrgans col·legiats administra-
tius per raons de garantia del pluralisme en l’accés i la
gestió d’aquests mitjans de comunicació, garantint que
la composició d’aquests òrgans sigui representativa de
la correlació de forces polítiques existents en el Parla-
ment. En aquest sentit, caldrà tenir present que el prin-
cipi general que impera en la matèria, i que és princi-
pi no tan sols del Dret Administratiu sinó de tot el Dret
Públic, és el de que l’òrgan que té competència per
menar, designar o elegir, ho és també competent per a
revocar aquest nomenament, designació o elecció. El
propi Tribunal Constitucional ha sostingut en diverses
sentències que els consells de les ràdios i televisions
públiques són els òrgans de participació de la comunitat
autònoma en la presa de decisions per part dels ens
públics, la qual cosa justifica el caràcter representatius
dels mateixos. I és que, en la mesura en què la repre-
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sentació dels interessos de la comunitat en l’ens públic
s’articula mitjançant la designació parlamentària dels
membres del consell i donat que fins i tot cap la revo-
cació d’aquesta designació i la substitució dels elegits,
no pot negar-se al Parlament l’exercici d’una funció de
control sense que el seu exercici no faci perdre tot el
sentit de l’assenyalada facultat de revocació.

És encara més rellevant, però, la doctrina del Tribunal
Constitucional en matèria de dret a l’accés, renúncia o
revocació de càrrecs públics. Aquí té sentit i cobra
transcendència la distinció entre càrrecs públics repre-
sentatius i la resta, que el seu origen i desenvolupament
es troba en la doctrina d’aquell alt tribunal. En el cas
dels escons que ocupen els parlamentaris, la seva elec-
ció resulta directament de l’elecció popular i, per tant,
materialitzen o personifiquen l’efectivitat del dret dels
ciutadans a participar en els afers públics per mitjà de
representants lliurement elegits en eleccions periòdi-
ques, o el que és igual, la relació jurídica vincula a
l’elector o ciutadà a l’elegit diputat, sense que en això
tingui cap joc el Parlament, però només a aquests efec-
tes. D’aquí que no resulta estrany que el règim jurídic
de la renúncia o revocació en aquesta situació ofereixi
molt distintes característiques que la pròpia de la fun-
ció pública no representativa, on la relació jurídica s’es-
tableix entre el servidor de la mateixa i les administra-
cions o institucions públiques.

Finalment, cal mencionar que el nou Reglament del
Parlament establirà a la seva entrada en vigor, el proce-
diment per a revocar els càrrecs elegits o designats pel
Parlament, si així s’estableix legalment, possibilitat
aquesta que es pretén amb aquesta Proposició de Llei
per al conjunt de càrrecs elegits o designats pel Parla-
ment a través de la modificació de les lleis que, de
manera correlativa, preveuen aquesta possibilitat. Se-
gons que preveurà el nou Reglament de la Cambra, el
procediment per a revocar els susdits càrrecs s’inicia-
rà amb una proposta de revocació, signada per tres
grups parlamentaris, que han de representar, com a
mínim la quarta part dels membres del Parlament.

Aquesta proposta de revocació haurà d’anar acompa-
nyada dels motius que la justifiquen i ha d’ésser comu-
nicada immediatament als altres grups parlamentaris. la
revocació caldrà que sigui aprovada per majoria abso-
luta del Ple del Parlament, llevat que les lleis específi-
ques ho determinin altrament.

PROPOSICIÓ DE LLEI

ARTICLE 1

L’article 4 de la Llei 7/1981, de 25 de febrer, de crea-
ció del Consell Consultiu quedarà redactat de la següent
manera:

Nou apartat 4.

«4. Els membres del Consell Consultiu designats pel
Parlament de Catalunya i a què es refereix l’article 3.1.
a), perden la seva condició a més de per les causes pre-
vistes en el número 1, per la revocació de la designació
parlamentària.»

ARTICLE 2

L’article 7 de la Llei 6/1981, de 9 de juny, reguladora
del Consell Assessor de RTVE a Catalunya quedarà
redactat de la següent manera:

«1. El Consell Assessor de RTVE consta de tretze
membres designats pel Parlament en proporció al nom-
bre de Diputats de cada Grup Parlamentari pel sistema
de majors restants sobre el total de membres del Parla-
ment, i nomenats pel Consell Executiu.

»Un cop acabada la legislatura, el Consell Assessor
cessant continuarà exercint les seves funcions fins que
els nous membres no hauran pres possessió del càrrec.

»2. Si es produeixen vacants, es cobriran d’acord amb
el procediment establert en l’apartat primer d’aquest
article i per al temps que resti de mandat.

»2 bis. Els membres del Consell Assessor cessen per les
causes següents:

»a) Acabament de la legislatura.

»b) Renúncia o dimissió.

»c) Mort o traspàs.

»d) Inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics de-
clarada judicialment.

»e) Incapacitació declarada judicialment.

»f) Revocació de la designació parlamentària.»

ARTICLE 3

L’article 4 de la Llei 10/1983, de 30 de maig, de crea-
ció de l’ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Te-
levisió i de regulació dels serveis de radiodifusió i te-
levisió de la Generalitat de Catalunya, quedarà redac-
tat de la següent manera:

«6. Els membres del Consell d’Administració cessen
per les causes següents:

»a) Acabament de la legislatura.

»b) Renúncia o dimissió.

»c) Mort o traspàs.

»d) Inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics de-
clarada judicialment.

»e) Incapacitació declarada judicialment.

»f) Revocació de la designació parlamentària.»

ARTICLE 4

L’article 21.2 de la Llei 6/1984, de 5 de març, de la
Sindicatura de Comptes quedarà redactat de la següent
manera:

«2. Els membres de la Sindicatura cessen per les cau-
ses següents:

»a) Expiració del termini del seu mandat.

»b) Renúncia o dimissió.

»c) Mort o traspàs.

»d) Inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics de-
clarada judicialment.
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»e) Incapacitació declarada judicialment.

»f) Revocació de la designació parlamentària.»

ARTICLE 5

L’article 7.3 bis de la Llei 26/1984, de 19 de desembre,
de coordinació universitària i de creació de consells
socials quedarà redactat de la següent manera:

«3.bis. Els membres dels consells socials cessen per les
causes següents:

»a) Expiració del termini del seu mandat.

»b) Renúncia o dimissió.

»c) Mort o traspàs.

»d) Inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics de-
clarada judicialment.

»e) Incapacitació declarada judicialment.

»f) Revocació de la designació parlamentària en el cas
dels membres designats segons el que preveu l’article
4 g).»

ARTICLE 6

L’article 11.1 de la Llei 14/1984, del Síndic de Greu-
ges, quedarà redactat de la següent manera:

«Addicció d’una nova lletra al punt 1. de l’article 11:

h) Per revocació de la designació parlamentària.»

ARTICLE 7

L’article 115 del Decret Legislatiu 1/1992, de 10 de
febrer, pel qual s’aprovà el text refós de la Llei de co-
operatives de Catalunya, quedarà redactat de la següent
manera:

«Addició d’un nou apartat 3

»3. Els membres del Consell Superior de la Coopera-
ció cessen per les causes següents:

»a) Expiració del termini del seu mandat.

»b) Renúncia o dimissió.

»c) Mort o traspàs.

»d) Inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics de-
clarada judicialment.

»e) Incapacitació declarada judicialment.

»f) Revocació de la designació parlamentària dels
membres del Consell designats de conformitat amb el
que s’estableix a l’article 115.1 d).»

ARTICLE 8

L’article 8 de la Llei 3/1995, de reconeixement de la
Universitat Oberta de Catalunya, quedarà redactat de la
següent manera:

«Addició d’un nou apartat 4 bis

Els membres del Consell de la Fundació per a la Uni-
versitat Oberta de Catalunya cessen per les causes se-
güents:

»a) Expiració del termini del seu mandat.

»b) Renúncia o dimissió.

»c) Mort o traspàs.

»d) Inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics de-
clarada judicialment.

»e) Incapacitació declarada judicialment.

»f) Revocació de la designació parlamentària, en el cas
dels representants designats per Parlament.»

ARTICLE 9

L’article 11.4 de la Llei 8/1996, de 5 de juliol, de regu-
lació de la programació audiovisual distribuïda per ca-
ble, quedarà redactat de la següent manera:

«4. El president i els vocals del Consell Audiovisual
cessen per les causes següents:

»a) Renúncia acreditada per la institució que els va pro-
posar.

»b) Expiració del termini del seu mandat.

»c) Mort o traspàs.

»d) Inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics de-
clarada judicialment.

»e) Incapacitació declarada judicialment.

»f) Revocació de la designació parlamentària en el cas
dels quatre membres del Consell designats pel Parla-
ment de Catalunya a què es refereix l’article 11.2.»

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

«L’entrada en vigor d’aquesta llei no implica l’augment
de crèdits ni la realització de despeses amb càrrec al
Pressupost vigent. Les obligacions derivades d’aques-
ta Llei, si s’escau, entraran en vigor a partir de l’exer-
cici pressupostari vinent.»

Palau del Parlament, 9 de desembre de 1999

Joan Ridao i Martín, Josep Huguet i Biosca, Josep Bar-
galló Valls, Josep-Lluís Carod-Rovira, Ernest Benach i
Pascual

Proposició de llei de regulació dels ju-
rats populars de contractació adminis-
trativa
Tram. 202-00037/06

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 1434 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya juntament
amb la signatura de quatre diputats més

Document/proposta: Proposició de llei de regulació
dels jurats populars de contractació administrativa
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 149.1 18ª de la Constitució Espanyola atribu-
eix a l’Estat competència exclusiva per a promulgar la
legislació bàsica sobre contractació administrativa. De
conformitat amb aquesta previsió constitucional, el le-
gislador estatal va procedir a redactar una nova llei, la
Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Ad-
ministracions Públiques, no només per adequar-se a
aquell mandat constitucional, sinó també per operar un
canvi en la denominació i els seus continguts més ajus-
tat a les noves circumstàncies i al nou model d’organit-
zació territorial de l’estat i als pregons canvis tècnics,
econòmics i jurídics que feien de la legislació anterior
un marc legal insuficient per a regular satisfactòriament
els contractes administratius.

L’Exposició de Motius d’aquesta norma ja deixa sentat
que la vocació de la llei no és necessàriament la d’abas-
tar tota la normativa de la contractació pública de ma-
nera uniforme, sinó recollir un comú denominador
substantiu que asseguri, en condicions d’igualtat, els
interessos generals de tots els ciutadans, bo i reconei-
xent, al mateix temps, el dret de les comunitats autòno-
mes a introduir en la regulació de la matèria, les pecu-
liaritats que les seves competències els permeti, així
com els aspectes que l’experiència obtinguda durant la
vigència de les institucions pròpies del seu autogovern.

En aquest sentit, resulta clar que el joc entre l’article
149.1.18ª i l’article 10.1.2 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya configura un règim de concurrència segons
el qual correspon a l’Estat dictar la legislació bàsica
sobre la matèria de contractes administratius) referint-
se a totes les administracions públiques ), i a la Gene-
ralitat li correspon, en el marc de dita legislació bàsica
i, si s’escau, en els termes que ella estableixi, el desen-
volupament legislatiu i l’execució.

La jurisprudència constitucional ha ofert una ja conso-
lidada interpretació del règim aplicable a aquesta situ-
ació de distribució competencial. L’Estat pot establir
una regulació normativa uniforme d’una matèria per tal
d’assegurar un comú denominador normatiu, i ha de
definir prioritàriament les esmentades bases a través
d’una llei formal i, a més, ha de fer constar de manera
expressa quins precedents d’aquella llei tenen el caràc-
ter de bàsics. Es tracta del concepte formal-material de
les bases, que, correlativament, permet que la compe-
tència normativa de la comunitat autònoma aparegui
considerada amb el simple límit negatiu de respectar
)no de contradir ), les bases, però sense que aquestes
imposin unes directrius per al seu desplegament. I en
aquest sentit s’hi ha pronunciat la Comissió Jurídica
Assessora, en un dictamen sobre l’aplicabilitat a la con-
tractació de l’Administració local de Catalunya d’algu-
nes de les previsions de la Llei 13/1995.

Una vegada determinada la competència de la Genera-
litat, cal destacar que aquesta llei parteix, precisament,
d’un dels aspectes que s’han revelat a partir de l’expe-
riència acumulada és la necessitat de garantir plena-
ment la transparència de la contractació administrativa
com a mitjà per a garantir l’objectivitat de l’activitat
administrativa i el respecte als principis d’igualtat, no
discriminació i lliure concurrència.

En aquest sentit, certament, la nova llei de contractes de
les administracions públiques introdueix un conjunt de
mesures com les normes de publicitat de licitacions i
adjudicacions, a les què en gran part ha servit també de
fonament la normativa comunitària, la regulació més
exhaustiva de les causes que constitueixen prohibició
de contractar i determinants de la suspensió de classi-
ficacions i, la creació d’un registre de contractistes i,
sobretot, la nova configuració que es dóna a l’actual
Registre de Contractes, al què es dota expressament de
caràcter públic i que permet a tots els interessats un
exacte coneixement de tots els contractes celebrats per
les administracions públiques i el de les empreses amb
les què se celebrin. Aquest darrer instrument, del què ja
s’ha dotat la Generalitat, sota la tutela de la Junta Con-
sultiva de Contractació, constitueix un avenç substan-
cial en aquesta matèria respecte de la situació anterior.

Tanmateix, com sigui que en el sistema democràtic, la
transparència en l’aplicació dels fons públics constitu-
eix un dels objectius fonamentals a establir en les rela-
cions entre administradors públics i administrats, al
mateix temps que una garantia de regularitat en el fun-
cionament de les administracions, la present llei pretén
reforçar al màxim els principis de transparència, igual-
tat i lliure concurrència en la contractació de la Gene-
ralitat de Catalunya. La present llei es proposa ampli-
ar al conjunt de la societat catalana, degudament articu-
lada, la seva presència i intervenció en garantia d’aque-
lla transparència, de manera que això repercuteixi en la
normal valoració dels processos administratius, en
l’economia d’aplicació dels recursos públics i, com a
conseqüència del control social, en l’eficàcia i transpa-
rència de l’activitat administrativa en l’ordre econòmic.
I aquest reforç es fa absolutament necessari quan, com
és sabut, subsisteixen les situacions irregulars en què la
manca de transparència en les licitacions públiques i la
corrupció encara està malauradament present, com
s’han encarregat de denunciar alguns sectors empresa-
rials.

PROPOSICIÓ DE LLEI

ARTICLE 1

Les associacions constituïdes i registrades a l’empara
de la vigent legislació en matèria d’associacions de
Catalunya, podran inscriure’s en la condició de jurats
de contractació administrativa i als efectes d’informa-
ció i presència en els processos d’adjudicació i contrac-
tació d’obres i serveis públics depenents de la Genera-
litat de Catalunya.

 ARTICLE 2

El Departament d’Economia i Finances de la Genera-
litat de Catalunya establirà el Registre i l’oficina de
recepció d’inscripció per a jurats ciutadans de contrac-
tació administrativa així com el procediment d’infor-
mació a associacions i entitats per a possibilitar el seu
coneixement i seguiment de la contractació administra-
tiva.

 ARTICLE 3

Les associacions, entitats i organitzacions a què es re-
fereix l’article primer podran elegir de conformitat amb
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la seva naturalesa i finalitats, els àmbits d’interès que li
siguin propis en la contractació administrativa i comu-
nicaran les persones a les què acreditin com a represen-
tants en els processos de contractació.

 ARTICLE 4

Els jurats populars de contractació administratius dis-
posaran de la documentació relativa a l’acte objecte de
contractació i podran fer acte de presència en la Taula
de Contractació corresponent, podent fer arribar les
seves consideracions al President de la Taula, al Con-
seller d’Economia i Finances i a la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa.

DISPOSICIÓ FINAL

S’autoritza al Govern per a instrumentar i desplegar
reglamentàriament aquesta llei.

Palau del Parlament, 14 de desembre 1999

Joan Ridao i Martín, Josep Huguet i Biosca, Josep Bar-
galló Valls, Josep-Lluís Carod-Rovira, Ernest Benach i
Pascual

Proposició de llei de modificació de la
Llei 24/1991, del 29 de novembre, de
l’habitatge
Tram. 202-00038/06

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 1435 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya juntament
amb la signatura de quatre diputats més

Document/proposta: Proposició de llei de modificació
de la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l’Habitatge

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l’Habitatge,
consagra el deure dels poders públics de tutelar i vetllar
per la qualitat dels habitatges, com a conseqüència cor-
relativa del dret constitucional dels ciutadans a dispo-
sar d’un habitatge digne d’acord amb les exigències
d’una qualitat de vida que demanda, cada cop més, uns
habitatges aptes per a l’ús residencial i amb les condi-
cions imprescindibles per a no posar en perill la indem-
nitat de les persones.

Aquesta activitat de tutela correspon, per ministeri de
la citada Llei, a la Generalitat de Catalunya, en
concordància amb el que disposa l’article 9.9 de l’Es-
tatut i l’article 148.1.3 CE, però també als ens locals,
competència concorrent i únicament limitada per les
competències de l’Estat sobre les bases i coordinació de
la planificació general de l’activitat econòmica i sobre

les bases d’ordenació del crèdit que es projecten sobre
el sector de l’habitatge. D’aquí que el paper que amb-
dues administracions han de desenvolupar en aquest
terreny ha d’ésser, com reconeix el preàmbul de la llei
catalana de l’habitatge, actiu i protagonista, atès que els
correspon l’establiment de les mesures necessàries de
protecció i sanció a través de la figura de la intervenció
administrativa com a facultat o títol habilitant per a, per
exemple, procedir a l’execució subsidiària de les obres
de rehabilitació o d’adaptació d’immobles en determi-
nats supòsits, a realitzar els controls de qualitat relatius
a la recepció de les obres, etc.

La Llei que ara es proposa de reformar, creà el Llibre
de l’Edifici com a instrument que ha de recollir totes les
dades principals de la totalitat de l’edifici, sigui o no
destinat a l’habitatge, com ara les dades d’identificació
i de construcció de l’edifici; del promotor, constructor
i direcció facultativa de l’obra; les garanties i les ins-
truccions sobre l’ús i conservació de les seves instal·-
lacions. En aquest llibre, hi figuraran totes les
eventualitats referides a l’edifici que siguin rellevants
de cara al seu manteniment, com les rehabilitacions i
les reformes que en ell s’hi realitzin.

Tanmateix, aquesta previsió legal, per mor de la Dispo-
sició Transitòria Única de la Llei de l’Habitatge, té un
abast molt més limitat del que hom podria pensar. Així,
la referida Disposició Transitòria contempla l’efectivi-
tat de la Llei només per als edificis que s’haguessin
acabat amb posterioritat a la seva entrada en vigor el
1991. Recents esdeveniments, malauradament luctuo-
sos, que han tingut lloc després d’altres accidents o si-
nistres anteriors provocats per despreniments d’edificis
o construccions en mal estat, han contribuït disparar
entre els ciutadans i les administracions, l’alarma de
preocupació pel mal estat dels edificis, especialment els
més vells, del nostre parc d’habitatges fins al punt que
el propi Parlament de Catalunya va adoptar una resolu-
ció instant al Govern de la Generalitat a fomentar les
accions oportunes per tal que tots els edificis hagin de
passar inspeccions periòdiques per controlar el seu
manteniment en òptimes condicions de seguretat, evi-
tant així possibles situacions de risc, activitat de promo-
ció o foment que pretén, sense eludir la responsabilitat
essencial dels poders públics, estimular la consciència
cívica i l’increment de les inversions en conservació,
manteniment i rehabilitació dels edificis fins arribar a
les proporcions a què arriben la resta de països de la
Unió Europea. I és aquesta, a més, una exigència que
ve recollida per les diverses normes que operen en
matèria d’habitatge com ara el Codi Civil, la vigent
legislació d’arrendaments urbans, la de propietat horit-
zontal i urbanística en general.

Al propi temps, l’Ajuntament de Barcelona, un dels
municipis més afectats per la degradació dels edificis
produïda pel pas del temps, va aprovar el certificat de
solidesa, que obliga als propietaris o administradors
dels edificis amb més de deu anys d’antiguitat al bon
manteniment de l’immoble. Fins aquell moment, la dita
corporació ja realitzava un dictamen voluntari de l’es-
tat de l’edifici, conegut com el diagnòstic, però sense
que fos preceptiu l’arranjament dels desperfectes ma-
terials en els immobles afectats.
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El Govern de la Generalitat va aprovar el passat 8 de
juliol, el Decret 158/1997 pel que, es regula el Llibre de
l’Edifici dels habitatges existents i es crea el Programa
per a la Revisió de l’estat de Conservació dels Edificis
d’Habitatges de Catalunya. Amb aquesta norma es pre-
tén, d’una banda, redimensionar el paper del Llibre de
l’Edifici per tal d’assegurar la bona conservació dels
immobles en compliment del que preveu específi-
cament l’article 30 de la Llei 24/1991, de 29 de novem-
bre, de l’Habitatge, que disposa que els propietaris i
usuaris dels habitatges estan obligats a utilitzar-los i
conservar-los d’acord amb la seva destinació i a vetllar
per la conservació de les condicions de seguretat dels
seus habitatges, i de l’altra, desenvolupar reglamentà-
riament el capítol V del Títol Segon de la Llei i ampli-
ar els continguts del Decret 206/1992, d’1 de setembre,
que estableix els requisits per a la formalització del
Llibre de l’Edifici. Però així com la normativa de
l’Ajuntament de Barcelona obliga a tots els edificis
amb més de deu anys d’antiguitat, la reglamentació de
la Generalitat citada només obliga als nous i als ante-
riors a l’any 1960 que hagin d’emprendre alguna obra
de rehabilitació, és a dir, que els immobles vells que no
es rehabilitin no estaran obligats a disposar del Llibre
de l’Edifici.

Aquesta situació configurada pel referit decret contras-
ta, per contra, amb el nombre elevat d’edificis que,
només a Barcelona, són anteriors a 1960, xifra equiva-
lent al 50 per cent, o amb el nombre dels construïts
entre 1960 i 1991, en ple desenvolupament urbà desor-
denat. Contrasta, definitivament, amb la lògica més ele-
mental car resulta obvi que els edificis que requereixen
més atenció i cura del seu bon manteniment i, en con-
seqüència, un major nivell d’exigència pública i per
part dels seus usuaris, són els més vells.

D’aquí que es proposa a partir de la present Llei que
tots els edificis disposin del corresponent Llibre de
l’Edifici, un instrument que, com s’ha dit, ha de perme-
tre als propietaris i usuaris de tots els habitatges i no
exclusivament els nous adquirents conèixer el seu edi-
fici, i disposar d’un conjunt de recomanacions sobre
com cal posar i mantenir degudament l’edifici’ dintre
d’un procés progressiu i gradual, fins a abastar la tota-
litat del parc d’habitatges catalans en un termini raona-
ble de temps. L’entrada en vigor de la present llei im-
plicarà el seu posterior desenvolupament reglamentari.

PROPOSICIÓ DE LLEI

ARTICLE 1

Addició d’un nou apartat a l’article 25:

«4. Quant als edificis ja existents en la data d’entrada
en vigor de la present Llei, com a mínim, el Llibre de
l’Edifici haurà de contes dades de construcció i especi-
ficacions tècniques; les d’identificació de l’edifici i del
promotor, constructor i direcció facultativa de l’obra,
així com el diagnòstic tècnic sobre el seu estat de con-
servació i les instruccions d’us, manteniment i rehabi-
litació necessàries d’acord amb la seva destinació i per
preservar les condicions de seguretat.»

ARTICLE 2

Addició d’un nou apartat a la Disposició Transitòria
Única:

«3. El que disposa l’article 25 s’ha d’aplicar a tots els
edificis, amb les especificitats contingudes en l’apartat
4 de dit article per als edificis existents i després de
l’entrada en vigor la Llei 24/1991, de 29 de novembre.

»A tal efecte, dins dels successius programes de reha-
bilitació d’habitatges de la Generalitat de Catalunya,
s’establiran els terminis i el procediment per a la revi-
sió de l’estat de conservació dels referits edificis, amb
prioritat per als edificis d’habitatges plurifamiliars que
constitueixin primera residència i els que hagin estat
construïts abans de 1970. En qualsevol cas, els termi-
nis establerts reglamentàriament per als habitatges
construïts a partir del 1970 no podrà excedir de 3 anys
i 10 anys per a la resta.

»El Govern de la Generalitat podrà formalitzar conve-
nis i altres figures de cooperació interadministrativa
amb els ens locals per tal de realitzar els programes de
rehabilitació d’habitatges a partir dels continguts i les
especificacions que s’estableixin reglamentàriament.»

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

« L’entrada en vigor d’aquesta Llei no implica l’augment
de crèdits ni la realització de despeses amb càrrec al Pres-
supost vigent. Les obligacions derivades d’aquesta Llei
entraran en vigor a partir de l’exercici pressupostari vi-
nent.»

Palau del Parlament, 14 de desembre 1999

Joan Ridao i Martín, Carme Porta i Abad, Josep Huguet
i Biosca, Josep Bargalló Valls, Josep-Lluís Carod-Ro-
vira

Proposició de llei de modificació de la
Llei 2/1995, del 6 d’abril, de la iniciati-
va legislativa popular
Tram. 202-00039/06

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 1436 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya juntament
amb la signatura de quatre diputats més.

Document/proposta: Proposició de llei de modificació
de la Llei 2/1995, del 6 d’abril, de la Iniciativa Legis-
lativa Popular.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

És sabut que la iniciativa legislativa o presentació al
Parlament d’un Projecte o Proposició de llei és l’acte
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que inicia el procés de producció normativa, condició
imprescindible per a l’inici de la seva tramitació com a
llei. En aquest sentit, l’Estatut de 1979, en el seu arti-
cle 32.6, fent-se ressò d’aquesta institució constitucio-
nalitzada i desenvolupada posteriorment per la Llei
Orgànica 3/1984, del 26 de març, atribueix, junt als
diputats, Govern i als òrgans polítics representatius de
les demarcacions supramunicipals, la titularitat de la
iniciativa legislativa als ciutadans i ciutadanes de Cata-
lunya.

El Parlament de Catalunya, a través de la Llei 2/1995,
del 6 d’abril, va adoptar la norma per la qual, com s’es-
tableix en la seva Exposició de motius, es capacita a les
persones que tenen condició de catalans, segons l’arti-
cle 6 de l’Estatut, i que figuren incloses en el cens elec-
toral, a participar d’una manera directa en la vida pú-
blica, dins el procés de vertebració sociopolítica del
país, alhora que procura mantenir l’equilibri harmònic
entre el respecte als representants legítims de la volun-
tat popular i l’adopció dels mecanismes que garantei-
xin l’exercici efectiu d’aquesta iniciativa legislativa.

Tanmateix, les mateixes cauteles expressades pel legis-
lador estatal al regular aquesta matèria, sense dubte
fonamentades en el dubtós crèdit democràtic d’algunes
experiències plebiscitàries tardofranquistes i en la ne-
cessitat de consolidar el sistema de partits com a pilar
bàsic de la democràcia representativa, són les que van
caracteritzar la regulació específica catalana. I és que,
aquest extremat rigor i cautela, deutor de les nefastes
experiències del passat i comprensible vint anys endar-
rere, requereix avui en dia una lectura innovadora que
revigoritzi aquesta institució, fins al moment pràctica-
ment testimonial, en la nostra recent singladura estatu-
tària.

En aquest sentit, la formulació dual del dret fonamen-
tal a la participació política està manifestament des-
compensada en favor de la representació, el que demos-
tra la insuficiència real de la participació directa. La
virtualitat d’aquest dret resulta insuficient front a l’ex-
cessiva formalització de la representació política.
Aquest tractament devaluat dels instruments de partici-
pació directa a la pròpia Constitució, però, ha patit no-
ves limitacions en el seu desenvolupament posterior,
cas de la llei catalana que es pretén la seva reforma a
partir de la present proposició de llei, de manera que la
normació de la institució de la iniciativa legislativa
popular sembla destinada a limitar innecessàriament el
seu abast i convertir-se, per altra part, en instrument de
garantia per als partits polítics, en comptes de garantir
les condicions favorables per a l’exercici d’aquesta
manifestació del dret fonamental de participació.
L’abast de la iniciativa sempre estarà condicionat pels
tràmits d’admissió i presa en consideració, d’aquí que
semblen innecessàries tantes precaucions.

Quant al nombre de ciutadans i ciutadanes que poden
exercir la proposta d’iniciativa, I’experiència demostra
que el nombre de seixanta-cinc mil persones que gau-
deixin de la condició política de catalans i catalanes, és
un nombre excessiu, tota vegada que en altres sistemes
polítics com l’italià s’exigeixen, per les lleis ordinàri-
es, 50.000 signatures amb un cens de més de 47 mili-

ons de persones. D’aquí que la present llei pretén rebai-
xar el nombre de signatures necessari a 35.000.

Pel que fa a l’exigència de concreció de la iniciativa en
un text articulat, aquesta respon clarament al precedent
italià (article 71 de la Constitució Italiana), en front de
l’opció de l’ordenament constitucional helvètic que
permet la seva formulació ja sigui genèrica o articula-
da, possibilitat aquesta última que es pretén introduir a
través d’aquesta llei, operant la modificació de l’article
6 de la vigent llei.

En relació amb aspectes formals, també, no sembla jus-
tificable, com fa la llei actual, que si el Reglament del
Parlament només prescriu la necessitat que les propo-
sicions de llei es presentin acompanyades d’una Expo-
sició de Motius i els antecedents necessaris per emetre
un pronunciament sobre ella, quan es tracti d’iniciati-
va legislativa popular, hagi d’acompanyar-se a més
d’una memòria explicativa de les raons que aconsellen,
a judici dels signants, la tramitació i l’aprovació de la
proposició pel Parlament. D’una banda sembla reitera-
tiu i de l’altra suposa un increment innecessari dels ri-
gors formals per a dificultar l’admissió, atès que la pre-
sa en consideració s’inicia pel Ple del Parlament amb la
lectura per part d’un dels secretaris de la cambra de l
‘exposició de motius i el text de la proposició de llei, de
manera que ja queda perfectament justificada la seva
raó de ser per a no condicionar negativament el seu
destí amb altres exigències addicionals.

Especialment negatiu i, no només per la dificultat de la
seva ponderació, sinó per la discriminació que introdu-
eix en front a d’altres titulars de la iniciativa, resulta la
inadmissió d’aquella proposició que recaigui sobre
matèries mancades d’homogeneïtat entre elles, de la
lletra d) de l’actual article 3.2. El criteri d’homogene-
ïtat resulta de molt difícil determinació. Només cal re-
cordar en aquest punt el casuisme de la jurisprudència
emanada de la Cort Constitucional italiana respecte a
les iniciatives de referèndum abrogatiu de normes. Per
altra part, no constitueix requisit d’obligat compliment
per als restants titulars de la iniciativa legislativa, d’aquí
que es pot inferir un tracte desfavorable per a la inici-
ativa ciutadana a la què s’exigeix una unitat substanti-
va del text que, generalment, no acostuma a imposar-se
perquè res no impedeix, en principi, que una norma
pugui regular vàries matèries amb cert nivell d’afinitat.
En qualsevol cas, a més, I’apreciació de la homogene-
ïtat o heterogeneïtat de la iniciativa que s’atribueix a la
Cambra sembla excedir de les funcions legislatives i de
control polític que defineixen la posició parlamentària
en tot parlament democràtic i introdueix un factor de
discrecionalitat a favor de la Mesa del Parlament que no
sembla pas acceptable.

Que la proposició presentada al Parlament coincideixi
amb algun projecte o alguna proposició de llei en tra-
mitació sobre les mateixes matèries que tracti la inici-
ativa popular constitueixi una causa d’inadmissibilitat
(article 3.2 e ) no sembla tampoc trobar-se justificada
si tenim en compte que la Constitució prescriu que les
proposicions legislatives han d’atendre allò que esta-
bleixen els Reglaments Parlamentaris, sense que la pri-
oritat deguda als projectes de llei constitueixi impedi-
ment per a l’exercici de dita iniciativa (article 89.1 de
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la Constitució). No sembla una tasca fàcil advertir el
veritable propòsit d’aquesta exclusió, com no sigui pre-
tensió de preservar, a tota costa, I’autonomia del Parla-
ment. Tanmateix, la incidència de la formulació d’una
iniciativa popular en l’organització interna del treball
d’aquest o en la prioritat de la tramitació de projectes
o proposicions, difícilment podria quedar afectada per
la presentació de la iniciativa i, indubtablement, la seva
transcendència seria molt inferior. Per un altre costat, la
presentació de la proposta d’iniciativa no hauria de
constituir un atemptat o una vulneració del mandat
atorgat a les cambres per la ciutadania i la seva indepen-
dència en l’exercici de funcions constitucionals i esta-
tutàries, sinó un factor d’enriquiment del debat i la dis-
cussió parlamentària. Fins i tot, la pluralitat d’iniciati-
ves procedents de diferents subjectes legitimats activa-
ment per fer-ho, lluny de produir innecessàries juxtapo-
sicions, podria venir a millorar substancialment el re-
sultat final del text normatiu en qüestió. Endemés, res
no obsta que, si la iniciativa popular manté alguns punts
de contacte amb d’altres ja presentades, discrepi àmpli-
ament en el tractament d’altres aspectes.

Respecte a la causa impeditiva de la lletra f) de l’arti-
cle 3.2, basada en la identitat o equivalència amb ante-
riors iniciatives presentades, resulta igualment discuti-
ble la seva oportunitat. En un primer moment podria
considerar-se fonamentada per a evitar l’allau d’inici-
atives que amb escasses possibilitats de prosperar es
presentessin. Potser la seva finalitat és la de condicio-
nar el legislatiu i el Govern per a legislar o modificar
lleis vigents o, fins i tot, amb un afany clarament polí-
tic. Tanmateix, res no fa pensar que sigui una condició
necessària o suficient per a la inadmissió d’una inicia-
tiva popular, sobretot si aquest requisit no s’exigeix a la
resta de subjectes legitimats per a exercir la iniciativa
legislativa. Un dels esculls actuals en la tramitació de la
proposta d’iniciativa, una vegada que la Mesa del Par-
lament ha resolt favorablement la seva admissió, és el
termini de 90 dies hàbils per a la recollida de signatu-
res, termini establert a I’article 8 de la llei. Per bé que
resulti positiva la possibilitat de prorrogar aquest termi-
ni per altres seixanta dies més, és obvi que constitueix
un termini molt ajustat i que invalida les possibilitats de
moltes possibles iniciatives que, com el seu propi nom
indica, són promogudes per la ciutadania a partir del
proïsme i voluntarisme exempt de la professionalitat i
disponibilitat que disposen la resta d’agents legislatius.
D’aquí que la present llei opta per ampliar aquest ter-
mini a 180 dies, prorrogables només en cas de causa de
força major apreciada per la Mesa del Parlament.

Finalment, el fet que el debat de la proposició de llei en
el ple, segons l’article 13, s’iniciï mitjançant la lectura
per un dels secretaris de la cambra del text de l’expo-
sició de motius i del text de la proposició lliurats per la
Comissió Promotora en iniciar el procediment, consti-
tueix un tractament injust i diferenciat del que, per
exemple, gaudeixen les iniciatives legislatives autonò-
miques davant les Corts Generals, atès que la seva de-
fensa pot ser realitzada davant el Congrés per un nom-
bre màxim de 3 membres de les cambres autonòmi-
ques. No existeix, doncs, en cap fase d’aquest procedi-
ment la presència en seu parlamentària dels promotors,
un nou element de rigor que no sembla justificat.

Aquesta possibilitat apuntada, per contra, és la defen-
sada per la iniciativa legislativa popular davant les Corts
d’Aragó que possibilita, per a la defensa de la proposi-
ció de llei, en el tràmit de presa en consideració davant
el Ple de les Corts, la designació d’un membre de la
Comissió Promotora.

També es troba a faltar un precepte en què es contingui
la possibilitat de sol·licitar per la Comissió Promotora
la retirada de la proposició de llei durant la seva trami-
tació, com es conté a la Llei aragonesa 7/1984 (art.
12.3), per entendre que alguna esmena aprovada, o in-
troduïda en la proposició, desvirtuaria l’objectiu de la
iniciativa.

Per tot el que ha quedat exposat, resulta convenient re-
formar el règim jurídic de la iniciativa legislativa popu-
lar per a salvar algunes omissions i dificultats que han
quedat assenyalades, de manera que calgui dotar de
més funcionalitat aquesta institució, bo i acceptant el
seu caràcter subsidiari, de manera que contribueixi a
alleugerir el rigor i les extremes cauteles que es conte-
nen en ella i dotar-la de major virtualitat.

Per tot el que s’exposa presenta la següent:

PROPOSICIÓ DE LLEI

ARTICLE 1

L’article 3.1 de la Llei de la Iniciativa Legislativa Popu-
lar quedarà redactat de la següent manera:

«La iniciativa legislativa popular s’exerceix mitjançant
la presentació davant la Mesa del Parlament d’una pro-
posició de llei, amb el suport de les signatures deguda-
ment autenticades d’un mínim de trenta-cinc mil perso-
nes, les quals han de complir les condicions fixades per
l’article 1.»

ARTICLE 2

L’article 4.2 quedarà redactat de la següent forma:

«2. Són causes d’inadmissibilitat:

»a) Que la proposició no s’adeqüi a l’Estatut d’autono-
mia o a la Constitució.

»b) Que el text de la proposició tingui per objecte algu-
na de les matèries excloses a què fa referència l’article 2.

»c) Que la proposició i la documentació presentades no
compleixin algun dels requisits fixats per l’article 6.»

ARTICLE 3

L’article 6.1 quedarà redactat com segueix:

« 1. L’escrit de presentació de la proposta ha d’anar
acompanyat d’un text articulat o bé d’un text genèric
precedit d’una exposició de motius, juntament amb la
relació dels membres que componen la Comissió Pro-
motora i de les seves dades personals.»

ARTICLE 4

L’article 8.2 quedarà redactat de la següent forma:

«2. El procediment de recollida de signatures ha de fi-
nalitzar en el termini de cent vuitanta dies hàbils a
comptar de la notificació a què es refereix l’apartat 1,
amb el Iliurament de les signatures a la Junta de Con-
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trol. Aquest termini pot ésser prorrogat per altres sei-
xanta dies hàbils per la Mesa del Parlament en cas de
força major o si hi concorren causes degudament jus-
tificades.»

ARTICLE 5

L’article 13.1 quedarà redactat així:

«13.1 El debat de la proposició de llei en el ple s’inicia
mitjançant la seva defensa per part d’un dels integrants
de la Comissió promotora, designat per aquesta.»

ARTICLE 6

Addició nou article 14 bis

«Article 14 bis

»Mentre no s’acordi la presa en consideració de la
proposició de llei, la Comissió Promotora podrà deci-
dir de retirar-la; aquesta iniciativa tindrà plens afectes
per ella mateixa. Presa en consideració, la retirada no-
més serà efectiva si el Ple del Parlament ho accepta,
prèvia petició de la Comissió Promotora.»

ARTICLE 7

L’entrada en vigor d’aquesta llei no comporta l’aug-
ment de crèdits, la disminució dels ingressos ni la rea-
lització de despeses amb càrrec als vigents Pressupos-
tos de la Generalitat. Les obligacions econòmiques
derivades de la present llei, si escau, entraran en vigor
a partir de l’exercici pressupostari vinent.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 1999

Joan Ridao i Martín, Josep Huguet i Biosca, Josep Bar-
galló Valls, Josep-Lluís Carod-Rovira, Ernest Benach i
Pascual

Proposició de llei de modificació de la
Llei 10/1994, de l’11 de juliol, de la Po-
licia de la Generalitat-Mossos d’Esqua-
dra, de reconeixement als membres
d’aquest Cos del dret d’afiliació als
sindicats de classe
Tram. 202-00040/06

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 1437 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya juntament
amb la signatura de quatre diputats més.

Document/proposta: Proposició de llei de modificació
de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la
Generalitat-Mossos d’Esquadra, de reconeixement als
membres d’aquest cos del dret d’afiliació als sindicats
de classe.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de cossos i for-
ces de seguretat de l’estat, a l’empara de l’article 28.1
de la Constitució, reconeix el dret de sindicació, tot
introduint algunes limitacions a la llibertat sindical, al
permetre exclusivament la lliure afiliació sindical a les
organitzacions integrades pels membres del mateix cos.

Precisament, l’octubre de 1997 va iniciar els seus tre-
balls una ponència constituïda al Congrés dels Diputats
per a estudiar la possible revisió del model policial es-
tatal i en què la totalitat de grups parlamentaris han
avançat la seva disposició favorable a que es reconegui
el dret d’afiliació dels policies als sindicats de classe, de
la mateixa manera que la resta de funcionaris.

A Catalunya, l’actual marc legal vigent, concretat en el
cas de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra
en la Llei 10/1994, d’11 de juliol, a l’establir el règim
estatutari dels membres d’aquest cos, i en definir els
drets i deures, estableix també que aquest cos policial
haurà d’exercir la seva activitat sindical mitjançant or-
ganitzacions sindicals específiques o de professió «ate-
ses les especificitats pròpies de llur funció».

Legislació vigent a banda, el Govern català ha manifes-
tat que és de l’opinió que ambdues opcions possibles
(l’afiliació a un sindicat de classe, o la limitació a orga-
nitzar-se sindicalment només entre policies del mateix
cos) ofereixen valors positius.

Sigui com sigui, la lliure sindicació de tots els funcio-
naris equiparats a la resta de treballadors i treballado-
res constitueix un dret fonamental i una garantia davant
la negociació i la resolució de possibles conflictes que
es presenten en les relacions de treball. En aquest sen-
tit, les limitacions al dret de lliure sindicació dels mem-
bres de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra
no tenen avui cap justificació i constitueixen autèntics
obstacles per l’expressió plural i representativa de les
diverses opcions sindicals i dificulten la relació entre
l’administració i una part prou important dels seus fun-
cionaris.

Per tot el que s’exposa presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

ARTICLE 1

L’article 49 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la
Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra quedarà
redactat de la següent manera:

«La regulació dels drets sindicals del Cos de Mossos
d’Esquadra és la que estableixen aquesta llei i la resta
de la legislació vigent».

ARTICLE 2

L’article 50 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la
Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra quedarà
redactat de la següent manera:

«Els membres del Cos de Mossos d’Esquadra tenen
dret a sindicar-se lliurement per a la promoció i defensa
dels seus interessos econòmics i socials, llibertat que
comprèn:
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a) la facultat de fundar sindicats sense autorització prè-
via, així com el dret a suspendre’ls o extingir-los, per
procediments democràtics

b) el dret a afiliar-s’hi al sindicat de la seva elecció o a
separar-se del que estigués afiliat

c) el dret a elegir lliurament els seus representants dins
de cada sindicat

d) el dret a l’activitat sindical.»

DISPOSICIÓ FINAL

1.ª S’autoritza el Govern de la Generalitat per a desen-
volupar reglamentàriament aquesta llei en allò que si-
gui de la seva competència.

2.ª L’entrada en vigor d’aquesta llei no comporta aug-
ment de crèdits ni realització de despeses amb càrrec
als pressupostos vigents de la Generalitat. Les obliga-
cions econòmiques derivades d’aquesta llei, si existis-
sin, entraran en vigor l’exercici pressupostari vinent.

Palau del Parlament, 14 de desembre 1999

Joan Ridao i Martín, Josep Huguet i Biosca, Josep Bar-
galló Valls, Josep-Lluís Carod-Rovira, Ernest Benach i
Pascual

Proposició de llei de modificació de la
Llei 40/1991, del 30 de desembre, del
Codi de successions per causa de
mort en el Dret Civil de Catalunya, pel
que fa a la reserva hereditària
Tram. 202-00041/06

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 1438 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya juntament
amb la signatura d’una diputada i tres diputats més.

Document/proposta: Proposició de llei de modificació
de la Llei 40/1991, de 27 de desembre, de successions
per causa de mort en dret civil de Catalunya, pel que fa
a la Reserva Hereditària.

PREÀMBUL

La present Llei té com a objecte la reforma parcial de
la reserva hereditària en dos vessants. En el primer, es
dota la convivència estable de rellevància jurídica a
efectes de produir l’efecte reserva. En el segon, s’apro-
fundeix dins del procés ja encetat per la Llei 11/1987,
de 25 de maig, d’assimilació d’alguns efectes de la re-
serva i la substitució fideïcomissària condicional.

La institució de la Reserva, com és sabut, suposa que
llevat del cas en que el Testador, el Donant o l’Heretant

hagin disposat una altra cosa, els béns que el cònjuge
supervivent ha adquirit per qualsevol d’aquests títols,
directament del seu difunt consort o per successió intes-
tada d’un fill comú o d’un descendent d’aquest passen
a tenir la qualitat de reservables en favor dels fills co-
muns de l’anterior matrimoni o dels fills adoptius tam-
bé comuns o dels seus descendents, a partir del moment
en què el dit consort supervivent contreu un nou matri-
moni, té un fill no matrimonial o n’adopta un.

Pel que fa al primer punt de la present reforma, s’ha
d’assenyalar que la reserva hereditària consisteix en
una crida legal consistent en la presumpció que la vo-
luntat del progenitor premort és la d’afavorir els seus
fills o descendents comuns i no pas a persones alienes,
en relació d’aquells béns que tenen el seu origen en
l’àmbit patrimonial del mateix progenitor premort i
reservant. Sobre aquesta base es justifica el límit a la
llibertat de disposar mortis causa imposada al progeni-
tor supervivent reservista, que s’ha desvinculat del pri-
mer o ha tingut descendència no comuna, i sempre en
relació a aquest béns.

Fins ara, però, la convivència estable ha estat irrellevant
per al nostre Legislador per produir l’efecte reserva, tot
exigint l’existència de vincle matrimonial tant entre
progenitors com a la nova relació creada pel progeni-
tor supervivent i reservista i la persona amb la que es
vinculava.

A l’actualitat, aquesta situació presenta problemes de
coherència legislativa perquè no s’adiu amb la finalitat
de protecció dels fills comuns que es produeix també
en la convivència estable quan un dels seus membres es
vincula a una altra persona, amb matrimoni o sense, o
bé si té fills amb la nova parella, com tampoc no és
coherent amb el recent reconeixement que el nostre
ordenament jurídic ha atorgat a les unions estables, tant
homosexual com heterosexual, mitjançant la Llei 10/
1998, del 15 de juliol.

Per tal de mantenir l’esmentada coherència, la present
Llei estén l’efecte reserva a dos àmbits nous: a les uni-
ons estables amb descendència comuna i també enfront
d’una nova unió establerta pel progenitor supervivent
sense vincle matrimonial.

Pel que fa a la segona línia de la present reforma, la
qual afecta a l’article 390, el preàmbul de la Llei 11/
1997, de 25 de maig, exposa que la finalitat de la nor-
mativa continguda en l’esmentat article era la d’assimi-
lar alguns efectes de la reserva als dels fideïcomisos.
Malgrat aquest pronunciament, la regulació dissenya-
da es va allunyar substancialment de la regulació dels
fideïcomisos.

Contradictòriament des de la reforma de 1997, s’ha
protegit judicialment a un reservatari, beneficiat d’una
crida legal basada en la presumpta voluntat del causant
de la reserva, mentre que s’ha protegit l’hereu fideïco-
missari, cridat pel fideïcomitent de manera expressa i
voluntària, amb una mera notificació del fiduciari.

En aquest punt, la reforma va adreçada a equiparar la
situació del reservatari al de l’hereu fideïcomissari.
Aquesta solució evita tant la contradicció abans esmen-
tada i al seu torn, evita inicialment la intervenció judi-
cial que avui dia ocasiona molt sovint dilacions.
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PROPOSICIÓ DE LLEI

ARTICLE ÚNIC

Els articles 387,388,389 i 390 de la Llei 40/1991, de 27
de desembre, de successions per causa de mort en dret
civil de Catalunya, pel que fa a la Reserva Hereditària,
queden redactats de la manera que segueix:

«Article 387

»Llevat del cas en què el testador, el donant o l’heretant
hagin disposat altrament, els béns que el cònjuge o
convivent supervivents hagin adquirit per qualsevol
d’aquests títols i en qualsevol data, directament del seu
difunt consort o convivent o per successió intestada
d’un fill comú o d’un descendent d’aquest, passen a
tenir la qualitat de reservables a favor dels fills comuns
de l’anterior matrimoni o unió estable o dels fills adop-
tius també comuns o de llurs descendents, a partir del
moment que els esmentats consort o convivent super-
vivents contreuen noves núpcies, passen a viure mari-
talment tenen un fill no matrimonial o n’adopten un.

»En morir el cònjuge o convivent supervivents, els béns
reservables o llurs subrogats són deferits als fills o des-
cendents reservataris que existeixen en esdevenir-se la
dita mort, els quals els adquireixen com a successors
del consort o convivent premorts, conformement al que
estableix l’article següent, sens perjudici de llur dret a
renunciar-los.»

»Article 388

»La delació dels béns reservables té lloc segons les re-
gles de la successió intestada, amb exclusió dels que
hagin renunciat la reserva després de produït el fet que
dóna lloc a aquesta i dels justament desheretats pel
cònjuge o convivents premorts o declarats indignes en
la successió d’aquest. L’exclusió no afecta l’estirp de
descendents del renunciant premort al reservista ni la
dels desheretats o declarats indignes de succeir.

»Això no obstant, el cònjuge o convivent poden
distribuir per a després de la seva mort entre els reser-
vataris els béns reservables.

»Mort el cònjuge reservista amb heretament universal
a favor d’algun dels reservataris, però sense que en
atorgar-lo, ni anteriorment, hagués exercit per actes
entre vius la dita facultat de distribució, hom conside-
ra que pel mer fet d’atorgar l’heretament ha usat
d’aquesta facultat exclusivament a favor de l’hereu
contractual que arribi a ésser-ho, el qual, en morir el
reservista, fa seus els béns reservables, amb excepció
d’aquells que abans de l’heretament el reservista hagi
donat a qualsevol dels reservataris que li sobrevisquin.

»El paràgraf anterior s’aplica al reservatari o als reser-
vataris que resultin ésser hereus del reservista per here-
tament pur o preventiu o per testament, sempre que el
reservista no hagi exercit abans o després de l’hereta-
ment o del testament la dita facultat de distribució.
Igualment s’aplica als reservataris que resultin ésser
donataris o legataris de béns reservables, posat que so-
brevisquin al reservista.»

«Article 389

»La reserva no afecta els béns alienats o gravàmens
constituïts pel cònjuge vidu o convivent supervivents
abans de produït el fet que dóna lloc a la reserva, els

quals altrament haurien estat reservables, sens perjudici
que la tal reserva afecti llurs subrogats. En són excep-
tuats els s en què hi hagi confabulació fraudulenta amb
l’adquirent salvant també les accions de simulació que
siguin procedents.

»La reserva no afecta tampoc els béns alienats o els
gravàmens constituïts pel cònjuge o convivent supervi-
vents si l’alienació o el gravamen s’han fet amb el con-
sentiment unànime de tots els fills o descendents que en
el moment de fer-los tenien el caràcter de reservataris,
o amb el consentiment de qui n’exercia la representa-
ció o la defensa legal. El consentiment prestat no impli-
ca la renúncia de la condició de reservataris si no es fa
constar altra cosa de manera expressa en el moment de
prestar-lo.

»S’aplica als béns mobles reservables allò que, per als
subjectes a restitució fideïcomissària, estableixen els
apartats 2n i 3r de l’article 208.»

«Article 390

»Quan determinats béns són en part reservables i en
part no reservables, el reservista podrà determinar la
reserva en béns concrets; si es tracta d’un únic bé i és
susceptible de divisió, el reservista la farà, i assignarà
a cadascuna de les porcions que en resultin el caràcter
de reservable o de lliure.

»Aquestes actuacions es faran d’acord amb les regles
de la partició i després de les notificacions als reservis-
tes, els quals gaudiran de les mateixes garanties que
allò establert pels hereus fideïcomissaris.»

Palau del Parlament, 14 de desembre 1999

Joan Ridao i Martín, Carme Porta i Abad, Josep Huguet
i Biosca, Josep Bargalló Valls, Josep-Lluís Carod-Ro-
vira

Proposició de llei de modificació de la
Llei 13/1989, del 14 de desembre, d’or-
ganització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, i supressió de les delegaci-
ons territorials de la Generalitat i su-
pressió de les delegacions territorials
del Govern
Tram. 202-00042/06

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 1456 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya’ juntament
amb la signatura de quatre diputats més.

Document/proposta: Proposició de llei de modificació
de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’Organització’
Procediment i Règim jurídic de l’Administració de la
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Generalitat i supressió de les delegacions territorial de
la Generalitat i supressió de les delegacions territorials
del Govern.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Catalunya, en aquests darrers anys i dins les poques
possibilitats que contempla l’Estatut tenia l’oportunitat
de bastir una Administració que s’adigués amb els va-
lors que li són propis i d’acord amb la seva realitat ter-
ritorial. Així, en quant al model, es podria haver projec-
tat una administració de nova planta, sense els vicis
d’anteriors administracions. Tanmateix, la perspectiva
de vint anys d’autogovern demostra que s’ha deixat
passar la oportunitat sense establir un model propi, allu-
nyat de la tradició administrativa espanyola afrancesada
i napoleònica. La Generalitat és avui una còpia mimè-
tica de l’Administració de l’Estat, amb totes les limita-
cions i els inconvenients propis d’una administració
caduca, i sense els avantatges d’una administració amb
un estat fort al darrera.

La divisió territorial i administrativa actual és insoste-
nible: els set nivells d’Administració que suporten els
ciutadans catalans (ajuntaments, consells comarcals,
diputacions, subdelegacions del govern, Generalitat,
Govern de l’Estat, institucions europees) necessiten una
racionalització, una simplificació que tingui en comp-
te que la proximitat i la simplicitat d’estructures són
qüestions essencials per al bon funcionament dels afers
públics i que els avantatges de la dimensió es perden
quan es complica l’organigrama i els nivells jeràrquics
difuminen les responsabilitats i anul·len la iniciativa
personal.

En definitiva, l’excés d’administracions que actuen a
Catalunya i les divisions territorials sectorials que han
creat els departaments del Govern fan que Catalunya
sigui un país des del punt de vista administratiu i ins-
titucional absolutament irracional. I això té uns efectes
negatius de molt diversa índole: multiplicació de la
despesa corrent, duplicitat en alguns serveis, burocrà-
cia excessiva, manca d’eficàcia administrativa en un
moment en què es demana a l’empresa privada la mà-
xima competitivitat.

Fins ara, el mandat al Govern per desplegar la disposi-
ció addicional primera de la Llei 5/87, de 4 d’abril, del
règim provisional de les competències de les Diputaci-
ons Provincials, la iniciativa legislativa necessària asso-
lir l’alteració dels límits provincials del territori de
Catalunya i d’integració en una sola província, denomi-
nada Catalunya, de les actuals províncies de Barcelona,
Girona, Lleida i Tarragona. O que el Govern de la Ge-
neralitat s’hagués estructurat en regions, donant un pas
cap a la simplificació i l’apropament del servei públic
als administrats, utilitzant les tècniques de descentralit-
zació per fer possible que serveis propis de la Genera-
litat fossin delegats i gestionats d’acord amb els princi-
pis i les orientacions del Govern per part dels ajunta-
ments i consells comarcals, evitant així la duplicitat de
funcions, i millorant la gestió. A més, tot i ser un ins-
trument positiu per a la simplificació de l’Administra-
ció catalana, com hem vist, la desaparició de la figura
política dels Governadors Civils i la limitació del rang
dels responsables dels diferents serveis, han estat me-

sures que s’han revelat insuficients perquè la raciona-
lització del mapa administratiu català passa per aconse-
guir els objectius d’eficàcia, racionalització i desburocra-
tització, objectius només assolibles amb la supressió de
tots els òrgans de l’administració perifèrica del poder
central a Catalunya i per a que tant l’Estat com la Unió
Europea puguin exercir les seves funcions a través de
l’administració de la Generalitat i els ens locals.

L’organització territorial ha de respondre doncs als cri-
teris de democràcia local, subsidiarietat institucional,
participació, simplicitat, rendibilitat i solidaritat, i ha de
ser base per al desenvolupament econòmic i social har-
mònic i equilibrat del territori, principis que no es com-
pleixen quan el Govern de la Generalitat continua amb
la dinàmica administrativa pròpia dels serveis traspas-
sats per l’Estat, quan disposa d’un delegat a cada pro-
víncia o quan cada departament de la Generalitat esta-
bleix la seva pròpia divisió i estructuració en el territori.
Aquest és un model que no respon a la lògica de la le-
gislació de règim local, ni a les lleis d’ordenació del
territori de 1987, ni a la Llei Comarcal i que no impli-
ca un autèntic sistema de divisió regional o de vegue-
ries. Respon a un model centralista d’organització que
té molts paral·lelismes amb l’Administració de l’Estat,
com ho demostra la subsistència de la figura de les de-
legacions territorials del Govern, que mantenen un gran
contacte amb la desapareguda figura dels governadors
civils. A més, en l’actualitat les funcions de represen-
tació del Govern a tot el territori, en un país petit i ra-
onablement ben comunicat, són exercides directament
pels propis membres del Govern. D’aquesta manera, el
procés seguit per l’Administració de l’Estat a l’hora de
substituir els Governadors civils per funcionaris desig-
nats pel Delegat del Govern constitueix, a més d’un
model a tenir en compte, una justificació menys per
mantenir una estructura política, la dels delegats de la
Generalitat, només justificable per la necessitat de man-
tenir un nivell de representació - provincial - similar a
la que mantenia l’Estat.

A través d’aquesta Llei es proposa la modificació de
l’Administració territorial de la Generalitat a través de
la supressió de la figura política de les delegacions ter-
ritorials del Govern tot disminuint el rang dels diferents
serveis territorials.

És per tots aquests motius que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ DE LLEI

ARTICLE PRIMER

L’article 18 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’Organització, Procediment i Règim jurídic de l’Ad-
ministració de la Generalitat quedarà redactat de la se-
güent manera:

«Article 18

»1. L’Administració territorial de la Generalitat està
integrada per serveis territorials depenents de cadascun
dels departaments que estableix l’article 9 i a partir de
la delimitació territorial que estableixin les lleis.

»2. Les persones titulars dels serveis territorials tindran
la condició de funcionaris i ostentaran la categoria i
nivell orgànic que se’ls assigni en la corresponent rela-
ció de llocs de treball.
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»3. En determinats àmbits territorials, el Govern podrà
atribuir reglamentàriament les funcions de coordinació
de diferents serveis territorials a un de sol.»

ARTICLE SEGON

Queda suprimit l’article 19 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’Organització, Procediment i Règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat.

ARTICLE TERCER

Queda suprimit l’article 20 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’Organització, Procediment i Règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 1999

Joan Ridao i Martín, Josep-Lluís Carod-Rovira, Josep
Huguet i Biosca, Josep Bargalló Valls, Jaume Oliveras
i Maristany

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

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre l’exclusió
de la incineració de residus als forns
de les fàbriques de ciment com a siste-
ma acceptable de tractament dels resi-
dus
Tram. 250-00093/06

Presentació: Sr. Xavier Vendrell i Segura,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 1104 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Xavier Vendrell i Segura, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, junta-
ment amb la signatura de quatre diputats més.

Document / proposta: Proposició no de llei per a ex-
cloure la incineració de residus als forns de les
cimenteres com a sistema acceptable de tractament dels
residus.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En la legislatura anterior, la Plataforma Ciutadana per
a la Reducció de Residus, la Federació de Grups Eco-
logistes de Catalunya i Greenpeace, entre d’altres, van
recollir 165.000 signatures en la primera iniciativa le-
gislativa popular que es realitzava en el nostre país per
presentar al Parlament de Catalunya una proposició de
llei que prohibeix la incineració de residus.

El debat parlamentari per esmenar la legislació sobre la
incineració en l’àmbit territorial de Catalunya, que
motivava la iniciativa legislativa popular, es va ajornar
fins que es formés el nou govern de la Generalitat de
Catalunya de la present legislatura.

En aquest període transcorregut no s’ha aplicat cap
moratòria en la incineració de residus i s’ha continuat
en la recerca de noves instal·lacions d’incineració de
residus. En aquest sentit, s’ha arribat a un acord amb
l’Agrupació de Fabricants de Ciment per firmar un
conveni per promoure l’ús de residus (pneumàtics, llot
de depuradores i restes vegetals) com a substitutiu del
combustible de les cimenteres. Aquest acord permet
iniciar les proves per saber quins són els residus més
adients per a ser utilitzats com a combustible i poder
començar a incinerar a partir de l’any que ve. Estan
interessades a posar a prova la incineració de residus les
sis fàbriques de ciment de Catalunya, aquestes són
Asland (Montcada i Reixac), Ciments Molins (Sant
Vicenç dels Horts), Uniland (Vallcarca i Sta. Margari-
da i els Monjos) i Valenciana de Ciment (Alcanar i Sant
Feliu de Llobregat).

Les darreres evidències científiques, així com les regu-
lacions europees dels nivells d’emissió, cada vegada
més restrictives, o els mateixos criteris i recomanacions
sobre la prevenció de la salut i del medi ambient, evi-
dencien que l’impacte de la incineració dels residus per
al medi ambient i la salut humana és inacceptable.

És en aquest sentit, i atenent a la localització de tres
d’aquestes cimenteres St. Feliu de Llobregat-St. Vicenç
dels Horts-Montcada i Reixac, a les comarques del
Baix Llobregat i Vallès Occidental respectivament) en
una zona de gran densitat de població, alts nivells de
contaminació ambiental i altres incineradores de resi-
dus, que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que exclogui la incineració de residus als
forns de les cimenteres com a sistema acceptable de
tractament dels residus».

Palau del Parlament, 2 de desembre de 1999

Xavier Vendrell i Segura, Carles Bonet i Revés, Jaume
Oliveras i Maristany, Joan Ridao i Martín, Josep Barga-
lló Valls
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Proposició no de llei sobre el caràcter
tradicional dels correbous a les terres
de l’Ebre
Tram. 250-00094/06

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds (IC-V), Grup Parlamentari Popular,
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 1111 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió, Josep Huguet i
Biosca, Portaveu, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, Joan Boada i Masoliver,
Portaveu, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya - Verds, M. Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu,
del Grup Parlamentari Popular, Joaquim Nadal i
Farreras, Portaveu, del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi.

Document / proposta: Proposició no de llei

El Parlament de Catalunya, en virtut de les competèn-
cies de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, va aprovar
la Llei 3/1998, de 4 de març, de protecció dels animals,
la qual en el seu article 4 punt 2 preveu que, les festes
amb bous sense mort de l’animal (corre-bous), tan sols
poden realitzar-se en les dates i les localitats on tradi-
cionalment se celebren. Per tant el caràcter de tradici-
onal és inexcusable per poder realitzar els espectacles
de corre-bous.

Per tal de donar compliment a la llei, donada la carac-
terística de tradicionalitat que s’exigeix per a la celebra-
ció de corre-bous, a l’any 1988, la Direcció General de
Política Forestal va realitzar una enquesta sobre la
tradicionalitat de l’ús de braus en espectacles, mentre,
atès que, a l’inici de la temporada habitual de celebra-
ció d’aquest tipus d’espectacles, no s’havia finalitzat la
citada enquesta, la direcció General del Joc i d’Espec-
tacles va considerar necessari determinar tant els trà-
mits a seguir com els documents a presentar per sol·-
licitar la corresponent autorització per a realitzar festes
amb bous, dictant-se a aquests efectes la Resolució de
7 de juny de 1998, sobre espectacles i festes tradicio-
nals amb bous corre-bous.

Posteriorment, i un cop finalitzada la consulta, amb
l’objectiu de donar compliment al que preveu la Llei 3/
1998, de 4 de març, en data 12 de maig de 1989, la
Direcció General del Joc i d’Espectacles va dictar una
nova resolució sobre espectacles i festes tradicionals
amb bous, per la qual s’estableixen els requisits i s’as-
senyala el procediment a seguir i els documents a pre-
sentar per sol·licitar l’autorització corresponent.

Transcorreguts deu anys de la consulta abans esmenta-
da, mitjançant la qual es va determinar a quines pobla-
cions era tradicional la celebració de corre-bous, en
relació a les respostes donades per alguns municipis de
les terres de l’Ebre, zona d’innegable tradició de corre-
bous, s’han pogut palesar diferents conflictes respecte
al concepte de «tradicionalitat», que en alguns supòsits
han provocat, fins i tot, la interposició de recursos con-
tenciosos administratius, és per això, que, davant la
problemàtica plantejada i amb l’objectiu d’evitar situ-
acions de greuge comparatiu entre alguns municipis
d’aquestes terres, es fa necessari que els ajuntaments
que, d’acord amb la Llei 3/1998, de 4 de març, puguin
acreditar la tradicionalitat d’aquests tipus d’espectacles,
facin la consulta, per tal que es reconegui el caràcter
tradicional de les seves festes amb bous.

És per aquest motiu, que els Grups Parlamentaris sota-
signats presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a que, en compliment del mandat de la Llei 3/1998, de
4 de març, de protecció dels animals, en relació al ca-
ràcter de tradicionalitat, necessari per celebrar les fes-
tes amb bous (corre-bous), efectuï les gestions oportu-
nes a fi d’acreditar l’esmentada tradicionalitat en els
Ajuntaments de les Terres de l’Ebre, per mitjà del per-
tinent tràmit de consulta.»

Palau del Parlament, 1 de desembre de 1999

Ramon Camp i Batalla, Portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió; Josep Huguet i Biosca, Porta-
veu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya; Joan Boada i Masoliver, Portaveu del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds; M.
Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup Parlamen-
tari Popular; Joaquim Nadal i Farreras, Portaveu del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Proposició no de llei sobre les mesu-
res de seguretat per a evitar les intoxi-
cacions derivades de l’ús de plagui-
cides ambientals
Tram. 250-00095/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 1113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu, i Daniel Sirera
i Bellés, Portaveu adjunt del Grup Popular, d’acord
amb allò que preveuen els articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra, presenten la següent Proposició no
de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Segons un estudi de la secretaria de salut laboral del
sindicat CCOO, el nombre de treballadors i treballado-
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res que en els darrers cinc anys han resultat intoxicats
com a conseqüència de la fumigació amb pesticides
dels seus centres de treball són 184, 94 dels quals han
patit lesions irreversibles.

Malgrat la normativa existent i la Moció 88/V del Par-
lament de Catalunya sobre la utilització de plaguicides
ambientals, continuen produint-se intoxicacions com a
conseqüència de fumigacions a dependències públiques
i a empreses privades.

Per aquests motius es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Elaborar, en el termini de tres mesos, normativa com-
plementària que reguli les mesures de seguretat addici-
onals no recollides en la normativa vigent, per tal d’evi-
tar les intoxicacions derivades de l’ús de plaguicides.

2. Incrementar el control sobre les empreses aplicado-
res de plaguicides d’ús ambiental per tal de garantir la
utilització i l’aplicació correctes d’aquests productes.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 1999

M. Dolors Nadal i Aymerich Daniel Sirera i Bellés

Proposició no de llei sobre la creació
d’una secretaria general de la família
per a la protecció de la institució fami-
liar
Tram. 250-00096/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 1124 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup Popu-
lar, d’acord amb allò que disposen els articles 134 i 135
del Reglament de la Cambra, presenta la següent Pro-
posició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La família és, sens dubte, una institució bàsica en la
nostra estructuració social i el primer i més important
nucli de solidaritat intergeneracional.

El principi de protecció a la família recollit a l’article
39 de la Constitució, en virtut del qual els poders pú-
blics asseguren la protecció social, econòmica i jurídica
de la família és genèric en no dir de quin model de fa-
mília es tracta i el seu contingut ampli es recull clara-
ment en la Sentència 222 d’11 de desembre de 1992 del
Tribunal Constitucional, com a objecte de protecció.

És evident que el model de família ha canviat havent-
se passat de la família patriarcal a altres formes de fa-
mília i que ens trobem cada vegada més amb famílies
monoparentals, amb famílies que procedeixen de dis-
solucions matrimonials i del trencament d’unions de
fets anteriors.

Per fer efectiva la protecció a la institució familiar que
recull el nostre text constitucional, Catalunya precisa
comptar amb un òrgan que endegui polítiques actives i
eficaces de protecció social, econòmica i jurídica de la
família com a institució bàsica de la nostra societat, per
la qual cosa es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
crear una Secretaria General de la Família amb la fun-
ció d’endegar polítiques actives i eficaces de protecció
social, econòmica i jurídica de la família com a institu-
ció bàsica de la nostra societat.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 1999

M. Dolors Nadal i Aymerich

Proposició no de llei sobre la creació
d’un parc agrícola i forestal a la zona
del Montbaix-Montpedrós, al Baix Llo-
bregat
Tram. 250-00097/06

Presentació: Sr. Xavier Vendrell i Segura,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 1159 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Xavier Vendrell i Segura, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, junta-
ment amb la signatura de quatre diputats més.

Document / proposta: Proposició no de llei sobre la
creació d’un parc agrícola i forestal a la zona del
Montbaig-Montpedrós.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La protecció del medi forestal i agrícola de les zones
muntanyoses de la conca baixa del Llobregat, per tal
d’acabar de configurar un «cinturó verd» entorn de la
part més poblada de l’àmbit metropolità és una aspira-
ció llargament reivindicada per les entitats i col·lectius
ecologistes del Baix Llobregat.

De la mateixa manera que al marge esquerra del riu
l’espai natural de Collserola exerceix aquestes funci-
ons, al marge dret hom troba a faltar un tractament
equivalent al marge esquerra; és a dir, la creació d’un
espai protegit que s’estengués sobre unes 8000 hectà-
rees i pels termes de vuit municipis (Cervelló, Sant Boi
de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Santa Colo-
ma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de
Llobregat, Vallirana i Viladecans). La major part
d’aquest territori està tipificat com a verd especialment
protegit al Pla General Metropolità (PGM) de 1976, i
inclòs algun espai entorn del Puig Vicenç, entre els ter-
mes de Torrelles, Vallirana i Cervelló està inclòs al
PEIN, com a part de l ,espai natural de les serres de
l’Ordal.
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Aquest nou espai protegit, denominat provisionalment
«Montbaix-Montpedrós», estat objecte d’un estudi de
viabilitat a càrrec de la Diputació de Barcelona, però la
Generalitat és qui té la darrera paraula a l’hora d’apro-
var o no la creació d’aquest espai.

Per aquests motius, es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a col·laborar tècnicament i econòmica amb la
Diputació de Barcelona i els municipis afectats per tal
de fer possible la creació d’un espai protegit de caràc-
ter agrícola i forestal a la zona del Montbaig-
Montpedrós.»

Palau del Parlament, 9 de desembre de 1999

Xavier Vendrell i Segura, Carme Porta i Abad, Carles
Bonet i Revés, Jaume Oliveras i Maristany, Josep Bar-
galló Valls

Proposició no de llei sobre els habitat-
ges afectats per l’aluminosi al barri del
Poblat Roca, de Viladecans (Baix Llo-
bregat)
Tram. 250-00098/06

Presentació: Sr. Xavier Vendrell i Segura,
juntament amb cinc altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 1160 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Xavier Vendrell i Segura, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, junta-
ment amb la signatura de quatre diputats més.

Document / proposta: Proposició no de llei sobre els
habitatges afectats per aluminosi al barri del «Poblat
Roca» de Viladecans (Baix Llobregat).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A la ciutat de Viladecans (Baix Llobregat) hi ha un barri
de 33 blocs i 520 habitatges, anomenat «Poblat Roca»,
construït entre 1959 i 1961. Inicialment fou edificat per
oferir pisos de lloguer als treballadors de l’empresa
Roca Radiadors, que aleshores pagaven unes 250 ptes
al mes. L’any 1975, aquesta empresa vengué aquests
habitatges als seus residents, per un preu mòdic d’unes
120.000 ptes.

Segons han denunciat recentment els veïns, la degrada-
ció urbanística d’aquests edificis comença a ser notò-
ria, amb l’aparició de múltiples goteres i escletxes al
seus interiors, i posa en perill la seva seguretat i la dels
vianants. Un informe del Col·legi d’Arquitectes i Apa-
relladors de Barcelona encarregat pels mateixos veïns
evidencia que els edificis pateixen problemes estructu-
rals i presenten deficiències en l’estabilitat dels reves-
timents exteriors, com a conseqüència de la degradació

del formigó utilitzat en la seva construcció, fet amb ci-
ment aluminós.

El pressupost estimat per a la rehabilitació del barri
comporta una despesa excessiva per als seus veïns, que
majoritàriament són antics treballadors de l’empresa
Roca Radiadors ara jubilats.

Per aquests motius, i atès que la Generalitat de Catalu-
nya s’ha fet càrrec de part de les rehabilitacions d’edi-
ficis afectats d’aluminosi en diverses barriades obreres
de la perifèria de Barcelona, es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat que, a través dels organismes adients, es faci càr-
rec d’una part significativa de les despeses de rehabili-
tació del barri del «Poblat Roca», a Viladecans.»

Palau del Parlament, 9 de desembre de 1999

Xavier Vendrell i Segura, Carme Porta i Abad, Carles
Bonet i Revés, Jaume Oliveras i Maristany, Josep Bar-
galló Valls, Ernest Benach i Pascual

Proposició no de llei sobe l’elaboració
d’un Pla director dels camps de golf de
Catalunya
Tram. 250-00099/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 1171 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

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

Periòdicament van sorgint projectes de construcció de
camps de golf a diversos indrets de Catalunya, el dar-
rer cas és el de Creixell (Tarragonès) on es pretén
construir dos camps de golf. L’escassetat de recursos
hidràulics que pateix el nostre país, admès fins i tot pel
Consell Executiu, reclama una solució global i abando-
nar l’actual política de pedaços, la qual resol un proble-
ma a un municipi per reobrir-lo uns quilòmetres enllà.

Per tots aquests motius, el grup parlamentari d’IC-V
presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Elaborar un pla director dels camps de golf de Cata-
lunya que reguli expressament les limitacions de recur-
sos hídrics, entre els quals hi hauria de figurar la pluvi-
ometria.
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2. Suspendre la tramitació de nous camps de golf esta-
blint una moratòria fins a l’aprovació del pla director
dels camps de golf de Catalunya.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 1999

Bet Font i Montanyà, Portaveu adjunta; Dolors Comas
d’Argemir i Cendra, Diputada; Joan Boada i Masoliver,
Portaveu

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un Pla d’acció per solucionar l’excés
de nitrats en les aigües
Tram. 250-00100/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 1172 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Bet Font i Montanyà i Joan Boada i Masoliver, porta-
veu adjunta i portaveu, respectivament, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V),
d’acord amb allò que preveuen els articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, la següent Proposició no de
Llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les males pràctiques agrícoles i ramaderes poden tenir
efectes ambientals negatius que poden acabar afectant
la salut de les persones i l’equilibri natural dels ecosis-
temes. En els darrers anys, per exemple, s’ha anat
agreujant la problemàtica de la contaminació de les ai-
gües per excés de nitrats, causada per una mala gestió
dels residus ramaders (purins) i per un mal ús dels
adobs en l’agricultura.

En algunes comarques (com ara la d’Osona) ja fa molt
de temps que les aigües de la major part de fonts i de
pous no són aptes per al consum perquè la quantitat de
nitrats present supera, en molt, els límits permesos per
l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Recentment, en diversos municipis de comarques giro-
nines, s’ha detectat excés de nitrats a l’aigua de la xarxa
d’abastament a les poblacions.

Paral·lelament, estudis mèdics alerten del perill que
suposa per les persones beure aigua amb elevada pre-
sència de nitrats.

Amb tot, el Govern de la Generalitat no està prenent les
mesures necessàries per tal d’evitar que el problema
s’agreugi ni per reparar el mal causat fins al moment.

Tenint en compte que existeix la Directiva comunitària
91/676/CEE sobre la contaminació de les aigües per
nitrats, el Decret de la Generalitat 283/1998 de 21 d’oc-
tubre de designació de zones vulnerables, el Codi de
bones pràctiques agràries publicat al DOG el 22 d’oc-
tubre de 1998, i la Llei IIAA que regula les activitats
econòmiques (incloses les ramaderes), entre d’altres, el
Govern hauria de dedicar molts més esforços per ga-

rantir que s’apliquin aquestes normatives, s’hi impli-
quin els sectors afectats i es resolguin els problemes
detectats.

És per tot això que el grup parlamentari d’IC-V presen-
ta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell executiu a:

1. Elaborar un estudi per conèixer la situació actual de
les zones afectades per la problemàtica de l’excés de
nitrats (zones vulnerables). L’estudi inclouria:

a) dades sobre el percentatge de fonts i pous contami-
nats, el grau de contaminació, la qualitat de les aigües
de la xarxa d’abastament dels municipis, etc.

b) un mapa amb el contingut de nitrats en els aqüífers
de les diverses zones.

c) dades relatives als afectes de l’excés de nitrats sobre
la salut de les persones.

2. Fer un pla d’acció per solucionar la problemàtica.
Aquest pla inclouria:

a) mesures per descontaminar les zones afectades.

b) mesures per impulsar l’aplicació del codi de bones
pràctiques agràries i l’adequació de les granges a la
nova Llei d’IIAA.

c) mesures per garantir el control estricte del transport
de purí en camió cuba, amb documentació de l’emissor,
del transportista i del receptor en consonància amb el
transport de residus industrials.

d) mecanismes per garantir el reequilibri entre terres i
bestiar, de tal manera que l’autorització de noves gran-
ges es faci en funció del cens de terres aptes per a l’abo-
cament de purins.

e) increment del control per garantir la correcta dosifi-
cació en l’aplicació d’adobs químics i orgànics, sigui
de purí, de compost o de fangs de depuradora.

f) aplicació de normatives comarcals per a la gestió de
purins, en les quals, els ajuntaments deleguin a ens
supramunicipals (com ara els Consells Comarcals) les
competències necessàries per superar les diferències en
els graus de permissibilitat particulars de cada munici-
pi.

g) proposta de construcció d’instal·lacions de gestió de
residus ramaders, basades en l’aprofitament màxim de
l’energia continguda al purí (biogàs), sense malgastar
recursos naturals no renovables com és el gas natural.

3. Crear un òrgan de coordinació entre els agents impli-
cats: Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca,
Departament de Medi Ambient, Departament de Sani-
tat, Consells Comarcals i Ajuntaments de les comar-
ques i dels municipis afectats, sindicats i agrupacions
de pagesos, grups ecologistes, etc. per elaborar el pla
d’acció i fer el seguiment de la seva aplicació.

4. Informar als ciutadans i ciutadanes sobre la proble-
màtica: les seves causes, les conseqüències per a la sa-
lut, i les mesures de prevenció i millora.
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5. Establir línies pressupostàries suficients per tal de
poder portar a terme les propostes anteriors.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 1999

Bet Font i Montanyà Joan Boada i Masoliver
Portaveu adjunta Portaveu

Proposició no de llei sobre la produc-
ció, la venda i la distribució de jogui-
nes i videojocs
Tram. 250-00101/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 1188 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup Parla-
mentari Popular, d’acord amb allò que disposen els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenta
la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El joc i la joguina són un element bàsic del procés de
creixement físic i psíquic dels nostres infants. Mitjan-
çant el joc, els nens i les nenes assagen les seves prime-
res habilitats manuals, es fan amb conceptes com l’es-
pai, experimenten els rols socials que viuran en el fu-
tur, estableixen les primeres normes de cooperació i
comunicació amb altres infants. En definitiva, el joc i
la joguina són un esglaó no únic, però si insubstituïble,
en el camí de la sociabilitat de l’infant i en l’adquisició
de valors.

Amb freqüència apareixen en el mercat determinats jocs
o joguines que no només no responen a les necessitats
educatives i formatives dels menors d’edat, incloent-hi els
infants i els adolescents, sinó que fins i tot representen
conductes socialment censurables com passa amb deter-
minades joguines o alguns videojocs en els què s’enalteix
la discriminació, la violència i d’altres conductes antide-
mocràtiques i socialment rebutjables.

Donat que establir una normativa que limiti o prohibei-
xi la comercialització d’aquesta mena de joguines o
videojocs és complexa des del punt de vista no només
econòmic, social i de consum, sinó també legal, es pre-
senta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
prendre les mesures necessàries per tal d’establir un
acord d’autocontrol, amb la indústria i amb tots els es-
tabliments que es dediquen a la producció, venda i dis-
tribució a Catalunya, de joguines i videojocs que enal-
teixin la violència, la discriminació i d’altres conduc-
tes socialment rebutjables i perjudicials per als menors.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 1999

M. Dolors Nadal i Aymerich

Proposició no de llei sobre el desple-
gament reglamentari de la Llei 18/1998,
del 28 de desembre, de modificació de
la Llei 3/1988, del 4 de març, de protec-
ció dels animals
Tram. 250-00102/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 1189 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup Parla-
mentari Popular, d’acord amb allò que disposen els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenta
la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Tal com disposa l’exposició de motius de la Llei de
modificació de la Llei 3/1988, de 4 de març, de protec-
ció dels animals: «Sens perjudici de les disposicions
genèriques que l’article 39 de la Llei 3/1998 estableix
pel que fa a l’adopció d’acords entre el Departament
d’Agricultura i les associacions de protecció i defensa
dels animals, amb la finalitat que participin en les tas-
ques de protecció i defensa dels animals, cal reconèixer
a aquestes associacions, explícitament en aquesta Llei,
un interès legítim col·lectiu perquè es respectin les pres-
cripcions legals, de tal manera que quan es produeixin
les infraccions tipificades, puguin iniciar el procedi-
ment sancionador mitjançant la denúncia corresponent,
i tinguin en els procediments que, si escau, s’iniciïn la
condició d’interessades, sense necessitat d’invocar i
acreditar en cada cas la concurrència de dret o interès
concret de cap mena».

És per això que, en el seu article únic de modificació de
l’article 39 de la Llei 3/1988 es disposa que les associ-
acions de protecció i defensa dels animals, tenen la
consideració d’interessades en els procediments
sancionadors establerts en la Llei, en els casos en què
hagin formulat la denúncia corresponent o hagin for-
malitzat la compareixença en l’expedient sancionador.

Donat que es van deixar a un posterior desenvolupa-
ment reglamentari els requisits i les condicions per a
posar de manifest els expedients, i fer efectives les no-
tificacions i la resta de tràmits procedimentals que es-
caiguin, es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
fer el desplegament reglamentari que preveu la Llei de
modificació de la Llei 3/1988, del 4 de març, de protec-
ció dels animals, aprovada en el Ple del Parlament del
15 de desembre de 1998, en el termini màxim de tres
mesos.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 1999

M. Dolors Nadal i Aymerich
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Proposició no de llei sobre les condici-
ons laborals i professionals del perso-
nal que forma part del Servei Català de
la Salut
Tram. 250-00103/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 1193 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu, Àngels Esteller
i Ruedas i Alícia Sánchez-Camacho, Diputades, con-
juntament i en representació del Grup Parlamentari
Popular, segons allò que disposen els articles 134 i 135
del Reglament de la Cambra, presenten la següent Pro-
posició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 5/1990 de 9 de juliol d’ordenació sanitària de
Catalunya, determina en l’apartat tercer de la Disposi-
ció Transitòria cinquena que el «Consell Executiu dis-
posa d’un termini de tres anys des de l’entrada en vigor
de la Llei, per equiparar progressivament les condicions
laborals i professionals del personal que forma part del
servei Català de la Salut i d’aquells que treballen en els
centres de la xarxa hospitalària d’utilització pública»,
no obstant això, a hores d’ara no s’ha conclòs aquest
procés.

Per la qual cosa es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
realitzar les actuacions necessàries per tal que en el
proper conveni es produeixin les equiparacions que
restin pendents, entre les condicions laborals i profes-
sionals del personal de la xarxa hospitalària d’utilitza-
ció pública amb el personal de l’Institut Català de la
Salut.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 1999

M. Dolors Nadal i Aymerich, Àngels Esteller Ruedas,
Alícia Sánchez Camacho

Proposició no de llei sobre la convoca-
tòria d’un concurs-oposició per al per-
sonal interí de l’Institut Català de la
Salut
Tram. 250-00104/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 1194 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu, Àngel Esteller
i Ruedas i Alícia Sánchez-Camacho, Diputades, con-
juntament i en representació del Grup Parlamentari
Popular, segons allò que disposen els articles 134 i 135
del Reglament de la Cambra, presenten la següent Pro-
posició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Institut Català de la Salut, compta aproximadament
amb un 56% de personal interí en la seva plantilla, que
ocupen places vacants. Aquest personal està subjecte al
règim estatutari propi de funcionaris, però no gaudeix
dels seus avantatges, així mateix se li aplica també
mesures pròpies de personal laboral sense gaudir ple-
nament dels drets d’aquest règim.

El Decret Legislatiu 1/1997 de 31 d’octubre, que apro-
va la reforma dels textos legals en matèria de funció
pública, estableix que el personal interí pot cobrir tran-
sitòriament places que han de ser ocupades per funci-
onaris, per programes temporals o per ocupar llocs de
treball en substitució de funcionaris que gaudeixen del
dret de reserva o de plaça i destinació. No obstant això,
l’Institut Català de la Salut ha cobert la majoria de les
places vacants amb interins per tal de realitzar treballs
estables, doncs molts d’ells fa molts anys que treballen
en aquest règim, sense tenir la possibilitat de consoli-
dar la seva plaça perquè no s’ha convocat l’oferta
d’ocupació pública, ocasionant un greu perjudici als
seus interessos.

Aquesta situació crea inseguretat laboral a aquest col·-
lectiu amb grans diferències entre les condicions labo-
rals i professionals del personal d’aquest Institut, tant
des d’un punt de vista retributiu, com de promoció pro-
fessional o d’estabilitat.

En els darrers anys aquest Institut gairebé no ha convo-
cat oferta d’ocupació pública, la qual cosa ha impedit
que aquests interins puguin accedir a la condició
d’oferta pública d’ocupació en aquells llocs de treball
desenvolupats per personal interí, tot respectant els
principis constitucionals d’igualtat, mèrit, capacitat i
concurrència en l’accés a la funció pública mitjançant
una valoració de mèrits pel treball desenvolupat en
l’Administració durant molts anys d’antiguitat, doncs
la no convocatòria ocasiona un greu perjudici a l’inte-
rès general.

Per la qual cosa es presenta la següent
3.10.25.
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
estudiar la viabilitat de convocar, per una sola vegada,
un concurs-oposició per al personal interí de l’Institut
Català de la Salut, que ocupen places vacants.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 1999

M. Dolors Nadal i Aymerich, Àngels Esteller Ruedas,
Alícia Sánchez Camacho

Proposició no de llei sobre l’execució
de les obres d’asfaltatge i millora ge-
neral del camí d’Ossera a Sorribes, de
la Vansa i Fórnols (Alt Urgell)
Tram. 250-00105/06

Presentació: Sr. Jordi Ausàs i Coll, junta-
ment amb quatre altres diputats del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Reg. 1217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jordi Ausàs i Coll, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, juntament amb
la signatura de quatre diputats més

Document/proposta: Proposició no de llei sobre l’exe-
cució de les obres d’asfaltat i millora general del Camí
d’Ossera a Sorribes (Alt Urgell)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El camí que comunica els pobles d’Ossera a Sorribes,
al municipi de la Vansa i Fórnols (Alt Urgell) i la seva
continuïtat fins a Tuixent, es troba des de fa anys en un
estat de conservació molt deficient. Els darrers Plans
Comarcals de Muntanya per a l’Alt Urgell, ja preveien
l’asfaltat i millora general d’aquesta via de comunica-
ció. El paper connector entre els nuclis d’Ossera,
Padrinàs, Sant Pere, Montargull, Molí de Fórnols i
Tuixent, així com el manteniment de la població i el fet
que en aquesta zona hi tenen lloc activitats turístiques
i agroalimentàries artesanals força importants, fan que
la execució d’aquesta obra tingui un caràcter prioritari.

El mateix Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
afirmava el 1995, en resposta parlamentària, que no
s’havia pogut determinar la data d’inici d’aquestes
obres «degut a la pròrroga dels pressupostos de l’any
1995 i en conseqüència caldrà incloure la mateixa en
els pressupostos de 1996». El Parlament de Catalunya
va aprovar el 23 d’octubre de 1996 una proposició no
de llei presentada pel grup parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, que «instava el Govern a
presentar el pla d’inversions que ha de fer possible l’ar-
ranjament integral de la carretera d’Ossera a Sorribes
(Alt Urgell)». Com a conseqüència d’aquella resolució,
el Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, enviava
un informe al Parlament de Catalunya, amb data 2 de
desembre de 1996, segons el qual «el DARP ja havia

redactat el projecte de millora del Camí d’Ossera a
Sorribes per un import de 147 milions de ptes. i que
afectava a una longitud de 8 Km. i que l’obra s’execu-
taria durant els anys 1997 i 1998».

El cert és que a hores d’ara, més de tres anys després de
la resolució parlamentària, aquesta actuació encara es
troba pendent d’iniciar-se, per la qual cosa es presenta
la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a incloure les obres d’asfaltat i millora general
del Camí d’Ossera a Sorribes (Alt Urgell) dins els pres-
supost per a l’any 2000 i licitar aquesta actuació abans
de sis mesos.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 1999

Jordi Ausàs i Coll, Xavier Vendrell i Segura, Jaume
Oliveras i Maristany, Josep Huguet i Biosca, Josep-Llu-
ís Carod-Rovira

Proposició no de llei sobre la necessi-
tat d’equipar l’Hospital Comarcal del
Pallars, de Tremp (Pallars Jussà), amb
un aparell de laparoscòpia
Tram. 250-00106/06

Presentació: Sr. Jordi Ausàs i Coll, junta-
ment amb quatre altres diputats del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Reg. 1218 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jordi Ausàs i Coll, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya juntament amb
la signatura d’una diputada i tres diputats més

Document/proposta: Proposició no de llei sobre la ne-
cessitat d’equipar amb un laparoscopi, l’Hospital Co-
marcal del Pallars de Tremp (Pallars Jussà).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Hospital Comarcal del Pallars i l’Ajuntament de
Tremp han vingut reclamant de manera reiterada al
Departament de Sanitat un laparoscopi, el qual esdevé
del tot indispensable per tal de minimitzar els defectes
de determinades intervencions quirúrgiques, així com
el dolor i els riscos dels pacients i reduir considerable-
ment el temps de convalescència a l’hospital. El Depar-
tament de Sanitat no ha equipat l’Hospital Comarcal
del Pallars amb aquest material perquè considera que
no s’hi donen els casos susceptibles d’utilitzar aquest
aparell. Per contra els especialistes d’aquest centre hos-
pitalari han detectat uns 200 casos que anualment po-
drien aprofitar els beneficis que aporta aquest sistema.
Un laparoscopi té un cost aproximat d’uns 7’5 milions
de pessetes i permet reduir les dimensions de les inci-
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sions en una operació, cosa que propicia una més ràpi-
da recuperació.

A Catalunya només hi ha tres hospitals comarcals que
no compten encara amb aquest aparell, els quals solen
derivar els pacients que han de ser intervinguts, a hos-
pitals més grans que es troben a poca distància. L’Hos-
pital del Pallars té com a centre més proper l’Hospital
Arnau de Vilanova de Lleida, que es troba a uns 100
quilòmetres, per la qual cosa no pot traslladar-hi tots els
malalts que podrien ser intervinguts a la manera tradi-
cional. Equipar l’Hospital Comarcal del Pallars de
Tremp amb un laparoscopi, suposaria un estalvi impor-
tant per al centre, el qual disposaria de més llits atès que
cada intervingut reduiria el temps d’estada al centre
hospitalari.

Per tots aquests motius, es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a equipar l’Hospital Comarcal del Pallars de
Tremp (Pallars Jussà), amb un laparoscopi i a incloure
el seu cost dins els pressupostos per a l’any 2.000.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 1999

Jordi Ausàs i Coll, Ernest Benach i Pascual, Carme
Porta i Abad, Joan Ridao i Martín, Josep Huguet i
Biosca

Proposició no de llei sobre l’increment
de beques universitàries per a les fa-
mílies i l’alumnat de les comarques de
l’alt Pirineu
Tram. 250-00107/06

Presentació: Sr. Jordi Ausàs i Coll, junta-
ment amb quatre altres diputats del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Reg. 1219 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jordi Ausàs i Coll, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, juntament amb
la signatura de quatre diputats més

Document/proposta: Proposició no de llei sobre l’incre-
ment de beques universitàries per a les famílies i
l’alumnat de les comarques de l’Alt Pirineu.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La igualtat d’oportunitats per als ciutadans i ciutadanes
dels diferents territoris del nostre país ha de ser una
prioritat en l’acció del govern de Catalunya. El cert és
que avui per avui no existeix igualtat d’oportunitats per
als pirinencs i les pirinenques a l’hora d’accedir als
estudis universitaris i especialitzats. Els universitaris i
les seves famílies que viuen a les comarques de l’Alt
Pirineu pateixen un greuge comparatiu respecte als de
la resta del país, ja que han de suportar uns alts costos

econòmics derivats de la residència dels estudiants fora
del nucli familiar. Cal adequar la política de beques a
aquesta realitat i en conseqüència incrementar el nom-
bre de beques i la quantia de les mateixes per a les fa-
mílies que viuen més allunyades dels centres universi-
taris i d’ensenyaments superiors i especialitzats. Cal, en
definitiva, establir uns criteris en la concessió d’aques-
tes beques que vinguin a garantir l’equitat en l’accés i
la igualtat d’oportunitats.

Un cop assolit el traspàs de la política de beques, de
l’estat a la Generalitat, cal també un replantejament dels
requisits econòmics fins ara exigits a l’hora de conce-
dir una beca. És convenient augmentar el nivell de ren-
da fins ara requerit, perquè avui per avui gairebé s’ha
de ser pobre de solemnitat o bé acreditar que es malviu
per tal de poder optar a un ajut d’aquestes característi-
ques.

Per tots aquests motius, es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a incrementar el nombre de beques universitàri-
es i a adequar la dotació de les mateixes a la realitat dels
costos, tot establint criteris específics per a l’alumnat la
residència habitual del qual es troba situada en zones –
com l’Alt Pirineu– allunyades de les ciutats seus dels
ensenyaments universitaris i professionals, i a establir
que la llunyania sigui un factor determinant en la quan-
tia i concessió dels ajuts.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 1999

Jordi Ausàs i Coll, Josep Bargalló Valls, Josep Huguet
i Biosca, Joan Puigcercós i Boixassa, Josep-Lluís
Carod-Rovira

Proposició no de llei sobre el projecte
de construcció de la carretera d’Alins
(Pallars Sobirà) al Principat d’Andorra,
passant pel port de Cabús
Tram. 250-00108/06

Presentació: Sr. Jordi Ausàs i Coll, junta-
ment amb quatre altres diputats del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Reg. 1220 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jordi Ausàs i Coll, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, juntament amb
la signatura de quatre diputats més

Document/proposta: Proposició no de llei sobre el pro-
jecte de construcció de la carretera d’Alins al Principat
d’Andorra, pel Port de Cabús (Pallars Sobirà).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El projecte i execució de les obres d’arranjament i mi-
llora integral de la carretera d’Alins (Pallars Sobirà) al
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Principat d’Andorra pel Port de Cabús, suposaria un
revulsiu socioeconòmic i turístic de primer ordre per al
Pallars Sobirà i de manera molt especial per a la Vall
Farrera i la Vall de Cardós, la qual cosa incidiria di-
rectament en el reequilibri territorial d’aquesta vessant
pirinenca. Des del punt de vista tècnic i econòmic, la
Diputació de Lleida va redactar un projecte, amb un
cost econòmic de 2.000 milions de pessetes. Aquesta
ruta esdevé cada cop més prioritària, tenint en compte
que la xarxa viària de l’estat andorrà ja arriba en perfec-
te estat fins el Coll de la Botella, a pocs metres del lí-
mit fronterer de Cabús.

Com sigui que unes òptimes relacions interpirinenques
Andorra-Pallars Sobirà no es poden entendre sense una
aposta decidida per la via de Cabús a Alins i que aquest
traçat no és de titularitat del Govern de la Generalitat,
ja que no es troba inclòs dins el Decret de titularitat i
competències viàries, per la seva condició d’itinerari
transfronterer, s’imposa un pronunciament inequívoc
del Parlament de Catalunya que vingui a reclamar al
Ministerio de Fomento la realització d’un projecte tèc-
nic i la presentació d’un Pla d’inversions a mig termi-
ni.

Per tots aquests motius, es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a reclamar al Govern de l’estat, l’elaboració - al
llarg de l’any 2000 - del projecte tècnic de construcció
de la carretera d’Alins (Pallars Sobirà) fins la frontera
amb Andorra - pel Port de Cabús -. i a presentar el ca-
lendari d’inversions que ha de fer possible aquesta ac-
tuació.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 1999

Jordi Ausàs i Coll, Xavier Vendrell i Segura, Jaume
Oliveras i Maristany, Josep Huguet i Biosca, Josep-Llu-
ís Carod-Rovira

Proposició no de llei sobre l’emplaça-
ment d’una unitat territorial de concili-
ació per a l’àmbit de la comarca del
Maresme a Mataró
Tram. 250-00109/06

Presentació: Sr. Jaume Oliveras i
Maristany, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 1225 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jaume Oliveras i Maristany, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, juntament
amb la signatura d’una diputada i de tres diputats més

Document/proposta: Proposició no de llei per la ubica-
ció a Mataró d’una unitat territorial de conciliació per
l’àmbit de la comarca del Maresme

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La modificació de la Planta Judicial, per la Llei de l’Es-
tat 37/1999 ha suposat la creació de dos nous jutjats
socials a la ciutat de Mataró, amb competència en els
afers socials dels partits judicials de Mataró i Arenys de
Mar.

Pel que sembla, en poques setmanes aquests jutjats
entraran en funcionament posant en evidència l’anoma-
lia administrativa de que les conciliacions laborals con-
tinuaran sent tramitades a la ciutat de Barcelona.

Aquest contrasentit és produeix malgrat que l’ajunta-
ment de Mataró des de fa temps (acord plenari de 12 de
febrer de 1998) ha vingut reclamant la ubicació a la
ciutat de Mataró d’una unitat territorial de conciliació
sota la dependència de la Secció de Conciliacions de la
Delegació Territorial de Treball de la Generalitat, que
tingués com a funció principal la realització de les con-
ciliacions prèvies a la tramitació dels procediments la-
borals davant la jurisdicció social, així com aquelles
altres de la naturalesa anàloga que li puguin ser enco-
manades.

Aquesta possibilitat és perfectament assumible pel
Departament de Treball, doncs, ja fou previst així en
l’Ordre de 2 de juliol de 1990 en el que es constituïren
diferents unitats territorials, entre altres la Unitat Terri-
torial de Conciliació número 5 per l’àmbit de la comar-
ca del Maresme, amb seu inicial a Barcelona. Precisa-
ment l’expressió inicial es deu al caràcter provisional
de la seva ubicació, en espera del seu desplegament
territorial, cosa que ha succeït al Baix Llobregat i a
Manresa, agrupant-se amb capital en aquesta ciutat les
comarques de l’Anoia, Bages, Berguedà i Osona.

És precisament per evitar aquesta paradoxa administra-
tiva que es produiria en aquesta cas que l’inici d’acti-
vitats dels jutjats socials de Mataró s’avancés a la ne-
cessària descentralització del servei de conciliació que
es formula en la següent proposició no de llei.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Departament de Tre-
ball a procedir de forma immediata a ubicar la Unitat
Territorial de conciliació número 5, que correspon a
l’àmbit de la comarca del Maresme, a la ciutat de
Mataró, procedint a establir formes de col·laboració
amb l’ajuntament de Mataró i/o el Consell Comarcal
del Maresme, per a la seva immediata obertura.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 1999

Jaume Oliveras i Maristany, Carles Bonet i Revés, Joan
Ridao i Martín, Xavier Vendrell i Segura, Carme Por-
ta i Abad
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Proposició no de llei sobre la presen-
tació d’un avantprojecte de Llei d’orde-
nació universitària i de la recerca a
Catalunya
Tram. 250-00110/06

Presentació: Sr. Josep Bargalló Valls, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 1248 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló Valls, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, juntament
amb la signatura de quatre diputats més

Document/proposta: Proposició no de llei sobre una
Llei catalana d’Universitats i Recerca

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 9.7 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
assenyala que la Generalitat té competències exclusives
en investigació i l’article 15 que «és de competència
plena de la Generalitat la regulació i administració de
l’ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus,
modalitats i especialitats». Això vol dir que, dins l’àm-
bit de les seves competències, la Generalitat ha d’orde-
nar el marc legal per a l’organització, desenvolupament
i promoció de l’ensenyament superior, el professat per
les Universitats i centres educatius assimilats, i de la
recerca i investigació, dos camps del coneixement su-
perior intrínsecament lligats.

Malgrat això, i malgrat la importància cabdal per al
futur de Catalunya, de la seva cultura, de la seva estruc-
turació social i del seu desenvolupament humanista,
tecnològic i industrial, el Govern de la Generalitat no
ha ordenat fins ara, almenys de manera suficient, el
marc legal de les Universitats i la recerca a Catalunya,
amb algunes lleis parcials i restringides en el primer
àmbit i amb cap en el segon, al contrari del que sí han
fet d’altres comunitats autònomes.

En les passades eleccions al Parlament, la gran majoria
de partits i coalicions que assoliren representació par-
lamentària tenien en els seus programes propostes so-
bre la necessitat d’establir una legislació global i exten-
siva sobre l’ensenyament superior i la recerca.

És per això que es proposa la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar, en el termini màxim de sis mesos, el
Projecte de Llei d’Ordenació Universitària i de la Re-
cerca de Catalunya.

Palau del Parlament, 9 de desembre 1999

Josep Bargalló Valls, Ernest Benach i Pascual, Carles
Bonet i Revés, Josep-Lluís Carod-Rovira, Josep
Huguet i Biosca

Proposició no de llei sobre l’assigna-
ció d’un cabal ecològic mínim al tram
final del riu Gaià
Tram. 250-00111/06

Presentació: Sr. Josep Bargalló Valls, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 1249 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló Valls, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya Juntament
amb la signatura de quatre diputats més

Document/proposta: Proposició no de llei sobre l’assig-
nació d’un cabal ecològic mínim del tram final del riu
Gaià

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’any 1975 es va inaugurar l’embassament del riu
Gaià, al Tarragonès, construït amb la finalitat de submi-
nistrar aigua a les instal·lacions petroquímiques
d’Empetrol –ara Repsol– i garantir el rec als pagesos.

Aquest embassament ha provocat la degradació dels
valors naturals del Gaià (flora, fauna, la funció de cor-
redor biològic...); la interrupció de les aportacions de
sediments a la platja de Tamarit i Altafulla, la qual cosa
provoca uns elevats costos en la regeneració artificial
de les platges; la salinització dels freàtics del tram final
de la conca, amb l’obligació de comprar l’aigua del
transvasament de l’Ebre, amb un alt cost global; la
salinització i abandó parcial de les hortes o dels cultius
hortícoles; i, entre d’altres conseqüències, l’abocament
de deixalles al llit del riu.

A proposta del Grup Parlamentari d’ERC la Comissió
de Política Territorial d’aquest Parlament, el 18 de març
de 1996, va aprovar la Resolució 12/V del Parlament de
Catalunya, sobre el manteniment ecològic del riu Gaià
i, posteriorment, el mateix 1996, el Govern de la Gene-
ralitat va aprovar una Ordre per la qual s’assignava un
cabal mínim per el Gaià, però posposava la seva apli-
cació fins que el Govern de l’Estat donés llum verda als
plans hidrològics de conca. Aquests plans van ser apro-
vats el 24 de juliol de 1998, però encara no s’ha fet
efectiva cap solució per al Gaià.

Davant d’aquesta situació, veïns i veïnes d’Altafulla, el
Catllar, la Riera de Gaià i Torredembarra i entitats d’a-
questes poblacions (Els Baladrés, GEPEC, i Timbaler
del Bruc) han creat la Coordinadora Salvem el Gaià
amb l’objectiu de reivindicar el cabal ecològic del tram
final del riu.

És per aquest motiu, que es presenta la següent:
3.10.25.
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Promoure les accions necessàries per tal d’aconse-
guir el cabal ecològic mínim del tram final del riu Gaià.

2. Realitzar i fer públic un estudi complet sobre els usos
de l’aigua de la conca del riu Gaià i el seu futur.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 1999

Josep Bargalló Valls, Ernest Benach i Pascual, Josep-
Lluís Carod-Rovira, Josep Huguet i Biosca, Xavier
Vendrell i Segura

Proposició no de llei sobre la moder-
nització de les explotacions agrícoles
i ramaderes
Tram. 250-00112/06

Presentació: Sra. Bet Font i Montanyà,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds (IC-V)
Reg. 1257 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

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

La manca d’ajuts per a la modernització d’estructures
productives i per la diversificació de l’activitat agrària,
a partir d’activitats complementàries, com l’agroturis-
me, les produccions artesanals i l’aplicació de mesures
agroambientals, que permeten d’obtenir fons addicio-
nals als de l’estricta activitat agrícola o ramadera, ha fet
que molts joves hagin abandonat els seus pobles, la
qual cosa ha provocat la fallida del necessari relleu
generacional.

La Unió de Pagesos ha denunciat el greuge comparatiu
que suposa el fet que els ajuts pels plans de millora per
explotació a Catalunya són de 1,2 milions de pessetes
mentre que la mitja espanyola se situa al voltant dels
2,3 milions.

Cal una aposta pel manteniment d’un món rural viu,
atractiu per a les joves generacions, on la pagesia sigui
la principal base econòmica i social i on la dona tingui
possibilitats de desenvolupar-se en igualtat d’oportuni-
tats; aposta perquè la qualitat i la diversificació perme-
tin a la pagesia fer front a l’obertura de mercats i a la
integració de nous països, sense por; aposta, decidida-
ment, per tal que les administracions públiques políti-
ques estableixin les condicions que permetin anar avan-
çant, amb concertació amb les organitzacions agràries,
en formes de producció més netes i menys agressives
amb el medi ambient.

Per tots aquests motius, el grup parlamentari d’IC-V
presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Promoure la modernització de les explotacions agrí-
coles i ramaderes, no tant amb major intensificació de
les produccions, sinó perseguint objectius de qualitat i
d’identitat dels productes (denominacions d’origen) i
de reducció de consums (energètics, d’aigua, d’adobs
químics, de productes sanitaris, etc.), així com la dels
seus costos econòmics i ecològics.

2. Aprofitar, en aquest sentit, al màxim els ajuts
cofinançats de la Unió Europea.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 1999

Bet Font i Montanyà Joan Boada i Masoliver
Portaveu adjunta Portaveu

Proposició no de llei sobre les mesu-
res per a incentivar la incorporació
dels joves a l’agricultura i la ramaderia
Tram. 250-00113/06

Presentació: Sra. Bet Font i Montanyà,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds (IC-V)
Reg. 1258 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

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:

La manca d’ajuts per a la modernització d’estructures
productives i per la diversificació de l’activitat agrària,
a partir d’activitats complementàries, com l’agroturis-
me, les produccions artesanals i l’aplicació de mesures
agroambientals, que permeten d’obtenir fons addicio-
nals als de l’estricta activitat agrícola o ramadera, ha fet
que molts joves hagin abandonat els seus pobles, la
qual cosa ha provocat la fallida del necessari relleu
generacional.

La Unió de Pagesos ha denunciat el greuge comparatiu
que suposa el fet que els ajuts pels plans de millora per
explotació a Catalunya són de 1,2 milions de pessetes
mentre que la mitja espanyola se situa al voltant dels
2,3 milions.

Per tots aquests motius, el grup parlamentari d’IC-V
presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

Incentivar la incorporació de joves a l’agricultura i la
ramaderia mitjançant les següents mesures:

3.10.25.
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1. Cessament anticipat amb millors condicions (menys
edat, més indemnització).

2. Dotació amb els recursos propis suficients per als
programes comunitaris adreçats a la incorporació de
joves.

3. Creació del Banc de Terres de la Generalitat de Ca-
talunya.

4. Impuls a la constitució de comunitats de béns o de
societats de gestió de terres.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 1999

Bet Font i Montanyà Joan Boada i Masoliver
Portaveu adjunta Portaveu

Proposició no de llei sobre les mesu-
res per a impulsar la cooperació i la
formació en el món agrari
Tram. 250-00114/06

Presentació: Sra. Bet Font i Montanyà,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds (IC-V)
Reg. 1259 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

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

La manca d’ajuts per a la modernització d’estructures
productives i per la diversificació de l’activitat agrària,
a partir d’activitats complementàries, com l’agroturis-
me, les produccions artesanals i l’aplicació de mesures
agroambientals, que permeten d’obtenir fons addicio-
nals als de l’estricta activitat agrícola o ramadera, ha fet
que molts joves hagin abandonat els seus pobles, la
qual cosa ha provocat la fallida del necessari relleu
generacional.

La Unió de Pagesos ha denunciat el greuge comparatiu
que suposa el fet que els ajuts pels plans de millora per
explotació a Catalunya són de 1,2 milions de pessetes
mentre que la mitja espanyola se situa al voltant dels
2,3 milions.

Cal una aposta pel manteniment d’un món rural viu,
atractiu per a les joves generacions, on la pagesia sigui
la principal base econòmica i social i on la dona tingui
possibilitats de desenvolupar-se en igualtat d’oportuni-
tats; aposta perquè la qualitat i la diversificació perme-
tin a la pagesia fer front a l’obertura de mercats i a la
integració de nous països, sense por; aposta, decidida-
ment, per tal que les administracions públiques políti-
ques estableixin les condicions que permetin anar avan-
çant, amb concertació amb les organitzacions agràries,

en formes de producció més netes i menys agressives
amb el medi ambient.

Per tots aquests motius, el grup parlamentari d’IC-V
presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

Impulsar la cooperació i la formació en el món agrari,
mitjançant les següents mesures:

– Proporcionar un fort impuls als processos de transfor-
mació i comercialització dels productes agraris, a tra-
vés d’una renovació i potenciació real del Pla de Rees-
tructuració de Cooperatives, promovent la constitució
de Cooperatives de segon i tercer grau, concertant amb
les OPAS i ICAC l’estratègia a seguir i les línies, sec-
tors i zones a prioritzar, per aconseguir que la major
part del valor afegit que reverteixi en els propis produc-
tors.

– Intensificar i difondre les tasques de formació, regla-
da i no reglada, amb la cooperació de les OPAS, procu-
rant la millor adquisició de coneixements i l’adaptació
a les noves tecnologies, processos productius i tendèn-
cies de mercat.

– Garantir una àmplia informació i difusió, en coordi-
nació amb les OPAS, de les diverses mesures de polí-
tica agrària i accés als ajuts de les Administracions, per
aconseguir una real igualtat d’oportunitats en la page-
sia.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 1999

Bet Font i Montanyà Joan Boada i Masoliver
Portaveu adjunta Portaveu

Proposició no de llei sobre la creació
de l’Institut per a la Qualitat Agrope-
cuària
Tram. 250-00115/06

Presentació: Sra. Bet Font i Montanyà,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds (IC-V)
Reg. 1260 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

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

La manca d’ajuts per a la modernització d’estructures
productives i per la diversificació de l’activitat agrària,
a partir d’activitats complementàries, com l’agroturis-
me, les produccions artesanals i l’aplicació de mesures
agroambientals, que permeten d’obtenir fons addicio-
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nals als de l’estricta activitat agrícola o ramadera, ha fet
que molts joves hagin abandonat els seus pobles, la
qual cosa ha provocat la fallida del necessari relleu
generacional.

La Unió de Pagesos ha denunciat el greuge comparatiu
que suposa el fet que els ajuts pels plans de millora per
explotació a Catalunya són de 1,2 milions de pessetes
mentre que la mitja espanyola se situa al voltant dels
2,3 milions.

Cal una aposta pel manteniment d’un món rural viu,
atractiu per a les joves generacions, on la pagesia sigui
la principal base econòmica i social i on la dona tingui
possibilitats de desenvolupar-se en igualtat d’oportuni-
tats; aposta perquè la qualitat i la diversificació perme-
tin a la pagesia fer front a l’obertura de mercats i a la
integració de nous països, sense por; aposta, decidida-
ment, per tal que les administracions públiques políti-
ques estableixin les condicions que permetin anar avan-
çant, amb concertació amb les organitzacions agràries,
en formes de producció més netes i menys agressives
amb el medi ambient.

Per tots aquests motius, el grup parlamentari d’IC-V
presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

Endegar les mesures necessàries per a la creació de
l’Institut per a la Qualitat Agropecuària, la qual haurà
de tenir com a objectius:

1. Incentivació i assessorament a formes de producció
agropecuària ecològiques, l’ús i investigació de siste-
mes de lluita sanitària integrada.

2. Incentivació i assessorament a projectes de transfor-
mació i reciclatge de residus, especialment, pecuaris.

3. Atorgament de denominacions específiques de qua-
litat agrària i de qualitat ecològica dels productes.

4. Formació (programes tècnics i tecnologia) per a
l’agricultura d’alta qualitat i de denominació específi-
ca.

5. Impulsar un Pla de foment de l’agricultura ecològi-
ca que compta amb grans possibilitats de futur donades
les nostres característiques climatològiques, que contri-
bueixi a reduir la dependència dels fertilitzants i
pesticides químics, restableixi una ramaderia més ex-
tensiva, faci un aprofitament tradicional i sostenible
dels productes del bosc i pugui alternar-se amb altres
activitats complementàries (artesania, turisme rural
etc.)

6. Impulsar mesures tendents a restaurar la biodiversitat
agrària, a fomentar i protegir les llavors i races autòc-
tones, i a evitar la pèrdua constant de matèria orgànica
dels sòls, mitjançant l’oferta a preus adients de quanti-
tats creixents de compost.

7. Fer front, de forma decidida, al problema de la pro-
ducció concentrada de purins en determinades comar-
ques, amb instal·lacions de digestors de biogàs, destina-
ció a adob orgànic o altres, que acabin amb una situa-
ció a hores d’ara, insostenible.

8. Garantir la seguretat en la producció d’aliments, amb
la possible creació d’una Agència de Control d’Ali-
ments que, en coordinació amb la que es crearà a nivell
estatal, exerceixi la vigilància i el control de tota la ca-
dena alimentària, des de les matèries primeres fins als
últims processos de producció i comercialització.

9. Increment dels recursos als programes de sanitat
animal i vegetal, per tal d’evitar situacions de crisis
com les que s’han produït a rel de la pesta porcina clàs-
sica i la malaltia de les vaques boges.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 1999

Bet Font i Montanyà Joan Boada i Masoliver
Portaveu adjunta Portaveu

Proposició no de llei sobre el Pla d’ac-
cessos de l’alt Pirineu
Tram. 250-00116/06

Presentació: Sr. Joaquim Llena i Cortina,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 1268 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Llena i Cortina, Francesc Boya i Alós, Manel
Nadal i Farreras, Montserrat Tura i Camafreita i Oriol
Nel·lo i Colom, diputats i diputada del Grup parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel canvi, fent ús d’allò que
es preveu en els articles 134 i 135 del Reglament de la
cambra, presenten per a la seva tramitació davant el Ple
la següent Proposició no de Llei sobre el Pla d’Acces-
sos de l’Alt Pirineu.

Malgrat la millora de les infraestructures viàries els
darrers anys, túnel del Cadí, Eix del Segre, Eix del
Noguera Pallaresa, l’accés a les comarques de l’Alt
Pirineu (La Val d’Aran, l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell,
la Cerdanya, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà) la co-
municació entre aquestes terres i la resta de Catalunya
segueix patint greus mancances.

Per altra banda, les dues línies ferroviàries d’accés al
Pirineu, Lleida - la Pobla de Segur i Barcelona -
Puigcerdà, pateixen una manca d’inversió que ha posat
en perill la seva supervivència.

Els aeroports i aeròdroms han estat clausurats, deixant
aquestes comarques sense unes infraestructures que
podrien ajudar a la potenciació turística lligada a
I’esport.

A més, les comarques pirinenques han quedat excloses,
fins a la data, de les grans xarxes de comunicació (au-
tovies, línies ferroviàries, aeroports ... ) i per tant dels
grans eixos de creixement econòmic de Catalunya.

Atès que la materialització de les noves xarxes
infraestructurals: TGV, comunicacions per cable, xar-
xa de gas..., representarà un impuls definitiu per al des-
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envolupament industrial, tecnològic, econòmic i soci-
al del nostre país, i que cap d’aquestes xarxes s’ha es-
tès fins a la data a la regió de l’Alt Pirineu, és previsi-
ble que en els propers anys entrem en un procés, pro-
bablement accelerat en el temps, d’augment dels des-
equilibris territorials en el nostre país.

Entenent que aquestes dificultats en l’accessibilitat són,
avui per avui, un dels principals obstacles per a un des-
envolupament socioeconòmic equilibrat d’aquesta re-
gió i per poder parlar de reequilibri territorial en el
nostre país.

Veient que la posada en funcionament de l’Eix Trans-
versal pot comportar un efecte benèfic cap a moltes
àrees de l’interior fins ara mal comunicades, però que
també es pot convertir en la nova barrera simbòlica que
divideixi Catalunya en dos: la ben comunicada fins
l’eix amb autovies i autopistes que arriben a Vic,
Manresa, Lleida o amb trens regionals i de rodalies; i la
mal comunicada, situada damunt I’eix sense autovies o
amb trens gens competitius, i que tampoc sembla que
tingui accés ràpid i fàcil a les noves infraestructures de
la comunicació com la telefonia mòbil, el cable i la ra-
diodifusió.

Pensem que ha arribat el moment de dissenyar i execu-
tar un Pla d’Accessos del Pirineu que acabi amb aques-
ta deficiència estructural, i que des de I’Eix Transver-
sal es construeixin els eixos d’accés, de penetració i de
difusió del creixement econòmic i de reequilibri terri-
torial cap a totes les comarques pirinenques.

El Pla d’accessos del Pirineu ha de contemplar, per tant,
el desdoblament de la C-152 des de Vic a Ripoll i de la
C-1411 de Manresa a Berga, també ha de suposar
I’eliminació dels passos difícils que escanyen la pene-
tració cap a importants capitals comarcals com el port
de Comiols o del congost de Terradets que dificulten
l’accés a la conca de Tremp i al Pallars, a més ha d’in-
corporar l’acabament dels grans eixos interns com el
Pirinenc o la comunicació del Pallars amb La Val
d’Aran amb el túnel de la Bonaigua.

La potenciació M transport col-lectiu exigeix una inver-
sió en les dues línies ferroviàries, prèvia a la discussió
sobre el seu model de gestió. La progressiva congestió
de l’accés a Andorra obliga a estudiar una connexió
ferroviària del Principat Andorrà amb la línia de
Puigcerdà.

El transport aeri s’ha de solucionar reobrint l’aeroport
de la Seu que a través d’un conveni entre l’estat espa-
nyol, l’andorrà i el Govern de la Generalitat i l’Ajunta-
ment de la ciutat es podria convertir en una pega impor-
tant del sistema aeroportuari català.

És per aquest motiu que presentem la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a:

1. Elaborar en el termini màxim de 6 mesos un Pla
d’accessos al Pirineu, amb l’actualització de projectes
i pressupostos així com un calendari d’execució mate-
rial que contempli les següents actuacions:

– C-152: Desdoblament del tram Vic - Ripoll.

– C-1411: Desdoblament del tram Manresa - Berga i
millora del tram Berga - Guardiola de Berguedà.

– C-1313: Acabament de l’Eix del Segre, millora del
tram Adrall - Oliana.

– C-1412: Millora del tram Artesa de Segre - Tremp,
construcció del túnel del Coll de Comiols.

– C-147: Adequació del tram Camarasa - Terradets i
millora del tram Tremp - la Pobla de Segur.

– C-1410: Millora de l’eix del Cardener en el tram
Bassella - Solsona - Manresa.

– C-142: Variant d’Esterri d’Àneu i València d’Àneu,
construcció del túnel de la Bonaigua i adequació dels
accessos i millora del tram Vaqueira-Vielha.

2. Negociar amb el Govern de l’Estat l’execució en el
període 2000-2004 de les actuacions pendents d’aque-
lla administració en l’Eix Pirinenc:

– Construcció d’un nou túnel de Toses a I’N-152.

– Acabament de l’Eix Pirinenc a la demarcació de
Lleida. Trams de la Seu d’Urgell a Sort i de la Pobla de
Segur a Pont de Suert.

– Desdoblament del túnel de Vielha i millora del tram
Aren - Pont de Suert.

3. Reclamar al Govern de l’Estat I’execució dels plans
de millora de les línies de ferrocarril Lleida - la Pobla
de Segur i Barcelona - Puigcerdà - la Tor de Querol.

Reclamar també I’inici dels estudis d’una possible con-
nexió ferroviària amb la Seu i Andorra a partir de la
línia de Puigcerdà.

4. Efectuar la inversió necessària per la reobertura de
l’aeroport de la Seu d’Urgell. Negociar amb els governs
d’Espanya i Andorra i l’Ajuntament de la Seu la con-
versió d’aquest aeroport en internacional.

5. Prioritzar l’assignació pressupostària per aquests
projectes amb l’objectiu que siguin realitzats en el pe-
ríode 2000-2004.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 1999

Joaquim Llena i Cortina, Francesc Boya i Alós, Manel
Nadal i Farreras, Montserrat Tura i Camafreita, Oriol
Nel·lo i Colom

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre el règim
d’utilització de l’aparcament públic de
l’hospital Germans Trias i Pujol, de
Badalona (Barcelonès)
Tram. 250-00117/06

Presentació: Sra. Caterina Mieras i
Barceló, juntament amb quatre altres di-
putats del Grup Parlamentari Socialistes
- Ciutadans pel Canvi
Reg. 1269 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Caterina Mieras i Barceló, Carme Figueras i Siñol,
Josep Maria Rañé i Blasco, Marina Geli i Fàbrega,
Núria Segú i Ferré, diputades i diputat del Grup Parla-
mentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò
que disposen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposició no de Llei
sobre el règim d’utilització de l’aparcament públic de
l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La decisió del Servei Català de la Salut de posar en rè-
gim de pagament la totalitat de les places d’aparcament
de l’Hospital Germans Trias i Pujol, Can Ruti –inclo-
ent no sols les places construïdes per la empresa priva-
da concessionària sinó també les places preexistents
situades en la superfície d’uns terrenys públics de pro-
pietat municipal-, és una mesura clarament injusta que
dificulta i posa obstacles a l’accessibilitat dels usuaris
a la assistència sanitària a la que tenen dret.

L’existència de pàrkings de pagament per l’accés a cen-
tres hospitalaris públics tenen una justificació social
genèrica, perfectament admissible quan el seu objectiu
és el de permetre l’accés dels usuaris que necessària-
ment hagin d’utilitzar els seus vehicles particulars pro-
curant al mateix temps afavorir la utilització de mitjans
de transport públics, recomanables tant per raons de
racionalitat en l’ús de l’espai disponible en aquests cen-
tres sanitaris com per raons de política de protecció del
medi ambient.

Aquesta justificació genèrica resulta però poc creïble si
s’aplica de manera mecànica i sense tenir en compte
d’altres elements que donen singularitat a determinades
instal·lacions de la xarxa sanitària del país. Aplicar so-
lucions uniformes a situacions que son essencialment
diferents no es pot considerar una mesura ni de justícia
ni de racionalitat.

Singularitat i diferències indiscutiblement presents en
el cas de l’hospital de Badalona, tenint en compte les
següents circumstàncies i consideracions:

a) L’Hospital de Can Ruti és un hospital universitari de
referència, el que vol dir que els seus usuaris no son
únicament els ciutadans de Badalona sinó que serveix
també als malalts, familiars i professionals procedents
d’altres poblacions i comarques i que no disposen de

cap mena de transport públic des dels seus respectius
llocs d’origen. L’únic mitjà de transport públic que
permet accedir a l’hospital és el transport públic de
superfície disponible només des de Badalona.

b) L’Hospital de Can Ruti es troba en un paratge total-
ment aïllat, molt lluny de qualsevol nucli urbà. Aquesta
ubicació fa impossible una utilització abusiva de les
places d’aparcament de l’hospital per part de la ciuta-
dania, ja que només hi accedeixen els qui tenen un
motiu concret i justificat, com és el de ser un pacient
que ha de rebre assistència, un familiar o acompanyant
del malalts ingressats o atesos al centre, haver d’assis-
tir al tanatori ubicat a les seves instal·lacions, o ser un
treballador que ha de desenvolupar-hi la seva jornada
laboral. D’altra banda, la situació extra-urbana de
l’hospital fa impossible qualsevol alternativa a la utilit-
zació de les places d’aparcament que pugi oferir el cen-
tre. A diferència dels centres situats en zones urbanes,
a Can Ruti no es pot aparcar a cap altre lloc que en el
mateix hospital.

Aquesta singularitat de les instal·lacions de l’Hospital
Germans Trias i Pujol de Badalona justifica i obliga a
oferir un cert nombre de places d’aparcament gratuïtes,
com a mínim en un nombre equivalent al que els usu-
aris han disposat fins avui des de que l’hospital es va
posar en funcionament, així com a l’establiment d’uns
preus especialment moderats per la resta de places, te-
nint en compte les característiques que s’acaben de ci-
tar.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1) Que de manera immediata, i amb caràcter provisio-
nal fins que hi hagi un acord satisfactori entre les parts
interessades, es mantingui la situació de gratuïtat de
totes les places d’aparcament existents, tan de superfí-
cie com subterrànies, de l’Hospital Germans Trias i
Pujol de Badalona.

2) Que de manera immediata es constituexi una taula
de negociació sobre el règim de funcionament del pàr-
king de l’Hospital Germans Trias i Pujol amb la parti-
cipació de la Federació d’Associacions de Veïns de
Badalona, en representació dels usuaris dels serveis,
dels representants sindicals dels treballadors de l’hos-
pital i de l’Ajuntament de la ciutat, per tal de determi-
nar un règim de funcionament més satisfactori pels
usuaris de l’hospital.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 1999

Caterina Mieras i Barceló, Carme Figueras i Siñol,
Josep M. Rañé i Blasco, Marina Geli i Fàbrega, Núria
Segú i Ferré

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre el regla-
ment d’usos lingüístics de la Universi-
tat Rovira i Virgili
Tram. 250-00118/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 1311 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Els Grups Parlamentaris sotasignants pre-
senten la següent

Document/proposta: Proposició no de llei sobre el re-
glament d’usos lingüístics de la Universitat Rovira i
Virgili

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 27.10 de la Constitució reconeix l’autonomia
de les universitats, concepte que és desenvolupat pels
títols orgànics - preliminar, quart i vuitè - de la Llei 11/
1983, del 25 d’agost, de reforma universitària.

L’autonomia universitària té com a aspectes fonamen-
tals l’estatutari o de govern, l’acadèmic, el financer i la
selecció i promoció del professorat, tal com ho afirma
l’article 3 de la Llei de reforma universitària.

La llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, en
el seu article 22.2, assenyala textualment: «El Govern
de la Generalitat, les universitats i les institucions d’en-
senyament superior, en l’àmbit de les competències
respectives, han d’adoptar les mesures pertinents per tal
de garantir i fomentar l’ús de la llengua catalana en tots
els àmbits de les activitats docents, no docents i de re-
cerca, incloses les lectures de tesis doctorals i la realit-
zació d’oposicions.»

És en compliment d’aquesta Llei del Parlament de Ca-
talunya i en conformitat amb l’autonomia universitària
que el Claustre de la Universitat Rovira i Virgili va
aprovar el «Reglament d’usos lingüístics» d’aquesta
Universitat, que ha estat objecte d’una campanya es-
tructurada que l’ha volgut combatre des d’accions ju-
dicials i actuacions polítiques, amb la voluntat de
constrenyir els acords lliures del màxim òrgan repre-
sentatiu de la comunitat universitària de la Rovira i
Virgili i d’impedir l’acompliment del mandat legal.

És per això que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya reconeix com a concordant
amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüís-
tica i amb l’autonomia universitària, establerta per la
Constitució i desenvolupada per la Llei 11/1983, del 25
d’agost, de reforma universitària, el «reglament d’usos

lingüístics» aprovat pel Claustre de la Universitat Ro-
vira i Virgili i blasma els intents externs d’impedir el
compliment de l’acord d’aquest òrgan de representació
democràtica i estatutària de la comunitat universitària.

Palau del Parlament, 14 de desembre 1999

Josep Bargalló Valls, portaveu adjunt, i Ernest Benach
i Pascual, G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya;
Dolors Comas d’Argemir i Cendra, G. P. d’Iniciativa
per Catalunya - Verds; Ramon Camp i Batalla i Joan M.
Nadal i Male, G. P. de Convergència i Unió; Joaquim
Nadal i Farreras, portaveu, Joan Boada i Masoliver,
portaveu, G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds;
Montserrat Duch i Plana, G. P. Socialistes - Ciutadans
pel Canvi

Proposició no de llei sobre el suport a
la Carta de Tossa
Tram. 250-00119/06

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 1377 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió

Document/proposta: Proposició no de llei sobre el su-
port a la carta de Tossa

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La «Carta de Tossa», signada el 9 de setembre de 1998,
suposa el compromís per part de diversos municipis
costaners del nostre país vers una gestió sostenible del
litoral.

El text del document planteja una reflexió al voltant de
les característiques comunes dels municipis costaners
i de les dificultats existents en la recerca d’un equilibri
de les relacions entre el seu entorn terrestre, el seu medi
marí i l’activitat turística que s’hi genera. Per bé que els
ens locals, amb l’adveniment de la democràcia, van
assumir noves pautes de gestió que han resolt alguns
dels dèficits del període predemocràtic, els signants de
la «Carta de Tossa» constaten la necessitat d’un nou
compromís basat en l’assumpció de noves fites per
avançar cap a un ús més sostenible del territori. En
aquest sentit, emfasitzen la conveniència de definir una
estratègia comuna en un marc d’intercanvi d’experièn-
cies, metodologies i inquietuds.

En base a l’objectiu genèric descrit, es concreten sis
actuacions, que van des de la definició d’àrees d’inte-
rès paisatgístic i llurs compatibilitats urbanístiques, fins
a la creació d’indicadors de sostenibilitat de l’activitat
turística en relació amb el territori, passant per delimi-
tació estricta de les àrees urbanes i urbanitzables, entre
d’altres.

3.10.25.
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El compromís es planteja com una proposta oberta a
d’altres municipis i entitats supralocals.

En aquest context, el Parlament de Catalunya pot
contribuir a l’enfortiment d’aquesta iniciativa amb la
seva adhesió i suport.

És per tots aquest motius que el Grup Parlamentari de
Convergència i Unió presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a la
«Carta de Tossa, municipis costaners vers una gestió
sostenible del litoral» i insta el Consell Executiu a do-
nar suport als municipis costaners per al desplegament
de les actuacions descrites a la Carta.

Palau del Parlament, 14 de desembre 1999

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Proposició no de llei sobre la implanta-
ció de deixallaries en els municipis
d’entre 2.000 i 5.000 habitants
Tram. 250-00120/06

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 1378 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió

Document/proposta: Proposició no de llei sobre la im-
plantació de deixalleries en els municipis d’entre 2.000
i 5.000 habitants.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les deixalleries, com a sistema de recollida selectiva,
han esdevingut instal·lacions bàsiques en el model ca-
talà de gestió de residus. A banda de la possibilitat de
fer efectiva la recuperació de determinades fraccions, la
utilització de deixalleries ha creat un hàbit de conscien-
ciació i participació en el reciclatge entre els ciutadans
usuaris.

La Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus,
en el seu article 46 estableix que «els municipis de més
de cinc mil habitants de dret, independentment o
associadament i, si s’escau, els consells comarcals i
l’Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del
Tractament de Residus han d’establir el servei de
deixalleria mitjançant la instal·lació de la planta o les
plantes necessàries per a la recollida dels residus (...)».

L’any 1993 hi havia en funcionament un total de 2
deixalleries, actualment n’hi ha 70 i 87 més en trami-
tació. Enguany, es podrà acabar de concretar la cons-
trucció de les plantes previstes pel Programa de Gestió
de Residus Municipals de Catalunya. Els ens locals han
assumit, doncs, ràpidament el desplegament de les

deixalleries amb la col·laboració de la Junta de Residus,
canalitzada per mitjà de diverses convocatòries de sub-
vencions, i quantificable en un import aproximat de
1.400 milions de pessetes.

Un cop completat l’objectiu fixat per la Llei 6/1993, és
convenient d’ampliar l’abast dels objectius en aquest
àmbit i plantejar la generalització de la implantació de
deixalleries en els municipis d’entre 2.000 i 5.000 ha-
bitants.

És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari de
Convergència i Unió presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
dissenyar i aprovar un programa per ampliar el suport
als municipis d’entre 2.000 i 5.000 habitants per a la
construcció de deixalleries.

Palau del Parlament, 14 de desembre 1999

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Proposició no de llei sobre el tanca-
ment de les centrals nuclears i la ges-
tió dels residus radioactius, i sobre
l’elaboració de plans d’estalvi energè-
tic i de desenvolupament d’energies
netes i renovables
Tram. 250-00121/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 1429 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Bet Font i Montanyà i Joan Boada i Masoliver, porta-
veu adjunta i portaveu, respectivament, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V),
d’acord amb allò que preveuen els articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposi-
ció no de Llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’actual model energètic de Catalunya, basat en gran
mesura en l’energia nuclear, el creixement il·limitat del
consum i el malbaratament d’energia, provoca proble-
mes medi ambientals. L’energia nuclear (clarament en
recessió a tot el món) ha demostrat que no és rendible
econòmicament a mig termini, ha provocat diversos
accidents, com la catàstrofe de Txernòbil i va estar a
prop de provocar-ne un a Vandellòs, i ha generat mili-
ons de tones de residus radioactius, alguns dels quals
tenen una vida de fins 10.000 anys -un període de
temps equivalent al transcorregut des del Neolític fins
als nostres dies- provocant amb la seva acumulació el
que pot ser l’agressió medi ambiental més greu que
hagi patit mai el planeta Terra.

3.10.25.
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L’impacte negatiu que l’actual enfocament provoca al
medi ambient ha de ser el principal estímul per canvi-
ar el nostre model energètic, encarant-lo cap a la diver-
sificació de les fonts d’energia, un consum més respon-
sable i eficient dels nostres recursos, una planificació
energètica basada en la gestió de la demanda, un impuls
decidit de les energies netes i renovables, en la línia de
la darrera proposta de la Comissió Europea de produir,
l’any 2010, un 12% d’energia procedent de fonts reno-
vables, i l’eradicació decidida de l’energia nuclear.

Podem revisar algunes dades sobre l’impacte de l’ener-
gia nuclear com a exemple del que pot esdevenir la fac-
tura de Txernòbil. Oficialment es reconeixen 131.000
km2 greument contaminats a Bielorússia, Ucraïna i
Rússia, una superfície equivalent a 3 vegades Bèlgica.
Més de 5 milions de persones viuen en aquestes àrees
amb nivell de radioactivitat totalment inacceptables.

La contaminació per cesi dels aliments és 10 vegades
superior a la normal. Els càncers de tiroides a la pobla-
ció de Bielorússia s’han multiplicat per 24. Un estudi
recent de la Societat Nuclear Espanyola calcula que es
produiran 20.000 casos de càncers afegits a la Unió
Europea a causa de la contaminació produïda per
Txernòbil. Prop de 125.000 persones han mort a cau-
sa de l’accident segons el Ministeri de Salut d’Ucraïna.
Les estimacions oficials del nombre de morts que es
produiran a tot el món en els propers 70 anys es valo-
ren en 500.000 persones. L’estimació del cost econò-
mic que comportarà l’accident fins l’any 2000 és entre
39’6 i 50’1 bilions de pessetes. Aquest i molt altres ar-
guments de pes es podrien al·legar per reclamar l’aban-
dó progressiu i urgent de l’ús de l’energia nuclear a
l’Estat espanyol.

L’alternativa a l’actual model energètic és una planifi-
cació basada en la demanda. Aquest principi es fona-
menta en la planificació integrada de recursos (PIR)
que busca trobar un equilibri entre les alternatives de
l’oferta i les que consisteixen en accions de gestió de la
demanda (reducció i millora de l’eficiència en el con-
sum i, en general, modificacions beneficioses de la
corba de càrrega) amb un cost mínim per a la societat.

La gestió de la demanda (GdD) es pot definir genèrica-
ment com el conjunt d’activitats de les empreses ener-
gètiques, l’objectiu de la qual és influir en l’ús que els
usuaris fan de l’energia, amb la finalitat d’optimitzar el
consum, reduint-lo d’una forma significativa. Per tant,
es tracta de donar millors o iguals serveis consumint
menys energia. Es tracta de canviar el concepte d’em-
presa distribuïdora d’energia pel d’empresa que ofereix
serveix energètics integrals als seus clients. El nivell
d’implantació de la GdD varia segons els països. Als
Estats Units es realitzen programes de GdD a més de
300 empreses admetent els agents reguladors la inclu-
sió dels costos relatius a aquests programes i compen-
sant les possibles pèrdues resultants de la possible re-
ducció d’ingressos per venda d’electricitat.

Un informe de Greenpeace, Estalvi i Eficiència Ener-
gètica: l’enfocament de la demanda en la planificació
elèctrica, demostra i conclou que és possible estalviar
electricitat utilitzant millor la tecnologia, concretant
que aquest estalvi podria ser del 30% i podria arribar

fins i tot al 50% amb tecnologia considerada avançada
en el moment de l’estudi. Un altre treball, Energia 2000
d’ADENAT (Associació per a la Defensa de la Natura),
demostra com es pot fer una planificació energètica
eradicant progressivament l’energia nuclear.

Rebem quantitats d’energia procedents del sol en for-
ma de radiació profusa. Tanta energia rebem que la
despesa energètica del conjunt de la humanitat repre-
senta solament el 0’006% de la radiació solar que el
planeta rep. Les possibilitats, per tant d’explorar l’ener-
gia solar, en totes les seves vessants, són infinites.

Tenim, així doncs, alternatives a l’ús de l’energia nucle-
ar, considerant el perill d’aquesta mena d’energia, con-
siderant que l’explotació de les centrals nuclears com-
porten la generació d’uns residus radioactius de vida
molt llarga, gestionats actualment per ENRESA amb
l’aportació d’un 1’3% del total de la factura de la llum
per part de l’usuari per finançar un pla basat en el so-
terrament dels esmentats residus -que no desaparició-
i tenint en compte que l’emmagatzematge dels residus
radioactius d’alta activitat en superfície és una alterna-
tiva millor.

És per tot això, que el grup parlamentari d’IC-V pre-
senta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a:

1. Fer les gestions oportunes davant el Govern central
per tal que iniciï el procés per tancar les centrals nucle-
ars a Catalunya, en un termini no superior a 10 anys.

2. Elaborar un Pla d’Estalvi Energètic de Catalunya, tot
introduint el concepte de gestió de la demanda.

3. Elaborar un Pla de Desenvolupament d’Energies
Netes i Renovables.

4. Elaborar un Pla de Difusió dels Avantatges de la nova
política energètica, basada en el tancament de les cen-
trals nuclears, l’estalvi energètic i la gestió de la deman-
da.

5. Fer les gestions oportunes per tal que el Govern cen-
tral redacti un nou Pla de Gestió de Residus Radioac-
tius, d’acord amb tots els sectors socials, partits polítics
i organitzacions ecologistes.

6. Fer les gestions oportunes per tal que el Govern cen-
tral reguli la possibilitat que els consumidors del servei
elèctric que ho desitgin puguin destinar l’1’3% del re-
but de la llum, el qual actualment serveix per finançar
els plans d’ENRESA, a la promoció de les energies
netes.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 1999

Bet Font i Montanyà  Joan Boada i Masoliver

Portaveu adjunta Portaveu

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre la inclusió
íntegra en el proper exercici pressu-
postari de la comarca del Berguedà
com a beneficiària dels fons d’ajut del
Ministerio de Industria y Energía (MI-
NER) als municipis miners
Tram. 250-00122/06

Presentació: Sr. Josep Huguet i Biosca,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 1439 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya junta-
ment amb la signatura de quatre diputats més.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre la in-
clusió íntegra en el proper exercici pressupostari de la
comarca del Berguedà com a beneficiària dels fons
d’ajut Miner per als municipis miners.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Recentment ha estat concedida una subvenció MINER
a l’empresa «Torcidos Ibéricos» de Puig-reig (Bergue-
dà), tot i que aquest municipi no es troba dins el llistat
de poblacions que poden acollir-se a aquesta ajut, ja
que aquest tipus d’ajuts es destinen únicament a un llis-
tat de 31 municipis en raó de la seva condició minaire
o limítrof, malgrat que la seva proximitat amb la con-
ca minera feia que moltes famílies d’aquesta població
depenguessin totalment de la mineria.

Puig-reig va arribar a comptabilitzar un important per-
centatge de la totalitat dels treballadors que en època de
plena ocupació treballaven a les mines del Berguedà
fins a la crisi de la mineria i el tancament dels primers
jaciments. Així, doncs, l’impacte de la crisi es va fer
sentir de forma molt evident en aquesta població, com
en tota l’àrea del Berguedà.

La recent concessió de l’ajut MINER a l’empresa de
Puig-reig (Berguedà), ha tornat a posar de manifest la
necessitat que la totalitat de municipis de la comarca
del Berguedà puguin gaudir d’aquests ajuts.

És per aquests motius que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern a accelerar
les gestions davant del govern de l’Estat per tal d’in-
cloure íntegrament la comarca del Berguedà com a
beneficiària dels fons d’ajut MINER per als municipis
miners, en el proper exercici pressupostari.

Palau del Parlament, 19 de novembre 1999

Josep Huguet i Biosca, Francesc Ferrer i Gironès, Josep
Bargalló Valls, Ernest Benach i Pascual, Josep-Lluís
Carod-Rovira

Proposició no de llei sobre la parada
dels autobusos de la línia d’Igualada a
Barcelona, el trasllat d’una torre elèc-
trica situada a l’accés del municipi del
Bruc (Anoia) i l’eliminació del doble
sentit de circulació de la via d’accés de
la carretera N-II a aquesta població
Tram. 250-00123/06

Presentació: Sr. Josep Huguet i Biosca,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 1440 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya junta-
ment amb la signatura de quatre diputats més.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre la para-
da dels autobusos de la línia Igualada -Barcelona, el tras-
llat d’una torre elèctrica situada a l’accés del municipi del
Bruc (Anoia) i l’eliminació del doble sentit de circulació
de la via d’accés de la carretera N-II a aquesta població.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’empresa Hispano-Igualadina té la concessió del
transport públic entre Igualada i Barcelona. Amb la cons-
trucció de la autovia N-II, s’ha produït un canvi en l’iti-
nerari dels autobusos. Actualment, els autobusos que cir-
culen en direcció Igualada- Barcelona fan una aturada en
el carril d’aproximació i de sortida del municipi de El
Bruc (Anoia), presentant problemes de seguretat ja que
els vianants han de travessar una via de doble circulació.
Tenint en compte que el lògic seria l’entrada dels autobu-
sos per la via d’accés a El Bruc i que en aquesta via exis-
teix una torreta elèctrica que obstaculitza el pas dels es-
mentats autobusos, es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Negociar amb l’empresa Hispano-Igualadina el pas
dels autobusos per l’accés al municipi de El Bruc de
cara a que la parada es faci en un lloc adequat.

2. Negociar amb l’empresa FECSA el trasllat d’una
torreta elèctrica situada a l’accés de El Bruc i que obs-
taculitza el pas dels autobusos que circulen en direcció
Igualada-Barcelona.

3. Realitzar les gestions pertinents per eliminar el do-
ble sentit de circulació existent fins ara en la via d’ac-
cés a El Bruc a la N-II.

Palau del Parlament, 19 de novembre 1999

Josep Huguet i Biosca, Joan Puigcercós i Boixassa,
Francesc Ferrer i Gironès, Jaume Oliveras i Maristany,
Josep Bargalló Valls
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Proposició no de llei sobre la creació
d’un centre de dia al municipi de Seròs
(Segrià)
Tram. 250-00124/06

Presentació: Sr. Jordi Ausàs i Coll, junta-
ment amb quatre altres diputats del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Reg. 1441 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jordi Ausàs i Coll, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya juntament amb
la signatura d’una diputada i tres diputats més.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre la cre-
ació d’un centre de dia al municipi de Seròs (Segrià).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El municipi de Serós, ca la comarca de El Segrià, té uns
dèficits molt importants pel que fa a l’atenció de la gent
gran i als seus serveis sociosanitaris. La creació a Se-
rós d’un centre de dia per a gent gran, que ofereixi ser-
veis complementaris de la llar així com rehabilitació,
bugaderia, perruqueria, servei de menjador, etc., és una
demanda llargament expressada pels col·lectius que tre-
ballen en el camp de la vellesa en aquesta població del
Segrià.

És per aquestes raons, es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a incloure dins els seus pressupostos per a l’exer-
cici 2000 una dotació econòmica que faci possible la
construcció d’un centre de dia al municipi de Serós
(Segrià).

Palau del Parlament, 19 de novembre 1999

Jordi Ausàs i Coll, Carme Porta i Abad, Ernest Benach
i Pascual, Josep Bargalló Valls, Josep Huguet i Biosca

Proposició no de llei per a garantir una
parada d’autobús al nucli de Montserrat
Park, al municipi del Bruc (Anoia)
Tram. 250-00125/06

Presentació: Sr. Josep Huguet i Biosca,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 1442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya junta-
ment amb la signatura de quatre diputats més.

Document/proposta: Proposició no de llei per a garantir
una parada d’autobús al nucli Montserrat Park, al mu-
nicipi del Bruc (Anoia).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’empresa Hispano-Igualadina té la concessió del
transport públic entre Igualada i Barcelona. Amb la
construcció de la autovia N-II, s’ha produït un canvi en
l’itinerari dels autobusos que fa que al nucli del muni-
cipi de El Bruc, anomenat Montserrat Park, Sant Pau de
la Guàrdia i les masies disperses d’aquella àrea, restin
sense servei de transport públic. El fet que en aquest
nuclis hagin augmentat les primeres residències fa més
necessari que mai abordar la manca del servei públic en
el transport. En aquest sentit, hi ha hagut diverses ges-
tions davant la Direcció General de Ports i Transports
sense que fins ara s’hagi posat en marxa el servei pú-
blic reclamat.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

Concertar amb la concessionària del transport públic
Igualada-Barcelona que, almenys un cop al dia, els
autobusos de la línia tinguin parada en el nucli de
Montserrat Park, Sant Pau de la Guàrdia i les masies
disperses de l’esmentada àrea.

Palau del Parlament, 19 de novembre 1999

Josep Huguet i Biosca, Jaume Oliveras i Maristany,
Josep Bargalló Valls, Ernest Benach i Pascual, Josep-
Lluís Carod-Rovira
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Proposició no de llei sobre les mesu-
res per a garantir la plena seguretat de
la planta de reciclatge de piles del Pont
de Vilomara i Rocafort (Bages)
Tram. 250-00126/06

Presentació: Sr. Josep Huguet i Biosca,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 1443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya junta-
ment amb la signatura de quatre diputats més.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre la pre-
sa de mesures que garanteixin la plena seguretat de la
planta de reciclatge de piles del Pont de Vilomara i
Rocafort (Bages).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Després que s’haguessin fet públiques les aparicions de
taques grogues en diferents indrets de la població del
Pont de Vilomara i que s’escampés una certa alarma
social, assenyalant com a responsable la planta de reci-
clatge de piles i florescents ubicada en l’esmentat mu-
nicipi, l’empresa concessionària RF Proces, no es va
pronunciar en cap sentit.

Considerant que l’esmentada concessionària, a reque-
riment de l’ajuntament del Pont de Vilomara, va negar
la vinculació de les activitats de l’esmentada empresa
amb les taques aparegudes a les façanes del sector nord
de la població.

Considerant que l’empresa concessionària està obliga-
da a notificar de forma automàtica de qualsevol anoma-
lia en el seu funcionament a la Junta de Residus, cosa
que no va fer, raó per la qual la Junta ha obert un expe-
dient sancionador a RF Proces, es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Aplicar la màxima sanció a l’empresa RF Proces en
relació a l’expedient que li ha obert la Junta de Residus.

2. Reubicar la planta de reciclatge de piles del Pont de
Vilomara (Bages) a una distància mínima de 2 quilò-
metres del nucli urbà, tal i com contempla la llei.

3. Assegurar l’adequació de la planta perquè no es torni
a produir cap tipus de fuita que afecti l’entorn, així com
preveure un pla d’emergència capaç de respondre a
qualsevol imprevist.

Palau del Parlament, 19 de novembre 1999

Josep Huguet i Biosca, Xavier Vendrell i Segura, Josep
Bargalló Valls, Ernest Benach i Pascual, Josep-Lluís
Carod-Rovira

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una residència per a gent
gran a Guardiola de Berguedà
Tram. 250-00127/06

Presentació: Sr. Josep Huguet i Biosca,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 1444 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya junta-
ment amb la signatura de quatre diputats més.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre la
construcció d’una residència per a gent gran a Guardi-
ola de Berguedà.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Berguedà és una de les comarques del país amb un
índex de pobresa relativa més elevats, i en què les espe-
rances i la qualitat de vida s’han vist afectades per la
crisi econòmica i industrial i l’absència d’infraestruc-
tures a tot nivell.

L’actual oferta de places residencials per a gent gran cal
que es vegi augmentada per evitar el desplaçament de
les persones grans fora dels seu entorn familiar més
pròxim i, al mateix temps, cal que s’incrementin els
recursos que reporten autonomia i faciliten el seu
desinternament. En aquest sentit, actualment només
existeix un Centre a l’Alt Berguedà, que presenta un
important dèficit de places. Per la seva singularitat, el
municipi de Guardiola de Berguedà (Berguedà) podria
ser el lloc més adient per tal d’instal·lar-hi una residèn-
cia que donés servei a tot l’Alt Berguedà.

Per tot això, es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a construir una residència per a gent gran a Guar-
diola de Berguedà.

Palau del Parlament, 19 de novembre 1999

Josep Huguet i Biosca, Carme Porta i Abad, Josep Bar-
galló Valls, Ernest Benach i Pascual, Josep-Lluís
Carod-Rovira
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Proposició no de llei sobre la propos-
ta d’«Elección de pasillo de menor
impacto de la futura linea A 400 kv
Bescanó L/Vic-Baixas», impulsada per
Red Eléctrica de España, SA
Tram. 250-00128/06

Presentació: Sr. Joan Puigcercós i
Boixassa, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 1445 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Puigcercós i Boixassa, Francesc Fer-
rer i Gironès, Jaume Oliveras i Maristany, Josep Huguet
i Biosca, Josep Bargalló Valls, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre la pro-
posta de «Elección de pasillo de menor impacto de la
futura línea A 400 kv Bescanó L/Vic-Baixas», impul-
sada per Red Eléctrica de España, SA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els grups parlamentaris sotasignats, 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.

Existeix una proposta de «elección del pasillo de me-
nor impacto de la futura línea A400 KV Bescanó L /
Vic-Baixas» per part de Red Eléctrica de España, SA la
qual aposta per la construcció d’una línia d’aquesta
mateixa tensió Vic-Baixas, que travessa els municipis
de Sant Aniol de Finestres, Les Planes d’Hostoles, Sant
Feliu de Pallerols, La Vall d’En Bas, Riudaura i la Vall
de Bianya i que indirectament també afecta a altres
municipis de la comarca de la Garrotxa.

Atès que l’execució d’aquesta proposta afecta directa-
ment el paisatge i a la qualitat de vida de la Garrotxa i
que no es pot obviar que una part important del seu
futur econòmic està fonamentat en la recepció d’un
turisme rural que ve atret per la qualitat del seu paisat-
ge i pels valors ecològics recollits legislativament en les
declaracions del Parc Natural de la Zona Volcànica de
la Garrotxa i dels Espais d’Interès Natural de
Collsacabra, de les Serres de Milany-Santa Magdalena
i Puigsacalm-Bellmunt i de l’Alta Garrotxa, es propo-
sa la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Facilitar als Ajuntaments afectats i als Consells Co-
marcals del Gironès, la Garrotxa i Ripollès tota la infor-
mació que es disposi sobre la proposta de «Elección de
pasillo de menor impacto de la futura línea A 400 kv
Bescanó L/Vic-Baixas» que impulsa Red Elèctrica de
España, SA.

2. Dirigir-se a REE per exigir que justifiqui la necessitat
de la construcció d’aquesta línia, abans d’iniciar qual-
sevol altre actuació relacionada.

3. Exigir a REE a què faciliti la informació disponible
en cada moment al Govern de la Generalitat, als Ajun-
taments i als Consells Comarcals afectats sobre el pro-
jecte Bescanó-Vic-Baixas.

4. Exigir a REE per a què en els eventuals estudis de
viabilitat contempli aprofitar al màxim el traçat actual
de la línia Vic Baixas i el futur traçat de la línia
Sentmenat-Bescanó.

5. Oposar-se a qualsevol proposta que contempli fer
passar una línia de 400 kv per les valls de Llèmana,
d’Hostoles, d’en Bas i les zones de Riudaura, la Vall de
Bianya i Sant Pau de Segúries, fent costat així als Ajun-
taments, Consells Comarcals i entitats de la zona que
volen preservar aquests paisatges davant tan greu
atemptat.

Palau del Parlament, 22 de novembre 1999

Joan Puigcercós i Boixassa, Francesc Ferrer i Gironès,
Jaume Oliveras i Maristany, Josep Huguet i Biosca,
Josep Bargalló Valls

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una línia de 400 kw entre
Sentmenat (Vallès Occidental) i
Bescanó (Gironès)
Tram. 250-00129/06

Presentació: Sr. Joan Puigcercós i
Boixassa, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 1446 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Puigcercós i Boixassa, Francesc Fer-
rer i Gironès, Jaume Oliveras i Maristany, Josep Huguet
i Biosca, Josep Bargalló Valls, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre la
construcció d’una línia de 400 kv entre Sentmenat
(Vallès Occidental) i Bescanó (Gironès).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Al principat de Catalunya venim observant una trans-
formació substancial de la xarxa de transport d’energia
elèctrica, d’ençà que s’han construït noves línies de
subministrament, i també s’han projectat grans línies
propietat de REESA.

Davant d’aquesta situació diferents Corporacions Lo-
cals, Agrupacions de Naturalistes, i col·lectius de veïns
han expressat la seva preocupació, atès que a les esmen-
tades inversions en noves línies no hi veuen una satis-
facció de les necessitats de subministrament domèstic
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o industrial, sinó que hi observen un negoci de trans-
port comercial.

Tots aquests projectes han creat una alarma social, atès
que les ciutadanes i ciutadans es troben indefensos da-
vant dels interessos econòmics de les companyies de
transport elèctric. I així podem veure com ha emergit
una forta oposició de les comarques afectades per l’eix
Sentmenat-Bescanó i Bescanó-Vic/Baixes, que travessa
el Vallès Oriental i Occidental, Osona, La Selva, el Gi-
ronès, La Garrotxa i el Ripollès.

És evident que aquesta pruïja en construir noves línies
és l’expressió d’una voluntat de les empreses de trans-
port del sector elèctric per especular davant de la pre-
vista liberalització de l’espai comú europeu. Per tot
això, el Govern no pot romandre aliè a l’alarma social
expressada pels ciutadans, a la qual cosa si afegim la
problemàtica dels efectes negatius dels camps electro-
magnètics, la malversació del paisatge, és motiu sufici-
ent per obtenir un debat institucional amb la participa-
ció dels sectors científics i acadèmics per racionalitzar
un agençament de les xarxes de transport elèctric.

Per tots aquests motius, es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat a oposar-se a la construcció, per part de «Red
Eléctrica de España, Sa» (REESA), d’una línia de 400
kv entre Sentmenat i Bescanó.

Palau del Parlament, 22 de novembre 1999

Joan Puigcercós i Boixassa, Francesc Ferrer i Gironès,
Jaume Oliveras i Maristany, Josep Huguet i Biosca,
Josep Bargalló Valls

Proposició no de llei sobre la supres-
sió del servei gestionat per personal
especialitzat de l’estació de Renfe a la
Garriga (Vallès Oriental)
Tram. 250-00130/06

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 1447 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, Jaume Oliveras i
Maristany, Josep Huguet i Biosca, Josep Bargalló Valls,
Josep-Lluís Carod-Rovira, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre la su-
pressió del servei gestionat per personal especialitzat de
l’estació de Renfe a la Garriga (Vallès Oriental).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Recentment, l’Ajuntament de La Garriga (Vallès Orien-
tal) va aprovar per unanimitat una Moció oposant-se a

l’anunciada reconversió del servei ferroviari de l’esta-
ció de RENFE de la Garriga, que passaria de ser un
servei gestionat per personal especialitzat a un negoci
particular de cantina-bar.

Els motius d’aquesta oposició són diversos: l’estació de
La Garriga no és pot considerar un baixador )s’aturen
trens tant de la línia regional Barcelona-Puigcerdà com
els de rodalies Barcelona-Vic i d’altres que comencen
el recorregut i l’hi acaben ); cada vegada és utilitzada
per un major nombre d’usuaris degut al creixement
demogràfic de la Garriga i la zona; té un interès públic
supramunicipal )cada vegada més ofereix serveis a
poblacions dels voltants com l’Ametlla, el Figaró,
Cànoves... ), per atendre correctament una estació d’a-
questes característiques és necessari un personal espe-
cialitzat )tant per a la venda de bitllets, com a persones
i grups, l’assessorament i la informació cap als usuaris
de les incidències que hi puguin ocórrer ) i que aquest
personal especialitzat és imprescindible per a tenir cura
de la seguretat de les instal·lacions (andanes, vies i pas
a nivell), atès l’elevat nombre de persones que hi tran-
siten.

És per tot això que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

1. El Parlament de Catalunya manifesta la seva oposi-
ció a la supressió del servei gestionat per personal es-
pecialitzat de l’estació de RENFE a la Garriga.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a traslladar al Govern de l’Estat la necessitat
que adopti les mesures necessàries per a que l’actual
servei ferroviari de RENFE a l’estació de La Garriga
continuï atès per personal propi de la companyia, de
manera que quedi garantida la seguretat dels usuaris i
el manteniment de les instal·lacions.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a realit-
zar les gestions necessàries per tal de crear una coordi-
nadora formada pels ajuntaments, consells comarcals i
altres institucions afectades per la línia de Puigcerdà
per tal de potenciar i reivindicar un servei ferroviari
públic de qualitat, digne i eficient. 8

Palau del Parlament, 22 de novembre 1999

Joan Ridao i Martín, Jaume Oliveras i Maristany, Josep
Huguet i Biosca, Josep Bargalló Valls, Josep-Lluís
Carod-Rovira
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Proposició no de llei sobre la influèn-
cia dels dèficits de la xarxa viària en el
procés de renovació urbana de Rubí
(Vallès Occidental)
Tram. 250-00131/06

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 1448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya’ juntament
amb la signatura de quatre diputats més.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre la in-
fluència dels dèficits de la xarxa viària en el procés de
renovació urbana de Rubí (Vallès Occidental).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les autopistes B-30 (A-7) i E-9 (Rubí-Terrassa) no han
suposat una millora de les condicions de les vies de
segon ordre que travessen el municipi de Rubí (Vallès
Occidental) i alhora impedir incorporar aquestes carre-
teres a la trama urbana, degut a l’existència de peatges
i a la manca d’accessos en alguns enllaços entre carre-
teres i autopistes, que comporta que un gran nombre de
vehicles usuaris d’aquestes autopistes cerquin itinera-
ris alternatius que, tot i ser més llargs i lents, no es ve-
uen penalitzats pel cost del peatge, de manera que la
intensitat de trànsit en aquestes vies urbanes són molt
altes i provoquen retencions, problemes circulatoris,
soroll i una alta sinistralitat, entre altres problemàti-
ques.

Darrerament, l’Ajuntament de Rubí ha consumat la
seva advertència d’impedir el pas de vehicles pesants
per les susdites vies urbanes, a excepció d’aquells que
es dirigeixin als polígons industrials de la ciutat.

D’una banda, qualsevol proposta de reduir la intensitat
de vehicles pesats per l’Avinguda de l’estatut per con-
vertir-la en una via urbana passa per la utilització de les
autopistes com a variant, a partir de l’alliberament del
peatge de Les Fonts i la construcció d’un enllaç amb la
B-30. De l’altra, l’Avinguda de l’Electricitat podria
recuperar un nivell de circulació més urbà amb la pro-
longació dels laterals de la B-30 i practicant un nou
enllaç amb la carretera comarcal C-1413, la qual cosa
permetria descongestionar les calçades laterals de la B-
30.

Al mateix temps, l’acabament de la via interpolar en-
tre Molins de Rei i Montmeló es planteja com a una
clara alternativa a l’actual carretera C-1413, de mane-
ra que aquesta carretera s’integri a la ciutat, en el seu
recorregut urbà.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat:

1. Executar en el termini de temps més breu possible
els ramals entre l’autopista B-30 (A-7) i l’autopista E-
9 entre Rubí i Terrassa, que facin possible la mobilitat
en els dos sentits de la marxa entre aquests municipis,
d’acord amb el que preveu el Pla Especial de Viabilitat
de l’Eix Rubí-Terrassa-Manresa del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques.

2. Traslladar al Govern de l’Estat la urgència d’execu-
tar les obres de construcció del nou enllaç Rubí-
Mirasol, entre la carretera C-1413 i l’autopista B-30,
inclosa en el Projecte de Traçat de les calçades laterals
de la B-30, redactats i aprovat definitivament pel
Ministerio de Fomento.

3. Acabar la Via Interpolar entre Molins de Rei i
Montmeló, com alternativa a l’actual carretera C-1413,
de Caldes a Molins de Rei, de manera que permeti la
incorporació d’aquesta via, en el seu pas per Rubí, com
a part integrant del seu pas per Rubí, com a part inte-
grant del seu tramat urbà, tal i com contempla el Con-
veni i signat entre l’Ajuntament de Rubí i el Departa-
ment de Política Territorial i Obres Públiques per la
renovació urbana d’aquella ciutat.

Palau del Parlament, 22 de novembre 1999

Joan Ridao i Martín, Jaume Oliveras i Maristany, Josep
Huguet i Biosca, Josep Bargalló Valls, Josep-Lluís
Carod-Rovira

Proposició no de llei sobre l’execució
de les obres de construcció de l’accés
de l’autopista A-18 al terme de
Vacarisses (Vallès Occidental)
Tram. 250-00132/06

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 1449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, Jaume Oliveras i
Maristany, Josep Huguet i Biosca, Josep Bargalló Valls,
Josep-Lluís Carod-Rovira, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre l’exe-
cució de les obres de construcció de l’accés de l’auto-
pista A-18 al terme de Vacarisses (Vallès Occidental).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des del proppassat dia 23 de març, la carretera BP-
1213 es troba tallada a l’alçada de Viladecavalls a causa
dels desperfectes causats en un pont. La situació crea-
da és paradoxal, ja que els veïns de Vacarisses que vo-
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len anar a Terrassa o a Barcelona poden triar entre la
carretera B-112, de traçat sinuós i no apte per el tràn-
sit que absorbeix la BP-1213, o bé triar l’autopista A-
18.

En aquest darrer cas, la única alternativa és incorporar-
s’hi en sentit nord, és a dir, cap a Manresa, efectuar vint
quilòmetres, sortir al peatge de Sant Vicenç de Caste-
llet, tornar a entrar a l’autopista per agafar-la en sentit
sud, es a dir cap a Terrassa. Això comporta efectuar
setze quilòmetres des del punt d’incorporació a l’auto-
pista fins que tornen a passar pel mateix punt però en
direcció contrària. Tot això ve donat perquè en el mo-
ment de construir l’autopista A-18 no es va realitzar un
accés complet al terme de Vacarisses que permeti la
sortida d’aquesta pels vehicles que provenen de Terras-
sa i la incorporació a la mateixa pels vehicles que, sor-
tint de Vacarisses, vulguin anar en direcció a Terrassa.

L’esmentada autopista fou inaugurada l’any 1986 i va
ésser la primera infraestructura d’aquest tipus promo-
guda per la Generalitat de Catalunya, sense que en el
tram que passa pel terme de Vacarisses es modifiques-
sin les solucions constructives, recollides inicialment en
els projectes previs, tot evitant la construcció de túnels
i viaductes que haurien contribuït a minimitzar l’impac-
te, ja de per si, enorme d’aquesta autopista.

Aquesta és una antiga i perseguida reivindicació per
part del municipi de Vacarisses, que ha hagut de patir
les conseqüències d’una infraestructura nefasta, en ter-
mes mediambientals, i que tot i estar travessat i dividit
per aquesta infraestructura no en pot gaudir. A més a
més, cal tenir en compte tant l’existència de l’abocador
de Coll Cardús, com del Polígon Industrial de Can Tor-
rella; ambdues instal·lacions provoquen un augment
substancial de la circulació viària (sobretot de grans
camions, però també de molts turismes que han d’uti-
litzar la nombrosa quantitat de persones que treballen
dins l’esmentat Polígon Industrial), fent encara molt
més necessària la solució d’aquest problema, que us
hem fet patent.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya apressa el Govern de la
Generalitat a realitzar els projectes i executar les obres
necessàries per completar l’accés de l’autopista A-18,
al terme de Vacarisses.

Palau del Parlament, 22 de novembre 1999

Joan Ridao i Martín, Jaume Oliveras i Maristany, Josep
Huguet i Biosca, Josep Bargalló Valls, Josep-Lluís
Carod-Rovira

Proposició no de llei sobre les obres
de millora a la carretera comarcal C-
142 i les variants de Vielha i de Salardú
(Val d’Aran)
Tram. 250-00133/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 1531 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, portaveu, i Josep Maria
Fabregat i Vidal, diputat, conjuntament i en representa-
ció del Grup Parlamentari Popular, d’acord amb allò
que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
cambra, presenten la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’actual carretera de la xarxa comarcal de la Vall
d’Aran C-142 des de Vielha a Naut Aran s’ha conver-
tit en els últims anys en un dels punts de la xarxa vià-
ria de la Vall d’Aran on es registra més intensitat de
trànsit de vehicles. El motiu d’aquest augment és,
inicialment, el turisme, marcat per l’accés a l’estació
d’esquí de Vaquèira-Beret.

El Govern de la Generalitat, dins dels segons Plans
Comarcal de Muntanya, tenia previstes actuacions en
l’esmentada carretera per un import de 750 milions de
pessetes, que a hores d’ara encara no s’han produït.

És per aquests motius que es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
que, durant l’any 2000, s’iniciïn les obres de millora i
eixamplament, a més de les variants de Vielha i
Salardú, a la carretera comarcal C-142.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 1999

M. Dolors Nadal i AymerichJosep M. Fabregat i Vidal

Proposició no de llei sobre un projec-
te de llei d’agregació del municipi de
Tiurana (Noguera) al municipi de
Bassella (Alt Urgell)
Tram. 250-00134/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 1532 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal, portaveu i Josep M. Fabregat i Vidal,
diputat conjuntament i en representació del Grup Par-
lamentari Popular, d’acord amb allò que preveu el Re-
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glament de la cambra, presenten la següent Proposició
no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La posada en marxa de l’embassament de Rialb en el
curs del riu Segre inunda part del territori dels munici-
pis de la Baronia de Rialb i Tiurana, a la comarca de la
Noguera i dels municipis de Bassella, Peramola i
Oliana, a la comarca de l’Alt Urgell. Aquest fet ha ori-
ginat la desaparició del nucli de Tiurana i Miralpeix.

El 8 de març de 1995, els ajuntaments de Tiurana i
Bassella van signar el Conveni regulador dels pactes i
acords intermunicipals atorgats per ambdós ajunta-
ments per l’agregació total del municipi de Tiurana al
de Bassella. La Comissió de Delimitació Territorial de
21 de maig de 1996 va informar favorablement.

L’agregació total s’ha de formalitzar mitjançant Llei,
doncs es tracta de dos municipis de comarques dife-
rents i, per tant, és d’aplicació allò que s’estableix a
l’article 7 de la Llei 5/1987, de 4 d’abril, sobre
I’Organització Comarcal de Catalunya.

El Govern de la Generalitat va presentar al Parlament
de Catalunya un projecte de Llei d’agregació total del
municipi de Tiurana, a la comarca de la Noguera, al
municipi de Bassella, a la comarca de l’Alt Urgell, que
va ser admès a tràmit per la Mesa del Parlament el 12
de novembre de 1996.

Al llarg de la V Legislatura, el Parlament de Catalunya
va iniciar la tramitació de l’esmentat projecte de llei,
però incomprensiblement es varen aturar els seus tre-
balls en Comissió.

Es per això que es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
que presenti en el termini màxim d’un mes un projec-
te de llei de l’agregació del municipi de Tiurana (No-
guera) al municipi de Bassella (Alt Urgell) amb la in-
corporació plena de tot el seu territori, sota el conveni
regulador dels pactes i acords intermunicipals per amb-
dós ajuntaments signat en data 8 de març de 1995.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 1999

M. Dolors Nadal Josep M. Fabregat i Vidal

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del Pla general metropolità de Bar-
celona i del Pla de carreteres de Cata-
lunya en relació amb el projecte de tú-
nel d’Horta
Tram. 250-00135/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 1540 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 134 del
Reglament de la cambra, presenta la següent Proposi-
ció no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Recentment el conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya ha declarat als
mitjans de comunicació la intenció d’impulsar la cons-
trucció del túnel d’Horta, i que hauria d’estar en servei
abans de l’any 2004. Aquestes declaracions s’han por-
tat a terme sense cap consulta prèvia als ajuntaments
afectats, Barcelona i Cerdanyola del Vallès.

Aquesta previsió de traçat està contemplada en el Pla
General Metropolità de Barcelona i en el Pla de Carre-
teres de Catalunya. Hem de dir, que el model de mobi-
litat que ha de desenvolupar-se actualment a l’entorn
metropolitana s’ha de configurar a partir d’uns nous
criteris de sostenibilitat, respecte al medi ambient i
potenciació del transport públic, que sens dubte no es-
taven contemplats en els esmentats instruments de pla-
nificació territorial.

L’execució d’aquesta infraestructura ocasionaria de
manera directa sobre la Serralada de Collserola un im-
pacte ambiental crític i difícilment corregible, que con-
dicionaria el seu futur com a espai natural. El túnel, a
més, tindria un apreciable impacte territorial en la ro-
dalia de les seves dues boques, provocat per un incre-
ment de la pressió urbanística i humana, així com un
impacte col·lapsador en el trànsit de la Ronda de Dalt i
de l’Avinguda de l’Estatut.

Els corredors ferroviaris que ara travessen Collserola
són mes competitius que el cotxe privat, tant en temps
com en cost –i més si aquests túnels són de peatge. Els
estudis demostren que, les millores de temps que ofe-
reix el túnel –uns quants minuts– afectarien un percen-
tatge petit de la ciutadania, que és aquella més prope-
ra a les dues boques i que es desplaça en cotxe. La
construcció del túnel, per tant, suposaria una inversió
poc justificada des de tots els punts de vista,
economicofinancer i social.

El túnel de Vallvidrera, subjecte a concessió, no ha ar-
ribat ni de lluny al seu grau de saturació, i tampoc ha
suposat cap millora substancial al trànsit rodat.
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Per tot això es formula la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

1. Instar al Consell Executiu de la Generalitat de Cata-
lunya a abandonar el projecte del túnel d’Horta, con-
templat al Pla General Metropolità de Barcelona
(PGM) i al Pla de Carreteres de Catalunya.

2. En conseqüència, instar al Consell Executiu a modi-
ficar el PGM i el Pla de Carreteres esmentats, en el sen-
tit de suprimir el traçat previst del túnel d’Horta, els
seus accessos i afectacions, tant en el terme municipal
de Barcelona com en el terme municipal de Cerdanyola
del Vallès.

3. Instar a la Generalitat a fer efectives les polítiques de
millora del transport públic de la ciutat de Barcelona i
de l’àrea metropolitana, impulsant els acords necessa-
ris per a finançar els 500.000 milions d’inversió que
requereix el pla director d’infraestructures per a trans-
port públic.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 1999

Joan Boada i Masoliver Bet Font
Portaveu Diputada

Proposició no de llei sobre la qualifica-
ció dels terrenys de la finca de Can
Fenosa situada entre les poblacions
de Martorelles i Montornès del Vallès
(Vallès Oriental)
Tram. 250-00136/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 1541 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 134 del
Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposi-
ció no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Pla de Can Fenosa és un terreny qualificat com a sòl
agrícola, situat entre les poblacions de Martorelles i
Montornés del Vallès.

Els terrenys en qüestió són uns terrenys agrícoles que
tenen un valor ecològic i social considerable, en el con-
text socioeconòmic d’aquests municipis i dels seus
voltants. Un espai agrícola com aquest ja té per ell
mateix un valor intrínsec que cal preservar.

És l’hàbitat de moltes espècies de fauna vertebrada,
sobretot ocells i micromamífers. Actua de corredor bi-
ològic i efectua un paper de pont entre el riu Besòs i la
Serralada litoral, d’altra banda força interessant des del
punt de vista ecològic.

El Pla especial de Protecció del Medi Natural i del Pai-
satge de la Conreria Sant Mateu-Céllecs, redactat pel

Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya, destaca de gran interès natural el pla agríco-
la situat entre Martorelles i Montornés. En aquest Pla,
l’espai es cataloga com a àrea d’especial interès.

En aquesta finca es vol construir una planta de l’empre-
sa COBEGA. La multinacional nord-americana preveu
carregar diàriament uns 400 tràilers, un volum de trans-
port que suposa quasi la meitat dels 1.100 tràilers dia-
ris que genera la Central Integrada de Mercaderies
(CIM) de Santa Perpètua de Mogoda.

La nova planta preveu gastar cada dia 10 milions de
litres d’aigua, tres vegades més que les altres 90 empre-
ses del polígon juntes.

Segons nous estudis, inclòs un de la Generalitat, l’ocu-
pació de l’espai per part de la nova planta de Coca-Cola
minvarà de forma important l’actual capacitat de filtrat-
ge d’aigües pluvials, hipotecant encara més el ja mal-
mès aqüífer subterrani del Besòs.

La construcció d’aquesta indústria significa que s’han
de requalificar els terrenys ara qualificats de sòl agríco-
la, com a sòl industrial.

Per tot això, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya-Verds, presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya, insta el Govern de la Gene-
ralitat a mantenir l’actual qualificació de sòl agrícola de
la finca de Can Fenosa, situada entre les poblacions de
Martorelles i Montornés del Vallès, per evitar la des-
trucció d’aquests terrenys agrícoles.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 1999

Bet Font i Montanyà Joan Boada i Masoliver
Portaveu adjunta Portaveu

Proposició no de llei sobre l’exercici
de la llibertat d’expressió i de reunió a
les universitats catalanes
Tram. 250-00137/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 1566 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt del Grup Popu-
lar, d’acord amb allò que preveuen els articles 134 i 135
del Reglament de la cambra, presenta la següent Propo-
sició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En el darrer any i mig s’han produït diferents actes vi-
olents a les universitats catalanes que han estat prota-
gonitzats per grups de joves radicals. Aquests incidents
són una mostra de la intolerància i del menyspreu d’un
grup reduït d’estudiants envers els valors democràtics i de
pensament que la institució universitària representa.
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La llibertat d’expressió i de reunió no pot ser malme-
sa per ningú i la confrontació d’idees i de pensament no
pot ser materialitzada a través d’agressions i violència.
Aquells que creiem i defensem la democràcia no po-
dem permetre que actitiuds feixistes impedeixin que
intel·lectuals i dirigents polítics de qualsevol signe s’ex-
pressin amb total llibertat a les nostres universitats.

Aquestes actuacions i qualsevol justificació de la vio-
lència han de ser rebutjades de manera contundent pel
poble de Catalunya.

Per aquests motius es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

1. El Parlament de Catalunya considera absolutament
injustificables els actes violents que en els darrers me-
sos han impedit a intel·lectuals i dirigents polítics l’exer-
cici de la llibertat d’expressió i de reunió a les univer-
sitats catalanes i referma el seu rebuig davant qualsevol
actuació radical que impedeixi l’exercici d’aquests
drets fonamentals.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul-
sar un marc de reflexió conjunta amb les autoritats aca-
dèmiques de les universitats catalanes, tot garantint
l’autonomia universitària, per tal d’eradicar aquest ti-
pus d’actuacions.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 1999

Daniel Sirera i Bellés

Proposició no de llei sobre l’eliminació
de les pudors a l’Estació Depuradora
d’Aigües Residuals de Terrassa-Les
Fonts (Vallès Occidental)
Tram. 250-00138/06

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 1598 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, Josep
Rull i Andreu, del Grup Parlamentari de Convergència
i Unió.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre l’elimi-
nació de les males olors a l’EDAR de Terrassa-Les
Fonts.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El sistema de tractament d’olors existents a l’Estació
Depuradora d’Aigües Residuals de Terrassa-Les Fonts
es va posar en funcionament amb la seva primera fase
de tractament fisioquímic, ja fa aproximadament sis
anys. Durant aquest període hom pot dir que ha donat
un rendiment satisfactori i no s’han presentat episodis
de males olors ni cap queixa del veïnat per aquests
motius.

Aquest sistema consisteix, bàsicament, en el cobriment
dels elements potencialment més rellevants des del punt
de vista de generació de males olors (obra d’arribada,
pou de gruixuts, pretractament, espessiment i deshidra-
tació de fangs) i d’una xarxa de conduccions que, alho-
ra que renoven l’aire viciat de l’interior dels espais co-
berts, el transporten fins a un punt de tractament. El
transport de l’aire s’aconsegueix amb la incorporació
d’uns motoventiladors de la potència adequada.

En el cas concret de l’EDAR de Terrassa, la xarxa es
troba dividida en dues línies clarament diferenciades i
independents: una que recull l’aire de l’obra d’arriba-
da, pou de gruixuts i pretractament; i l’altra que recull
l’aire dels espessidors i de l’edifici de deshidratació de
fangs. Cadascuna d’aquestes línies disposa del seu trac-
tament per via humida i mitjançant un agent extrema-
dament oxidant com és l’ozó.

Tanmateix, amb l’entrada en funcionament de l’ampli-
ació de la planta, l’any 1999, aquest sistema s’ha mos-
trat clarament insuficient per donar un tractament fia-
ble al problema de les olors, la qual cosa ha produït
alguns episodis desagradables i queixes dels veïns.

La Junta de Sanejament ha apuntat algunes de les cau-
ses que motiven aquest funcionament anòmal:

– Insuficiència en el transport de l’aire del sector cor-
responent als espessidors i edifici de deshidratació de
fangs, provocada per la incorporació de nous elements
a desoritzar, com ara el tamisat de fangs i el dipòsit
tampó.

– Insuficiència en la capacitat de generació d’ozó dels
equips existents i manca de fiabilitat per les avaries que
pateixen després dels sis anys de vida.

– Pèrdua d’estanquitat en el tancament d’alguns ele-
ments (especialment els espessidors) pel progressiu
deteriorament d’alguns elements resistents sotmesos a
condicions altament agressives.

– Operacions o maniobres de gestió i explotació de la
planta que, eventualment, hagin pogut crear episodis
puntuals de males olors (especialment durant la posa-
da en marxa de la nova línia de fangs).

– Per tal de dinamitzar aquestes qüestions s’han intro-
duït, de manera provisional, nebulitzadors de produc-
tes segrestadors d’algunes substàncies generadores de
males olors per diferents punts de la planta (tamisat de
fangs, sala de deshidratació de fangs i sitja de descàr-
rega de fang a camions).

Això no obstant, es fa evident la necessitat de plantejar-
ne una reforma més intensa que garanteixi l’eliminació
de les males olors de manera permanent.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a:

1. Iniciar, en el termini d’un mes, els treballs de modi-
ficació, substitució o ampliació del sistema de tracta-
ment de l’aire i les altres refocessàries a l’Estació De-
puradora d’Aigües Residuals de Terrassa-Les Fonts, a
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fi que es resolguin de manera definitiva els problemes
de males olors derivats del seu funcionament.

2. Mantenir permanentment informats els veïns de Les
Fonts durant tot el procés de reforma i millora de l’Es-
tació Depuradora d’Aigües Residuals.

Palau del Parlament, 20 de desembre 1999

Ramon Camp i Batalla Josep Rull i Andreu
Portaveu

Proposició no de llei sobre la millora
del camí de Sorribes a Ossera (Alt
Urgell)
Tram. 250-00139/06

Presentació: Sra. Marta Camps i Torrens,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 1602 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Marta Camps i Torrens, Francesc Boya i Alós, Joaquim
Llena i Cortina, Ramon Vilalta i Oliva, Antoni Siurana
i Zaragoza, diputada i diputats del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
disposen els articles 134 i 135 del Reglament de la
cambra, presenten la següent Proposició no de llei so-
bre la millora del camí de Sorribes a Ossera.

La comarca de l’Alt Urgell va ser declarada Zona d’Or-
denació d’Explotacions (ZOE) pel Decret 290/1989 i
des de llavors la Conselleria d’Agricultura ha aprovat
diverses fases del pla d’obres i millora territorials de la
zona, amb un incompliment notable en la seva execu-
ció, com han denunciat els ajuntaments i el propi Con-
sell Comarcal de l’Alt Urgell.

La vall de la Vansa i de Tuixén és una de les zones de
la comarca amb un dèficit més elevat d’infraestructures
i serveis. Per això, el departament d’Agricultura,
d’acord amb el Consell Comarcal, va aprovar la millora
del camí de Sorribes a Ossera en la I fase del pla
d’obres de la ZOE de l’Alt Urgell (segons ordre del
DARP del 26 de juliol de 1990), malgrat que no s’ha fet
encara cap actuació d’importància en aquest camí.

Sorribes és la capital del municipi de la Vansa i Fórnols
i Ossera (amb una població de dret d’una vintena de
persones però amb una població estacional de fins a 50)
és un nucli amb un creixent atractiu turístic per l’exis-
tència d’una important activitat d’artesania, de plantes
medicinals i de productes alimentaris naturals. A més,
el camí de Sorribes a Ossera comunica d’altres nuclis
habitats del municipi, com Sant Pere i Padrinàs.

És per aquest motiu que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Licitar en un termini màxim de 6 mesos les obres de
millora i condicionament del camí de Sorribes a Osse-
ra, en el municipi de la Vansa i Fórnols.

2. Incloure les partides pressupostàries necessàries al
proper exercici per executar aquesta actuació.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 1999

Marta Camps i Torrens, Francesc Boya i Alós, Joaquim
Llena i Cortina, Ramon Vilalta i Oliva, Antoni Siurana
i Zaragoza

Proposició no de llei sobre la millora
de la C-142 entre Vielha i Vaqueira (Val
d’Aran)
Tram. 250-00140/06

Presentació: Sr. Francesc Xavier Boya i
Alós, juntament amb quatre altres dipu-
tats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Reg. 1603 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Boya i Alós, Marta Camps i Torrents, Joaquim
Llena i Cortina, Ramon Vilalta i Oliva, Manel Nadal i
Farreras, diputats i diputada del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
disposen els articles 134 i 135 del Reglament de la
cambra, presenten per a la seva tramitació la següent
Proposició no de llei.

La carretera comarcal que uneix l’estació d’esquí de
Vaquèira Beret i els nuclis de població més importants
de l’Aran han esdevingut una via de comunicació alta-
ment transitada durant a temporada d’hivern. Els tret-
ze quilòmetres de carretera que separen Vielha de
Vaquèira han d’absorbir un trànsit superior als 10.000
vehicles que fan aquest desplaçament a primera hora
del matí i última hora de la tarda.

La precarietat en el traçat d’aquesta carretera, la man-
ca d’aparcaments en el nucli de l’estació de Vaquèira i
el mal resolt accés a la carretera que comunica amb el
pla de Beret, provoquen importants retencions dels
vehicles i usuaris d’aquesta via de comunicació.
L’exemple més immediat són les més de tres hores
d’espera que van patir aquests usuaris els dies 6, 7 i 8
de desembre i que ja són una constant dels caps de set-
mana i dates de màxima afluència.

És per aquests motius que el Parlament de Catalunya
insta el Consell Executiu a:

– Presentar en un termini de tres mesos el projecte de
millora integral del tram de la C-142 entre Vielha i
Vaquèira amb un calendari d’inversions.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 1999

Francesc Boya i Alós, Marta Camps i Torrents, Joaquim
Llena i Cortina, Ramon Vilalta i Oliva, Manel Nadal i
Farreras
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Proposició no de llei sobre el Pla d’ac-
tuació urgent en els petits nuclis de
població amb alt risc de despoblament
Tram. 250-00141/06

Presentació: Sr. Joaquim Llena i Cortina,
juntament amb sis altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 1604 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquin Llena i Cortina, Francesc Boya i Alós, Marta
Camps i Torrens, Oriol Nel·lo i Colom, Ramon Vilalta
i Oliva, Antoni Siurana i Zaragoza i Manel Nadal i
Farreras, diputats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que disposen els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent Proposició no de llei sobre el Pla d’actu-
ació urgent en els petits nuclis de població amb alt risc
de despoblament.

Les comarques de l’Alt Pirineu (la Val d’Aran, l’Alta
Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà i
el Pallars Sobirà) han patit des de la dècada dels seixan-
ta una dinàmica demogràfica marcada pel despobla-
ment (la zona, globalment, ha perdut el 43% dels efec-
tius humans inicials). Malgrat que en la dècada dels 90
s’ha aturat aquest procés i s’han invertit els fluxos mi-
gratoris arribant, fins i tot, a assolir petites cotes de crei-
xement, es produeix en aquestes comarques un feno-
men de redistribució de la població caracteritzat pel
desplaçament cap a les capitals de comarca i els nuclis
intermedis, ben comunicats i amb una bona dotació de
serveis, i el consegüent abandonament dels nuclis de les
capçaleres de les valls. Molts d’aquests nuclis no dis-
posen, encara, dels serveis mínims essencials (accessos
en condicions, xarxa d’aigua potable, electricitat, telè-
fon, sanejament i depuració d’aigües residuals...).

Atenent que dels 595 nuclis de població de l’Alt
Pirineu 440 tenen menys de 50 habitants i que
d’aquests, 60 ja estan deshabitats i 212 compten amb
menys de 10 habitants/nucli, presenten un alt risc (pro-
bablement accelerat en el temps degut a una edat mit-
ja elevada de la població) de quedar-se sense habitants,
amb les greus conseqüències sobre la preservació del
medi i la qualitat ambiental que això comporta.

Considerant que la reducció de municipis, provocada
per les fusions i incorporacions, ha estat molt més dràs-
tica a les comarques de muntanya que a la resta de
Catalunya (de 158 a 76 municipis en el l’Alt Pirineu, i
de 1086 a 943 al conjunt de Catalunya) amb el corres-
ponent increment de nuclis per municipi que això re-
presenta (Catalunya 4,1 nuclis/municipi; Alt Pirineu
7,8).

Veient que els municipis de muntanya, amb una baixa
densitat i molts nuclis de població, han de cobrir mol-
tes necessitats per a molt pocs beneficiaris (relació ser-

vei/usuari molt descompensada) i que l’actual marc
legislatiu i financer de les corporacions locals no pre-
veu l’estructura del poblament, mostrant-se clarament
insuficient per atendre aquestes necessitats.

Atès que el principal objectiu de la Llei d’Alta Munta-
nya (Llei 2/1983 de 9 de març) era «mantenir els nivells
de població actual de les zones d’alta muntanya, tot
assegurant-hi unes condicions de vida adequades» i que
aquest objectiu només s’ha assolit parcialment.

És per aquest motiu que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

»1. Dotar econòmicament un pla d’actuació urgent,
paral·lel i complementari al PUOSC i al Pla Específic de
Nuclis Agregats (2000-2004), destinat a dotar els petits
nuclis amb alt risc de quedar-se deshabitats de les
infraestructures mínimes necessàries (accessos en con-
dicions, xarxa d’aigua potable, electricitat, telèfon, sa-
nejament i depuració d’aigües residuals, mínimes con-
dicions d’urbanització.

»2. Valorar de forma individualitzada les possibles
mesures complementàries (Municipis - Diputació -
Generalitat) per tal de consolidar les activitats agríco-
les i ramaderes i impulsar noves oportunitats de treball;
reforçar el suport assistencial; adequar el transport es-
colar, i en general potenciar els serveis d’atenció a les
persones.»

Palau del Parlament, 16 de desembre de 1999

Joaquin Llena i Cortina, Francesc Boya i Alós, Marta
Camps i Torrens, Oriol Nel·lo i Colom, Ramon Vilalta
i Oliva, Antoni Siurana i Zaragoza, Manel Nadal i
Farreras

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla sanitari específic per a l’alt
Pirineu
Tram. 250-00142/06

Presentació: Sr. Joaquim Llena i Cortina,
juntament amb cinc altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 1605 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Llena i Cortina, Francesc Boya i Alós, Ramon
Vilalta i Oliva, Marta Camps i Torrens, Antoni Siurana
i Zaragoza, Carme Figueras i Siñol, diputats i diputades
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, fent ús d’allò que es preveu en els articles 134 i 135
del Reglament de la Cambra, presenten per a la seva
tramitació davant el Ple la següent Proposició no de
Llei.
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El Servei Català de la Salut és l’ens que ha de garantir
la prestació de serveis sanitaris de cobertura pública de
Catalunya i, per tant, és el responsable de vetllar per
I’equitat, la qualitat 1 I’eficiència dels serveis que rep
la població.

Atès que el desplegament territorial del Servei Català
de la Salut s’estructura en 8 regions sanitàries (Lleida,
Tarragona, Tortosa, Girona, Costa de Ponent, Barcelo-
nès Nord i Maresme, Centre i Barcelona Ciutat), i que
la planificació i l’aplicació de polítiques concretes trac-
ten de forma homogènia cada una d’aquestes regions
sense contemplar les complexitats de ¡’estructura de la
població.

Considerant que les comarques de l’Alt Pirineu català
(Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Jussà,
Pallars Sobirà i Val d’Aran) tenen trets clarament dife-
rencials quant a l’orografia, la climatologia, la xarxa
viària, l’estructura poblacional ( la dispersió demogrà-
fica, la Ilunyania entre els nuclis i els centres
assistencials), que condicionen l’accés als diferents
serveis sanitaris i suposen una clara discriminació pels
seus habitants.

Constatant que el fet d’accedir a proves complementà-
ries bàsiques (radiologia, ecografia, etc.) i a la majoria
d’especialitats mèdiques suposa, per a bona part de la
població de les comarques de l’Alt Pirineu, llargs des-
plaçaments i molta disponibilitat de temps.

Atès que el Govern de la Generalitat, partint d’aques-
tes consideracions, ja va aprovar l’any 1985, per man-
dat parlamentari, el Pla Sanitari ALPIR, que afectava
estrictament l’àmbit territorial de les comarques de
l’Alt Pirineu i que contemplava la implantació de l’as-
sistència primària i l’assistència hospitalària bàsica, així
com la necessitat d’analitzar les dificultats d’accés de
la població i les possibles solucions. Aquests darrers
objectius no han estat assolits.

Atès que en les comarques de muntanya es produeix un
fenomen de redistribució de la població caracteritzat
pel desplaçament cap a les capitals de comarca i els
nuclis intermedis, ben comunicats i amb una bona do-
tació de serveis, en detriment dels nuclis de les capça-
leres de les valls que no compten amb els serveis ade-
quats, és important prioritzar la implantació de l’aten-
ció domiciliària en els petits nuclis d’aquestes comar-
ques.

Entenent, en definitiva, que l’Alt Pirineu requereix, a
tots els nivells, i també en el camp de la sanitat públi-
ca, instruments específics de planificació.

És per tot això que els diputats i les diputades sotasig-
nants presenten la següent Proposició no de Llei.

1. El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
de la Generalitat a elaborar en el termini de sis mesos
un pla sanitari específic per l’Alt Pirineu que contem-
pli:

– Finalitzar la implantació de la reforma de l’atenció
primària i impulsar la xarxa d’atenció domiciliària a
tots els nuclis M Pirineu.

– Prioritzar la reordenació de l’atenció especialitzada
en les comarques de muntanya, actualment centralitza-

des a Lleida, mitjançant el desplegament d’especialitats
d’acord amb les característiques M territori i partint de
¡’actual xarxa d’hospitals comarcals.

– Garantir unes condicions d’accessibilitats a proves
complementàries bàsiques, similars a les de la resta de
Catalunya (suport al transport, nous equips de radiolo-
gia, etc.).

– Reordenar el servei d’emergències i el transport pri-
mari i secundari per tal d’adaptar-lo a les especificitats;
pròpies d’aquestes comarques a fi de garantir una res-
posta més eficaç.

– Reordenar els circuits de derivació i coordinació de
l’atenció primària així com de l’especialitzada hospita-
lària, tot definint els nivells de l’atenció primària i
assistencials de cadascun dels hospitals de la regió de
l’Alt Pirineu.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 1999

Joaquim Llena i Cortina, Francesc Boya i Alós, Ramon
Vilalta i Oliva, Marta Camps i Torrens, Antoni Siurana
i Zaragoza, Carme Figueras i Siñol

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLU-
CIÓ D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GE-
NERALS

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de
llei orgànica d’alteració dels límits pro-
vincials del territori de Catalunya i d’in-
tegració en una sola província, deno-
minada Catalunya, de les actuals pro-
víncies de Barcelona, Girona, Lleida i
Tarragona
Tram. 270-00021/06

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 1310 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, juntament
amb la signatura de quatre diputats

Document/proposta: Proposta de Resolució per la que
s’acorda presentar davant la Mesa de Congrés dels Di-
putats la Proposició de Llei Orgànica d’alteració dels
límits provincials del territori de Catalunya i d’integra-
ció en una sola província, denominada Catalunya, de
les actuals províncies de Barcelona, Girona, Lleida i
Tarragona.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Catalunya va disposar històricament d’una divisió ad-
ministrativa pròpia, a partir de les anomenades vegue-

3.10.25.
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ries, i fins al moment de la promulgació del Decret de
Nova Planta ja entrat el segle XVIII. La implantació a
Catalunya durant el segle XIX de la divisió provincial
s’ha de veure doncs com un fenomen estrany a la seva
tradició i estructura territorial atàvica. A més, la conver-
sió posterior de la província en un autèntic ens territo-
rial de caràcter local, més enllà del seu inicial propòsit
- empès pels cànons de l’administració francesa - de
simple divisió territorial perifèrica, ha portat a plante-
jar en diverses ocasions, i singularment durant la Sego-
na República i amb l’aprovació de l’Estatut de 1932, la
seva supressió a Catalunya, especialment si es té en
compte que un dels problemes fonamentals per a la
bona organització territorial del seu territori és la super-
posició d’administracions supramunicipals, i en l’actu-
alitat molt especialment a partir de la creació, per man-
dat estatutari, de les comarques com a ens territorials.
El mandat establert en aquest mateix sentit per la dis-
posició addicional primera de la Llei 5/1987, de 4
d’abril, del règim provisional de les competències de
les Diputacions Provincials reforça aquesta necessitat.

Amb aquesta iniciativa legislativa s’opta per sol·licitar
la preceptiva autorització de les Corts Generals, previs-
ta a l’article 141 de la Constitució, a l’hora d’alterar els
actuals límits provincials del territori de Catalunya, per
tal d’integrar en una sola província, denominada Cata-
lunya, de les actuals províncies de Barcelona, Girona,
Lleida i Tarragona.

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei es preveu
la desaparició de les actuals Diputacions provincials de
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i que l’Adminis-
tració general de l’Estat adapti el seu funcionament i
estructura a la nova realitat uniprovincial resultant
d’aquesta llei. A tal efecte i de conformitat amb l’arti-
cle 154 de la Constitució desapareixeran les actuals
sotsdelegacions del Govern creades a partir de l’entrada
en vigor de la Llei Orgànica de Funcionament de l’Ad-
ministració General de l’Estat, per passar a integrar-se
en una delegació nomenada pel Govern de l’Estat, a qui
correspon dirigir l’Administració de l’Estat en el terri-
tori de Catalunya i coordinar-la, si és procedent, amb
l’Administració de la Generalitat. El govern i l’admi-
nistració autònoma de la província de Catalunya s’en-
comana a la Generalitat de Catalunya, com a institució
en què s’organitza políticament l’autogovern de Cata-
lunya, d’acord amb l’article 141.1 de la Constitució i
d’acord amb la competència exclusiva en matèria de
règim local conferida a la Generalitat per l’article 9.8
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

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

PROPOSICIÓ DE LLEI

ARTICLE PRIMER

D’acord amb l’article 141 de la Constitució, per mitjà
de la present llei orgànica queden alterats els límits pro-
vincials existents en el territori de Catalunya, a través
de la integració en una sola província, denominada
Catalunya, de les actuals províncies de Barcelona,
Girona, Lleida i Tarragona.

ARTICLE SEGON

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei desaparei-
xen les actuals Diputacions provincials de Barcelona,
Girona, Lleida i Tarragona.

ARTICLE TERCER

L’Administració general de l’Estat adaptarà el seu fun-
cionament i estructura a la nova realitat uniprovincial
resultant d’aquesta llei. A tal efecte i de conformitat
amb l’article 154 de la Constitució desapareixen les
actuals sotsdelegacions del Govern que passaran a in-
tegrar-se en una delegació nomenada pel Govern de
l’Estat que haurà de dirigir l’Administració de l’Estat
en el territori de Catalunya i coordinar-la, si és proce-
dent, amb l’Administració de la Generalitat.

ARTICLE QUART

El govern i l’administració autònoma de la província de
Catalunya s’encomana a la Generalitat de Catalunya,
com a institució en què s’organitza políticament l’au-
togovern de Catalunya, d’acord amb l’article 141.1 de
la Constitució i amb la competència exclusiva en ma-
tèria de règim local conferida a la Generalitat per l’ar-
ticle 9.8 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

S’autoritza el Govern de l’Estat perquè dicti les dispo-
sicions necessàries per al desplegament, l’execució i el
compliment d’aquesta Llei.

Palau del Parlament, 14 de desembre 1999

Joan Ridao i Martín, Josep-Lluís Carod-Rovira, Josep
Huguet i Biosca, Jaume Oliveras i Maristany, Josep
Bargalló Valls

3.20. INTERPEL·lACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política cultural
Tram. 300-00059/06

Presentació: Sr. Josep Bargalló Valls, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 1157 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló Valls, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació sobre la política
cultural.

Quins són els criteris de capteniment del Govern de la
Generalitat en relació a la política cultural, especialment
pel que fa referència a les indústries culturals?

Palau del Parlament, 10 de desembre de 1999

Josep Bargalló Valls

3.20.
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política mediambiental
Tram. 300-00060/06

Presentació: Sr. Xavier Vendrell i Segura,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 1158 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Xavier Vendrell i Segura, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació sobre la política
mediambiental.

Quins són els criteris de capteniment del Govern de la
Generalitat en relació a la política mediambiental,
especialment pel que fa referència als residus munici-
pals?

Palau del Parlament, 10 de desembre de 1999

Xavier Vendrell i Segura

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la violència de gènere
Tram. 300-00061/06

Presentació: Sra. Carme Valls i Llobet, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 1276 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme Valls i Llobet, diputada del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
preveu als articles 128 i següents del Reglament de la
cambra, presenta la següent Interpel·lació al Consell
Executiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu sobre la política enfront la violència de gènere
amb especial referència a la coordinació intergover-
namental per la prevenció i l’atenció a les dones vícti-
mes de maltractament i agressions sexuals?

Palau del Parlament, 14 de desembre de 1999

M. Carme Valls i Llobet

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la violència de gènere
Tram. 300-00062/06

Presentació: Sra. Carme Porta i Abad, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 1293 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Carme Porta i Abad, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Document/proposta: Interpel·lació sobre la violència de
gènere.

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu sobre la política enfront la violència de gènere
amb especial referència a la coordinació
intergovernamental per la prevenció i l’atenció a les
dones víctimes de maltractament i agressions sexuals ?

Palau del Parlament, 14 de desembre 1999

Carme Porta i Abad

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
esports, especialment pel que fa a la
seva projecció internacional
Tram. 300-00064/06

Presentació: Sr. Ernest Benach i Pascual,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 1298 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ernest Benach i Pascual, diputat del grup parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, tal com pre-
veu l’article 128 i següents del Reglament del Parla-
ment de Catalunya, formula la següent interpel·lació

– Quin és el criteri de capteniment de govern en matè-
ria d’esports, especialment pel que fa referència a la
seva projecció internacional?

Palau del Parlament, 14 de desembre de 1999

Ernest Benach i Pascual

3.20.
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
política familiar
Tram. 300-00065/06

Presentació: Sr. Ernest Benach i Pascual,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 1299 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ernest Benach i Pascual, diputat del grup parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, tal com pre-
veu l’article 128 i següents del Reglament del Parla-
ment, formula la següent interpel·lació

– Quin és el criteri de capteniment del govern en ma-
tèria de política familiar?

Palau del Parlament, 14 de desembre de 1999

Ernest Benach i Pascual

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
política sanitària, especialment pel que
fa al seu finançament
Tram. 300-00066/06

Presentació: Sr. Ernest Benach i Pascual,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 1300 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ernest Benach i Pascual, diputat del grup parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, tal com pre-
veu l’article 128 i següents del Reglament del Parla-
ment de Catalunya, formula la següent interpel·lació

– Quin és el criteri de capteniment del Govern en rela-
ció a la política sanitària, especialment pel que fa refe-
rència al seu finançament?

Palau del Parlament, 14 de desembre de 1999

Ernest Benach i Pascual

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
política sanitària, especialment pel que
fa a l’assistència primària i hospitalària
Tram. 300-00067/06

Presentació: Sr. Ernest Benach i Pascual,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 1301 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ernest Benach i Pascual, diputat del grup parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, tal com pre-
veu l’article 128 i següents del Reglament del Parla-
ment, formula la següent interpel·lació

– Quin és el criteri de capteniment del govern en rela-
ció a la política sanitària, especialment pel que fa refe-
rència a l’assistència primària i hospitalària?

Palau del Parlament, 14 de desembre de 1999

Ernest Benach i Pascual

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
sanitat
Tram. 300-00068/06

Presentació: Sr. Ernest Benach i Pascual,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 1302 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ernest Benach i Pascual, diputat del grup parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, tal com pre-
veu l’article 128 i següents del Reglament del Parla-
ment, formula la següent interpel·lació

– Quin és el criteri de capteniment del govern en ma-
tèria de sanitat?

Palau del Parlament, 14 de desembre de 1999

Ernest Benach i Pascual
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política sanitària i més concreta-
ment pel que fa als serveis d’urgènci-
es
Tram. 300-00069/06

Presentació: Sra. Carme Figueras i Siñol,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 1383 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme Figueras i Siñol, 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 Consell
Executiu en relació a la política sanitària i més concre-
tament pel que fa als serveis d’urgències?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 1999

Carme Figueras i Siñol

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política sanitària i més concreta-
ment pel que fa al transport
Tram. 300-00070/06

Presentació: Sra. Carme Figueras i Siñol,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 1384 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme Figueras i Siñol, 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 Consell
Executiu en relació a la política sanitària i més concre-
tament pel que fa al transport?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 1999

Carme Figueras i Siñol

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política sanitària i més concreta-
ment pel que fa a l’atenció a la salut
mental
Tram. 300-00071/06

Presentació: Sra. Carme Figueras i Siñol,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 1385 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme Figueras i Siñol, 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 Consell
Executiu en relació a la política sanitària i més concre-
tament pel que fa a la salut mental?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 1999

Carme Figueras i Siñol

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la creació i la reorganització dels de-
partaments del Govern de la Generali-
tat
Tram. 300-00072/06

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 1414 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Document/proposta: Interpel·lació

– Quins són els criteris de capteniment del Govern en
relació a la creació i reorganització de departaments de
l’Administració de la Generalitat?

Palau del Parlament, 15 de desembre 1999

Joan Ridao i Martín
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política general d’atenció als malalts
neuromusculars
Tram. 300-00074/06

Presentació: Sra. M. Dolors Montserrat i
Culleré, del Grup Parlamentari Popular
Reg. 1601 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 21.12.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup Par-
lamentari Popular, d’acord amb allò que es preveu a
l’article 128 i següents del Reglament de al cambra,
formula la següent interpel·lació.

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu pel que fa a la política general d’atenció als
malalts neuromusculars?

Palau del Parlament, 20 de desembre de 1999

M. Dolors Montserrat i Culleré

Tramitació pel procediment d’urgència
Reg. 1643

Passa a tramitar-se pel procediment d’urgència.

Acord: Presidència del Parlament, sessió del 22.12.1999.

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Horari del Registre d’Oficialia Major i
pròrroga automàtica dels terminis
d’esmenes
Tram. 395-00002/06

MESA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 21 de
desembre de 1999, recorda que l’horari de Registre
d’Oficialia Major i les pròrrogues dels terminis esta-
blerts per a la presentació de documents són els se-
güents:

1. Dies: de dilluns a divendres.

2. Hores:

a) Matí: de 9 a 14 hores.

b) Tarda: de l’1 de febrer al 31 de maig i del 16 de se-
tembre al 30 de desembre (llevat del Dijous Sant, el 23
d’abril, el 24 i el 31 de desembre), de 16 a 18:30 hores.

3. El Registre d’Oficialia Major és obert també mentre
el Parlament és reunit en sessió plenària, o hi ha reuni-
ons de la Mesa o la Junta de Portaveus.

Els terminis per a la presentació de documents al Regis-
tre d’Oficialia Major a què es refereix l’article 86.1 del
Reglament, fixats en dies, es prorroguen automàtica-
ment fins a dos quarts de deu del matí del dia hàbil se-
güent; la mateixa pròrroga s’aplica als terminis que fi-
neixen en dissabte.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 1999

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

Delegació del reconeixement de trien-
nis

MESA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 21 de
desembre de 1999, atès que l’acord de reconeixement
de triennis dels funcionaris de carrera és configurat per
l’ordenament com un acte de caràcter reglat, segons el
que preceptuen l’article 43 dels Estatuts del règim i el
govern interiors (ERGI) i l’article 102 del Text únic de
la llei de la funció pública de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
1/1997, del 31 d’octubre; atès que els ERGI no deter-
minen l’òrgan competent dins l’administració parla-
mentària per a efectuar la declaració de reconeixement,

4.40.
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però tampoc no estableixen cap limitació o prohibició
per atribuir aquesta responsabilitat, i tenint en compte
el que disposen els articles 26.1.sisè i 172 del Regla-
ment, ha acordat atribuir a l’Oficialia Major la compe-
tència per a reconèixer els triennis del personal funci-
onari de carrera, amb els informes previs de la Direc-
ció de Personal i de Govern Interior i de l’Oïdoria de
Comptes.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 1999

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

4.53. COMPAREIXENCES I SESSIONS INFORMA-
TIVES EN LES COMISSIONS

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Governació i Relacions Insti-
tucionals davant la comissió correspo-
nent perquè informi sobre la creació i
la reorganització de departaments de
l’Administració de la Generalitat
Tram. 356-00032/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Joan Ridao i Martín, del G. P. d’Esquerra
Republicana de Catalunya (Reg. 1308).

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 21.12.1999.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES DE MEMBRES
DEL GOVERN

Sessió informativa davant la Comissió
de Política Territorial del conseller de
Medi Ambient per a informar de les lí-
nies de la política ambiental i dels seus
reptes de futur
Tram. 355-00007/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller de Medi
Ambient (Reg. 1537).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Presidència
del Parlament, 20.12.1999.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Reconeixement d’antiguitat a un funci-
onari del Parlament

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 21 de
desembre de 1999, de conformitat amb l’article 43.1
dels Estatuts del règim i el govern interiors (ERGI), ha
acordat reconèixer al senyor Enric Tudó i Rialp cinc
triennis de nivell 5 bis, corrector, pels serveis prestats
al Parlament, amb efectes econòmics des del dia 1 de
gener de 2000.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 1999

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

4.53.05.
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