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TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT
APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
Resolucions

Resolució 496/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’arxiu central administratiu de la Delegació del Govern de la Generalitat a Tarragona (tram.
250-00780/06). Adopció en comissió.
Resolució 497/VI del Parlament de Catalunya, sobre la documentació militar generada a
Catalunya, especialment la relativa al procés de Lluís
Companys (tram. 250-00943/06). Adopció en comissió.

A

R

Moció 78/VI del Parlament de Catalunya, sobre el desenvolupament de les zones rurals
de muntanya (tram. 302-00101/06). Aprovació.

18

Moció 79/VI del Parlament de Catalunya, sobre la política de seguretat alimentària (tram.
302-00102/06). Aprovació.

18

9
2.
2.01.
9
2.01.02.

Resolució 498/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’accés a la documentació judicial dels
tribunals militars per mitjà d’arxius públics (tram. 25000944/06). Adopció en comissió.
Resolució 530/VI del Parlament de Catalunya, sobre la biblioteca pública de l’Estat de la
ciutat de Tarragona (tram. 250-00783/06). Adopció en
comissió.
Resolució 531/VI del Parlament de Catalunya, sobre la biblioteca pública de l’Estat de la
ciutat de Girona (tram. 250-00815/06). Adopció en
comissió.
1.15.

10

2.10.25.
10

10

Moció 73/VI del Parlament de Catalunya, sobre les discriminacions per raó de sexe en els
llocs de treball (tram. 302-00096/06). Aprovació.
Moció 74/VI del Parlament de Catalunya, sobre la situació sociolaboral de les dones i les
polítiques d’igualtat (tram. 302-00099/06). Aprovació.
Moció 75/VI del Parlament de Catalunya, sobre la lluita contra la violència domèstica
(tram. 302-00097/06). Aprovació.

11

12

12

12

Moció 76/VI del Parlament de Catalunya, sobre la promoció i el desenvolupament del sector audiovisual (tram. 302-00098/06). Aprovació.

17

Moció 77/VI del Parlament de Catalunya, sobre els ensenyaments superiors de música
(tram. 302-00100/06). Aprovació.

17

(Dos fascicles)

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT
Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la
Llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindicatura de
Comptes (tram. 202-00091/06). Decaïment.
2.10.

Mocions

Moció 72/VI del Parlament de Catalunya, sobre el capteniment del Govern en matèria de
peatges (tram. 302-00094/06). Aprovació.

I

19

Procediments que es clouen amb
l’adopció de resolucions
Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre l’accés a la
universitat de les persones més grans de vint-i-cinc
anys (tram. 250-00669/06). Retirada.

19

Proposició no de llei sobre la proposta
de modificació dels currículums de primària, secundària obligatòria i batxillerat (tram. 250-00676/06).
Rebuig.

19

Proposició no de llei sobre l’aplicació de
la LOGSE a Catalunya (tram. 250-00677/06). Rebuig.

20

Proposició no de llei sobre la regularització de la situació laboral dels becaris de recerca
(tram. 250-00689/06). Rebuig.

20

Proposició no de llei sobre l’escola
Vilarnau, de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
(tram. 250-00702/06). Retirada.

20

Proposició no de llei sobre les activitats
esportives que es practiquen al pantà de Sau (tram.
250-00732/06). Retirada.

20

Proposició no de llei sobre la protecció
de la façana de la Plaça de les Arenes, situada a la
plaça d’Espanya de Barcelona (tram. 250-00795/06).
Rebuig.

20

Proposició no de llei sobre l’accés a la
cultura dels col·lectius que pateixen alguna forma
d’exclusió (tram. 250-01120/06). Rebuig.

20
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Proposició no de llei sobre la construcció de la nova seu dels jutjats de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) (tram. 250-01361/06). Retirada.

20

Proposició no de llei sobre la inclusió
dels empastaments o obturacions dentals en les
prestacions odontològiques de la Seguretat Social
(tram. 250-01521/06). Retirada.

20

3.
3.01.
3.01.01.

TRAMITACIONS EN CURS
Projectes i proposicions de llei i altres propostes de normes
Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei
14/2000, del 29 de desembre, de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2001 (tram. 20000032/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Projecte de llei d’orientació agrària
(tram. 200-00033/06). Text presentat. Antecedents.
3.01.02.

21

Proposicions de llei

Proposició de llei d’atribució de competències en matèria d’acolliment de les persones
grans (tram. 202-00083/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes.

29

Proposició de llei de prevenció de la
violència de gènere (tram. 202-00100/06). Iniciativa
legislativa del conjunt dels grups parlamentaris.

29

Proposició de llei de modificació de la
Llei 5/1985, del 16 d’abril, de creació del Centre d’Informació i Desenvolupament Empresarials (tram.
202-00102/06). Presentació i tramesa al Consell
Executiu.
Proposició de llei de modificació de la
Llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindicatura de
Comptes (tram. 202-00103/06). Presentació i tramesa al Consell Executiu.
3.10.
3.10.25.

Proposició no de llei sobre la promulgació d’una ordre de millora dels ajuts actuals per a l’ús
de mètodes d’alimentació, de tractament i de comercialització de la carn anomenada ecològica (tram.
250-01373/06). Esmenes presentades.
Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’actuació per a eradicar els centres residencials per a gent gran considerats il·legals i l’establiment de mesures per a difondre els drets i les obligacions imposats als establiments socials per la legislació (tram. 250-01386/06). Pròrrogues del termini
de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la presentació de la memòria econòmica de justificació de l’import del preu públic exigit pel servei social dels centres residencials per a gent gran, d’acord amb el
Decret 394/1996, de 12 de desembre, pel qual s’estableix el règim de contraprestacions dels usuaris en
la prestació de serveis socials (tram. 250-01394/06).
Pròrrogues del termini de presentació d’esmenes.

33

Proposició no de llei sobre la destinació
dels ingressos derivats de la imposició de les sancions regulades pel Decret 17/1994, de 16 de novembre, de refosa de dues lleis relatives a l’assistència i
els serveis socials, a la millora de la qualitat i la cobertura de la xarxa bàsica de serveis socials de responsabilitat pública (tram. 250-01396/06). Pròrrogues del termini de presentació d’esmenes.

33

Proposició no de llei sobre la seguretat
i la contaminació acústica a l’entorn dels aeroports
catalans (tram. 250-01398/06). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes.

34

Proposició no de llei sobre l’elaboració i
la presentació del Llibre blanc de l’energia elèctrica
davant la Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i
Turisme (tram. 250-01400/06). Esmenes presentades.

34

Proposició no de llei sobre l’elaboració
urgent del projecte de construcció del centre d’atenció primària Terrassa Est (Vallès Occidental) i
l’execució de les obres de construcció durant el 2002
(tram. 250-01405/06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes.

34

Proposició no de llei sobre la redacció
d’un projecte d’usos de l’Aeròdrom General Vives,
d’Òdena (Anoia) (tram. 250-01424/06). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes.

34

Proposició no de llei sobre la creació de
pisos pont de curta estada destinats a acollir les
dones maltractades i llurs fills (tram. 250-01437/06).
Pròrrogues del termini de presentació d’esmenes.

34

Proposició no de llei sobre el nou model de finançament de les residències per a gent gran
(tram. 250-01439/06). Pròrrogues del termini de presentació d’esmenes.

35

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla del transport adaptat pel que respecta al
transport públic regular, a l’interurbà i a l’específic
porta a porta (tram. 250-01441/06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes.

35

Proposició no de llei sobre la lliure afiliació dels agents de la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra als sindicats interprofessionals
(tram. 250-01452/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

35

Proposició no de llei sobre el jaciment
paleontològic dels Casots, de Subirats (Alt Penedès)
(tram. 250-01453/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

35

Proposició no de llei sobre la creació de
la Delegació Territorial del Govern a l’alt Pirineu
(tram. 250-01454/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

36

Proposició no de llei sobre la remodelació de la Gran Via en el tram comprès entre la plaça
de les Glòries, de Barcelona i el carrer Extremadura,
de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) (tram. 25001455/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

36

29

31

Procediments que es clouen amb
l’adopció de resolucions
Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre les gestions
necessàries davant les diferents administracions per
a autoritzar l’ús terapèutic del cànem indi (tram. 25001367/06). Tramitació pel procediment d’urgència.

SUMARI

21

Proposició no de llei sobre la refosa de
les diferents normes reglamentàries de regulació del
procediment d’accés als serveis socials i als programes d’atenció de la gent gran, gestionats per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS)
(tram. 250-01395/06). Pròrrogues del termini de presentació d’esmenes.

32

32

33

33
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Proposició no de llei sobre la seguretat
marítima i la prevenció de la contaminació al Mediterrani (tram. 250-01456/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre les centrals
nuclears d’Ascó (Ribera d’Ebre) (tram. 250-01457/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’elaboració
del Mapa eòlic de Catalunya (tram. 250-01458/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’ampliació
de la residència per a gent gran «Sant Antoni», de
Vielha e Mijaran (Vall d’Aran) (tram. 250-01459/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’ampliació
del centre d’ensenyament infantil i primari Garona, de
Vielha e Mijaran (Vall d’Aran) (tram. 250-01460/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la regulació
de l’estructura, la composició i les funcions del Consell Català d’Associacions (tram. 250-01461/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la reclamació de la Delegació del Govern de la Generalitat a la
Catalunya Central (tram. 250-01462/06). Tramesa a
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

Proposició no de llei sobre la planificació dels cicles formatius de la formació professional
específica (tram. 250-01470/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

40

Proposició no de llei sobre l’establiment
d’un conveni entre la Generalitat i la Societat General
d’Autors i Editors (SGAE) per a facilitar la incorporació de grups musicals independents a la indústria
fonogràfica (tram. 250-01471/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

40

Proposició no de llei sobre la promoció
de la música produïda a Catalunya a les emissores
de ràdio i televisió públiques catalanes (tram. 25001472/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

40

Proposició no de llei sobre la creació
d’una escola bressol a Carme (Anoia) (tram. 25001473/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

40

Proposició no de llei sobre la creació de
préstecs renda amb un tipus d’interès nul per als
alumnes que cursen els dos últims cursos dels seus
estudis universitaris (tram. 250-01474/06). Tramesa
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

41

Proposició no de llei sobre la dotació de
recursos econòmics suficients els programes de foment de la incoporació de la dona als estudis tècnics de les universitats públiques catalanes (tram.
250-01475/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes.

41

Proposició no de llei sobre la necessitat de prolongar diverses línies del metro de Barcelona fins al Baix Llobregat (tram. 250-01476/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

41

Proposició no de llei sobre la construcció d’equipaments destinats a activitats socials i
culturals a les instal·lacions de l’antiga estació de
tren «Magòria», de Barcelona (tram. 250-01477/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes.

41

Proposició no de llei sobre l’ordenació
de l’energia elèctrica a Catalunya (tram. 250-01478/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes.

42

39

Proposició no de llei sobre els usos del
Port de Vallcarca, de Sitges (Garraf) i la millora dels
seus accessos (tram. 250-01479/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

42

39

Proposició no de llei sobre la millora de
les delegacions territorials de Televisió de Catalunya
i Catalunya Ràdio i l’augment dels seus horaris
d’emissió (tram. 250-01480/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

42

Proposició no de llei sobre l’obertura
d’una delegació de Catalunya Ràdio a les terres de
l’Ebre (tram. 250-01481/06). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes.

42

Proposició no de llei sobre l’obertura
d’una delegació de Catalunya Ràdio a les comarques
de la Catalunya central (tram. 250-01482/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

43

36

36

37

37

37

37

38

Proposició no de llei sobre el canvi de
denominació de l’estadi olímpic de Montjuïc pel d’estadi olímpic President Companys (tram. 250-01463/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes.

38

Proposició no de llei sobre la revisió del
procés a Salvador Puig i Antich (tram. 250-01464/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes.

38

Proposició no de llei sobre el cobrament de les indemnitzacions per catàstrofes naturals
amb la màxima celeritat (tram. 250-01465/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre el futur de
Montenegro (tram. 250-01466/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la presentació d’un pla d’aparcaments per a vehicles pesants
de servei públic a Catalunya (tram. 250-01467/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes.
Proposició no de llei sobre el no-cobrament de comissions bancàries per les donacions de
la ciutadania a les ONG (tram. 250-01468/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’establiment
d’un conveni entre la Generalitat i els ajuntaments
catalans per a promoure la creació de tallers de música als centres cívics (tram. 250-01469/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

38

39

39

Proposició no de llei sobre la millora i
l’adequació de la carretera C-221 al pas per la Terra

SUMARI
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Alta (tram. 250-01483/06). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un Codi de deures i drets dels treballadors i treballadores de les petites i petitíssimes empreses (tram.
250-01484/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la negociació d’un salari mínim garantit a les clàusules dels
convenis col·lectius de Catalunya (tram. 250-01485/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la construcció d’accessos al nucli de Dorve, de la Guingueta
d’Àneu (Pallars Sobirà) (tram. 250-01486/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la construcció d’accessos al nucli d’Àrreu, d’Alt Àneu (Pallars
Sobirà) (tram. 250-01487/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la recuperació de l’escola de Pontons (Alt Penedès) (tram. 25001488/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre els dèficits
de subministrament elèctric al sud de la comarca de
l’Anoia, especialment al municipi de Carme (tram.
250-01489/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre els serveis
educatius per a infants de tres a dotze anys als
municipis catalans de menys de cinc-cents habitants (tram. 250-01490/06). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre el desdoblament de l’Eix Empordà - Garrotxa (C-66) en el tram
comprès entre Besalú (Garrotxa) i Bayoles (Pla de
l’Estany) (tram. 250-01491/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la conservació i el manteniment de l’Eix Transversal (C-25) en el
tram comprès entre Vic (Osona) i Vilobí d’Onyar
(Selva) (tram. 250-01492/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre el desdoblament de l’Eix del Congost (C-17) en el tram comprès
entre Vic (Osona) i Ripoll (Ripollès) (tram. 25001493/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

46

Proposició no de llei sobre la construcció d’una autovia al marge esquerre del riu Besòs
(tram. 250-01498/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

47

Proposició no de llei sobre la promoció
d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat als
municipis de muntanya (tram. 250-01499/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

47

44

Proposició no de llei sobre el desdoblament de l’Eix Transversal (C-25) (tram. 250-01500/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes.

47

44

Proposició no de llei sobre la protecció
de la zona de l’aiguabarreig dels rius Segre, Cinca i
Ebre (tram. 250-01501/06). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes.

47

Proposició no de llei sobre el finançament del servei d’acompanyant de transport per a
persones amb mobilitat reduïda severa (tram. 25001502/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

48

44

Proposició no de llei sobre la promoció
d’habitatges de lloguer als municipis de muntanya
(tram. 250-01503/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

48

45

Proposició no de llei sobre l’aplicació
de mesures correctores als municipis de muntanya
per a evitar l’excessiva proliferació de segones residències (tram. 250-01504/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

48

Proposició no de llei sobre el foment
del transport públic als centres de treball (tram. 25001505/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

48

Proposició no de llei sobre la construcció d’un nou centre d’atenció primària a la Sénia
(Montsià) (tram. 250-01506/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

49

Proposició no de llei sobre l’ampliació
del servei d’urgències pediàtriques de la Fundació
Privada Hospital de Mollet, de Mollet del Vallès
(Vallès Oriental) (tram. 250-01507/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

49

Proposició no de llei sobre l’eliminació
de les pudors causades per purins a determinades
comarques (tram. 250-01508/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

49

Proposició no de llei sobre la construcció d’una variant de la carretera BV-2421 a la Palma
de Cervelló (Baix Llobregat) (tram. 250-01509/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes.

49

Proposició no de llei sobre la construcció i la millora de la carretera T-313 en el tram comprès entre Montbrió del Camp i Duesaigües (Baix
Camp) (tram. 250-01510/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

50

43

43

44

45

45

45

Proposició no de llei sobre la tramitació
del Pla director territorial de l’àrea urbana d’Olot (Garrotxa) (tram. 250-01494/06). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes.

46

Proposició no de llei sobre l’elaboració
del Pla territorial parcial de les comarques gironines
(tram. 250-01495/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

46

Proposició no de llei sobre els serveis
educatius per a infants de zero a tres anys als municipis catalans de menys de cinc-cents habitants
(tram. 250-01496/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

SUMARI

Proposició no de llei sobre la creació de
serveis públics d’orientació, mediació i teràpia familiar (tram. 250-01497/06). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes.

43

46
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Proposició no de llei sobre la preservació de l’espai natural del riu Segre al pas per
Balaguer, Vallfogona de Balaguer i Térmens (Noguera) (tram. 250-01511/06). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’estalvi i
l’eficiència en la utilització de l’aigua (tram. 25001512/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre el cost del
desdoblament de l’Eix Llobregat-Cardener (C-55) al
pas per Manresa (Bages) i de l’alliberament de l’Eix
del Llobregat (C-16) en el tram comprès entre Sant
Vicenç de Castellet i Sallent (Bages) (tram. 25001513/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre el manteniment dels serveis del Consorci de Normalització Lingüística del Penedès - Garraf (tram. 250-01514/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes.

50

51

Proposició no de llei sobre la dieta mediterrània (tram. 250-01516/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

51

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un reglament tècnic sanitari específic per a carnissers, xarcuters i cansaladers (tram. 250-01519/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la construcció d’un nou centre d’atenció primària a Alcanar
(Montsià) (tram. 250-01522/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la publicació
formal de la refosa de les modificacions de la relació
de llocs de treball (RLT) del personal funcionari de
l’Administració de la Generalitat i de les successives
modificacions i actualitzacions (tram. 250-01523/06).
Presentació.
Proposició no de llei sobre l’ajust de la
legislació vigent en matèria de joc a l’ús de les noves tecnologies en els jocs propis dels casinos de
Catalunya (tram. 250-01524/06). Presentació.
Proposició no de llei sobre l’acolliment
dels estudiants que són membres de famílies nombroses als beneficis previstos per la Llei de l’Estat
25/1971, del 19 de juny, de protecció de les famílies
nombroses (tram. 250-01525/06). Presentació.

Proposició no de llei sobre l’establiment
de programes d’ajut per a implantar les noves tecnologies en les microempreses (tram. 250-01527/06).
Presentació.

54

Proposició no de llei sobre la creació
d’un pacte per a l’ocupació juvenil amb la participació dels sindicats juvenils de Catalunya (tram. 25001528/06). Presentació.

55

Proposició no de llei sobre l’atorgament
d’ajuts gestionats pel Centre d’Informació i Desenvolupament Empresarials (Cidem) a projectes d’inversió industrial destinats a crear llocs de treball als
municipis del Baix, Mig i Alt Aran (Vall d’Aran) (tram.
250-01529/06). Presentació.

56

Proposició no de llei sobre l’evolució
del consum elèctric a Catalunya (tram. 250-01530/
06). Presentació.

56

Proposició no de llei sobre la creació de
parcs eòlics i de centrals de cogeneració (tram. 25001531/06). Presentació.

57

Proposició no de llei sobre el
reforçament de la interconnexió de la xarxa elèctrica
catalana amb les xarxes de la resta d’Espanya i de
França (tram. 250-01532/06). Presentació.

58

Proposició no de llei sobre el
reforçament de les xarxes de transport i distribució
de l’energia elèctrica (tram. 250-01533/06). Presentació.

59

Proposició no de llei sobre la millora de
la qualitat del subministrament elèctric (tram. 25001534/06). Presentació.

59

Proposició no de llei sobre el foment de
l’estalvi d’energia elèctrica (tram. 250-01535/06).
Presentació.

60

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

61

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi relatiu a les deficiències existents en
matèria de mobilitat en els pobles de menys de cinccents habitants (tram. 250-01537/06). Presentació.

61

Proposició no de llei sobre l’atenció als
pacients de patologies neuromusculars (tram. 25001538/06). Presentació.

62

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

63

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla integral per a la gent gran de Sant Quintí de
Mediona (Alt Penedès) (tram. 250-01540/06). Presentació.

64

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’una proposta de mòduls destinats al finançament
de les residències per a persones amb disminució
integrades dins la xarxa de responsabilitat pública
(tram. 250-01541/06). Presentació.

64

50

51

Proposició no de llei sobre la construcció de dos centres d’atenció primària a Terrassa
(Vallès Occidental) (tram. 250-01518/06). Tramesa a
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

54

50

Proposició no de llei sobre la constitució d’un consorci de les comarques del Camp de
Tarragona i la seva àrea d’influència per a coordinar
les actuacions en infraestructures i la gestió dels
serveis propis (tram. 250-01515/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

Proposició no de llei sobre la retirada
del projecte de construcció d’una bassa artificial a
Capellades (Anoia) i la clausura d’un pou il·legal
(tram. 250-01517/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

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

51

52

52

52

52

53

54
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Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’acció per a incentivar l’activitat econòmica
als pobles de menys de cinc-cents habitants (tram.
250-01542/06). Presentació.
Proposició no de llei sobre la millora
dels serveis públics als pobles de menys de cinccents habitants i l’equiparació home-dona en el món
rural (tram. 250-01543/06). Presentació.
Proposició no de llei sobre la promoció
dels programes de formació del voluntariat de Catalunya (tram. 250-01544/06). Presentació.
Proposició no de llei sobre l’adopció de
mesures per a evitar la inclusió de clàusules discriminatòries per raó de sexe en els contractes esportius (tram. 250-01545/06). Presentació.
Proposició no de llei sobre l’elaboració
de l’Estratègia catalana per a la conservació i l’ús
sostenible de la biodiversitat (tram. 250-01546/06).
Presentació.
Proposició no de llei sobre la paràlisi de
la tramitació dels expedients relatius a la instal·lació
de centrals eòliques en espais PEIN de Catalunya
(tram. 250-01547/06). Presentació.
Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un protocol per a garantir el respecte dels drets
humans de les empreses que produeixen en països
del Tercer Món (tram. 250-01548/06). Presentació.
Proposició no de llei sobre les obres
del centre d’atenció primària de Cappont i del centre
històric de Lleida (Segrià) (tram. 250-01549/06). Presentació.
Proposició no de llei sobre l’execució
de la segona etapa del projecte de recuperació ambiental del riu Anoia (tram. 250-01550/06). Presentació.
Proposició no de llei sobre la creació
d’una xarxa de transport col·lectiu adequada a les
necessitats del territori del Camp de Tarragona
(tram. 250-01551/06). Presentació.
Proposició no de llei sobre les conclusions de la fase d’informació del Pla territorial parcial
de les comarques del Camp de Tarragona (tram.
250-01552/06). Presentació.
Proposició no de llei sobre la redefinició
de la xarxa bàsica de carreteres en el corredor
Montblanc - Tarragona/Salou (tram. 250-01553/06).
Presentació.
Proposició no de llei sobre la creació de
places d’escola bressol a les comarques del Camp
de Tarragona (tram. 250-01554/06). Presentació.
Proposició no de llei sobre la creació de
subvencions per a facilitar als joves l’adquisició
d’habitatges de lloguer i de propietat (tram. 25001555/06). Presentació.
Proposició no de llei sobre l’adopció de
mesures per a fer compatibles les activitats turística
i ramadera a Santa Maria de Corcó (Osona) (tram.
250-01556/06). Presentació.
Proposició no de llei sobre la millora de
les instal·lacions i la dotació de mitjans del parc de
bombers de Torelló (Osona) (tram. 250-01557/06).
Presentació.

SUMARI

Proposició no de llei sobre la proliferació d’espècies animals perjudicials per a l’ecosistema urbà i rural (tram. 250-01558/06). Presentació.

76

Proposició no de llei sobre la creació
d’una xarxa ciclista a Catalunya (tram. 250-01559/
06). Presentació.

77

65

66

3.20.

Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la planificació, l’adjudicació i la creació de centres
docents (tram. 300-00431/06). Presentació.

78

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’educació infantil (tram. 300-00432/06). Presentació.

78

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els ensenyaments obligatoris (tram. 300-00433/06).
Presentació.

78

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els ensenyaments primaris (tram. 300-00434/06).
Presentació.

78

68

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els ensenyaments superiors de règim especial (tram.
300-00435/06). Presentació.

79

69

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els criteris socials i educatius pel que fa a l’entrada
d’alumnes al sistema educatiu (tram. 300-00436/06).
Presentació.

79

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la qualitat educativa (tram. 300-00437/06). Presentació.

79

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les construccions escolars (tram. 300-00438/06).
Presentació.

79

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques sanitàries d’atenció a la salut mental
(tram. 300-00439/06). Presentació.

80

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política sanitària, especialment pel que fa a l’ordenació dels temps de treball (tram. 300-00440/06).
Presentació.

80

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els serveis socials de responsabilitat pública (tram.
300-00441/06). Presentació.

80

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el finançament dels serveis socials de la xarxa de
responsabilitat pública (tram. 300-00442/06). Presentació.

80

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les llistes d’espera dels serveis socials de la xarxa
de responsabilitat pública (tram. 300-00443/06). Presentació.

81

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques d’infància i d’adolescència en situació
de risc social (tram. 300-00444/06). Presentació.

81

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques de suport a les famílies (tram. 30000445/06). Presentació.

81

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política teatral (tram. 300-00446/06). Presentació.

81

66

67

67

69

70

71

72

73

73

74

75

75
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les indústries culturals (tram. 300-00447/06). Presentació.

82

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les llistes d’espera a la sanitat pública (tram. 30000448/06). Presentació. Tramitació pel procediment
d’urgència.

82

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el desplegament de les lleis estatals que afecten els
drets lingüístics (tram. 300-00449/06). Presentació.

82

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política lingüística (tram. 300-00450/06). Presentació.

4.50.

82

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la prevenció sanitària del càncer de mamella (tram.
300-00451/06). Presentació.

83

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el Pla d’estalvi de la despesa farmacèutica (tram.
300-00452/06). Presentació.

83

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el sistema sanitari català amb relació a la immigració
(tram. 300-00453/06). Presentació.

83

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la seguretat alimentària (tram. 300-00454/06). Presentació.

83

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
de l’atenció de l’usuari de la sanitat pública (tram.
300-00455/06). Presentació.

84

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els serveis d’urgència (tram. 300-00456/06). Presentació.

84

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’educació ambiental (tram. 300-00457/06). Presentació.

84

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política mediambiental, especialment pel que fa a
la gestió dels residus (tram. 300-00458/06). Presentació.
Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política mediambiental, especialment pel que fa a
la gestió del litoral (tram. 300-00459/06). Presentació.
Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política energètica, especialment pel que fa a la
gestió dels recursos energètics (tram. 300-00460/06).
Presentació.
Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el procés de reforma del model territorial de Catalunya (tram. 300-00467/06). Presentació i tramitació
pel procediment d’urgència.

4.
4.45.

Composició de la Comissió del Síndic
de Greuges (tram. 400-00014/06). Substitució de diputats.

Control del compliment de la Moció 42/
VI del Parlament de Catalunya, sobre el desenvolupament rural (tram. 340-00118/06). Informe relatiu al
compliment de la Moció.

86

Control del compliment de la Moció 63/
VI del Parlament de Catalunya, sobre el tren d’alta
velocitat (tram. 340-00241/06). Designació de la Comissió competent.

87

Control del compliment de la Moció 64/
VI del Parlament de Catalunya, sobre la instal·lació
d’un escàner a l’Hospital Comarcal Sant Bernabé, de
Berga, i un conveni per a la construcció d’un consultori mèdic a Vilada (Berguedà) (tram. 340-00242/06).
Designació de la Comissió competent.

87

Control del compliment de la Moció 65/
VI del Parlament de Catalunya, sobre la política
mediambiental (tram. 340-00243/06). Designació de
la Comissió competent.

87

Control del compliment de la Moció 66/
VI del Parlament de Catalunya, sobre la situació de
tensió social a les terres de l’Ebre pel rebuig de la
proposta del Pla hidrològic nacional (PHN), la política
de transvasaments del Govern de l’Estat i els projectes d’implantació de l’energia eòlica i d’instal·lació
d’una central tèrmica de cicle combinat a Móra la
Nova (Ribera d’Ebre) (tram. 340-00244/06). Designació de la Comissió competent.

87

Control del compliment de la Moció 67/
VI del Parlament de Catalunya, sobre política ferroviària (tram. 340-00245/06). Designació de la Comissió competent.

87

Control del compliment de la Moció 68/
VI del Parlament de Catalunya, sobre els fons estructurals (tram. 340-00246/06). Designació de la
Comissió competent.

87

Control del compliment de la Moció 69/
VI del Parlament de Catalunya, sobre infraestructures (tram. 340-00247/06). Designació de la Comissió
competent.

88

Control del compliment de la Moció 70/
VI del Parlament de Catalunya, sobre el desenvolupament del Pirineu, especialment pel que fa al turisme i el lleure (tram. 340-00248/06). Designació de la
Comissió competent.

88

Control del compliment de la Moció 71/
VI del Parlament de Catalunya, sobre el sector boví
(tram. 340-00249/06). Designació de la Comissió
competent.

88

Control del compliment de la Resolució
210/VI del Parlament de Catalunya, sobre la política
educativa pel que fa al primer cicle d’educació infantil, de zero a tres anys (tram. 340-00257/06). Designació de la Comissió competent. Tramesa a la Comissió

88

Control del compliment de la Resolució
307/VI del Parlament de Catalunya, sobre el servei
de maternitat de l’Hospital de Sant Antoni Abat, de
Vilanova i la Geltrú (Garraf) (tram. 340-00276/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució.

88

84

85

85

85

INFORMACIÓ
Composició dels òrgans de la cambra

Composició de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost (tram. 400-0003/06).
Renúncia a la vicepresidència. Elecció del vicepresident.

Compliment de resolucions i de
mocions

86

86

Control del compliment de la Resolució
31/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració
d’una llei marc d’orientació de la política agrària cata-
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lana (tram. 340-00277/06). Informe relatiu al compliment de la Resolució.

89

Control del compliment de la Resolució
237/VI del Parlament de Catalunya, sobre el preu del
gasoil en el sector primari (tram. 340-00278/06). Informe relatiu al compliment de la Resolució.

89

Control del compliment de la Resolució
238/VI del Parlament de Catalunya, sobre un conveni
de col·laboració per a la millora i la recuperació de la
Sala d’Argentona (Maresme) (tram. 340-00279/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució.
Control del compliment de la Resolució
311/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració d’un programa d’assessorament i ajut domiciliari
a les famílies dels infants infectats de sida per a
garantir l’administració correcta de la teràpia
antiretroviral contra aquesta malaltia (tram. 34000280/06). Informe relatiu al compliment de la Resolució.
4.53.
4.53.05.

4.53.10.

89

90

Sol·licitud de compareixença de l’agrupació de familiars de desapareguts Inter Sos davant
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
perquè informi dels propòsits que mouen aquesta
associació i la problemàtica que presenta la recerca
de persones que desapareixen sense motius evidents (tram. 356-00308/06). Sol·licitud i tramesa a la
Comissió.

4.70.
4.70.10.

91

Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Sol·licitud de nomenament d’una ponència conjunta per a l’elaboració de la Proposició
de llei de prevenció de la violència de gènere (tram.
202-00100/06).
90

91

Activitat parlamentària
Convocatòries

Sessió plenària núm. 32, convocada
per al dia 18 d’abril de 2001.
4.67.

91

Sessions informatives de membres
del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme, sol·licitada pel
conseller d’Indústria, Comerç i Turisme, per a informar sobre les línies d’acció de govern del seu departament pel que fa a la política de turisme (tram. 35500014/06). Substanciació.
4.55.
4.55.15.

Compareixences i sessions informatives en les comissions
Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana perquè informi sobre l’actuació
d’efectius del cos de Mossos d’Esquadra contra una
concentració d’estudiants de secundària (tram. 35600213/06). Rebuig de la sol·licitud.

Sol·licitud de compareixença del conseller d’Indústria, Comerç i Turisme davant la Comissió
d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme perquè informi de les actuacions fetes per a aconseguir la producció dels trens d’alta velocitat (AVE) en instal·lacions industrials catalanes (tram. 356-00309/06).
Sol·licitud i tramesa a la Comissió.

93

Comunicacions del president de la
Generalitat i del Govern
Altres comunicacions

Certificat de l’acord pel qual el Govern
no dóna la conformitat a la tramitació d’una proposició de llei (tram. 202-00091/06).

93

91

NOTA:
Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament
de Catalunya són una reproducció fidel dels documents originals entrats al Registre.
Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició
europea ECF), en compliment del que estableix la Resolució
124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat
en el Parlament i en els departaments de la Generalitat,
adoptada el 30 d’abril de 1990.
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1.

1.10.

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

Resolució 497/VI del Parlament de Catalunya, sobre la documentació militar
generada a Catalunya, especialment
la relativa al procés de Lluís Companys

RESOLUCIONS

Tram. 250-00943/06

Resolució 496/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’arxiu central administratiu de la Delegació del Govern de la
Generalitat a Tarragona
Tram. 250-00780/06

Adopció: Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern
Local
Sessió núm. 14, 14.03.2001, DSPC-C 145

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT I GOVERN LOCAL
La Comissió d’Organització i Administració de la
Generalitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia
14 de març de 2001, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre l’arxiu central administratiu
de la Delegació del Govern de la Generalitat a Tarragona (tram. 250-00780/06), presentada pel Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya,
i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 13225).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i presentar-li, en el termini de sis mesos, un projecte d’arxiu central administratiu de la Delegació
del Govern de la Generalitat a les comarques de Tarragona.
Palau del Parlament, 14 de març de 2001
La presidenta
M. Eugènia Cuenca i Valero

El secretari
Joan Ridao i Martín

Adopció: Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern
Local
Sessió núm. 14, 14.03.2001, DSPC-C 145

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT I GOVERN LOCAL
La Comissió d’Organització i Administració de la
Generalitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia
14 de març de 2001, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre l’accés i la publicitat de la documentació relativa al procés de Lluís Companys
(tram. 250-00943/06), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14720).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Fer les gestions pertinents davant el Govern de
l’Estat i aprofundir en les actuacions dutes a terme
fins ara per aconseguir que es posi a l’abast de tota
la ciutadania el patrimoni documental militar de
Catalunya, i especialment la documentació custodiada per la Secció Bis d’Informació Militar de l’Estat Major de l’Exèrcit relativa al procés de Lluís
Companys, en el període que va des de l’agost fins
a l’octubre de 1940, i també la correspondència
existent de la Capitania General de Catalunya i altres documents pertinents.
2. Palesar al Ministeri de Defensa la necessitat de
crear un arxiu militar a Catalunya on es dipositi tota
la documentació generada pels òrgans militars amb
seu a Catalunya des del segle XVIII fins a l’actualitat, en virtut del que disposa l’article 4 del Reial
decret 2598/98, d’arxius militars.
Palau del Parlament, 14 de març de 2001
La presidenta
M. Eugènia Cuenca i Valero

El secretari
Joan Ridao i Martín

1.10.
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nes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 13223).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució 498/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’accés a la documentació judicial dels tribunals militars per
mitjà d’arxius públics
Tram. 250-00944/06

Adopció: Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern
Local
Sessió núm. 14, 14.03.2001, DSPC-C 145

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ
GENERALITAT I GOVERN LOCAL

DE LA

La Comissió d’Organització i Administració de la
Generalitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia
14 de març de 2001, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre el traspàs de la documentació
judicial dels tribunals militars a l’Arxiu Nacional de
Catalunya (tram. 250-00944/06), presentada pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari
de Convergència i Unió (reg. 14730).

RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fer les gestions pertinents perquè les obres de millora
a la biblioteca de l’Estat de la ciutat de Tarragona es portin a terme en el termini més breu possible amb l’objectiu
d’adequar-ne els espais i els serveis.
b) Aplicar-hi, d’una manera progressiva i d’acord
amb les disponibilitats pressupostàries, els resultats
de l’estudi d’organització pel que fa a les plantilles
de les biblioteques públiques estatals.
Palau del Parlament, 15 de març de 2001
La secretària
M. Caridad Mejías

El president de la Comissió
Joaquim Ferrer i Roca

Resolució 531/VI del Parlament de Catalunya, sobre la biblioteca pública de
l’Estat de la ciutat de Girona

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

Tram. 250-00815/06

RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les
gestions necessàries davant el Govern de l’Estat i el
Consell General del Poder Judicial per garantir que
els sumaris dels tribunals militars arxivats definitivament que es troben a Catalunya es posin a l’abast
de la ciutadania per mitjà dels arxius que designi la
Generalitat, d’acord amb el mandat de les Corts
Generals i en virtut de la competència exclusiva de
la Generalitat en matèria d’arxius.
Palau del Parlament, 14 de març de 2001
La presidenta
M. Eugènia Cuenca i Valero

El secretari
Joan Ridao i Martí

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 18, 15.03.2001, DSPC-C 147

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL
La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 15 de març de 2001, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre les biblioteques públiques de
Girona, Lleida i Tarragona, presentada per la Sra. M.
Dolors Nadal i Aymerich, juntament amb cinc altres
diputats del Grup Parlamentari Popular (tram. 25000815/06), i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 13214).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

Resolució 530/VI del Parlament de Catalunya, sobre la biblioteca pública de
l’Estat de la ciutat de Tarragona
Tram. 250-00783/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 18, 15.03.2001, DSPC-C 147

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

1.10.

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 15 de març de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la biblioteca pública de
Tarragona, presentada pel Sr. Daniel Sirera i Bellés,
juntament amb quatre altres diputats del Grup Parlamentari Popular (tram. 250-00783/06), i les esme-

a) Fer les gestions pertinents a fi que les obres de
millora a la biblioteca pública de l’Estat de la ciutat
de Girona es portin a terme en el termini més breu
possible, amb l’objectiu d’adequar-ne els espais i
els serveis.
b) Aplicar-hi, d’una manera progressiva i d’acord
amb les disponibilitats pressupostàries, els resultats
de l’estudi d’organització pel que fa a les plantilles
de les biblioteques públiques estatals.
Palau del Parlament, 15 de març de 2001
La secretària
M. Caridad Mejías

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

El president de la Comissió
Joaquim Ferrer i Roca

Núm. 173

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

17 d’abril de 2001
11

com les característiques físiques, territorials, tècniques i econòmiques i de criteris de gestió de la mobilitat sostenible, i, a aquest fi, ha de determinar:
1.15.

MOCIONS

Primer. Les mesures necessàries per a aprofundir i
assolir l’homogeneïtzació i la reducció dels peatges.

Moció 72/VI del Parlament de Catalunya, sobre el capteniment del Govern
en matèria de peatges

Segon. El cost del rescat o la supressió, total o parcial, dels peatges en trams amb una gran incidència
en el territori.

Tram. 302-00094/06

Tercer. Els criteris de priorització dels trams susceptibles de rescat o de supressió, total o parcial,
dels peatges, en funció de l’afectació territorial, de
les vies alternatives i de la gestió de la mobilitat
sostenible.

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 31, 29.03.2001, DSPC-P 49

PLE DEL PARLAMENT
El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 29 de
març de 2001, d’acord amb els articles 130 i concordants del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre el
seu capteniment en matèria de peatges (tram. 30200094/06), presentada pel diputat Sr. Joan Ridao i
Martín, del G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel G. P. Socialistes Ciutadans pel Canvi (reg. 21513), pel G. P. Popular
(reg. 21565) i pel G. P. de Convergència i Unió (reg.
21575).
Finalment, d’acord amb el que estableixen els articles 130 i 135 del Reglament, ha aprovat la següent
MOCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a portar
a terme, d’acord amb les conclusions del Grup de
Treball per a la Reordenació del Peatges (resolucions 252/V i 172/VI), en el termini de sis mesos, les
actuacions següents:
a) Definir, en coordinació amb el Govern de l’Estat,
un nou model estatal d’infraestructures solidàriament sostenible i respectuós amb el creixement econòmic i social de Catalunya i del conjunt de l’Estat
per al proper quinquenni. Aquest nou model ha de
tenir entre els seus objectius el d’igualar progressivament la proporció de vies ràpides gratuïtes i de
peatge de Catalunya amb la mitjana estatal, atesa la
transcendència de la xarxa de carreteres de Catalunya en el conjunt de l’Estat i de la Unió Europea.
b) Adoptar, d’acord amb el Govern de l’Estat, un pla
d’inversió en autovies gratuïtes a Catalunya que inclogui els trams o recorreguts de nova construcció i
els desdoblaments de les carreteres existents actualment, i en detalli els terminis d’execució, tenir en
compte aquest pla en els pressupostos generals de
l’Estat per al 2002 i instar alhora el Govern de l’Estat a continuar impulsant les inversions en autovies
gratuïtes a Catalunya i a incrementar les partides
necessàries en els pressupostos generals de l’Estat
per al 2002, d’acord amb el Pla d’inversions de
l’Estat per al proper quinquenni.
c) Adoptar un programa d’actuació sobre els peatges de Catalunya, ja siguin de titularitat de l’Estat o
de la Generalitat. Aquest programa ha de fer una
estimació d’objectius i terminis considerant factors

d) Negociar amb les empreses concessionàries
d’autopistes a Catalunya un marc estable per al
desenvolupament de llur activitat, amb l’objectiu de
mantenir l’equilibri economicofinancer de la concessió i preveient les compensacions i cessions que
han d’efectuar les dues parts, tenint en compte:
Primer. Les mesures que puguin derivar de l’aplicació i el desenvolupament del Programa d’actuació
sobre els peatges de Catalunya.
Segon. La necessitat que la revisió dels convenis
amb les concessionàries es faci amb l’objectiu de
vetllar perquè es mantingui l’equilibri economicofinancer.
Tercer. Les possibilitats de negocis alternatius per a
les empreses concessionàries.
Quart. La necessitat que es garanteixin els llocs de treball dels empleats de les empreses concessionàries.
e) Adoptar i, si escau, negociar amb el Govern de
l’Estat les mesures necessàries per a:
Primer. Vincular a l’aplicació de les mesures indicades en els punts anteriors, amb la prioritat deguda,
els recursos corresponents del Fons per a l’homogeneïtzació, el rescat selectiu i la subvenció de peatges, la creació del qual ha estat proposada pel Parlament de Catalunya a les Corts Generals.
Segon. Evitar que l’increment de l’IVA del 7% al
16%, com a conseqüència de la sentència del Tribunal de Justícia de la Comunitat Europea, recaigui
sobre l’usuari.
Tercer. Establir, d’acord amb el Decret de congelació de tarifes i peatges a Catalunya, un nou sistema
de revisió de les tarifes que prevegi com a factor
corrector, en benefici dels usuaris, els increments
de trànsit obtinguts anualment respecte a les previsions inicials contingudes en els plans econòmics i
financers aprovats per a cadascuna de les concessions.
Quart. No incrementar les autopistes i vies de peatge existents actualment, llevat de les ja planificades.
f) Negociar amb el Govern de l’Estat, a partir de la
negociació dels pressupostos generals de l’Estat per
al 2001, l’adopció d’una política pressupostària i

1.15.
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d’inversions en matèria d’infraestructures viàries
que tingui en compte el PIB català i el seu creixement previsible, amb l’objectiu d’assolir en el termini de deu anys un estoc de capital públic mínim
del 80% de la mitjana estatal.
g) Incorporar en la negociació del nou model de finançament autonòmic el factor de reequilibrament
territorial del cost dels peatges com a criteri per a la
distribució de la recaptació dels tributs de l’Estat,
especialment dels impostos indirectes.
h) Aprovar, d’acord amb el Govern de l’Estat, dins
el marc del Contracte-programa de l’Autoritat del
Transport Metropolità (ATM), un pla d’inversions
en matèria de transport públic col·lectiu, per a executar-lo a partir de l’any 2002.
Palau del Parlament, 29 de març de 2001
La secretària primera
Carme Valls i Llobet

partir de l’estudi de les inspeccions de treball per
infraccions en matèria de discriminació per raó de
sexe.
c) Impulsar i fomentar la divulgació de la informació que han de tenir les treballadores i els treballadors i les empresàries i els empresaris sobre la legislació vigent en matèria de discriminació per raó de
sexe, sobre la igualtat de drets i deures, que el Govern ha de garantir i divulgar, i sobre els recursos
existents, per permetre no solament fer paleses les
discriminacions per raó de sexe, sinó també prevenir-les i evitar-les.
d) Organitzar i potenciar, en el si de la Inspecció de
Treball, els serveis de suport necessaris per a permetre l’exercici eficient de l’activitat inspectora
d’anàlisi i d’investigació del nombre creixent de
denúncies de discriminacions per raó de sexe.

El president del Parlament
Joan Rigol i Roig

Palau del Parlament, 29 de març de 2001
El secretari segon
El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual
Joan Rigol i Roig

Moció 73/VI del Parlament de Catalunya, sobre les discriminacions per raó
de sexe en els llocs de treball

Moció 74/VI del Parlament de Catalunya, sobre la situació sociolaboral de
les dones i les polítiques d’igualtat

Tram. 302-00096/06

Aprovació: Ple del Parlament

Tram. 302-00099/06

Sessió núm. 31, 29.03.2001, DSPC-P 49

Aprovació: Ple del Parlament

PLE DEL PARLAMENT
El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 29 de
març de 2001, d’acord amb els articles 130 i concordants del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre
les discriminacions per raó de gènere en els llocs de
treball (tram. 302-00096/06), presentada per la diputada Sra. Carme Valls i Llobet, del G. P. Socialistes
- Ciutadans pel Canvi, i les esmenes presentades pel
G. P. Popular (reg. 21567) i pel G. P. de Convergència i Unió (reg. 21579).
Finalment, d’acord amb el que estableixen els articles 130 i 135 del Reglament, ha aprovat la següent
MOCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Promoure que el Consell de Treball, d’acord amb
la informació que rebi de l’Observatori del Mercat
de Treball, analitzi la situació de les dones en relació amb el mercat de treball i plantegi propostes
d’actuació, en el marc de les competències del Departament de Treball, especialment destinades a garantir la igualtat d’oportunitats en el mercat laboral.

1.15.

b) Presentar-li, dins el primer semestre de cada any,
un informe anual sobre la situació de les dones en
el mercat laboral i sobre el grau d’inserció que hi
han assolit, incloses les activitats professionals on
fins ara es troba subrepresentada, i analitzi les situacions on es produeixen discriminacions laborals, a

Sessió núm. 31, 29.03.2001, DSPC-P 49

PLE DEL PARLAMENT
El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 29 de
març de 2001, d’acord amb els articles 130 i concordants del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la
situació sociolaboral de les dones i les polítiques
d’igualtat a Catalunya (tram. 302-00099/06), presentada per la diputada Sra. Dolors Comas
d’Argemir i Cendra, del G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V), i les esmenes presentades pel
G. P. Popular (reg. 21566) i pel G. P. de Convergència i Unió (reg. 21578).
Finalment, d’acord amb el que estableixen els articles 130 i 135 del Reglament, ha aprovat la següent
MOCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fomentar la incorporació de dones en ocupacions tradicionalment reservades als homes, mitjançant l’impuls d’una nova cultura d’empresa que assumeixi que les diferents ocupacions poden ésser
efectuades indistintament per dones o per homes.
En aquesta línia, el Parlament insta el Govern a fomentar la participació de dones en els ensenyaments i els cursos de formació ocupacional de contingut tècnic i industrial corresponents a ocupacions on les dones es troben subrepresentades.
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b) Impulsar la creació de nous filons d’ocupació en
els serveis comunitaris, socials i personals, amb la
participació dels agents socials i la col·laboració
dels ajuntaments, per equiparar la taxa d’ocupació
d’aquests serveis amb la de la Unió Europea i
contribuir a incrementar la participació laboral femenina.

h) Fomentar la conscienciació de la societat sobre
la possible reorganització dels horaris actuals amb
vista a fer possibles noves formes de repartiment
del temps de treball i a propiciar una millor conciliació de les activitats laborals amb les familiars i
participatives, tant en el cas de les dones com en el
cas dels homes.

c) Promoure programes específics per a la formació
i la inserció laboral de les dones que tenen dificultats especials per incorporar-se al mercat laboral, i
procurar que les dones immigrants estrangeres hi
puguin optar en condicions d’igualtat.

Palau del Parlament, 29 de març de 2001

d) Fer campanyes de sensibilització empresarial
amb l’objectiu d’aconseguir una acceptació i un
coneixement més profunds de les capacitats i les
qualificacions professionals de les dones, que permetin d’incrementar-ne la contractació i la promoció professional, i informar tant les treballadores i
els treballadors com l’empresariat sobre la legislació vigent en matèria d’igualtat d’oportunitats i sobre les mesures que afavoreixen l’ocupació i la promoció laboral de les dones, i divulgar i garantir en
aquest mateix àmbit la igualtat de drets i deures entre les dones i els homes.
e) Organitzar i potenciar, en el si de la Inspecció de
Treball, els serveis de suport necessaris i adequats
per a permetre l’exercici eficaç i eficient de l’activitat inspectora d’anàlisi i d’investigació del nombre
creixent de denúncies de discriminacions per raó de
sexe.
f) Promoure que el Consell de Treball, d’acord amb
la informació que rebi de l’Observatori del Mercat
de Treball, respectant en tot cas el principi d’autonomia de les parts, recomani que en l’àmbit de la
negociació col·lectiva:
Primer. Es plantegi la necessitat de crear una Taula
de Negociació de Polítiques d’Igualtat.
Segon. Es revisin els sistemes de classificació i valoració dels llocs de treball per garantir la igualtat
de dones i homes en l’assignació i l’exercici d’ocupacions, especialment pel que fa a l’enquadrament
professional i al règim retributiu salarial.
Tercer. S’estudiï algun tipus de clàusula sectorial
que vetlli per la igualtat entre les dones i els homes
en les contractacions i en la promoció professional.
Quart. S’estableixin mecanismes que permetin vigilar i controlar, i també prevenir, les situacions de
possibles discriminacions per raó de sexe.
Cinquè. Es creiïn, mitjançant la negociació col·lectiva i acords sectorials i d’empresa, assessories
per la igualtat i comissions per al seguiment i l’assessorament en polítiques d’igualtat.

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

Moció 75/VI del Parlament de Catalunya, sobre la lluita contra la violència
domèstica
Tram. 302-00097/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 31, 29.03.2001, DSPC-P 49

PLE DEL PARLAMENT
El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 29 de
març de 2001, d’acord amb els articles 130 i concordants del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la
lluita contra la violència domèstica (tram. 3020097/06), presentada per la diputada Sra. M. Dolors
Nadal i Aymerich, del G. P. Popular, i les esmenes
presentades pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel
Canvi (reg. 21514), pel G. P. de Convergència i
Unió (reg. 21537), pel G. P. d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 21558) i pel G. P. d’Iniciativa
per Catalunya - Verds (IC-V) (reg. 21560).
Finalment, d’acord amb el que estableixen els articles 130 i 135 del Reglament, ha aprovat la següent
MOCIÓ
I. Avaluació del Protocol interdepartamental d’atenció a la dona maltractada en l’àmbit de la llar
El Parlament de Catalunya insta el Govern a avaluar
el Protocol interdepartamental d’atenció a la dona
maltractada en l’àmbit de la llar, i a presentar els
resultats de l’avaluació davant la Comissió d’Estudi
de Seguiment del Procés d’Equiparació DonaHome, en el termini de dos mesos. Atès que el Protocol esmentat no preveia els mecanismes d’avaluació, que la responsabilitat d’aplicar-lo implica diversos departaments i que afecta àrees d’actuació
diferents, l’informe ha d’incloure:

Sisè. S’afavoreixi, en el cas de les ocupacions tradicionalment reservades als homes, la contractació de
dones, i especialment de dones joves.

a) Una avaluació de les necessitats a què s’ha volgut donar resposta, que ha d’incorporar indicadors
qualitatius i quantitatius i ha d’indicar les fonts de
recollida de dades.

g) Promoure acords de les administracions de Catalunya orientats a impulsar la col·laboració dels homes en totes les tasques familiars que resultin
exemplificadors per a les empreses privades.

b) Una avaluació de l’aplicació del Protocol que
permeti conèixer quines accions concretes s’han
posat en marxa i quines accions concretes s’han
complert, especificant les partides pressupostàries

1.15.
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que hi ha destinat cadascun dels departaments durant els exercicis del 1998, del 1999 i del 2000, en
cadascun dels sistemes següents:
Primer. D’informació no formal.
Segon. D’informació formal.
Tercer. De denúncies.
Quart. D’atenció social.
Cinquè. Sanitari.
Sisè. Judicial.
Setè. D’assessorament legal.
Vuitè. De protecció.
Novè. D’acompanyament.
Desè. De prevenció.
c) Una avaluació dels resultats, tant pel que fa als
objectius instrumentals de creació d’infraestructures i dotació de mitjans, materials i humans, com pel
que fa a objectius finals assolits que en justifiquin
l’aplicació i els recursos invertits.
II. Ampliació del Pla integral de prevenció de la violència de gènere i d’atenció a les dones que la
pateixen
El Parlament de Catalunya reitera íntegrament el
contingut de la seva Moció 15/VI, sobre la violència de gènere, aprovada pel Ple el dia 27 d’abril de
2000, i, en el mateix sentit, insta el Govern a incloure en el Pla integral de prevenció de la violència de
gènere i d’atenció a les dones que la pateixen les
mesures següents, que concreten l’acció per a lluitar contra la violència domèstica i per a prevenir-la.
a) Mesures en matèria de prevenció, difusió i sensibilització
Primera. S’ha de promoure que les institucions públiques i privades dedicades a l’ensenyament preparin materials dirigits a la coeducació, adequats
per a cada etapa de l’aprenentatge, i que els utilitzin
en llur tasca docent, per tal de difondre entre els
col·lectius d’alumnes el rebuig de la violència contra les dones.
Segona. S’ha de posar a disposició de tots els centres escolars de Catalunya els treballs que amb l’objectiu de lluitar contra la violència domèstica publiquin tant l’Administració de la Generalitat com
altres organitzacions i col·lectius compromesos en
la desaparició de la violència contra la dona.
Tercera. Per tal com els mitjans de comunicació solen emetre conceptes estereotipats que impliquen
superioritat d’un sexe i subordinació de l’altre, el
Govern ha de col·laborar amb els mitjans de comunicació públics i privats amb la finalitat que vetllin
permanentment per evitar imatges i valors que promoguin o justifiquin la violència contra les dones o
que transmetin continguts sexistes o violents.

1.15.

Quarta. El Govern, atès que la publicitat ocupa gran
part dels espais en tots els mitjans de comunicació,
ha de donar incentius a les agències de publicitat i

als mitjans de comunicació que es mostrin més compromesos amb la no-violència.
Cinquena. Vist que freqüentment es frivolitza sobre
la violència contra la dona i s’oblida volgudament
que aquesta violència mata tot sovint, s’han de fer
campanyes, més enllà de les que coincideixen amb
el dia 8 de març i amb el dia 25 de novembre, que
incideixin profundament en la sensibilització de la
societat sobre la gravetat real d’aquest problema i
que provoquin el rebuig social espontani contra la
violència de gènere.
Sisena. S’han d’impulsar mesures per millorar la
col·laboració dels ciutadans en la denúncia de les
situacions d’agressions de dones de què són coneixedors.
Setena. Els materials elaborats per difondre els drets
i els recursos amb què compten les dones per afrontar els maltractaments s’han de distribuir aprofitant
la xarxa de centres d’assistència primària, la xarxa
hospitalària, la xarxa de centres dependents del
Departament de Benestar Social i les altres xarxes
de què es disposa.
Vuitena. S’ha d’elaborar i difondre un manual per
als professionals de la justícia sobre la manera com
poden actuar en els casos de maltractaments de dones, que ha d’incloure no solament la legislació
aplicable, sinó també la jurisprudència dictada en
aquesta matèria.
b) Mesures en matèria d’educació i formació
Primera. S’ha de perseguir que la no-violència contra les dones arribi a ser connatural en l’infant i en
l’adolescent i, amb vista a això, s’han de prendre
les mesures necessàries perquè tots els currículums
escolars dels zero als setze anys continguin els conceptes transversals de l’educació per a la igualtat
d’oportunitats entre sexes i de l’educació per a la
pau.
Segona. S’ha d’incloure en els barems per a qualificar la qualitat dels centres d’ensenyament l’educació en els valors de la igualtat, el respecte i la noviolència.
Tercera. S’han d’incloure en els cursos de formació
i reciclatge d’educadors continguts sobre prevenció
de la violència contra les dones en els temes relatius a la igualtat d’oportunitats.
Quarta. S’han d’incloure en els programes d’educació d’adults continguts sobre prevenció de la violència contra les dones en els temes relatius a la
igualtat d’oportunitats.
Cinquena. S’ha d’incrementar en la formació impartida per l’Escola de Policia de Catalunya als membres del Cos de la Policia Autonòmica - Mossos
d’Esquadra el nombre de mòduls formatius que es
refereixen a la lluita contra la violència que pateixen les dones amb vista a millorar la qualitat de
l’atenció i de l’assistència que es presta a les víctimes.
Sisena. Per tal com els professionals dels serveis
socials són els que estan més freqüentment en con-
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tacte amb dones víctimes de la violència, s’han
d’impartir cursos específics que els formin i els sensibilitzin per millorar l’atenció i l’assistència
d’aquestes dones.
Setena. S’han d’establir convenis de col·laboració
amb els col·legis d’advocats, de notaris, de graduats
socials, de procuradors i d’altres professionals relacionats amb el món del dret perquè s’imparteixin
cursos de formació i sensibilització dels membres
d’aquestes entitats en matèria de violència contra
les dones.
c) Mesures en matèria de recursos socials
Primera. Atès que la major part del territori català
està desproveïda de cases d’acollida per a dones i
que, on n’hi ha, tenen poques places, s’ha d’incrementar el nombre de cases d’acollida, pisos tutelats
i pisos pont, partint del paràmetre que a Catalunya
un 10% de les dones són objecte de maltractaments
físics o psíquics.
Segona. S’ha de facilitar orientació individualitzada a totes les dones acollides perquè puguin accedir a cursos de formació professional dirigits a integrar-les en el món laboral.
Tercera. S’han de dotar unitats específiques d’atenció psicosocial per a dones víctimes de la violència,
que han d’ésser ateses per personal format per lluitar contra els maltractaments.
Quarta. S’ha de potenciar el servei telefònic
d’emergència, actiu les vint-i-quatre hores del dia,
per informar les dones víctimes de la violència i
canalitzar-ne les demandes. Aquest servei ha d’ésser atès per personal format específicament en la
lluita contra els maltractaments.
Cinquena. S’ha d’elaborar, amb la participació del
món associatiu, un manual informatiu que reculli normes i recomanacions sobre la resposta adequada davant la violència sexual i familiar i que especifiqui
els recursos legals i socials amb què compten les dones victimitzades, i se li ha de donar la major difusió.
Sisena. S’han d’establir les mesures de col·laboració
necessàries amb els serveis sanitaris, socials,
policials i judicials perquè les víctimes de la violència de gènere rebin una atenció integral.
Setena. S’han de fixar uns barems específics per facilitar l’accés a habitatges socials de les dones víctimes de maltractaments, per mitjà d’habitatges socials amb lloguers de renda baixa o per mitjà de la
possibilitat de compra en condicions especials.
Vuitena. S’ha de donar prioritat, en les convocatòries de subvencions per a organitzacions no governamentals, als programes orientats a l’atenció, la rehabilitació i el seguiment de les víctimes de la violència contra la dona, i a prestar-los el suport
psicosocial que necessitin.
Novena. S’ha d’impulsar la creació de «punts de trobada» on puguin tenir lloc les visites de les mares i
dels pares als fills menors dels quals estiguin separats, en el supòsit que hi hagi antecedents de violència
en la parella, i dotar-los de personal qualificat.

Desena. S’ha de potenciar l’actuació de les mediadores socials que treballen en l’Associació de Dones Veïnals, que d’una manera voluntària escolten i
orienten les dones maltractades que entren en contacte amb les associacions de veïns.
Onzena. S’ha d’accelerar la creació del fons de garantia de pensions impagades per als supòsits de
separació, divorci o trencament de parella, quan
l’agressor no pagui les pensions establertes per a la
dona o els fills.
d) Mesures en matèria de sanitat
Primera. S’ha de difondre, tant a la xarxa hospitalària de salut com als centres d’atenció primària, un
protocol sanitari que permeti donar resposta integral a les dones víctimes d’agressions sexuals i de
maltractaments.
Segona. S’ha d’elaborar i difondre un protocol
d’identificació de lesions psíquiques, per tal que
puguin ser tractades des del mateix moment en què
s’interposi la denúncia de maltractaments.
Tercera. S’han d’incloure en l’àmbit dels Serveis
d’Atenció Primària de Salut programes per a la
prevenció de la violència contra les dones.
Quarta. S’han de desenvolupar cursos de formació i
de sensibilització per als professionals sanitaris que
intervinguin en l’atenció a les dones víctimes de la
violència.
Cinquena. El Departament de Sanitat i Seguretat
Social ha de proporcionar informació a les dones
víctimes de la violència, mitjançant els serveis
d’atenció al pacient, sobre els recursos al seu abast.
Sisena. S’han d’incrementar els programes de tractament psicològic per a les persones que maltracten, per tal d’afavorir-ne la rehabilitació i la
resocialització, i com a suport complementari de
l’ajut psicològic facilitat a llurs víctimes.
e) Mesures en matèria de detecció i control estadístic
Primera. S’ha de crear un protocol estadístic que
faciliti la tasca de recollida de dades sobre violència
domèstica en els àmbits social, sanitari, judicial i
policial. La utilització d’aquest protocol ha de permetre investigar i treure conclusions sobre les causes, la incidència, la freqüència, les formes i les
conseqüències de la violència contra les dones, i
també sobre la victimització a Catalunya.
Segona. S’ha d’incrementar la col·laboració amb totes les administracions públiques, les universitats i
la comunitat científica en les investigacions sobre
les causes que donen lloc als comportaments violents en l’àmbit familiar, per tal com és la forma més
comuna de les agressions contra les dones.
III. Avaluació contínua del Pla integral de prevenció de la violència de gènere i d’atenció a les dones
que la pateixen
1. L’Institut Català de la Dona és l’ens responsable
de coordinar i posar en pràctica totes les mesures
que determina el Pla integral, per a la qual cosa ha
de comptar amb la col·laboració de tots els departa-

1.15.

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

17 d’abril de 2001

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 173

16

ments de la Generalitat, en coordinació amb les diferents administracions estatals i locals, les organitzacions no governamentals, les associacions i els
col·lectius professionals, de manera que es pugui
aconseguir una acció coordinada entre totes les
parts implicades en l’atenció a les víctimes de la
violència. Aquesta interacció és fonamental perquè
les mesures contingudes en el Pla siguin efectives.
2.a) S’ha de fer un seguiment de l’aplicació i el desenvolupament del Pla integral que permeti de fer-ne
l’avaluació contínua dels progressos, mitjançant
indicadors quantitatius i qualitatius que serveixin
de punt de referència per a mesurar el grau de compliment i d’implicació dels diferents departaments i
organismes en l’execució i el desenvolupament dels
objectius.
b) Per portar a terme l’avaluació contínua del Pla i
conèixer-ne el grau de compliment, s’ha de valorar
semestralment quines actuacions s’han realitzat,
quins objectius s’han aconseguit i quins no, i s’han
de trametre les avaluacions a la Comissió de Seguiment del Procés d’Equiparació Dona-Home del Parlament.
c) Els resultats de les valoracions a què es refereix
la lletra b indicaran, tenint en compte l’impacte que
es va produint en les estructures i actituds socials i
la modificació de les pautes de comportament col·lectiu, les polítiques que cal modificar i les correccions que cal fer en les mesures que només poden
tenir resultat a mitjà i a llarg termini.
3. El Departament de la Presidència ha de presentar
a la Comissió de Seguiment del Procés d’Equiparació Dona-Home del Parlament, en finalitzar la vigència de l’esmentat Pla, un informe que reculli
l’avaluació de l’aplicació del Pla i del grau de compliment aconseguit.
IV. Vigència del Pla integral de prevenció de la violència de gènere i d’atenció a les dones que la pateixen
Les mesures que determina l’apartat II per a lluitar
contra la violència en l’àmbit de la llar, atès que
s’han de complementar amb el Pla d’actuació del
Govern per a la igualtat d’oportunitats per a les dones, han de tenir la mateixa vigència que aquest Pla.
V. Finançament del Pla integral de prevenció de la
violència de gènere i d’atenció a les dones que la
pateixen

1.15.

1. Les mesures incloses en el Pla integral han d’ésser finançades pels departaments afectats amb càrrec, prioritàriament, a les partides de despesa corrent la disminució de les quals no pertorbi el funcionament normal del servei als ciutadans. Amb
aquesta finalitat, la Comissió Permanent Interdisciplinària contra la Violència de Gènere, creada pel
Decret 26/2001, del 23 de gener, ha d’indicar la llista de transferències entre partides pressupostàries
que cal fer en els pressupostos de la Generalitat per
a l’any 2001, i també les dotacions que s’hauran
d’incloure en els propers pressupostos.

2. L’Institut Català de la Dona ha d’elaborar un pla
que permeti racionalitzar i optimitzar els recursos
disponibles per a atendre les dones víctimes de la
violència.
VI. Pla d’actuació del Govern per a la igualtat
d’oportunitats per a les dones
El Parlament de Catalunya, amb relació al Pla d’actuació del Govern per a la igualtat d’oportunitats
per a les dones, insta el Govern a:
a) Fer l’avaluació de les accions que ha portat a terme dins el III Pla d’actuació (1998-2000), i dels
objectius complerts, i a presentar-ne el resultat, en
el termini de dos mesos, a la Comissió de Seguiment
del Procés d’Equiparació Dona-Home del Parlament.
b) Elaborar el IV Pla d’actuació i presentar-lo a la
Comissió de Seguiment del Procés d’Equiparació
Dona-Home del Parlament.
VII. Modificació de la legislació en matèria de violència domèstica
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a modificar l’article 2.1 del Decret 26/2001, del 23 de
gener, pel qual es crea la Comissió Permanent Interdisciplinària contra la Violència de Gènere –que té
com a objectiu l’elaboració, el seguiment i l’avaluació d’un pla integral de prevenció de la violència
de gènere i d’atenció a les dones que la pateixen–,
per incloure en la composició de la Comissió representants de tots els departaments que integren el
Govern i permetre que, mitjançant els conductes
pertinents, participi en els treballs de la Comissió
una representació del món associatiu que treballa
en la lluita contra la violència de gènere.
2. El Parlament de Catalunya considera que l’abast
i la complexitat de tota la problemàtica de la prevenció de la violència a la llar i en les relacions de
parella aconsellen de crear una ponència conjunta
de tots els grups parlamentaris que, adoptant com a
document de treball les iniciatives actualment en
tràmit al Parlament –el Projecte de llei de prevenció
de la violència a la llar i en les relacions de parella
i la Proposta de resolució per la qual s’acorda de
presentar a la Mesa del Congrés de Diputats la Proposició de llei de modificació del Codi penal i de la
Llei d’enjudiciament criminal–, elabori la Proposició de llei de prevenció de la violència a la llar i en
les relacions de parella i proposi les modificacions
que escaiguin de la legislació estatal.
VIII. Avaluació de les funcions de la Comissió Interdepartamental de Promoció de la Dona i del
Consell Nacional de Dones de Catalunya
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer una
avaluació de les funcions que desenvolupen actualment la Comissió Interdepartamental de Promoció
de la Dona, regulada pel Decret 162/1989, de l’11
de juliol, i el Consell Nacional de Dones de Catalunya, creat per Llei la 11/1989, del 10 de juliol, i a
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presentar-la, en el termini de dos mesos, a la Comissió de Seguiment del Procés d’Equiparació DonaHome del Parlament.
Palau del Parlament, 29 de març de 2001
El secretari quart
Isidre Gavín i Valls

El president del Parlament
Joan Rigol i Roig

fessionals del sector i l’augment de la qualitat que
deriva de la competència.
b) Donar compliment a la Resolució 3/VI del Parlament de Catalunya, del 15 de desembre, sobre els
mitjans audiovisuals de Catalunya, pel que fa referència als punts 2, 3 i 4 de l’apartat X, «La indústria
audiovisual».
Palau del Parlament, 29 de març de 2001
La secretària primera
Carme Valls i Llobet

El president del Parlament
Joan Rigol i Roig

Moció 76/VI del Parlament de Catalunya, sobre la promoció i el desenvolupament del sector audiovisual
Tram. 302-00098/06

Moció 77/VI del Parlament de Catalunya, sobre els ensenyaments superiors de música

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 31, 29.03.2001, DSPC-P 49

Tram. 302-00100/06

PLE DEL PARLAMENT
El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 29 de
març de 2001, d’acord amb els articles 130 i concordants del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la
promoció i el desenvolupament del sector audiovisual a Catalunya (tram. 302-00098/06), presentada
pel diputat Sr. Ricard Fenández Deu, del G. P. Popular, i les esmenes presentades pel G. P. d’Iniciativa
per Catalunya - Verds (IC-V) (reg. 21540) i pel G. P.
de Convergència i Unió (reg. 21577).
Finalment, d’acord amb el que estableixen els articles 130 i 135 del Reglament, ha aprovat la següent
MOCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Prendre les mesures necessàries perquè Televisió
de Catalunya, una vegada aprovats els pressupostos
i el pla d’activitats, decidit el caràcter de la programació que pensa emetre a través dels diferents canals i coneguts els recursos que té previst d’atribuir
a la producció externa:
Primer. Procedeixi, amb la periodicitat que exigeixi
cada nova programació, a convocar formalment les
empreses del sector per informar-les de les necessitats derivades dels continguts previstos, a l’efecte
de garantir a totes les empreses que ho desitgin la
possibilitat de concursar en les propostes que considerin més adequades per a optar, en condicions
d’igualtat, a l’adjudicació dels encàrrecs corresponents, mitjançant els procediments administratius
determinats per llei.
Segon. Garanteixi, pel procediment a què es refereix
el punt primer, la igualtat d’oportunitats entre les
empreses productores, eviti la concentració dels
encàrrecs en un nombre reduït de companyies i
contribueixi, mitjançant la diversificació de les adjudicacions, com resulta preceptiu tractant-se d’una
televisió pública, i mitjançant l’optimització dels
recursos, al creixement substancial del conjunt de
la indústria audiovisual a Catalunya, el foment del
pluralisme, l’estímul de la creativitat entre els pro-

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 31, 29.03.2001, DSPC-P 49

PLE DEL PARLAMENT
El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 29 de
març de 2001, d’acord amb els articles 130 i concordants del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre
els ensenyaments de règim especial (tram. 30200100/06), presentada per la diputada Sra. M. Assumpta Baig i Torras, del G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i les esmenes presentades pel G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21557),
pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
(reg. 21559 i 21573), pel G. P. Popular (reg. 21570)
i pel G. P. de Convergència i Unió (reg. 21576).
Finalment, d’acord amb el que estableixen els articles 130 i 135 del Reglament, ha aprovat la següent
MOCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Elaborar conjuntament amb les entitats
municipalistes i el Departament d’Ensenyament, en
el si de la Comissió Mixta, una planificació instrumental que doni resposta a les necessitats musicals
de Catalunya en les escoles de música i els conservatoris de grau mitjà i de grau superior i doni conformitat als acords signats amb la Federació de
Municipis de Catalunya i amb l’Associació Catalana de Municipis pel que fa al seu finançament.
b) Garantir, en la creació dels estudis superiors de
música de Catalunya, el caràcter públic d’aquest
servei, i assegurar-ne la necessària transparència de
gestió i el control públic.
c) Promoure un sistema d’accés als estudis professionals de la música amb proves d’un alt nivell de
qualitat i excel·lència.
d) Iniciar les obres per a instal·lar els ensenyaments
superiors de música a l’Auditori de Barcelona, i
aprovar el calendari de realització d’aquestes obres.
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e) Donar publicitat al calendari i al procés per permetre d’acabar els estudis a l’alumnat de música del
Pla 66.
f) Impulsar una formació específica del professorat
de música, tant curricular com didàctica i metodològica.
g) Signar amb els ajuntaments convenis específics
per a la realització dels cicles formatius artístics a
què es refereix l’acord signat l’any 1999 amb la
Federació de Municipis de Catalunya i amb l’Associació Catalana de Municipis.
h) Dotar un nombre suficient de places públiques
per a totes les especialitats de l’ensenyament superior de música, d’acord amb la riquesa, el vigor i la
realitat plural de la música a Catalunya.
Palau del Parlament, 29 de març de 2001

realitats diferenciades i per a la legislació sobre ordenació territorial.
b) Redactar, dins d’un any, com a màxim, el Pla territorial parcial de Ponent, amb tres àmbits diferenciats (Vall d’Aran, Alt Pirineu i Plana de Ponent), i
garantir la participació activa en aquest procés de
les institucions locals, les organitzacions socials i
els experts del mateix territori.
c) Garantir el compliment de cadascun del programes i les actuacions previstos en els plans comarcals de muntanya que hi ha actualment en vigor
dins l’exercici previst en els mateixos plans.
Palau del Parlament, 29 de març de 2001
El secretari tercer
El president del Parlament
Esteve Orriols i Sendra
Joan Rigol i Roig

El secretari segon
El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual
Joan Rigol i Roig
Moció 79/VI del Parlament de Catalunya, sobre la política de seguretat alimentària
Moció 78/VI del Parlament de Catalunya, sobre el desenvolupament de les
zones rurals de muntanya

Tram. 302-00102/06

Tram. 302-00101/06

Sessió núm. 31, 29.03.2001, DSPC-P 49

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 31, 29.03.2001, DSPC-P 49

PLE DEL PARLAMENT
El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 29 de
març de 2001, d’acord amb els articles 130 i concordants del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre el
desenvolupament de les zones rurals de muntanya
(tram. 302-00101/06), presentada pel diputat Sr.
Francesc Xavier Boya i Alós, del G. P. Socialistes Ciutadans pel Canvi, i les esmenes presentades pel
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V) (reg.
21561), pel G. P. Popular (reg. 21569) i pel G. P. de
Convergència i Unió (reg. 21574).
Finalment, d’acord amb el que estableixen els articles 130 i 135 del Reglament, ha aprovat la següent
MOCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1.15.

a) Presentar-li, en el termini de quatre mesos, un
projecte de llei de constitució de l’Institut de Desenvolupament de les Comarques del Pirineu, com a
organisme autònom de caràcter administratiu, amb
l’objectiu de potenciar l’actuació de la Generalitat
en aquestes comarques, de proposar i impulsar
plans de promoció i desenvolupament de caràcter
sectorial, de coordinar i fer el seguiment de les polítiques dels diferents departaments de la Generalitat en aquesta zona i de fomentar la projecció de les
comarques pirinenques per garantir-ne el desenvolupament integral, amb tot el respecte per a les seves

Aprovació: Ple del Parlament

PLE DEL PARLAMENT
El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 29 de
març de 2001, d’acord amb els articles 130 i concordants del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política sanitària a Catalunya, especialment pel que
fa a la salut pública (tram. 302-00102/06), presentada per la diputada Sra. M. Ángeles Esteller Ruedas,
del G. P. Popular, i les esmenes presentades pel G. P.
de Convergència i Unió (reg. 21580).
Finalment, d’acord amb el que estableixen els articles 130 i 135 del Reglament, ha aprovat la següent
MOCIÓ
El Parlament de Catalunya, amb vista a desenvolupar una política integral sobre seguretat alimentària, insta el Govern a:
a) Presentar-li, dins de quatre mesos, com a màxim,
un projecte de llei de creació de l’Agència Catalana
de Seguretat Alimentària, que reguli, si més no:
Primer. La col·laboració amb l’Agència Espanyola
de Seguretat Alimentària.
Segon. La planificació i la coordinació de les actuacions de control sanitari en tots els punts de la cadena alimentària, des de la producció primària fins
a la venda final al consumidor, i la coordinació de
les diferents administracions responsables del control sanitari i higiènic dels aliments a Catalunya,
amb l’objectiu de portar a terme una gestió integral
sobre la cadena alimentària.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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Tercer. L’actualització dels coneixements tècnics i
científics del control alimentari i de nutrició, amb la
col·laboració dels diferents sectors interessats i de
les associacions de consumidors i usuaris.
Quart. L’impuls i el foment de les actuacions de les
entitats i empreses de l’alimentació en el control de
les pròpies activitats, especialment pel que fa a les
necessitats de formació continuada dels professionals de la manipulació dels aliments.
Cinquè. La seva actuació com a element de referència en l’avaluació de l’exposició de la població de
Catalunya als riscos alimentaris i en la gestió i la
comunicació d’aquests riscos, especialment en situacions de crisi.

2.

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I
ALTRES PROPOSTES DE NORMA

2.01.02.

PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la
Llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindicatura de Comptes

b) Modernitzar els mètodes i les tècniques d’inspecció, tenint en compte l’impacte de la generalització
de la implantació de l’autocontrol per les indústries
i establiments alimentaris, i reforçar les inspeccions
en tots els punts de la cadena alimentària.
Palau del Parlament, 29 de març de 2001
El secretari quart
Isidre Gavín i Valls

El president del Parlament
Joan Rigol i Roig

Tram. 202-00091/06

Decaïment

Decaiguda, vist que el Govern no ha donat conformitat a la tramitació.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.
N. de la R.: L’escrit de notificació del Govern es reprodueix en la Secció 4.70.10.

2.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre l’accés a la
universitat de les persones més grans
de vint-i-cinc anys
Tram. 250-00669/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió de Política Cultural, tinguda el dia 05.04.2001 (DSPC-C
161).

Proposició no de llei sobre la proposta de modificació dels currículums de
primària, secundària obligatòria i batxillerat
Tram. 250-00676/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 19, tinguda el dia 05.04.2001 (DSPC-C
161).
2.01.02.
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Proposició no de llei sobre l’aplicació
de la LOGSE a Catalunya
Tram. 250-00677/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 19, tinguda el dia 05.04.2001 (DSPC-C
161).

Proposició no de llei sobre la regularització de la situació laboral dels becaris de recerca

Proposició no de llei sobre la protecció de la façana de la Plaça de les Arenes, situada a la plaça d’Espanya de
Barcelona
Tram. 250-00795/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 19, tinguda el dia 05.04.2001 (DSPC-C
161).

Tram. 250-00689/06

Proposició no de llei sobre l’accés a la
cultura dels col·lectius que pateixen
alguna forma d’exclusió

Rebuig

Tram. 250-01120/06

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 19, tinguda el dia 05.04.2001 (DSPC-C
161).

Proposició no de llei sobre l’escola
Vilarnau, de Sant Sadurní d’Anoia (Alt
Penedès)

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 19, tinguda el dia 05.04.2001 (DSPC-C
161).

Tram. 250-00702/06

Proposició no de llei sobre la construcció de la nova seu dels jutjats de
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)

Retirada

Tram. 250-01361/06

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió de Política Cultural, tinguda el dia 05.04.2001 (DSPC-C
161).

Proposició no de llei sobre les activitats esportives que es practiquen al
pantà de Sau
Tram. 250-00732/06

Retirada

Retirada

Retirada en la sessió núm. 18 de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, tinguda el dia
05.04.2001 (DSPC-C 163).

Proposició no de llei sobre la inclusió
dels empastaments o obturacions
dentals en les prestacions odontològiques de la Seguretat Social
Tram. 250-01521/06

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió de Política Cultural, tinguda el dia 05.04.2001 (DSPC-C
161).

Retirada

Retirada pel Sr. Joan Boada i Masoliver, del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (ICV) (reg. 22317).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
10.04.2001.

2.10.25.
2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT
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PROJECTE DE LLEI D’ORIENTACIÓ AGRÀRIA
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 14/2000, del 29 de desembre, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2001
Tram. 200-00032/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8
dies hàbils (del 18.04.2001 al 26.04.2001).
Finiment del termini: 27.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

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

Text presentat
Reg. 22191 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Antoni Vives i Tomàs, Secretari del Govern
Certifico: Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Catalunya, celebrada el dia 3 d’abril de
2001, es va prendre, entre d’altres, l’acord que es
reprodueix a continuació:
A proposta del Conseller d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca s’aprova l’avantprojecte de llei d’orientació
agrària 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 quatre d’abril de dos
mil u.
Antoni Vives i Tomàs

En els darrers 20 anys el sector agrari i el món rural
de Catalunya han sofert unes profundes transformacions. La necessitat de definir un marc de referència
ha estat una constant que s’inicia amb la creació
d’una nova Administració, i del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, a partir de l’assumpció de les competències transferides d’acord
amb el règim d’autogovern introduït com a conseqüència de l’aplicació de la Constitució i de l’Estatut d’Autonomia. El Pla nacional agrari, el Pla director de política agrària i pesquera i el Pla general de
política forestal van significar un esforç d’anàlisi i
de definició d’una estratègia per al desenvolupament de l’agricultura i la modernització de les seves
estructures, així com per potenciar el desenvolupament del medi rural. En aquest moment, aquestes
estratègies estan plasmades al Programa de desenvolupament rural de Catalunya.
L’adhesió a les Comunitats Europees l’any 1986 i la
reforma de la política agrícola comuna de l’any
1992, van comportar la necessitat de fer un esforç
addicional, tant per part de l’Administració com de
tot el sector agrari, per tal d’adaptar-nos als nous
condicionants econòmics i al nou marc normatiu.
Recentment, la necessitat d’adequar les polítiques
agràries als acords sobre intercanvis internacionals,
presos en el si de l’Organització Mundial del Comerç, obliga tots els països de la Unió Europea a
realitzar un replantejament d’objectius i prioritats,
d’acord amb les formulacions que inclou l’Agenda
2000 les quals apunten cap a una reducció progressiva dels ajuts de la política agrària comuna.
És per tot això que, a principis de l’any 2000, es va
iniciar una reflexió col·lectiva, que va començar
entre les organitzacions professionals agràries, la
representació del món cooperatiu i l’Administració
nacional agrària de Catalunya per estendre’s després a d’altres àmbits, i que tenia com a finalitat
conèixer les inquietuds dels agricultors, els ramaders i els forestals, homes o dones, i constatar les
demandes d’una societat cada cop més preocupada
per la integritat del medi, la qualitat dels aliments i
l’equilibri territorial. Aquest procés d’anàlisi i debat
ha permès establir els principis per a la creació d’un
nou marc de referència, que es concreta en el contingut del Llibre Blanc del Sector Agrari. Les propostes per a l’agricultura, la ramaderia, els boscos i
la indústria agroalimentària que contenen aquest
document tenen en compte, a la vegada, les funcions econòmiques, les mediambientals, les socials i
d’equilibri territorial, les quals han de permetre
aconseguir un desenvolupament sostenible i fer
compatible l’explotació econòmica amb la preservació dels valors naturals.
Aquest és l’esperit que inspira aquesta Llei, dirigida
a posar les bases i establir les directrius per orientar
la intervenció dels poders públics en l’economia
agrària i el món rural, per a la millora de les condicions de vida i treball i a l’impuls i el reconeixement
decidits del caràcter multifuncional de l’activitat
agrària.

3.01.01.
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Aquesta Llei s’estructura en sis capítols. El capítol
1 conté les disposicions generals referents a l’objecte i les finalitats de la Llei, centrades bàsicament
en la millora de les condicions en què s’exerceix
l’activitat agrària.

c) Consolidar la interrelació entre l’empresa agrària
i l’activitat que desenvolupa, el territori i la societat
catalana.

El capítol 2 reconeix la multifuncionalitat de l’agricultura, les seves aportacions a l’equilibri territorial, l’existència d’ un medi rural viu, i estableix les
mesures per a la reestructuració de les explotacions
agràries per adaptar-les a les noves necessitats.

La Generalitat de Catalunya, en cooperació i col·laboració amb els agents econòmics i socials i especialment amb les organitzacions professionals agràries més representatives i la representació del món
cooperatiu, promourà polítiques de desenvolupament rural, que tendeixin a:

El capítol 3 introdueix les orientacions per al desenvolupament de les activitats productives amb la
promoció de l’ocupació, la prevenció dels riscos i
les actuacions respectuoses amb el medi, per aconseguir una millora de la competitivitat de les explotacions.
El capítol 4 potencia la valoració del factor humà
mitjançant la formació agrària, la recerca i la transferència de les innovacions tecnològiques, amb la
potenciació de l’associacionisme tècnic agrari.
El capítol 5 fixa els objectius i les mesures adreçades a l’enfortiment de la cadena agroalimentària per
tal de promoure la producció i l’exportació de productes de qualitat, així com per incrementar la participació dels productors en el valor final afegit.
El capítol 6 proposa l’adaptació de l’Administració
agrària a les noves necessitats del sector per tal de
millorar la seva competitivitat amb uns nous
condicionants de sostenibilitat. La prestació dels
serveis agraris i l’establiment d’un sistema contractual entre l’agricultor, el ramader o el forestal amb
l’Administració agrària de Catalunya que permeti
l’exercici de models específics d’activitat agrària,
són un clar exponent de la voluntat de promoure un
desenvolupament del medi rural participatiu.
Tanquen aquesta Llei sis disposicions addicionals
que instrumenten alguns dels mecanismes necessaris per a una millor aplicació de la Llei.

CAPÍTOL 1
DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1. OBJECTE
1.1 L’objecte d’aquesta Llei és establir els objectius
de l’actuació de la Generalitat de Catalunya en els
àmbits agrícola, ramader, forestal i agroindustrial
que permetin endegar un procés de millora en les
condicions en què s’exerceix l’activitat agrària a
Catalunya.
1.2 Als efectes d’aquesta Llei l’esmentat procés de
millora està adreçat a aconseguir:
a) Un sector agrari competitiu i professional, respectuós amb el medi, amb unes produccions de qualitat al servei del consum.
b) El manteniment de l’activitat agrària, lligada a la
consolidació del sòl agrari, com a element bàsic per
mantenir la població rural, i contribuir a l’equilibri
i l’ordenació territorial de Catalunya.
3.01.01.
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ARTICLE 2. FINALITATS

2.1 Consolidar l’agricultura, la ramaderia, la producció forestal i l’agroindústria com unes de les
activitats econòmiques bàsiques en el medi rural,
amb el foment, quan s’escaigui, d’altres activitats
amb caràcter complementari, i fer-les compatibles
amb el respecte dels valors naturals, la integritat de
l’entorn i la protecció dels animals, en els termes
establerts per la normativa vigent.
2.2 Potenciar les explotacions agràries directes, com
a model majoritari a Catalunya, amb el foment de la
seva concentració i redimensionament, per tal de
donar lloc a unes estructures econòmicament viables, que permetin assumir inversions a llarg termini i equipar la renda agrària a la mitjana de la renda
procedent d’altres activitats econòmiques. En
aquest sentit, s’impulsarà l’ús de les noves tecnologies i es fomentarà especialment la incorporació
dels joves i de la dona a les responsabilitats empresarials.
2.3 Promoure la formació i la capacitació professional dels agricultors, els ramaders i els forestals, homes o dones, per tal de facilitar la introducció de
noves tecnologies que permetin millorar la qualitat
dels productes i la competitivitat de les explotacions agràries de forma sostenible, amb el foment de
l’ocupació i la prevenció de riscos laborals, d’acord
amb les potencialitats de cada àmbit territorial.
2.4 Fomentar les activitats agràries respectuoses
amb el medi, mitjançant l’establiment de contractes
entre l’administració agrària i les explotacions,
adreçats a assegurar una gestió del territori adequada a les necessitats de la ciutadania i promoure el
reconeixement social de l’activitat agrària i el seu
caràcter multifuncional, com a productora d’aliments i altres béns, com a element d’equilibri territorial, especialment en les zones de muntanya i les
zones d’influència de pressió urbanística, de preservació del paisatge i la biodiversitat i com a conservadora del medi rural i del patrimoni natural i
cultural de Catalunya.
2.5 Promoure les actuacions necessàries per aconseguir un desenvolupament equilibrat de tots els
agents de la producció i la transformació, i crear les
condicions perquè les exigències socials de qualitat
i seguretat dels aliments estiguin reflectides en els
processos relacionats amb la seva producció, generant una nova cultura alimentària. A més, ha de recollir les tradicions i assegurar la traçabilitat dels
productes agroalimentaris, per tal de poder
reproduir en qualsevol moment el seu historial a fi
de localitzar ràpidament l’origen dels problemes
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que puguin sorgir en la seva elaboració o distribució i evitar-los en el futur.
2.6 Promoure la participació del sector
agroalimentari en el creixement econòmic, consolidar la seva vocació exportadora a través de la potenciació del reconeixement internacional dels seus
productes, i afavorir el seu accés als mercats exteriors sense negligir la demanda interna.
2.7 Promoure i consolidar el cooperativisme agrari
com la fórmula de societat participada pels mateixos
pagesos i ramaders, més estesa a Catalunya.
2.8 Adaptar l’estructura i el funcionament de l’Administració agrària per millorar el servei als agricultors, els ramaders i els forestals, homes o dones,
i facilitar la participació dels agents socials i econòmics en el disseny i en l’aplicació de la política
agrària i potenciar els instruments d’interlocució i
concertació que permetin adequar les propostes
d’actuació a les necessitats del sector agrari català.
CAPÍTOL 2
MODERNITZACIÓ DE L’EMPRESA AGRÀRIA, DESENVOLUPAMENT
RURAL I EQUILIBRI TERRITORIAL

SECCIÓ 1
MODERNITZACIÓ DE L’EMPRESA AGRÀRIA
ARTICLE 3. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT DE LA MODERNITZACIÓ DE
L’EMPRESA AGRÀRIA
Constitueixen objectius de la política agrària de la
Generalitat de Catalunya en aquest àmbit els següents:
3.1 Modernitzar les estructures empresarials de les
explotacions agràries i les de la indústria i el comerç
agroalimentaris.
3.2 Adaptar el sector agrari i agroindustrial a les
condicions del mercat.

4.3 Impulsar iniciatives adreçades a la incorporació
de la dona a l’activitat agrària i a d’altres activitats
econòmiques complementàries o de diversificació
relacionades amb el desenvolupament rural.
4.4 Fomentar les activitats complementàries que
permetin assegurar, consolidar o millorar la viabilitat econòmica de les explotacions. Es potenciarà i es
regularà l’agroturisme i la diversificació de les activitats agràries lligades a la producció, la transformació i la comercialització de productes agraris.
4.5 Impulsar la concentració parcel·lària amb la finalitat d’adequar la dimensió de les explotacions
agràries als nivells de viabilitat propis de l’activitat
agrària de què es tracti.
4.6 Promoure l’adaptació del règim jurídic dels contractes d’explotació per tal d’adequar-los a la realitat agrària de Catalunya.
4.7 Adequar i afavorir els mecanismes que contribueixin a la transparència en el mercat de la terra, la
gestió de les terres de conreu on s’ha cessat l’activitat agrària i que permetin l’ampliació de la base territorial de les explotacions amb qualsevol modalitat
de titularitat.
4.8 Crear un organisme que vetlli per la millora de
la dimensió i la reestructuració de les explotacions
agràries.
4.9 Fomentar fórmules associatives de producció,
amb l’impuls de l’explotació directa i la potenciació
de les empreses de serveis participades pels propis
pagesos.
4.10 Promoure i fomentar les assegurances agràries,
especialment les col·lectives, i establir mecanismes
per tal de pal·liar els efectes de les catàstrofes naturals.
4.11 Promoure l’accés a les noves tecnologies d’accés a la informació i la comunicació de les explotacions agràries catalanes.

3.3 Assegurar la continuïtat de les explotacions
agràries com a eina bàsica del desenvolupament
econòmic en el món rural i l’equilibri territorial.

SECCIÓ 2

3.4 Fomentar les activitats agràries sostenibles.

ARTICLE 5. OBJECTIUS EN MATÈRIA DE DESENVOLUPAMENT

ARTICLE 4. MESURES D’ACTUACIÓ
Amb la finalitat d’aconseguir els objectius assenyalats a l’article anterior, es desplegaran les actuacions següents:

Constitueixen els principals objectius de la Generalitat en l’àmbit del desenvolupament rural i l’equilibri territorial els següents:

4.1 Prioritzar un model d’explotació agrària fonamentat en el compliment de criteris de professionalitat i viabilitat econòmica, modulats en funció de
les circumstàncies físiques i geogràfiques en les
zones amb limitacions específiques, com les zones
de muntanya i les desfavorides i les zones d’influència de pressió urbanística.
4.2 Fomentar l’ocupació i la incorporació a l’activitat agrària de joves amb formació i capacitació professional suficients, que gaudiran de prioritat en els
processos de distribució de drets i quotes de producció.

DESENVOLUPAMENT RURAL I EQUILIBRI TERRITORIAL
RURAL I EQUILIBRI TERRITORIAL

5.1 Consolidar i millorar l’espai rural, amb l’establiment de mesures especials de protecció de l’activitat agrària i agroalimentària, especialment en les
zones de muntanya, les desfavorides i les d’influència de pressió urbanística.
5.2 Consolidar l’agricultura, la ramaderia, la producció forestal i l’agroindústria com a activitats
econòmiques bàsiques del medi rural, així com per
a la vertebració i l’equilibri territorial.
5.3 Mantenir i millorar el medi ambient.
5.4 Millorar les condicions de vida i benestar dels
agricultors, els ramaders i els forestals, homes o
3.01.01.
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dones, de Catalunya, amb una atenció específica als
que viuen en nuclis disseminats.
ARTICLE 6. MESURES D’ACTUACIÓ
Els objectius relacionats a l’article precedent s’assoliran mitjançant les actuacions següents:
6.1 Impulsar les actuacions en matèria de millora i
transformació de regadius i la racionalització dels
que hi ha, donar prioritat als regs de suport, a l’eficiència en l’ús sostenible de l’aigua en l’activitat
agrària i a l’aprofitament de les aigües residuals,
d’acord amb els principis de coordinació i col·laboració entre les diferents administracions implicades, així com amb el sector privat. Aquestes actuacions es complementaran amb mecanismes de finançament per a les explotacions agràries en obres
de millora o implantació de nous regadius.
6.2 Coordinar les actuacions de les diferents administracions per tal de protegir el sòl agrari i, en especial, el situat en zones d’influència de pressió urbanística.
6.3 Establir un sistema d’ajuts al sector agroalimentari fonamentat en el compliment d’exigències
de millora estructural, el benestar dels animals, el
respecte mediambiental, la formació especialitzada
i la professionalització de la gestió.
6.4 Fomentar les activitats agràries que suposin una
millora de la gestió del medi natural, i prioritzar i
primar les actuacions agroambientals.
6.5 Promoure actuacions coordinades amb les administracions públiques competents per realitzar
obres d’infraestructures bàsiques, especialment en
les zones de muntanya, les desfavorides i les d’influència de pressió urbanística.
6.6 Potenciar les alternatives econòmiques en el
món rural i la diversificació de les activitats, per tal
d’incrementar les possibilitats de creació de llocs
de treball i la generació de noves rendes.

CAPÍTOL 3
PRODUCCIÓ AGRÀRIA
SECCIÓ 1
PRODUCCIÓ AGRÍCOLA I SANITAT VEGETAL
ARTICLE 7. OBJECTIUS

EN L’ÀMBIT DE LA PRODUCCIÓ
AGRÍCOLA I LA SANITAT VEGETAL

Constitueixen els objectius d’aquesta Llei en
aquest àmbit, els següents:
7.1 Fomentar la planificació i l’orientació de la producció a la demanda del mercat.

3.01.01.

7.2 Controlar i optimitzar l’ús dels mitjans de producció, amb la finalitat que les explotacions agràries siguin gestionades amb la racionalització dels
mitjans de producció i es portin a terme programes
de formació adreçats a la gestió dels diferents recursos naturals.
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7.3 Fomentar i millorar la producció agrícola i la
sanitat vegetal, amb la introducció de sistemes de
producció respectuosos amb el medi, la constitució
d’agrupacions que facilitin la integració d’innovacions, la promoció de programes de prevenció i la
lluita contra agents nocius vegetals i de gestió de
residus.
ARTICLE 8. MESURES D’ACTUACIÓ
Per aconseguir els anteriors objectius es duran a terme les actuacions següents:
8.1 Fomentar actuacions adreçades a una correcta
gestió dels cultius, a través dels mecanismes següents:
a) Executar i mantenir els inventaris de recursos
productius, amb especial consideració del mapa de
sòls de Catalunya, els inventaris agronòmics, la caracterització agroclimàtica del territori i el manteniment i la millora de la xarxa agrometereològica,
amb l’objectiu d’orientar les produccions d’acord
amb els factors geogràfics i climàtics.
b) Fomentar l’ús de llavor i planta certificada.
c) Racionalitzar l’ús de fertilitzants com a complement a l’execució de programes de mesures aplicades a les zones vulnerables, en relació a la contaminació per nitrats, i afavorir la fertilització amb productes orgànics que procedeixin tant de les dejeccions ramaderes com dels residus urbans.
d) Racionalitzar l’ús de productes fitosanitaris i
potenciar les estacions d’avisos fitosanitaris per tal
de contribuir a assegurar que s’apliquin en condicions que preservin la salut dels productors i consumidors amb el manteniment de la sostenibilitat dels
ecosistemes agrícoles i forestals.
8.2 Fomentar agrupacions tècniques agràries com a
entitats especialitzades en funció de l’activitat i
potenciar acords amb l’Administració que contribueixin a la gestió integrada de la producció agrícola
i la millora de la sanitat vegetal i a la prestació de
serveis de gestió, assistència i transferència tecnològica.
8.3 Fomentar l’adquisició de maquinària agrícola
d’ús comú i establir programes obligatoris d’inspecció tècnica i control de característiques, per tal
de millorar el rendiment i prevenir riscos en matèria de salut i seguretat en el desenvolupament de
l’activitat agrària.
8.4 Promocionar l’ús d’energies alternatives tant
com a factor d’estalvi de costos de producció com a
pràctica agrària sostenible.
8.5 Fomentar els mètodes de producció agrària integrada i ecològica, i potenciar l’ús de tecnologies
alternatives que permetin una millora de les tècniques de control integrat de plagues.
8.6 Fomentar una adequada planificació del sanejament vegetal que tingui en compte de manera especial les terres abandonades, fins i tot les que ho siguin temporalment, amb l’objecte de delimitar les
àrees sensibles a l’atac de plagues o malalties, defi-
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nint les corresponents mesures de prevenció i lluita
i especialment les col·lectives. Amb aquesta finalitat
s’establiran programes de lluita contra les plagues
que podran preveure l’obligatorietat d’executar-los
individualment o de forma col·lectiva a través d’organitzacions reconegudes per l’Administració agrària catalana quan l’acció individual pugui interferir
la col·lectiva en perjudici de la seva efectivitat o
calgui l’adopció de mesures especials o la utilització de mitjans extraordinaris.
8.7 Impulsar la creació de mesures tributàries per tal
d’evitar la infrautilització de les terres de conreu.
SECCIÓ 2
PRODUCCIÓ I SANITAT RAMADERES
ARTICLE 9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT DE LA PRODUCCIÓ I LA
SANITAT RAMADERES

Constitueixen objectius d’aquesta Llei en l’àmbit de
la producció i la sanitat ramaderes els següents:
9.1 Fomentar la planificació i orientar la producció
a la demanda del mercat.
9.2 Ordenar sanitàriament i zootècnicament les explotacions ramaderes amb l’establiment dels instruments que permetin el seu seguiment i control.
9.3 Millorar el rendiment dels mitjans de producció
ramadera.
9.4 Millorar la qualitat i la seguretat dels productes ramaders, a través de la potenciació d’un sistema de seguiment que asseguri la traçabilitat d’aquests productes per
tal de poder disposar de la informació oportuna sobre tots
els processos de tractament i transformació que experimentin, i mitjançant el reforçament dels controls sobre
l’aplicació de les normatives d’etiquetatge i la certificació
dels productes ramaders.
ARTICLE 10. MESURES D’ACTUACIÓ
Els objectius relacionats a l’article anterior s’assoliran a través de les mesures d’actuació següents:
10.1 Fer el seguiment i el control de les condicions
en què es realitza l’activitat ramadera així com de
les indústries relacionades.
10.2 Fomentar l’adaptació de les explotacions ramaderes per assolir produccions que responguin a
les exigències sanitàries i de mercat.
10.3 Potenciar les actuacions adreçades a millorar
les estructures i els equips de gestió de les dejeccions ramaderes, sobretot aquelles adreçades a la
seva utilització com a substitutiu de fertilitzants
químics i altres adobs orgànics.
10.4 Fomentar les actuacions de millora dels sistemes de maneig d’animals morts, de residus i d’altres
subproductes derivats de l’activitat ramadera per tal
de reduir l’impacte mediambiental ocasionat per la
seva manipulació i destrucció.
10.5 Impulsar els instruments que permetin una millora del control de les activitats relacionades amb
l’obtenció del producte final ramader i la seva qualitat.

10.6 Potenciar els programes de foment de les pastures i de la millora genètica, amb especial consideració a les races autòctones, amb la finalitat de millorar les produccions ramaderes, la seva qualitat i
la seva adaptació al territori.
10.7 Establir les directrius o els protocols d’actuació en matèria de prevenció, control i lluita contra
les malalties que afecten els animals, i adoptar mesures que tendeixin a evitar-ne la introducció de
noves, la difusió de les ja existents i a promoure’n
l’eradicació. Aquestes directrius o protocols tindran
especialment en compte les actuacions relacionades amb el moviment pecuari i la coordinació de
les funcions d’inspecció i control.
10.8 Fomentar agrupacions tècniques agràries especialitzades, en funció de l’activitat ramadera, i potenciar acords amb l’Administració que contribueixin a la gestió integrada de la producció ramadera,
la millora de la seva sanitat i la prestació de serveis
de gestió, assistència i transferència tecnològica.
SECCIÓ 3
PRODUCCIÓ FORESTAL
ARTICLE
FORESTAL

11. OBJECTIUS

EN L’ÀMBIT DE LA PRODUCCIÓ

Són objectius específics de la política forestal de la
Generalitat de Catalunya els següents:
11.1 Fomentar la productivitat dels boscos.
11.2 Conservar i millorar la diversitat biològica.
11.3 Optimitzar les utilitats complementàries dels
boscos.
11.4 Protegir els boscos davant de catàstrofes d’origen natural o antròpic.
ARTICLE 12. MESURES D’ACTUACIÓ
Amb la finalitat d’assolir els objectius relacionats a
l’article anterior la Generalitat de Catalunya tindrà
com a eixos fonamentals de la política forestal els
següents:
12.1 Tractar individualment cada finca forestal que
esdevé la unitat de gestió forestal.
12.2 Fomentar els instruments de planificació i gestió forestal tant a les finques de titularitat pública
com les de titularitat privada.

CAPÍTOL 4
INNOVACIÓ

I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA I FORMACIÓ AGRÀRIA

ARTICLE 13. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT

DE LA RECERCA, LA
TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA I LA
FORMACIÓ

En el marc de les polítiques d’innovació, la transferència de tecnologia agroalimentària i de la formació, són objectius bàsics els següents:

3.01.01.
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13.1 Impulsar la recerca i la innovació tecnològiques dins l’àmbit agroalimentari, facilitar la transferència ràpida i eficaç dels avenços científics i valorar els avenços tecnològics propis de cada empresa
agroalimentària.
13.2 Gestionar la transferència tecnològica, tant la
pública com la privada concertada, en els diferents
aspectes que la defineixen: orientació, execució i
finançament.
13.3 Impulsar la participació del sector agrari i
agroalimentari, a través dels seus representants en
el disseny dels programes públics de recerca i desenvolupament.
13.4 Promoure i fomentar la qualificació professional del sector agrari mitjançant el desenvolupament
de programes de formació que incorporin les disciplines que permetin una correcta adaptació del professional a la realitat del sector.
ARTICLE 14. MESURES D’ACTUACIÓ
Els objectius relacionats a l’article anterior s’assoliran mitjançant les mesures d’actuació següents:
14.1 Establir un sistema de transferència que coordini o integri les diferents actuacions dels sectors
públics i privats afectats. Aquest sistema tindrà en
compte les necessitats que es posin de manifest,
definirà les accions a coordinar o integrar per part
dels estaments públics i les entitats privades, i establirà la reciprocitat en la tramesa de coneixements i
informació dels ens públics i entitats privades que
hi participin.

CAPÍTOL 5
TRANSFORMACIÓ,

COMERCIALITZACIÓ I QUALITAT DELS
PRODUCTES AGROALIMENTARIS

SECCIÓ 1
TRANSFORMACIÓ I COMERCIALITZACIÓ AGROALIMENTÀRIES
ARTICLE 15. OBJECTIUS EN MATÈRIA DE TRANSFORMACIÓ I
COMERCIALITZACIÓ AGROALIMENTÀRIES
Constitueixen objectius de la política agrària de la
Generalitat de Catalunya en aquest àmbit els següents:
15.1 Millorar les estructures de la transformació i la
comercialització agroalimentària i de les condicions en què es realitzen aquestes activitats, per tal
d’adaptar-les a les exigències del mercat.
15.2 Analitzar l’estructura de la indústria agroalimentària en l’àmbit territorial i sectorial per tal
d’aplicar polítiques apropiades.
15.3 Concentrar l’oferta agroalimentària, i consolidar l’efectuada pel teixit cooperatiu agrari.

14.2 Potenciar els centres i les estacions experimentals com a instruments de transmissió de la R+D
pública als sectors agrari, agroalimentari i forestal.

15.4 Potenciar el grau de participació dels productors en l’increment del valor afegit de les produccions agràries generat pels processos de transformació i comercialització.

14.3 Implantar els mecanismes necessaris per accedir amb agilitat, oportunitat i economia a la tecnologia.

ARTICLE 16. MESURES D’ACTUACIÓ

14.4 Promoure mesures que tendeixin a la compatibilitat de les activitats realitzades en el sector agrari
amb el medi ambient.
14.5 Fomentar la utilització de les innovacions tecnològiques en tota la cadena agroalimentària, així
com en la divulgació i en la formació, i en especial
les relacionades amb la transmissió de la informació
i la comunicació.
14.6 Elaborar i aplicar programes de formació que
atenguin les diferents necessitats d’adaptació i especialment les relatives a la pràctica d’una activitat
agrària sostenible, la millora de la gestió tecnicoeconòmica de les explotacions, la transformació i la
comercialització dels productes agroali-mentaris, i
les tecnologies d’accés a la informació i la comunicació.
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14.8 Instrumentar sistemes de foment de la qualificació professional, promoure la formació contínua,
i facilitar l’obtenció de titulacions acadèmiques de
formació professional de grau mig i superior a les
persones ja incorporades a explotacions agràries.

14.7 Coordinar l’oferta formativa de la Generalitat de
Catalunya amb la d’altres institucions i la dels propis
agents socials, mitjançant l’elaboració d’un pla integral de formació agrària que inclourà també la validació de les activitats formatives realitzades per entitats
i organitzacions professionals del sector.

3. TRAMITACIONS EN CURS

Per assolir els objectius establerts en l’àmbit de la
transformació i la comercialització agroalimentàries
es duran a terme les actuacions següents:
16.1 Analitzar els hàbits alimentaris i les seves tendències per tal d’adaptar l’oferta agroalimentària.
16.2 Impulsar els instruments adreçats a modernitzar l’estructura de la indústria agroalimentària en
l’àmbit sectorial i territorial.
16.3 Fomentar les organitzacions interprofessionals
agroalimentàries.
16.4 Fomentar les iniciatives de concentració de
l’oferta agroalimentària i reestructurar el sector cooperatiu, amb la potenciació de la seva modernització i concentració.
16.5 Potenciar les llotges i els mercats en origen
com a instruments de referència en les transaccions
agroalimentàries.
16.6 Prioritzar en les polítiques de foment de la
transformació agroindustrial que comporti una major participació dels productors en els valors afegits
dels productes.
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16.7 Fomentar la millora de les condicions en què
es realitza la transformació i la comercialització
agroalimentàries.
SECCIÓ 2
QUALITAT AGROALIMENTÀRIA
ARTICLE 17. OBJECTIUS

EN MATÈRIA DE QUALITAT DELS
PRODUCTES AGROALIMENTARIS

En aquest àmbit són objectius de la política agrària
de la Generalitat de Catalunya els següents:

tals, homes o dones, i a l’agroindústria de Catalunya.
19.2 Amb la mateixa finalitat l’Administració agrària catalana actuarà sota el principi de descentralització administrativa que informarà la seva organització territorial en benefici del servei prestat a la
ciutadania.
ARTICLE 20. ADMINISTRACIÓ AGRÀRIA DE SERVEIS

17.1 Fomentar els productes agroalimentaris d’origen i qualitat diferenciats.

Amb l’objectiu de consolidar l’Administració agrària catalana com a una Administració de serveis, la
Generalitat de Catalunya durà a terme les actuacions següents:

17.2 Millorar i potenciar el control i la inspecció de
la conformitat dels productes agroalimentaris amb
la legislació en matèria de qualitat i origen i seguretat alimentària.

20.1 Promoure la instauració de sistemes de gestió
de qualitat que garanteixin l’agilitat, l’eficàcia i
l’eficiència de la gestió amb la màxima optimització dels recursos.

ARTICLE 18. MESURES D’ACTUACIÓ
18.1 L’assoliment dels objectius assenyalats a l’article anterior es durà a terme mitjançant les mesures
següents:
a) Fomentar la qualitat dels productes agraris i
agroalimentaris, tant els de caràcter industrial com
els artesanals.
b) Consolidar les denominacions d’origen protegides, les indicacions geogràfiques protegides, les
marques de qualitat i les altres figures de qualitat
agroalimentàries i fomentar-ne de noves.
c) Protegir els productes tradicionals propis de
l’etnogastronomia del territori de Catalunya.
d) Potenciar accions adreçades al foment dels productes obtinguts mitjançant els sistemes de producció ecològica i de producció integrada.
e) Fomentar la certificació dels productes agroalimentaris.
f) Elaborar una disposició reguladora del control i
inspeccionar oficialment la qualitat agroalimentària
i la defensa contra fraus i el seu règim sancionador.
18.2 Per a una millor execució de la política agrària
de la Generalitat de Catalunya en matèria de qualitat agroalimentària s’elaborarà i aprovarà un marc
legal per a la creació d’un organisme administratiu
específic encarregat del foment i del control de
l’origen i la qualitat i la seguretat dels productes
agroalimentaris.

CAPÍTOL 6
ADMINISTRACIÓ AGRÀRIA A CATALUNYA
ARTICLE 19. MODEL
CATALUNYA

D’ADMINISTRACIÓ AGRÀRIA A

19.1 Per a l’assoliment dels objectius enumerats en
aquesta Llei, l’Administració agrària catalana adaptarà la seva estructura i el funcionament per tal de
consolidar-la com a una Administració relacional i
de serveis als agricultors, els ramaders i els fores-

20.2 Potenciar els serveis tècnics, en les diferents
vessants de l’activitat agrària, la sanitat animal i la
vegetal, l’estructural, la de gestió empresarial, la
transferència tecnològica i la formació.
20.3 Impulsar un procés de renovació de la xarxa de
comunicacions i desenvolupar nous marcs de relació amb els agricultors, els ramaders i els forestals,
homes o dones, i amb l’agroindústria, a través dels
mitjans que ofereixen les noves tecnologies, per tal
de millorar els sistemes d’accés al servei.
20.4 Gestionar i millorar els recursos financers que
les instàncies financeres de la Generalitat posen a
disposició dels subjectes de l’activitat agrària i promoure la creació de noves línies de finançament
adaptades en cada moment a la conjuntura econòmica.
ARTICLE 21. ADMINISTRACIÓ AGRÀRIA RELACIONAL
D’acord amb la finalitat assenyalada a l’article 17
d’aquesta Llei, la Generalitat de Catalunya durà a
terme les actuacions següents:
21.1 Fomentar la concertació en el disseny i la posada en pràctica de la política agrària per tal d’afavorir la col·laboració, la participació i la
corresponsabilització del propi sector a través de
les entitats que el representen.
21.2 Promoure mecanismes de coordinació, quan
s’escaigui, en la prestació dels serveis aprofitant la
tasca realitzada pels agents socials i econòmics.
21.3 Reconèixer com a entitats col·laboradores de
l’Administració, en el seu respectiu àmbit, les organitzacions professionals agràries més representatives i la representació del món cooperatiu.
21.4 Impulsar la planificació pluriennal que preveurà els objectius, les propostes d’actuació, el desplegament i l’execució, les previsions pressupostàries,
així com els mecanismes adients per fer-ne el seguiment anual i els ajustaments necessaris. En l’elaboració, el seguiment i l’avaluació d’aquests plans, es
facilitarà la participació de les organitzacions professionals agràries més representatives i la representació del món cooperatiu.
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21.5 Promoure sistemes contractuals que permetin
l’exercici de models específics d’activitat agrària en
funció de l’adopció voluntària de determinats compromisos entre cada agricultor o ramader i l’administració, d’acord amb els models d’explotacions,
fent ús dels recursos públics disponibles de la Unió
Europea i de l’Administració de l’Estat, així com de
la modulació prevista a la normativa comunitària.

actuacions d’interès públic en sòl no urbanitzable
poden ocasionar al normal funcionament de l’activitat agrària de les explotacions agràries que pugin
resultar-ne afectades. Aquest darrer informe té caràcter preceptiu i vinculant, i s’ha d’emetre amb
caràcter previ a l’aprovació dels projectes o actuacions.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

El Govern elaborarà un reglament que reguli l’ús
dels subproductes orgànics d’origen no agrari com
a adob, el qual ha de vetllar per la idoneïtat de la
seva aplicació i evitar els danys agronòmics i mediambientals d’un ús incorrecte.

1. COORDINACIÓ ADMINISTRATIVA EN
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT

L’ACTUACIÓ DE

1.1 L’actuació de la Generalitat de Catalunya en
compliment del que estableix aquesta Llei s’ha de
dur a terme d’acord amb els principis que regeixen
l’organització i el funcionament de l’Administració, i en especial sota el principi de coordinació amb
les altres administracions públiques.

ANTECEDENTS DEL PROJECTE DE LLEI
1. Document 3:
– Memòria:

1.2 En l’àmbit intern, l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les entitats que en depenen, actuen d’acord amb els principis de col·laboració i
coordinació. A aquests efectes, per tal de facilitar la
coordinació en l’exercici de les competències que
té atribuïdes, es poden crear òrgans temporals o permanents.

3.1. Proposta d’avantprojecte de Llei d’orientació
agrària.

2. DESENVOLUPAMENT NORMATIU

3.5. Informe econòmic enviat al Departament
d’Economia i Finances sobre l’avantprojecte de la
Llei.

2.1 El Govern iniciarà el procés de desenvolupament normatiu necessari per a l’execució de les
mesures d’actuació que es preveuen, amb respecte,
quan s’escaigui, a les directrius establertes als instruments de programació de la política agrària comuna.
2.2 Per tal de garantir l’eficàcia del sistema de gestió i control en aplicació de la política agrària que
gestionen els departaments de la Generalitat de Catalunya, el Govern regularà la creació i el funcionament del Registre d’explotacions agràries.

3.2. Justificació de la disposició.
3.3. Marc normatiu
3.4. Taula de vigència i previsió de desplegament
normatiu de la Llei d’orientació agrària.

3.6. Reunió de la Taula de Concertació Agrària per
tal de presentar la proposta de l’avantprojecte de
Llei d’orientació agrària.
3.7. Esmenes proposades per les diferents organitzacions, entitats així com dels Departaments de Treball, Benestar Social, Medi Ambient, Política Territorial i d’Interior.
2. Document 4:
– Informe jurídic.

3. PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES

3. Document 5:

Dins les previsions pressupostàries, el Govern ha de
consignar les dotacions necessàries per a l’execució
de les mesures d’actuació previstes en aquesta Llei.

– Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora.

4. L’INSTITUT CATALÀ
AGROALIMENTÀRIES

DE LA

QUALITAT

I LA

5. INFORME
Als efectes del que estableix l’article 6.2 d’aquesta
Llei, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca ha d’emetre informe durant la tramitació de
les figures de planejament urbanístic.
Així mateix, aquest Departament ha d’emetre informe, en defecte de plans sectorials agraris, en relació
als efectes i les repercussions que els projectes o les

3. TRAMITACIONS EN CURS

– Documentació subsegüent al dictamen.

SEGURETAT

El Govern ha de presentar al Parlament un projecte
de Llei de qualitat i seguretat agroalimentàries i de
creació d’un organisme que vetlli per la seguretat
agroalimentària com a entitat encarregada del control i la seguretat dels productes agroalimentaris a
Catalunya.

3.01.01.

6. SUBPRODUCTES ORGÀNICS D’ORIGEN NO AGRARI

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.
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3.01.02.

PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei d’atribució de competències en matèria d’acolliment de
les persones grans

Proposició de llei de modificació de la
Llei 5/1985, del 16 d’abril, de creació
del Centre d’Informació i Desenvolupament Empresarials
Tram. 202-00102/06

Tram. 202-00083/06

Presentació: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Reg. 22012 / Admissió a tràmit i tramesa al Consell Executiu: Mesa del Parlament, 10.04.2001

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 22455).
Pròrroga: 8 dies hàbils (del 17.04.2001 al 25.04.2001).
Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

A LA MESA DEL PARLAMENT
Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del grup parlamentari Socialistes - Ciutadans pel canvi, fent ús
d’allò que es determina als articles 106 i concordants del Reglament de la Cambra, presenta per a la
seva tramitació la següent Proposició de llei de modificació de la Llei 5/1985, de 16 d’abril, de creació
del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial.
Palau del Parlament, 3 d’abril de 2001

Proposició de llei de prevenció de la
violència de gènere

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

Tram. 202-00100/06

Iniciativa legislativa del conjunt dels
grups parlamentaris

PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 5/1985,
DE 16 D’ABRIL, DE CREACIÓ DEL CENTRE D’INNOVACIÓ I
DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL

PRESI DEL PARLAMENT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 10
d’abril de 2001, a sol·licitud de tots els grups parlamentaris, atesa la voluntat concordant de la Junta,
d’acord amb els antecedents i de conformitat amb
l’article 110.2 del Reglament, ha acordat que la iniciativa parlamentària sobre aquesta matèria sigui
exercida pel conjunt dels grups parlamentaris; amb
aquesta finalitat i per tal d’elaborar el text de la proposició de llei, s’ha de nomenar una ponència a la
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana.

L’any 1985, el Parlament de Catalunya va aprovar
la Llei 5/1985, de creació del Centre d’Informació i
Desenvolupament Empresarial (CIDEM), configurant-lo com una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, amb l’objectiu d’impulsar el
desenvolupament industrial a Catalunya, de fomentar i incentivar l’activitat industrial, de posar a
l’abast de les empreses la informació i els mitjans
necessaris per elevar el nivell tecnològic i la competitivitat i millorar la productivitat, així com de
col·laborar en la formació del personal.

Així mateix, ha acordat que el text del projecte de
llei de prevenció de la violència a la llar i en les relacions de parella (tram. 200-00031/06) i del projecte de resolució per la qual s’acorda de presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de
llei de modificació de la Llei orgànica 10/1995, del
23 de novembre, del Codi Penal i la Llei d’enjudiciament criminal (tram. 269-00003/06), com de les
esmenes que es puguin presentar, s’incorporin com
a documents de treball.
Palau del Parlament, 10 d’abril de 2001
Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya
N. de la R: L’escrit de sol·licitud es reprodueix en la
secció 4.67.

Posteriorment, mitjançant la Llei 7/2000, de 19 de
juny, es produïren determinades modificacions de la
Llei 5/1985, en concret, el canvi de la denominació,
passant a ser el Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial; l’atribució d’una nova funció,
que és la de participar en les operacions de capital
de risc i en la creació d’entitats d’aquesta naturalesa mitjançant la subscripció d’accions o de participacions representatives de capital social; i finalment, autoritzant al Govern a modificar mitjançant
decret la composició dels òrgans rectors i del règim
de les reunions establerts en la Llei.
Aquesta darrera previsió fou complerta pel Govern
a través del Decret 50/2001, de 6 de febrer, que en
modifica la seva composició amb la finalitat de dotar de més agilitar operacional els òrgans rectors del
Centre i per a aconseguir un grau més alt d’eficiència en el seu funcionament.

3.01.02.
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Vista la trajectòria legislativa que ha tingut fins
avui el CIDEM, cal dir que el balanç de l’actuació
d’aquest en els darrers anys planteja la urgència de
la seva reforma per tal de respondre als reptes que
la situació empresarial a Catalunya i a nivell espanyol, europeu i mundial plantegen a les nostres empreses. Des de la seva creació fins avui, la transformació de l’economia catalana ha estat considerable.
Han aflorat generacions de nous emprenedors que
necessiten obtenir resposta a la seva demanda d’assistència tècnica, financera i formativa. D’altra banda, la irrupció de l’economia digital ha imposat un
ritme trepidant de transformació a les formes de relació de les nostres empreses amb el mercat. Per estar a l’alçada dels reptes que la nova economia planteja a les empreses catalanes cal fer un esforç considerable de reforma de les funcions del CIDEM i de
descentralització d’aquest Centre, així com d’adaptació de la composició dels seus òrgans rectors al
nous requeriments del desafiament empresarial i
del desenvolupament.
El funcionament actual del CIDEM, sense un procés adequat de descentralització, no és capaç de respondre a les necessitats del territori, necessitats que
van aglutinant de forma cada vegada més evident
els interessos territorials amb molts interessos empresarials. A la concepció uniforme d’un organisme
centralitzat s’oposa avui dia la necessitat d’un organisme descentralitzat territorialment capaç d’actuar
amb l’eficàcia i l’eficiència que l’evolució empresarial i econòmica d’avui requereix i el fort creixement de les dinàmiques dels diversos territoris de
Catalunya estan generant.
Des del 1985 fins aquí, el rol de les administracions
locals en matèria de foment de l’economia local i
de promoció del sector empresarial ha variat de forma substancial. El món local ha emprès de manera
eficaç una acció decidida de suport al seu món econòmic local. Aquest fet implica que el CIDEM ha
d’esdevenir una agència de foment a la promoció
del desenvolupament econòmic local i territorial, és
a dir un organisme capaç d’estructurar el suport a
les estratègies del desenvolupament econòmic local
afavoridores de les capacitats de l’economia endògena, d’adaptació de la localització de noves empreses, de foment de l’ús qualificat del sòl industrial, del desenvolupament harmònic i equilibrat de
cada territori, de la capacitat d’estimular i de generar noves iniciatives empresarials arreu.

3.01.02.

Les administracions locals han de participar activament en la direcció de les polítiques d’innovació i
desenvolupament empresarial a Catalunya. I per
això han de tenir veu i vot en les decisions estratègiques del CIDEM. Un nou partenariat entre els diversos nivells de l’administració pública de Catalunya es fa imprescindible per impulsar un diàleg
fructífer a l’entorn de les polítiques estratègiques i
estructurals del Govern de Catalunya i les aspiracions i els objectius dels municipis i dels territoris de
Catalunya. Per això és imprescindible dotar al
CIDEM dels instruments necessaris per a estimular
l’acció i la planificació del desenvolupament local,
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veritable motor del la creació de riquesa, d’ocupació i d’equilibri social al nostre país.
D’altra banda, un nou paper han de jugar en el desenvolupament de l’economia catalana i de les seves
empreses, les entitats que a Catalunya es dediquen a
la recerca. Les universitats tenen així un paper clau,
de manera que s’haurien d’incorporar al òrgans rectors de l’organisme. Avui dia són les universitats, al
nostre país, les executores de la majoria de les accions de recerca, i encara podrien dedicar-hi molt més
esforços si poguessin comptar amb més recursos.
Per tot el que s’ha exposat presentem la següent
Proposició de Llei per la qual es reformen els articles 2, 3, 4 i 5 de la Llei 5/1985, de 16 d’abril, reformada per la Llei 7/2000, de creació del CIDEM.
ARTICLE 1
Es modifica l’article 2 de la Llei 5/1985, de 16
d’abril, de creació del Centre d’Informació i Desenvolupament Empresarial, que quedarà redactat amb
els termes següents:
«Article 2
El CIDEM es constitueix amb l’objecte d’impulsar
el desenvolupament industrial i tecnològic a Catalunya, amb els criteris d’equilibri territorial; de
fomentar i incentivar l’activitat industrial; de posar
a l’abast de les empreses la informació i els mitjans
necessaris per elevar el nivell tecnològic i la competitivitat i millorar la productivitat; de donar impuls al sector empresarial vinculat a les tecnologies de la informació i de la comunicació, d’afavorir
la competitivitat de la indústria catalana, i també
de col·laborar en la formació del personal».
ARTICLE 2
Es modifica l’article 3, apartat primer, lletres a) i c)
i s’afegeixen unes noves lletres l), m) i n) de la Llei
5/1985, de 16 d’abril, de creació del Centre d’Informació i Desenvolupament Empresarial, que quedaran redactades amb els termes següents:
«Article 3
1. Són funcions del CIDEM:
a) Definir i desenvolupar programes, orientats al
millorament de la tecnologia, a la racionalització de
les estructures empresarials i productives, i a la formació de directius, de quadres i de personal a tots
els nivells, amb col·laboració amb entitats públiques
i privades amb finalitats de desenvolupament industrial, de recerca i tecnològiques
(…)
c) Impulsar la col·laboració entre la indústria i les
institucions i els organismes de desenvolupament
industrial i tecnològic, especialment entre les empreses, les universitats, i els centres de recerca i
desenvolupament tecnològic.
(…)
l) Coordinar les seves actuacions amb la dels organismes amb funcions anàlogues a la resta de Comunitats Autònomes i de l’Estat, mitjançant la realitza-
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ció de convenis i acords de col·laboració, quan s’escaigui, i la participació activa en els programes
d’àmbit estatal.
m) Vetllar per a la difusió de la Societat de la Informació en el món empresarial col·laborant amb les
empreses a reforçar la seva competitivitat en el
marc d’un mercat europeu i mundial.
n) Coordinar la promoció del desenvolupament empresarial amb els ajuntaments, mitjançant accions
informatives, d’assistència tècnica, en matèria
d’innovació tecnològica i d’ús del sòl industrial per
tal de fomentar els nivells d’excel·lència empresarial des de l’àmbit local.»
ARTICLE 3
Es modifica l’article 4, afegint una nova lletra a
bis), i modificant les lletres b) i c) de la Llei 5/1985,
de 16 d’abril, de creació del Centre d’Informació i
Desenvolupament Empresarial, que quedarà redactat amb els termes següents:
«Article 4
(…)
«a bis) Col·laborar amb la resta d’administracions,
especialment amb la local, per tal d’afavorir la promoció industrial i tecnològica a Catalunya.
«b) Crear societats anònimes i participar en
qualssevulla altres societats constituïdes amb limitació o de responsabilitat per ens públics o particulars, per al desplegament de finalitats de promoció
industrial i tecnològica i per a altres activitats industrials i de prestació de serveis a la indústria. La
participació del CIDEM no pot superar el quarantacinc per cent del capital, llevat d’un acord exprés
del Govern, que ha d’ésser comunicat al Parlament.
Les societats en què el CIDEM participi majoritàriament se sotmetran al que estableix la Llei 4/1985,
del 29 de març, de l’estatut de l’empresa pública
catalana.
El període de temps màxim de participació del
CIDEM en qualsevulla societat civil o mercantil no
sotmesa a la Llei 4/1985, de l’estatut de l’empresa
pública catalana, és de tres anys, prorrogable per tres
anys més. La pròrroga haurà de ser motivada i se’n
donarà compte al Parlament. No obstant això, si el
capital social d’aquestes societats és majoritàriament
públic, no s’aplica aquesta limitació temporal.
c) Establir una xarxa territorial de serveis i assistència tècnica i promoció a les empreses, que serveixi
per a assessorar-les en tots els aspectes que l’afectin. A aquests efectes, el CIDEM ha d’establir delegacions a tot el territori de Catalunya per tal d’apropar la seva activitat a les empreses i a l’Administració local, i amb la finalitat de potenciar el
reequilibri territorial a Catalunya».
(…)

volupament Empresarial, que quedarà redactat amb
els termes següents:
«Article 5
Els òrgans del CIDEM són el consell rector, el comitè executiu i el director. S’autoritza al Govern a
modificar, mitjançant decret, la composició dels òrgans rectors i el règim de reunions, establert per la
Llei 5/1985 de 16 d’abril, de creació del CIDEM,
garantint tant en el Consell Rector com en el Comitè Executiu la presència de l’Administració Local i
de les universitats i el món de la recerca en un nombre no inferior a un terç del total dels membres que
composin cadascun d’aquests òrgans. EL Govern
haurà de donar compte de les modificacions que
introdueixi al Parlament en el termini d’un mes.»
ARTICLE 5
S’introdueix una Disposició final primera amb el
contingut següent:
«Disposició Final Primera
S’atorga al Govern un termini de tres mesos des de
la promulgació de la present Llei per tal que adapti
la composició dels òrgans rectors del CIDEM a les
previsions que conté aquesta Llei.»
ARTICLE 6
S’introdueix una Disposició final segona amb el
contingut següent:
«Disposició final segona
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».

Proposició de llei de modificació de la
Llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindicatura de Comptes
Tram. 202-00103/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 22235 / Admissió a tràmit i tramesa al Consell Executiu: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds d’acord amb allò que preveu l’article 106 del
Reglament de la Cambra, presenta la següent proposició de llei de modificació de la Llei 6/1984, de 5
de març, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
Palau del Parlament, 5 d’abril de 2001

ARTICLE 4
Es modifica l’article 5 de la Llei 5/1985, de 16
d’abril, de creació del Centre d’Informació i Desen-

Rafael Ribó
President

Joan Boada
Portaveu
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Sindicatura de Comptes és una institució clau
pel funcionament de l’Autogovern de Catalunya.
Aquest darrer període s’ha vist mermada la seva
actuació, i ara bloquejada pel que fa al nomenament
del Síndic Major.

3.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

Per aquests motius el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds, presenta la següent

Proposició no de llei sobre les gestions necessàries davant les diferents
administracions per a autoritzar l’ús
terapèutic del cànem indi

PROPOSICIÓ DE LLEI
ARTICLE 1

Tram. 250-01367/06

D’un nou article 4 bis.
La Sindicatura de Comaptes tindrà relació orgànica
amb les intervencions de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals.
ARTICLE 2
S’afegeix a l’article 8:
3. L’informe de la Sindicatura de Comptes es lliurarà en un termini màxim d’un any després de l’exercici. La Sindicatura disposarà dels mitjans suficients
per complir amb aquell objectiu.

Tramitació pel procediment d’urgència

Acord: A proposta de la Junta de Portaveus, d’acord amb
els articles 87 i 88 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procediment d’urgència i que els terminis, a
partir del període de presentació d’esmenes, siguin reduïts a la meitat dels que són fixats amb caràcter ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, sessió de l’11.04.2001

Proposició no de llei sobre la promulgació d’una ordre de millora dels ajuts
actuals per a l’ús de mètodes d’alimentació, de tractament i de comercialització de la carn anomenada ecològica

ARTICLE 3
S’afegeix a l’article 20: 2 bis
Si passades tres votacions cap Síndic hagués obtingut
la proposta per Síndic Major, el Ple del Parlament de
Catalunya pot nomenar per majoria de 3/5 parts.

Tram. 250-01373/06

Esmenes presentades

ARTICLE 4

Reg. 22093 / Admissió a tràmit: Mesa CIE, del 5
d’abril de 2001

S’afegeix a l’article 26
g) Quan ho decideixi el Ple del Parlament de Catalunya
per majoria de 3/5 parts una vegada hagin transcorregut
tres votacions del Ple de Sindicatures d’acord amb l’article 20.2, i cap Síndic obtingués la votació necessària per
a ser nomenat com a Síndic Major.
ARTICLE 5
Es modifica el Títol del capítol II que dirà:
El pressupost de la Sindicatura i el personal al servei de la mateixa.
ARTICLE 6
D’un article 26 bis anterior al 27 que dirà:
1. Els recursos i mitjans de la Sindicatura de Comptes no
podran ser mai inferiors als que doni el promig de les tres
institucions homòlogues més ben dotades –en personal i
dotació financera– de totes les Comunitats Autònomes.
2. El pressupost de la Sindicatura de Comptes dependrà i
formarà part de les partides del Pressupost del Parlament
de Catalunya amb la mateixa autonomia financera.
DISPOSICIÓ FINAL

3.10.25.

El Consell Executiu haurà d’habilitar per a l’exercici de l’any 2002, els crèdits oportuns en el Pressupost per tal de cobrir la despesa que ocasionarà
l’aprovació d’aquesta llei.
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ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 22093)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
continuar recolzant la producció ramadera ecològica en
la línia de l’Ordre d’1 de març de 2001, mitjançant la
qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts
agroambientals i es subvencionen les actuacions dirigides a la ramaderia ecològica, en tant en quant, fomenta
la protecció dels recursos naturals, l’aigua, els sòls i el
paisatge, i la reducció dels potencials focus i nivells de
contaminació a través de l’acollida a una metodologia
de gestió sostenible de l’explotació.»
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Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un pla d’actuació per a eradicar
els centres residencials per a gent
gran considerats il·legals i l’establiment de mesures per a difondre els
drets i les obligacions imposats als
establiments socials per la legislació
Tram. 250-01386/06

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 22649).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 11.04.2001.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 22456).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.04.2001 al 10.04.2001).
Finiment del termini: 11.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 09.04.2001.

Proposició no de llei sobre la refosa
de les diferents normes reglamentàries de regulació del procediment d’accés als serveis socials i als programes
d’atenció de la gent gran, gestionats
per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS)
Tram. 250-01395/06

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 22649).

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 22456).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.04.2001 al 10.04.2001).
Finiment del termini: 11.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 09.04.2001.

Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 11.04.2001.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 22649).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Proposició no de llei sobre la presentació de la memòria econòmica de justificació de l’import del preu públic exigit pel servei social dels centres residencials per a gent gran, d’acord amb
el Decret 394/1996, de 12 de desembre, pel qual s’estableix el règim de
contraprestacions dels usuaris en la
prestació de serveis socials
Tram. 250-01394/06

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 22456).

Finiment del termini: 12.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 11.04.2001.

Proposició no de llei sobre la destinació dels ingressos derivats de la imposició de les sancions regulades pel
Decret 17/1994, de 16 de novembre,
de refosa de dues lleis relatives a l’assistència i els serveis socials, a la millora de la qualitat i la cobertura de la
xarxa bàsica de serveis socials de responsabilitat pública
Tram. 250-01396/06

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.04.2001 al 10.04.2001).
Finiment del termini: 11.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 09.04.2001.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 22456).
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Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.04.2001 al 10.04.2001).
Finiment del termini: 11.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 09.04.2001.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Proposició no de llei sobre l’elaboració urgent del projecte de construcció
del centre d’atenció primària Terrassa
Est (Vallès Occidental) i l’execució de
les obres de construcció durant el
2002
Tram. 250-01405/06

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 22649).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 11.04.2001.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 22456).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.04.2001 al 10.04.2001).
Finiment del termini: 11.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 09.04.2001.

Proposició no de llei sobre la seguretat i la contaminació acústica a l’entorn dels aeroports catalans
Tram. 250-01398/06

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Proposició no de llei sobre la redacció
d’un projecte d’usos de l’Aeròdrom
General Vives, d’Òdena (Anoia)

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 22456).

Tram. 250-01424/06

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.04.2001 al 10.04.2001).

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Finiment del termini: 11.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 09.04.2001.

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 22456).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.04.2001 al 10.04.2001).
Finiment del termini: 11.04.2001 - 9:30 hores.

Proposició no de llei sobre l’elaboració i la presentació del Llibre blanc de
l’energia elèctrica davant la Comissió
d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme

Acord: Presidència del Parlament, 09.04.2001.

Tram. 250-01400/06

Esmenes presentades
Reg. 22076 / Admissió a tràmit: Mesa CIE, del 5
d’abril de 2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 22076)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a acabar els treballs d’elaboració del Pla de
l’Energia a Catalunya a l’horitzó de l’any 2010
abans de la finalització de l’estiu, i a ser presentat
davant de la Comissió d’Indústria.»
3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

Proposició no de llei sobre la creació
de pisos pont de curta estada destinats a acollir les dones maltractades i
llurs fills
Tram. 250-01437/06

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 22456).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.04.2001 al 10.04.2001).
Finiment del termini: 11.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 09.04.2001.
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Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.04.2001 al 10.04.2001).
Finiment del termini: 11.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 09.04.2001.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 22649).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 11.04.2001.

Proposició no de llei sobre la lliure afiliació dels agents de la Policia de la
Generalitat - Mossos d’Esquadra als
sindicats interprofessionals
Tram. 250-01452/06

Tramesa a la Comissió

Proposició no de llei sobre el nou model de finançament de les residències
per a gent gran
Tram. 250-01439/06

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 22456).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.04.2001 al 10.04.2001).

Termini de presentació d’esmenes

Finiment del termini: 11.04.2001 - 9:30 hores.

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).

Acord: Presidència del Parlament, 09.04.2001.

Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 22649).

Proposició no de llei sobre el jaciment
paleontològic dels Casots, de Subirats
(Alt Penedès)
Tram. 250-01453/06

Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 11.04.2001.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un pla del transport adaptat pel
que respecta al transport públic regular, a l’interurbà i a l’específic porta a
porta

Termini de presentació d’esmenes

Tram. 250-01441/06

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 22456).

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.
3.10.25.
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Proposició no de llei sobre la creació
de la Delegació Territorial del Govern
a l’alt Pirineu

Proposició no de llei sobre la seguretat marítima i la prevenció de la contaminació al Mediterrani

Tram. 250-01454/06

Tram. 250-01456/06

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i
Administració de la Generalitat i Govern Local.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Termini de presentació d’esmenes
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.

Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Proposició no de llei sobre la remodelació de la Gran Via en el tram comprès entre la plaça de les Glòries, de
Barcelona i el carrer Extremadura, de
Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)

Proposició no de llei sobre les centrals nuclears d’Ascó (Ribera d’Ebre)
Tram. 250-01457/06

Tramesa a la Comissió

Tram. 250-01455/06

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

3.10.25.
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Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
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Proposició no de llei sobre l’elaboració del Mapa eòlic de Catalunya
Tram. 250-01458/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Proposició no de llei sobre l’ampliació
del centre d’ensenyament infantil i primari Garona, de Vielha e Mijaran (Vall
d’Aran)
Tram. 250-01460/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).

Termini de presentació d’esmenes

Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de la residència per a gent gran «Sant
Antoni», de Vielha e Mijaran (Vall
d’Aran)
Tram. 250-01459/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.
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Proposició no de llei sobre la reclamació de la Delegació del Govern de la
Generalitat a la Catalunya Central

Proposició no de llei sobre la revisió
del procés a Salvador Puig i Antich
Tram. 250-01464/06

Tram. 250-01462/06

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i
Administració de la Generalitat i Govern Local.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Termini de presentació d’esmenes
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.

Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Proposició no de llei sobre el canvi de
denominació de l’estadi olímpic de
Montjuïc pel d’estadi olímpic President Companys

Proposició no de llei sobre el cobrament de les indemnitzacions per catàstrofes naturals amb la màxima celeritat
Tram. 250-01465/06

Tram. 250-01463/06

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i
Administració de la Generalitat i Govern Local.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Termini de presentació d’esmenes
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

3.10.25.
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Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
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Proposició no de llei sobre el futur de
Montenegro
Tram. 250-01466/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió Permanent de Legislatura sobre la Unió Europea i d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solidaritat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Proposició no de llei sobre el no-cobrament de comissions bancàries per
les donacions de la ciutadania a les
ONG
Tram. 250-01468/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Termini de presentació d’esmenes
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Proposició no de llei sobre la presentació d’un pla d’aparcaments per a vehicles pesants de servei públic a Catalunya
Tram. 250-01467/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Proposició no de llei sobre l’establiment d’un conveni entre la Generalitat
i els ajuntaments catalans per a promoure la creació de tallers de música
als centres cívics
Tram. 250-01469/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).

Termini de presentació d’esmenes

Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.
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Proposició no de llei sobre la planificació dels cicles formatius de la formació professional específica
Tram. 250-01470/06

Proposició no de llei sobre la promoció de la música produïda a Catalunya
a les emissores de ràdio i televisió públiques catalanes
Tram. 250-01472/06

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Comissió competent: Comissió de Control Parlamentari de l’Actuació de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió i de les Empreses Filials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Proposició no de llei sobre l’establiment d’un conveni entre la Generalitat
i la Societat General d’Autors i Editors
(SGAE) per a facilitar la incorporació
de grups musicals independents a la
indústria fonogràfica

Proposició no de llei sobre la creació
d’una escola bressol a Carme (Anoia)
Tram. 250-01473/06

Tram. 250-01471/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.
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Proposició no de llei sobre la creació
de préstecs renda amb un tipus d’interès nul per als alumnes que cursen
els dos últims cursos dels seus estudis universitaris

Proposició no de llei sobre la necessitat de prolongar diverses línies del
metro de Barcelona fins al Baix Llobregat
Tram. 250-01476/06

Tram. 250-01474/06

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Termini de presentació d’esmenes
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.

Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Proposició no de llei sobre la dotació
de recursos econòmics suficients els
programes de foment de la incorporació de la dona als estudis tècnics de
les universitats públiques catalanes

Proposició no de llei sobre la construcció d’equipaments destinats a activitats socials i culturals a les instal·lacions de l’antiga estació de tren
«Magòria», de Barcelona
Tram. 250-01477/06

Tram. 250-01475/06

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Termini de presentació d’esmenes
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.

Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.
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Proposició no de llei sobre l’ordenació de l’energia elèctrica a Catalunya
Tram. 250-01478/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Proposició no de llei sobre la millora
de les delegacions territorials de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio i
l’augment dels seus horaris d’emissió
Tram. 250-01480/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Control Parlamentari de l’Actuació de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió i de les Empreses Filials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Proposició no de llei sobre els usos
del Port de Vallcarca, de Sitges
(Garraf) i la millora dels seus accessos
Tram. 250-01479/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Proposició no de llei sobre l’obertura
d’una delegació de Catalunya Ràdio a
les terres de l’Ebre
Tram. 250-01481/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Control Parlamentari de l’Actuació de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió i de les Empreses Filials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.
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Proposició no de llei sobre l’obertura
d’una delegació de Catalunya Ràdio a
les comarques de la Catalunya central
Tram. 250-01482/06

Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un Codi de deures i drets dels
treballadors i treballadores de les petites i petitíssimes empreses
Tram. 250-01484/06

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Control Parlamentari de l’Actuació de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió i de les Empreses Filials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Comissió competent: Comissió de Política Social.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Termini de presentació d’esmenes
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).

Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.

Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Proposició no de llei sobre la millora i
l’adequació de la carretera C-221 al
pas per la Terra Alta

Proposició no de llei sobre la negociació d’un salari mínim garantit a les
clàusules dels convenis col·lectius de
Catalunya

Tram. 250-01483/06

Tram. 250-01485/06

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).

Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.

Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.
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Proposició no de llei sobre la construcció d’accessos al nucli de Dorve,
de la Guingueta d’Àneu (Pallars Sobirà)

Proposició no de llei sobre la recuperació de l’escola de Pontons (Alt Penedès)
Tram. 250-01488/06

Tram. 250-01486/06

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Termini de presentació d’esmenes
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.

Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Proposició no de llei sobre la construcció d’accessos al nucli d’Àrreu,
d’Alt Àneu (Pallars Sobirà)

Proposició no de llei sobre els dèficits
de subministrament elèctric al sud de
la comarca de l’Anoia, especialment al
municipi de Carme

Tram. 250-01487/06

Tram. 250-01489/06

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Termini de presentació d’esmenes
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.
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Proposició no de llei sobre els serveis
educatius per a infants de tres a dotze
anys als municipis catalans de menys
de cinc-cents habitants

Proposició no de llei sobre la conservació i el manteniment de l’Eix Transversal (C-25) en el tram comprès entre
Vic (Osona) i Vilobí d’Onyar (Selva)

Tram. 250-01490/06

Tram. 250-01492/06

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).

Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.

Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Proposició no de llei sobre el desdoblament de l’Eix Empordà - Garrotxa
(C-66) en el tram comprès entre
Besalú (Garrotxa) i Bayoles (Pla de
l’Estany)

Proposició no de llei sobre el desdoblament de l’Eix del Congost (C-17) en
el tram comprès entre Vic (Osona) i
Ripoll (Ripollès)
Tram. 250-01493/06

Tram. 250-01491/06

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Termini de presentació d’esmenes
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.

Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.
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Proposició no de llei sobre la tramitació del Pla director territorial de l’àrea
urbana d’Olot (Garrotxa)
Tram. 250-01494/06

Proposició no de llei sobre els serveis
educatius per a infants de zero a tres
anys als municipis catalans de menys
de cinc-cents habitants
Tram. 250-01496/06

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Termini de presentació d’esmenes
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Proposició no de llei sobre l’elaboració del Pla territorial parcial de les comarques gironines
Tram. 250-01495/06

Proposició no de llei sobre la creació
de serveis públics d’orientació, mediació i teràpia familiar
Tram. 250-01497/06

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Comissió competent: Comissió de Política Social.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Termini de presentació d’esmenes
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.
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Proposició no de llei sobre la construcció d’una autovia al marge esquerre del riu Besòs

Proposició no de llei sobre el desdoblament de l’Eix Transversal (C-25)
Tram. 250-01500/06

Tram. 250-01498/06

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Termini de presentació d’esmenes
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.

Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Proposició no de llei sobre la promoció d’habitatges de protecció oficial o
de preu taxat als municipis de muntanya
Tram. 250-01499/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Proposició no de llei sobre la protecció de la zona de l’aiguabarreig dels
rius Segre, Cinca i Ebre
Tram. 250-01501/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Termini de presentació d’esmenes
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).

Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.

Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.
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Proposició no de llei sobre el finançament del servei d’acompanyant de
transport per a persones amb mobilitat reduïda severa

Proposició no de llei sobre l’aplicació
de mesures correctores als municipis
de muntanya per a evitar l’excessiva
proliferació de segones residències

Tram. 250-01502/06

Tram. 250-01504/06

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).

Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.

Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Proposició no de llei sobre la promoció d’habitatges de lloguer als municipis de muntanya

Proposició no de llei sobre el foment
del transport públic als centres de treball

Tram. 250-01503/06

Tram. 250-01505/06

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).

Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.

Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.
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Proposició no de llei sobre la construcció d’un nou centre d’atenció primària a la Sénia (Montsià)

Proposició no de llei sobre l’eliminació de les pudors causades per
purins a determinades comarques

Tram. 250-01506/06

Tram. 250-01508/06

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).

Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.

Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Proposició no de llei sobre l’ampliació
del servei d’urgències pediàtriques de
la Fundació Privada Hospital de
Mollet, de Mollet del Vallès (Vallès Oriental)

Proposició no de llei sobre la construcció d’una variant de la carretera
BV-2421 a la Palma de Cervelló (Baix
Llobregat)
Tram. 250-01509/06

Tram. 250-01507/06

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Comissió competent: Comissió de Política Social.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Termini de presentació d’esmenes
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.

Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.
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Proposició no de llei sobre la construcció i la millora de la carretera T313 en el tram comprès entre Montbrió
del Camp i Duesaigües (Baix Camp)

Proposició no de llei sobre l’estalvi i
l’eficiència en la utilització de l’aigua

Tram. 250-01510/06

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Tram. 250-01512/06

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Termini de presentació d’esmenes
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).

Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.

Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Proposició no de llei sobre la preservació de l’espai natural del riu Segre al
pas per Balaguer, Vallfogona de
Balaguer i Térmens (Noguera)
Tram. 250-01511/06

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

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Termini de presentació d’esmenes
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.
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Proposició no de llei sobre el manteniment dels serveis del Consorci de
Normalització Lingüística del Penedès
- Garraf

Proposició no de llei sobre la dieta
mediterrània

Tram. 250-01514/06

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Tram. 250-01516/06

Comissió competent: Comissió de Política Social.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Termini de presentació d’esmenes
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).

Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.

Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Proposició no de llei sobre la constitució d’un consorci de les comarques
del Camp de Tarragona i la seva àrea
d’influència per a coordinar les actuacions en infraestructures i la gestió
dels serveis propis

Proposició no de llei sobre la retirada
del projecte de construcció d’una bassa artificial a Capellades (Anoia) i la
clausura d’un pou il·legal
Tram. 250-01517/06

Tramesa a la Comissió

Tram. 250-01515/06

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).

Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.
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Proposició no de llei sobre la construcció de dos centres d’atenció primària a Terrassa (Vallès Occidental)

Proposició no de llei sobre la construcció d’un nou centre d’atenció primària a Alcanar (Montsià)

Tram. 250-01518/06

Tram. 250-01522/06

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).

Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.

Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un reglament tècnic sanitari específic per a carnissers, xarcuters i
cansaladers

Proposició no de llei sobre la publicació formal de la refosa de les modificacions de la relació de llocs de treball
(RLT) del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat i de les
successives modificacions i actualitzacions

Tram. 250-01519/06

Tramesa a la Comissió

Tram. 250-01523/06

Comissió competent: Comissió de Política Social.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2001 al 25.04.2001).

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 22053 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt del Grup Popular al Parlament de Catalunya, i Àngels Esteller i
Ruedas, diputada del Grup Popular, d’acord amb
allò que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de l Cambra, presenten la següent Proposició
no de llei:

Finiment del termini: 26.04.2001 - 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2001.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’article 29 del Decret Legislatiu 1/1997, de 21
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, disposa textualment que «La relació de llocs de treball
és pública i ha d’incloure tots els llocs de funcionaris […] existents en l’Administració de la Generalitat […]».
En el mateix sentit, l’article 7.2 del Decret 328/
1993, de 28 de desembre, sobre les relacions de
llocs de treball del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, disposa el
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següent: «El Departament de Governació procedirà
a publicar cada tres mesos al DOGC les actualitzacions i modificacions de les relacions de llocs de
treball, sens perjudici de la publicitat per altres
mitjans que es pugui adoptar una vegada aprovades pel Govern i abans de la seva publicació oficial». I el mateix precepte del reglament esmentat
conclou dient que «Un cop l’any es procedirà a la
publicació de la refosa de les modificacions de les
relacions de llocs de treball de les unitats que hagin
resultat afectades».
Doncs bé, resulta que la darrera publicació íntegra
al DOGC de la relació de llocs de treball corresponent als funcionaris de l’Administració de la Generalitat es va fer l’any 1998, sense que des de l’esmentada data s’hagi procedit a donar publicitat,
amb caràcter trimestral, a les modificacions operades en aquests darrers anys a la RLT, ni s’hagi publicat al DOGC, amb caràcter anual, la refosa de les
modificacions de la RLT dels funcionaris.
Per la qual cosa, el Grup Popular presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a:
1r Que adopti les mesures necessàries per tal de procedir, en el termini màxim de tres mesos, a publicar
formalment al DOGC la refosa de les modificacions
de la Relació de Llocs de Treball (RLT) del personal
funcionari de l’Administració de la Generalitat, que
té caràcter anual.
2n Que adopti les mesures que calguin per tal de
procedir, amb una periodicitat trimestral, a donar
publicitat al DOGC de les modificacions i actualitzacions que es produeixin en la Relació de Llocs de
Treball (RLT) del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat.
Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001
Daniel Sirera i Bellés
Portaveu adjunt

Àngels Esteller i Ruedas
Diputada

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’article 2, apartat a), del Decret 324/1985, de 28 de
novembre, pel qual s’estableix la planificació del
joc d’acord amb la Llei 15/1984, de 20 de març, disposa textualment: «Es limita a tres el nombre de
Casinos autoritzats per a tot el territori de Catalunya». Sens dubte aquesta disposició està prevista
per aquells locals i negocis de joc, i concretament
els casinos, que desenvolupen les seves activitats al
territori de Catalunya, i de fet aquest ha estat l’esperit de la norma, atès que els tres establiments existents fins a aquest moment com a sales de casino a
Catalunya s’han subjectat a la legislació del joc de
la Generalitat i al límit numèric establert en aquesta
disposició reglamentària.
Doncs bé, resulta evident que des de l’any 1996 els
ciutadans i les ciutadanes de Catalunya han disposat
d’una nova «sala de joc» que, tot i desenvolupar les
activitats pròpies d’un Casino dels que legalment
estan autoritzats per l’Administració de la Generalitat i es subjecten al límit numèric del Decret 324/
1985, de 28 de novembre, no ha estat sotmès a autorització administrativa de cap mena i, a més a més,
la seva existència suposa la superació del límit de
tres casinos establert a les normes reglamentàries
corresponents. I ens referim al casino que funciona
per via d’internet com «casino-on-net.com», a través del qual els ciutadans i ciutadanes de Catalunya
poden jugar importants sumes de diners com si realment estiguessin físicament en un local autoritzat
per la Generalitat.
Una situació d’aquesta naturalesa, al no estat prevista per la norma, afecta la seguretat jurídica (article 9.3 CE) i suposa una clara vulneració de la Llei,
atès que es tracta d’una activitat que no es subjecta
al règim preceptiu d’autorització administrativa prèvia i al límit numèric reglamentàriament establert.
Per la qual cosa, el Grup Popular presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a que adopti les mesures necessàries per tal d’ajustar la legislació vigent en matèria de joc, i en particular la de casinos, a la nova realitat derivada de
l’ús de les noves tecnologies per als jocs propis
dels casinos quan aquests afectin al territori de Catalunya.
Palau del Parlament, 3 d’abril de 2001
Daniel Sirera i Bellés
Portaveu adjunt

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 22061 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt del Grup Popular al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò
que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament
de la Cambra, presenten la següent Proposició no de
llei
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Proposició no de llei sobre l’acolliment dels estudiants que són membres de famílies nombroses als beneficis previstos per la Llei de l’Estat 25/
1971, del 19 de juny, de protecció de
les famílies nombroses

Proposició no de llei sobre l’establiment de programes d’ajut per a implantar les noves tecnologies en les
petites i mitjanes empreses (pime)

Tram. 250-01525/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular

Presentació: Grup Parlamentari Popular

Reg. 22063 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

Reg. 22062 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Dolors Nadal i Aymerich, portaveu, i Francesc
Vendrell i Bayona, diputat del Grup Popular al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposició no de llei
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei de protecció de les famílies nombroses preveu que els membres d’aquestes famílies tinguin
una reducció o exempció en els drets i les taxes acadèmiques i administratives, que comprenen el dret
de matrícula i l’expedició de títols en l’etapa de
l’ensenyament universitari, ja sigui en centres públics com privats.
La modificació del règim jurídic de les universitats
consagra el principi d’autonomia financera a les
universitats. Aquest principi comporta, entre altres
qüestions, que les administracions públiques compensin les universitats públiques o privades per les
exempcions o beneficis que prevegin, entre elles
les que afecten a famílies nombroses.
No és possible discriminar els alumnes membres de
famílies nombroses en funció del caràcter públic o
privat del centre on estudiïn, per aquest motiu el
Grup Popular presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat a adoptar les mesures necessàries perquè tots els estudiants membres de famílies nombroses puguin gaudir dels beneficis previstos a la Llei
de protecció de les famílies nombroses.
Palau del Parlament, 2 d’abril de 2001.
Dolors Nadal
Portaveu

Francesc Vendrell
Diputat

Tram. 250-01526/06

A LA MESA DEL PARLAMENT
Dolors Nadal i Aymerich, portaveu, i Francesc
Vendrell i Bayona diputat del Grup Popular al Parlament de Catalunya, segons allò que disposa el
Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposició no de llei.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els programes d’implantació de les noves tecnologies a les PIMES inclouen despeses tant per a l’assessorament previ com per a la implementació dels
programes. Sovint hi ha subvencions específiques
per a alguna d’aquestes fases, però no hi ha programes de subvenció per a la totalitat de les inversions,
per la qual cosa el Grup Popular presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a establir per a l’any 2002 programes d’ajut a la
implantació de les noves tecnologies a les PIMES i
destinar un mínim de 5.000 milions de pessetes –o
l’equivalent en euros– als esmentats programes. Els
programes han d’incloure fins al 50% del cost total
del projecte, el disseny i la implantació, i recollir
tant la implantació de programari estàndard com de
programa a mida.
Palau del Parlament, 2 d’abril de 2001.
Dolors Nadal
Portaveu

Francesc Vendrell
Diputat

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

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 22064 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Dolors Nadal i Aymerich, portaveu, i Francesc
Vendrell i Bayona diputat del Grup Popular al Parlament de Catalunya, segons allò que disposa el
3.10.25.
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Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposició no de llei.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els programes d’implantació de les noves tecnologies a les microempreses inclouen despeses tant per
a l’assessorament previ com per a la implementació
dels programes. Sovint hi ha subvencions específiques per a alguna d’aquestes fases, però no hi ha
programes de subvenció per a la totalitat de les inversions, per la qual cosa el Grup Popular presenta
la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a establir per a l’any 2002 programes d’ajut a la
implantació de les noves tecnologies a les
microempreses i destinar un mínim de 5.000 milions de pessetes –o l’equivalent en euros– als esmentats programes. Els programes han d’incloure
fins al 75% del cost total del projecte, el disseny i la
implantació, i recollir tant la implantació de
programari estàndard com de programa a mida.
Palau del Parlament, 2 d’abril de 2001.
Dolors Nadal
Portaveu

Francesc Vendrell
Diputat

2. Per aquest motiu les organitzacions sindicals i
empresarials, juntament amb el Govern de la Generalitat, van crear a l’any 1998 el Pacte per la Ocupació a Catalunya. Aquest pacte proposava diverses
accions per eliminar la precarietat laboral i potenciar la contractació estable.
3. En aquests moments, però, les dades d’activitat
laboral dels joves a Catalunya són les més baixes
de tota la mitjana de la UE, la situació empitjora per
als joves que treballen per primera vegada. Aquestes
dades es compliquen davant de la realitat d’un mercat laboral que als darrers dos anys ha tingut un fort
augment dels contractes temporals i on la majoria
d’aquests contractes es situen a un màxim de tres
mesos de duració.
4. Aquesta situació afecta a un col·lectiu molt important dels joves entre 16 i 25 anys. Són aquests,
especialment, els que tenen els problemes més
greus alhora de poder fer front a un futur immediat
a nivell personal i social.
És per aquests motius que es presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a:
– Presentar una valoració, en el termini de tres mesos, dels resultats obtinguts del Pacte per l’Ocupació Juvenil a Catalunya.
– Promoure un Pacte per l’Ocupació Juvenil, on participin en la seva creació les organitzacions sindicals juvenils de Catalunya.

Proposició no de llei sobre la creació
d’un pacte per a l’ocupació juvenil
amb la participació dels sindicats juvenils de Catalunya
Tram. 250-01528/06

Presentació: Sr. Juan Manuel Jaime
Ortea, juntament amb quatre altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes Ciutadans pel Canvi
Reg. 22151 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Juan Manuel Jaime i Ortea, Josep Maria Rañé i
Blasco, Núria Segú i Ferré, Carme Figueras i Siñol i
Marina Geli i Fàbrega, diputats i diputades del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent
ús d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten per a la seva
tramitació, la següent Proposició no de Llei.

– El contingut d’aquest pacte ha de contemplar diverses mesures dirigides a eliminar la precarietat
laboral, a potenciar la contractació estable que permeti als joves l’accés a un habitatge que els possibiliti la emancipació. Aquest pacte també ha de contemplar mesures per a la creació de nous llocs de
treball, mitjançant la reconversió de les places de
Prestació Social Substitutòria en llocs de treball remunerats per als joves.
Palau del Parlament, 28 de març de 2001.
Juan Manuel Jaime i Ortea, Josep Maria Rañé i
Blasco, Núria Segú i Ferré, Carme Figueras i Siñol i
Marina Geli i Fàbrega

El mercat laboral en aquests moments està tenint
una nova etapa de canvi. Desprès de La darrera laboral realitzada pel Govern de l’Estat, que afecta
directament a la situació dels joves dintre del món
laboral.
Davant aquesta etapa volem destacar que:
1. Els joves són un dels col·lectius socials que es
veuen més afectats i amb més problemàtiques del
mercat laboral, juntament amb les dones i els treballadors majors de 45 anys.
3.10.25.
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ajuts, gestionats pel CIDEM i atorgar-los a projectes d’inversió industrial que creïn llocs de treball
als municipis del Baix, Mig, i Alt Aran.
Palau del Parlament, 29 de març de 2001
Proposició no de llei sobre l’atorgament d’ajuts gestionats pel Centre
d’Informació i Desenvolupament Empresarials (Cidem) a projectes d’inversió industrial destinats a crear llocs de
treball als municipis del Baix, Mig i Alt
Aran (Vall d’Aran)

Francesc Boya i Alòs, Joaquim Llena i Cortina, Miquel Barceló i Roca, Marta Camps i Torrents,
Ramon Vilalta i Oliva i Antoni Siurana i Zaragoza

Tram. 250-01529/06

Presentació: Sr. Francesc Xavier Boya i
Alós, juntament amb cinc altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Proposició no de llei sobre l’evolució
del consum elèctric a Catalunya

Reg. 22152 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

Presentació: Sr. Miquel Barceló i Roca,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

A LA MESA DEL PARLAMENT
Francesc Boya i Alòs, Joaquim Llena i Cortina, Miquel Barceló i Roca, Marta Camps i Torrents,
Ramon Vilalta i Oliva, Antoni Siurana i Zaragoza,
diputats del Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
fent ús d’allò que es preveu en els articles 134 i 135
del Reglament de la Cambra, presenten per la seva
tramitació la següent proposició no de Llei.
L’Aran és una comarca que es desenvolupa a ritmes
molt diferents; és a dir: una zona la del Alt i Mig
Aran molt vinculades a l’esquí i una zona que, com
la resta dels Pirineus, pateix una crisi estructural,
agreujada per la desaparició de les elèctriques amb
poques alternatives econòmiques per a afrontar els
fenòmens de despoblació.
El Govern de la Generalitat però, i sense tenir en
compte aquestes particularitats econòmiques de la
contrada, va excloure en la ordre del 31-5-1994,
tota la comarca com a zona susceptible de rebre
ajuts del CIDEM, per incentivar els processos de
reequilibri industrial.
Aquesta decisió, es reafirma a l’ordre del 16-31999, a més de perjudicar als municipis que no tenen activitat turística, és també, un agreujant per a
reequilibrar el conjunt de l’economia aranesa, absolutament dependent del turisme de neu i amb necessitats de recuperar actius en el sector de la indústria, perduts en aquests últims anys per l’automatització de les hidroelèctriques.
Aquesta realitat es posa de manifest en les dades
econòmiques dels últims anys segons els quals, i des
de 1996, l’Aran ha perdut capacitat de creixement
amb respecte de Catalunya, (4’05 punts percentuals) entre altres motius, per la davallada del sector
industrial i del sector primari.
Per aquests motius presentem la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a:

3.10.25.

– Habilitar des del Departament de Indústria, Consum, Comerç i Turisme, (ordre del 16.3.1999) els
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Reg. 22173 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Miquel Barceló i Roca, Antoni Sabaté i Ibarz,
Ramon Vilalta i Oliva, Roberto Labandera i
Ganachipi i Manuel Nadal i Farreras, diputats del
Grup Socialistes – Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per a la seva tramitació la següent Proposició no de Llei.
El conjunt d’activitats consistents en la generació,
transport i distribució de l’energia elèctrica es coneix normalment per sector elèctric. Aquest sector
econòmic, que a Espanya representa actualment una
facturació anual d’uns dos bilions de pessetes, ha
estat considerat tradicionalment un «monopoli natural», com la telefonia o el ferrocarril, en el sentit
que les fortes inversions necessàries per construir
les infrastructures no permetien l’existència de xarxes alternatives. De fet, encara que a Catalunya hi
havia fins fa poc tres o quatre empreses, els acords
entre elles evitava la duplicació de xarxes.
Aquesta situació de monopoli ha estat així pràcticament a tot el món fins que a principis de la dècada
dels noranta, comencen processos de liberalització
a diferents estats americans i d’Austràlia. El 1996 la
UE aprova la Directiva comunitària que estableix el
nou marc regulador del sector a tots els països europeus, amb un període transitori d’aplicació progressiva fins al 2007. La Llei del Sector Elèctric de
1997 és la transposició de la directiva al dret espanyol.
La referida llei es marca com principals objectius
garantir el subministrament a tots els clients, garantir la qualitat del subministrament i garantir el menor cost possible.
En relació amb la garantia de subministrament, diferents sectors empresarials han expressat darrerament les seves inquietuds pels retards observats en
la contractació de serveis, que estan ocasionant dificultats a la inversió.
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Així mateix, recentment s’ha presentat l’informe de
la Comissió d’Experts en matèria de línies elèctriques d’alta tensió, nomenada pel Govern a instàncies del Parlament. El referit informe recomana la
instal·lació de noves centrals de cicle combinat per
poder cobrir la demanda estimada fins l’any 2010.
Per tots aquests motius es presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya, insta el Consell Executiu a dur a terme les següents actuacions:
1. Fer un seguiment anual de l’evolució del consum
elèctric a Catalunya, en comparació amb les previsions de creixement de l’informe de la Comissió
d’Experts de gener 2001, i informar al Parlament
durant el primer trimestre de cada any.
2. Fer les gestions necessàries per assegurar la
construcció i posta en marxa del mínim de grups
necessaris per a garantir el subministrament elèctric
futur durant el període 2001-2010, d’acord amb
l’informe dels experts i amb l’evolució de la demanda.
3. Preparar un pla d’emplaçaments de noves centrals basat en la distribució de petites unitats properes a les zones de consum.
4. Fer les gestions necessàries per assegurar l’entrada de nous operadors de generació d’energia elèctrica al mercat per facilitar la competència i la capacitat real d’elecció de proveïdor.
Palau del Parlament, 27 de març de 2001
Miquel Barceló i Roca, Antoni Sabaté i Ibarz,
Ramon Vilalta i Oliva, Roberto Labandera i
Ganachipi i Manuel Nadal i Farreras

Proposició no de llei sobre la creació
de parcs eòlics i de centrals de cogeneració
Tram. 250-01531/06

Presentació: Sr. Miquel Barceló i Roca,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 22174 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Miquel Barceló i Roca, Montserrat Tura i Camafreita, Antoni Sabaté i Ibarz, Roberto Labandera i
Ganachipi i Manuel Nadal i Farreras, diputats del
Grup Socialistes – Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per a la seva tramitació la següent Proposició no de Llei.
El conjunt d’activitats consistents en la generació,
transport i distribució de l’energia elèctrica es co-

neix normalment per sector elèctric. Aquest sector
econòmic, que a Espanya representa actualment una
facturació anual d’uns dos bilions de pessetes, ha
estat considerat tradicionalment un «monopoli natural», com la telefonia o el ferrocarril, en el sentit
que les fortes inversions necessàries per construir
les infrastructures no permetien l’existència de xarxes alternatives. De fet, encara que a Catalunya hi
havia fins fa poc tres o quatre empreses, els acords
entre elles evitava la duplicació de xarxes.
Aquesta situació de monopoli ha estat així pràcticament a tot el món fins que a principis de la dècada
dels noranta, comencen processos de liberalització
a diferents estats americans i d’Austràlia. El 1996 la
UE aprova la Directiva comunitària que estableix el
nou marc regulador del sector a tots els països europeus, amb un període transitori d’aplicació progressiva fins al 2007. La Llei del Sector Elèctric de
1997 es la transposició de la directiva al dret espanyol.
La referida llei es marca com principals objectius
garantir els subministrament a tots els clients, garantir la qualitat del subministrament i garantir el
menor cost possible.
En relació amb la garantia de subministrament, diferents sectors empresarials han expressat darrerament les seves inquietuds pels retards observats en
la contractació de serveis, que estan ocasionant dificultats a la inversió.
Així mateix, recentment s’ha presentat l’informe de
la Comissió d’Experts en matèria de línies elèctriques d’alta tensió, nomenada pel Govern a instàncies del Parlament. El referit informe recomana la
instal·lació de noves plantes de generació de règim
especial per poder cobrir la demanda estimada fins
l’any 2010. Concretament, l’informe fa referència a
la instal·lació de nous parcs eòlics per una potencia
instal·lada d’uns 1000MW i de noves centrals de
cogeneració per una potencia d’uns 500MW.
Per tots aquests motius es presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya, insta el Consell Executiu a dur a terme les següents actuacions:
1. Presentar un nou Pla de Parcs Eòlics, d’acord
amb els diferents grups parlamentaris, que permeti
la instal·lació de nous parcs eòlics amb una potencia
instal·lada d’uns 1000 MW.
2. Presentar un pla de foment de noves centrals de
cogeneració, d’acord amb els diferents grups parlamentaris, amb una potència instal·lada d’uns
500MW.
3. Realitzar les gestions necessàries per assolir un
sistema de primes econòmiques aplicables al Règim
Especial, per assegurar la construcció de les noves
centrals elèctriques i la viabilitat econòmica de les
actualment existents.

3.10.25.
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4. Preparar plans específics que permetin la connexió de les centrals de règim especial a la xarxa de
distribució, contemplant tant els aspectes tècnics
com econòmics.
Miquel Barceló i Roca, Montserrat Tura i Camafreita, Antoni Sabaté i Ibarz, Roberto Labandera i
Ganachipi i Manuel Nadal i Farreras

Així mateix, recentment s’ha presentat l’informe de
la Comissió d’Experts en matèria de línies elèctriques d’alta tensió, nomenada pel Govern a instàncies del Parlament. El referit informe recomana la
instal·lació de noves plantes de generació i el
reforçament de les interconnexions de la xarxa
elèctrica catalana amb la resta d’Espanya i amb
França.

Proposició no de llei sobre el reforçament de la interconnexió de la xarxa elèctrica catalana amb les xarxes
de la resta d’Espanya i de França

L’actual capacitat d’interconnexió es molt reduïda,
uns 1.600MW, la qual cosa significa un marge de
seguretat molt limitat pels requeriments de consum
previstos pel proper decenni. Finalment, el
reforçament de la connexió amb França i amb les
xarxes europees facilitarà l’accés dels consumidors
catalans l’accés a altres productors.

Palau del Parlament, 27 de març de 2001

Tram. 250-01532/06

Presentació: Sr. Miquel Barceló i Roca,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 22175 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Miquel Barceló i Roca, Francesc Boya i Alós,
Antoni Sabaté i Ibarz, Roberto Labandera i
Ganachipi i Manuel Nadal i Farreras, diputats del
Grup Socialistes – Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per a la seva tramitació la següent Proposició no de Llei.
El conjunt d’activitats consistents en la generació,
transport i distribució de l’energia elèctrica es coneix normalment per sector elèctric. Aquest sector
econòmic, que a Espanya representa actualment una
facturació anual d’uns dos bilions de pessetes, ha
estat considerat tradicionalment un «monopoli natural», com la telefonia o el ferrocarril, en el sentit
que les fortes inversions necessàries per construir
les infrastructures no permetien l’existència de xarxes alternatives. De fet, encara que a Catalunya hi
havia fins fa poc tres o quatre empreses, els acords
entre elles evitava la duplicació de xarxes.
Aquesta situació de monopoli ha estat així pràcticament a tot el món fins que a principis de la dècada
dels noranta, comencen processos de liberalització
a diferents estats americans i d’Austràlia. El 1996 la
UE aprova la Directiva comunitària que estableix el
nou marc regulador del sector a tots els països europeus, amb un període transitori d’aplicació progressiva fins al 2007. La Llei del Sector Elèctric de
1997 és la transposició de la directiva al dret espanyol.
La referida llei es marca com principals objectius
garantir els subministrament a tots els clients, garantir la qualitat del subministrament i garantir el
menor cost possible.

3.10.25.

ment les seves inquietuds pels retards observats en
la contractació de serveis, que estan ocasionant dificultats a la inversió.

En relació amb la garantia de subministrament, diferents sectors empresarials han expressat darrera-
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Per tots aquests motius es presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya, insta el Consell Executiu a dur a terme les següents actuacions:
1. Preparar un pla de reforçament de la interconnexió de la xarxa elèctrica catalana amb la de la resta
d’Espanya i amb França, per millorar el marge de
seguretat del subministrament elèctric i per facilitar
la connexió amb altres generadors de les xarxes
europees.
2. Simultàniament preparar un pla de reordenació
de línies de les zones afectades per reduir l’impacte ambiental del conjunt de línies d’alta tensió,
d’acord amb les recomanacions de l’informe de la
comissió d’experts.
3. Garantir a la població afectada, mitjançant certificació per tercera part, l’acompliment de les normes internacionals més estrictes en matèria dels
efectes dels camps electromagnètics sobre la de salut de les persones i de l’impacte ambiental sobre el
territori.
4. Estudiar, juntament amb els municipis afectats,
les possibles compensacions de les empreses elèctriques en benefici de les persones que viuen en els
territoris pels que passaran les noves línies.
Palau del Parlament, 27 de març de 2001
Miquel Barceló i Roca, Francesc Boya i Alós,
Antoni Sabaté i Ibarz, Roberto Labandera i
Ganachipi i Manuel Nadal i Farreras
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya, insta el Consell Executiu a dur a terme les següents actuacions:
Proposició no de llei sobre el reforçament de les xarxes de transport i
distribució de l’energia elèctrica
Tram. 250-01533/06

Presentació: Sr. Miquel Barceló i Roca,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 22176 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Miquel Barceló i Roca, Montserrat Tura i Camafreita, Antoni Sabaté i Ibarz, Roberto Labandera i
Ganachipi i Manuel Nadal i Farreras, diputats del
Grup Socialistes – Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per a la seva tramitació la següent Proposició no de Llei.
El conjunt d’activitats consistents en la generació,
transport i distribució de l’energia elèctrica es coneix normalment per sector elèctric. Aquest sector
econòmic, que a Espanya representa actualment una
facturació anual d’uns dos bilions de pessetes, ha
estat considerat tradicionalment un «monopoli natural», com la telefonia o el ferrocarril, en el sentit
que les fortes inversions necessàries per construir
les infrastructures no permetien l’existència de xarxes alternatives. De fet, encara que a Catalunya hi
havia fins fa poc tres o quatre empreses, els acords
entre elles evitava la duplicació de xarxes.
Aquesta situació de monopoli ha estat així pràcticament a tot el món fins que a principis de la dècada
dels noranta, comencen processos de liberalització a
diferents estats americans i d’Austràlia. El 1996 la UE
aprova la Directiva comunitària que estableix el nou
marc regulador del sector a tots els països europeus,
amb un període transitori d’aplicació progressiva fins
al 2007. La Llei del Sector Elèctric de 1997 és la
transposició de la directiva al dret espanyol.
La referida llei és marca com principals objectius
garantir els subministrament a tots els clients, garantir la qualitat del subministrament i garantir el
menor cost possible.
En relació amb la garantia i la qualitat del subministrament és necessari que les xarxes de transport,
transformació i distribució tinguin l’estructura i la
dimensió apropiades en relació a la situació i al volum de la producció i del consum.
Així mateix, recentment s’ha presentat l’informe de la
Comissió d’Experts en matèria de línies elèctriques
d’alta tensió, nomenada pel Govern a instàncies del
Parlament. El referit informe recomana el reforçament
de la xarxa de 400KV i de les xarxes de 220KV i de
110KV i la construcció de nous centres de transformació per alimentar la xarxa de distribució.
Per tots aquests motius es presenta la següent:

1. Preparar un pla de reforçament de la xarxa de
transport 400KV per assegurar les necessitats derivades de l’increment del consum així com la connexió amb les noves centrals.
2. Preparar un pla de reforçament de la xarxa de distribució de 220KV i de 110KV i també de construcció
de nous centres de transformació per alimentar la xarxa de distribució així com per assegurar la connexió
amb les noves centrals de Règim Especial.
3. Simultàniament, preparar un pla de reordenació
de línies de les zones afectades per les noves xarxes de transport i de distribució, per reduir l’impacte
ambiental del conjunt de línies d’alta tensió,
d’acord amb les recomanacions de l’informe de la
comissió d’experts.
4. Garantir a la població afectada, mitjançant certificació per tercera part, l’acompliment de les normes internacionals més estrictes en matèria dels
efectes dels camps electromagnètics sobre la de salut de les persones i de l’impacte ambiental sobre el
territori.
5. Realitzar un pla anual de soterrament i de desplaçament de línies que afectin a zones densament poblades.
6. Estudiar, juntament amb els municipis afectats,
les possibles compensacions de les empreses elèctriques en benefici de les persones que viuen en els
territoris pels que passaran les noves línies.
Palau del Parlament, 27 de març de 2001
Miquel Barceló i Roca, Montserrat Tura i Camafreita, Antoni Sabaté i Ibarz, Roberto Labandera i
Ganachipi i Manuel Nadal i Farreras

Proposició no de llei sobre la millora
de la qualitat del subministrament
elèctric
Tram. 250-01534/06

Presentació: Sr. Miquel Barceló i Roca,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 22177 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Miquel Barceló i Roca, Ramon Vilalta i Oliva,
Antoni Sabaté i Ibarz, Roberto Labandera i
Ganachipi i Manuel Nadal i Farreras, diputats del
Grup Socialistes – Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per a la seva tramitació la següent Proposició no de Llei.

3.10.25.
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El conjunt d’activitats consistents en la generació,
transport i distribució de l’energia elèctrica es coneix normalment per sector elèctric. Aquest sector
econòmic, que a Espanya representa actualment una
facturació anual d’uns dos bilions de pessetes, ha
estat considerat tradicionalment un «monopoli natural», com la telefonia o el ferrocarril, en el sentit
que les fortes inversions necessàries per construir
les infrastructures no permetien l’existència de xarxes alternatives. De fet, encara que a Catalunya hi
havia fins fa poc tres o quatre empreses, els acords
entre elles evitava la duplicació de xarxes.
Aquesta situació de monopoli ha estat així pràcticament a tot el món fins que a principis de la dècada
dels noranta, comencen processos de liberalització
a diferents estats americans i d’Austràlia. El 1996 la
UE aprova la Directiva comunitària que estableix el
nou marc regulador del sector a tots els països europeus, amb un període transitori d’aplicació progressiva fins al 2007. La Llei del Sector Elèctric de
1997 és la transposició de la directiva al dret espanyol.
La referida llei es marca com principals objectius
garantir el subministrament a tots els clients, garantir la qualitat del subministrament i garantir el menor cost possible.
En relació amb la qualitat del subministrament, i
malgrat l’evolució dels indicadors TIEPI (temps
d’interrupció de la potència instal·lada) que es venen
utilitzant, avui a Catalunya hi ha un sentiment generalitzat entre la població i el món empresarial, de
pèrdua de qualitat del servei. El concepte de qualitat de servei és molt més ampli que la mesura d’un
temps acumulat, els requeriments de qualitat de servei quant a variacions de tensió i els anomenats
microtalls son molt més exigents sobretot per les
empreses que utilitzen maquinaria i equipaments
sofisticats i, finalment però no menys important, els
indicadors i sistemes de mesura han de ser basats
en sistemes de qualitat auditables, la qual cosa requereix entre altres que les mesures siguin fetes per
tercera part.
Per tots aquests motius es presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya, insta el Consell Executiu a dur a terme les següents actuacions:
1. Renegociar el Protocol d’acord entre el Departament d’Indústria i l’actual empresa Fecsa - Enher,
signat el desembre de 1998, amb l’objectiu de millorar el nivell de qualitat del subministrament elèctric. Concretament, com afirma l’informe de la Comissió d’Experts, caldrà «disposar i aplicar els recursos adients per fer front a les inversions necessàries per obtenir la qualitat de servei requerida pels
consumidors de Catalunya».

3.10.25.

2. Preparar, en el termini de tres mesos, un pla
d’adaptació del Real Decret 1955/2000, sobretot
pel que fa referència a la qualitat del servei, que incorpori accions de divulgació i d’informació als
consumidors.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3. Desenvolupar un reglament de qualitat específic
de la Generalitat, que posi l’accent en l’anàlisi i el
seguiment de les avaries, la informació al consumidor i l’edició de recomanacions periòdiques dirigides a les empreses distribuïdores i als consumidors.
4. Tant el nou Protocol, com el pla d’adaptació del real
decret 1955/2000, com el futur reglament de la Generalitat, hauran de preveure el desenvolupament i aplicació
d’un Sistema de Qualitat Auditable, que incorpori els elements propis d’un Sistema de Qualitat Total com els que
ja s’estan aplicant al món empresarial.
5. Preparar un pla d’extensió de la xarxa de distribució, que asseguri en un termini de cinc anys, que
tots els municipis de Catalunya de més de 2000 habitants no tinguin alimentació en antena si no que
formin part d’una xarxa mallada o tinguin doble alimentació. Un cop preparat el pla referit, preparació
d’un nou pla per extendre-ho als municipis de més
de 500 habitants.
Palau del Parlament, 27 de març de 2001
Miquel Barceló i Roca, Ramon Vilalta i Oliva,
Antoni Sabaté i Ibarz, Roberto Labandera i
Ganachipi i Manuel Nadal i Farreras

Proposició no de llei sobre el foment
de l’estalvi d’energia elèctrica
Tram. 250-01535/06

Presentació: Sr. Miquel Barceló i Roca,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 22178 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Miquel Barceló i Roca, Montserrat Tura i Camafreita, Antoni Sabaté i Ibarz, Roberto Labandera i
Ganachipi i Manuel Nadal i Farreras, diputats del
Grup Socialistes – Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per a la seva tramitació la següent Proposició no de Llei.
El conjunt d’activitats consistents en la generació,
transport i distribució de l’energia elèctrica es coneix normalment per sector elèctric. Aquest sector
econòmic, que a Espanya representa actualment una
facturació anual d’uns dos bilions de pessetes, ha
estat considerat tradicionalment un «monopoli natural», com la telefonia o el ferrocarril, en el sentit
que les fortes inversions necessàries per construir
les infrastructures no permetien l’existència de xarxes alternatives. De fet, encara que a Catalunya hi
havia fins fa poc tres o quatre empreses, els acords
entre elles evitava la duplicació de xarxes.
Aquesta situació de monopoli ha estat així pràcticament a tot el món fins que a principis de la dècada
dels noranta, comencen processos de liberalització a
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diferents estats americans i d’Austràlia. El 1996 la UE
aprova la Directiva comunitària que estableix el nou
marc regulador del sector a tots els països europeus,
amb un període transitori d’aplicació progressiva fins
al 2007. La Llei del Sector Elèctric de 1997 és la
transposició de la directiva al dret espanyol.
La liberalització que ha comportat la referida Llei
pels anomenats consumidors qualificats, així com
les polítiques de contenció de la inflació portades a
terme pel Govern de l’Estat, han comportat una reducció notable del preu del KW positiva per l’economia del país però amb efectes negatius sobre el
consum. Aquesta raó i la conjuntura econòmica de
fort creixement dels darrers anys, han resultat en
forts increments dels consums domèstic i industrial
que posen en risc el subministrament futur i comprometen la qualitat del servei.
Es per tot això, que cal desenvolupar polítiques actives d’estalvi energètic i de gestió de la demanda que
limitin l’evolució futura del consum d’electricitat.

La pluralitat política, social i territorial que ha de
caracteritzar la ràdio i televisions públiques de Catalunya, fa necessari que s’escolti la veu dels diferents àmbits territorials del país, ha de ser d’una
vegada per totes una prioritat de la CCRTV, l’obertura de noves delegacions a les Terres de l’Ebre, i
en un futur al Pirineu i la Catalunya Central.
És per tot això que es presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya insta el Consell a:
– Crear una delegació de la ràdio i televisió pública
a les Terres de l’Ebre, en un termini no superior a
sis mesos».
Palau del Parlament, 29 de març de 2001
Josep Ma. Simó i Huguet, Antoni Sabaté i Ibarz,
Marta Camps i Torrens, Joan Ferran i Serafini i Oriol Nel·lo i Colom

Per tots aquests motius es presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya, insta el Consell Executiu a dur a terme les següents actuacions:
1. Preparar programes específics de promoció de
l’estalvi d’energia elèctrica, tant pel consum domèstic com per l’industrial
2. Negociar amb el Govern de l’Estat, el restabliment d’un fons destinat a la gestió de la demanda.

Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un estudi relatiu a les deficiències existents en matèria de mobilitat en
els pobles de menys de cinc-cents
habitants
Tram. 250-01537/06

3. Estudiar l’establiment d’un nou sistema tarifari
que fomenti l’estalvi d’energia elèctrica.

Presentació: Sr. Francesc Xavier Boya i
Alós, juntament amb cinc altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Palau del Parlament, 27 de març de 2001

Reg. 22180 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

Miquel Barceló i Roca, Montserrat Tura i Camafreita, Antoni Sabaté i Ibarz, Roberto Labandera i
Ganachipi i Manuel Nadal i Farreras

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

Presentació: Sr. Josep M. Simó i Huguet,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 22179 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Josep Mª Simó i Huguet, Antoni Sabaté i Ibarz, Marta Camps i Torrens, Joan Ferran i Serafini, i Oriol
Nel·lo i Colom, diputats i diputada del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenta per a la seva tramitació davant el Ple, la següent Proposició no de Llei.

A LA MESA DEL PARLAMENT
Francesc Boya i Alòs, Roberto Labandera i
Ganachipi, Marina Geli i Fàbrega, Núria Segú i
Ferré, Pilar Malla i Escofet i Oriol Nel·lo i Colom,
diputats i diputades del Grup Socialista- Ciutadans
pel Canvi, fent ús d’allò que estableixen els articles
134 i 135 del Reglament del Parlament presenten
per a la seva tramitació la següent Proposició no de
Llei.
L’1,5% de la població de Catalunya viu en municipis de menys de 500 habitants. Segons el cens de
l’any 1996, 92.101 persones vivien en els 371 municipis que no arribaven als 500 habitants. A la província de Lleida hi viu el 8,1% del total de la població, a Girona el 5,2%, a Tarragona el 3,2% del total
de la població i a Barcelona el 0,4% del seu total.
Per tant, constitueixen una part important a Lleida,
Girona i Tarragona, sent a Barcelona percentualment menor però, el seu impacte territorial és el
mateix.
La funció de conservació del territori, protecció del
patrimoni rural i manteniment de l’activitat i de la
identitat productiva descansa en aquest col·lectiu de
ciutadans i de ciutadanes. Viure en nuclis poblacionals reduïts no pot però, suposar una renúncia a
3.10.25.
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qüestions tan bàsiques com són les comunicacions i
especialment, el dret a unes mínimes possibilitats de
mobilitat en transport col·lectiu, que permeti l’accés
a aquells serveis més elementals i imprescindibles
com la sanitat, la farmàcia, o la compra d’altres queviures i béns, no sempre disponibles en aquests petits municipis.

Proposició no de llei sobre l’atenció
als pacients de patologies neuromusculars

Aquesta és una problemàtica greu si tenim en
compte que, una part important de la població
d’aquests municipis té una edat superior als 55
anys i, per tant, no sempre el vehicle privat suposa
una alternativa.

Tram. 250-01538/06

És per tot això que presentem la següent:

Reg. 22181 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

PROPOSICIÓ NO DE LLEI
1. Redactar amb l’ajut dels Ajuntaments i Consells
Comarcals de Catalunya un estudi amb les deficiències que, en l’àmbit de la mobilitat, tenen els pobles
de menys de 500 habitants.
Aquest estudi precisarà:
a) Els nuclis de menys de 500 habitants que a hores
d’ara no tenen cap tipus de servei públic de transport.
b) El grau de servei en l’àmbit del transport col·lectiu que gaudeixen aquells nuclis comunicats per
serveis públics o privats.
c) Els percentatges de població que per manca de
vehicle propi, tenen mobilitat nul·la o condicionada.
d) Les formes i possibilitats d’aquests municipis i
pobles per accedir als serveis bàsics.
e) Les necessitats de comunicació en el transport
intercomarcal que permetin millorar l’accés de la
població a serveis més allunyats i inexistents en la
pròpia comarca.
f) Les accions necessàries per garantir una mobilitat
suficient al conjunt d’aquesta població.
g) Aquelles actuacions més urgents per garantir una
mínima mobilitat a aquells indrets a on no existeix
cap tipus de servei.
2. Informar en un termini de 6 mesos a la Comissió
de Política Territorial del resultat d’aquest estudi i
de les mesures previstes pel Govern, per tal de millorar aquestes deficiències.
Palau del Parlament, 21 de març de 2001
Francesc Boya i Alós, Roberto Labandera i
Ganachipi, Marina Geli i Fàbrega, Núria Segú i
Ferré, Pilar Malla i Escofet i Oriol Nel·lo i Colom

3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

Presentació: Sr. Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, juntament amb quatre altres diputats del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi

A LA MESA DEL PARLAMENT
Roberto Labandera i Ganachipi, Marina Geli i Fàbrega, Carme Figueras i Siñol, Pilar Malla i Escofet
i Josep Maria Rañé i Blasco, diputats i diputades del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que preveuen els articles 134 i 135
del Reglament de la Cambra presenten per a la seva
tramitació la següent Proposició no de Llei, sobre la
creació d’un programa integral d’atenció als pacients de patologies neuromusculars de Catalunya.
El col·lectiu de persones que pateixen malalties neuromusculars congènites, cròniques i invalidats a
Catalunya no reben el nivell d’atenció suficient i de
qualitat que asseguri la possibilitat de desenvolupar
una activitat quotidiana amb nivells de qualitat.
La manca de recursos públics suficients invertits en
les poblacions amb malalties cròniques, així com la
escassetat de les mesures de promoció positiva
d’aquests col·lectius dins l’àmbit de la promoció de la
persona, la seva ocupació laboral i/o professional o
social són la base d’una problemàtica que afecta per
igual, però a nivells diferents a pacients i familiars.
La situació de manca d’autonomia de molts malalts
neuromusculars genera greus situacions de dependència en relació a persones del seu entorn (pares,
mares, germans...) provocant riscos de patiment psicològic i d’altres tipus tant per a la persona afectada com per al persona assistent.
És en aquest sentit que és palesa la necessitat de
promoure noves iniciatives públiques d’atenció en
aquest col·lectiu i a les entitats que els donen suport:
nous programes d’assistència social; reforç i increment dels grups d’ajuda mútua; detecció, promoció
i formació de famílies acollidores per a situacions
de crisi ; programes de suport psicològic a malalts i
famílies; creació i sistematització d’una oferta de
formació i de dinamització laboral ; creació de residències assistides i d’oferta de llits de respir, etc.
Davant la problemàtica d’aquest col·lectiu es fa necessari la posada en marxa de plans d’atenció integrada, amb una concepció més àmplia que la de
l’actual centre de dia que té una finalitat més sanitària. Els plans d’atenció integrada han de basar-se en
una xarxa de centres (i/o microcentres) que han de
reunir en la seva oferta l’atenció logopèdica, la mèdica, la psicoterapèutica, la informativa, la d’orga-
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nització de l’oci i l’ocupacional El fet d’estar integrats a d’altres centres prestadors de serveis permetria optimitzar recursos i possibilitar el seu caràcter
polifuncional i d’atenció a diverses edats i poblacions afectades.
D’altra banda és cada vegada més urgent la necessitat d’estimular el debat, al si de la nostra societat,
en relació sobre el lliure i ple exercici dels drets civils de les persones amb disminució.
És per això que els diputats i les diputades sotasignants presenten la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a:
1. Crear un programa pilot d’atenció integral al pacient de patologies neuromusculars que inclogui una
oferta adaptada de places de formació ocupacional,
residència assistida, oferta de llits de respir, fisioteràpia a domicili i activitats organitzades de suport a les
famílies, de forma integrada i/o coordinada amb la
xarxa pública i concertada de centres sanitaris i educatius, amb la finalitat de promoció de les activitats
de la persones amb patologies neuromusculars.
2. Desplegar, en el període d’un any, el programa
territorialitzat d’atenció integral al pacient de patologies neuromuscular.
3. Fer les previsions pressupostaries corresponents a
càrrec del pressupost de la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 3 d’abril de 2001
Roberto Labandera i Ganachipi, Marina Geli i Fàbrega, Carme Figueras i Siñol, Pilar Malla i Escofet
i Josep Maria Rañé i Blasco

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

Presentació: Sra. M. Àngela Gassó i Closa, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

El Decret 252/2000 de 24 de juliol sobre l’activitat
artesana a Catalunya contempla l’evolució del context econòmic i l’evolució de les necessitats del sector artesanal.
Tot i que el Decret 252/2000 de 24 de juliol és un
pas endavant en la regulació del sector artesanal
amb la finalitat de la seva promoció, aquest no contempla en la composició de la Comissió d’Artesans
de Catalunya la representació del sector ni de les
seves associacions i gremis. En examinar la composició de la Comissió d’Artesania de Catalunya s’hi
troba a faltar entre els seus components representants directes dels artesans, ja que nosaltres creiem
que els que han rebut la carta de mestre Artesà, també fora bo que es comptes amb el seu assessorament, i també pensem que hi ha associacions d’artesans o gremis que tindrien més raó d’estar que
molts dels components actuals.
Un altre element que creiem imprescindible és que
dins de les funcions de la Comissió d’artesans estigui la de sancionar i la de retirar la denominació
d’artesà quan hi hagi la certesa de que no es compleixin els requisits exigits.
És per això que es presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:
– Modificar l’article 10.2 del Decret 252/2000 de
24 de juliol sobre l’activitat artesana a Catalunya
per tal que la Comissió d’artesans de Catalunya inclogui entre els seus membres a un representant
dels professionals que han rebut la carta de Mestre
artesà, un representant de les Associacions d’artesans i un representant dels gremis d’artesania.
– Modificar l’article 10.3 del Decret 252/2000 de
24 de juliol sobre l’activitat artesana a Catalunya
per tal que entre les funcions de la Comissió d’Artesans de Catalunya estigui la de sancionar i retirar la
denominació d’artesà quan hi hagi la certesa de que
no es compleixin els requisits exigits.»
Palau del Parlament, 29 de març de 2001
Ma. Àngela Gassó i Closa, Bernardo Fernández i
Martínez, Roberto Labandera i Ganachipi, Miquel
Barceló i Roca i Joan Roma i Cunill

Reg. 22182 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Ma. Àngels Gassó i Closa, Bernardo Fernández i
Martínez, Roberto Labandera i Ganachipi, Miquel
Barceló i Roca i Joan Roma i Cunill, diputada i diputats del Grup Parlamentari Socialistes – Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu en els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per a la seva tramitació la següent Proposició no de Llei de Modificació de la Comissió d’Artesania de Catalunya.
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Per tot això, els diputats i les diputades sotasignants
presenten la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un pla integral per a la gent gran
de Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès)
Tram. 250-01540/06

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a:
1. Impulsar, amb la participació de l’Ajuntament de
la Vila, un Pla integral de la Gent Gran de Sant
Quintí de Mediona amb cinc eixos prioritaris:
a) Potenciació dels serveis a domicili.

Presentació: Sr. Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, juntament amb quatre altres diputats del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 22183 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Roberto Labandera Ganachipi, Fèlix Sogas i Mascaró, Assumpta Baig i Torras, Marina Geli i Fàbrega
i Pilar Malla i Escofet, diputats i diputades del Grup
Parlamentari Socialista - Ciutadans pel Canvi, fent
ús d’allò que preveuen els articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra presenten per a la seva tramitació la següent proposició no de llei
Sant Quintí de Mediona és un municipi de la comarca de l’Alt Penedès situat a les estribacions de la
serralada prelitoral al seu pas pel Penedès i forma
part de la conca dels rius Bitlles i Mediona. Té 13,9
km2 de superfície i 1650 habitants aproximadament, havent observat un creixement del 9% de la
seva població en els darrers deu anys. Una part important de la seva població (aproximadament un
20%) es troba situada en les franges d’edat superiors a 65 anys, la qual cosa fa necessari establir noves mesures per a l’atenció assistencial socio-sanitària de la gent gran que viu al municipi.
En ocasions la preservació i la millora de la qualitat
de vida de les persones d’edat requereix l’ajut de
professionals, serveis i equipaments especialitzats,
que poden minimitzar els efectes dels dèficits –de
mobilitat, salut...– que poden afectar-los;
En l’ordenament polític vigent, el sistema públic ha
de garantir la igualtat d’oportunitats d’accés de la
gent gran als serveis assistencials i sociosanitaris
necessaris per a l’assoliment de la més alta qualitat
de vida possible en cada circumstància personal;
L’oferta pública de serveis especialitzats a la gent
gran ha de procurar que la traumàtica experiència
d’un canvi forçós de residència –i per tant, de pèrdua de les relacions humanes i de referències
d’identitat– no s’afegeixi a la dolorosa consciència
de la pèrdua d’autonomia personal;

3.10.25.

Sant Quintí de Mediona, com la gran majoria de petits municipis de Catalunya, no disposa per als seus
350 ciutadans majors de 65 anys d’una oferta satisfactòria de serveis i d’equipaments, malgrat que en
el seu moment l’Ajuntament va ser pioner entre els
petits municipis en posar en marxa un Casal d’Avis
municipal.

3. TRAMITACIONS EN CURS

b) Promoció de l’adaptació dels habitatges de gent
gran per a facilitar la mobilitat i garantir l’autonomia de la gent gran.
c) Elaboració d’un pla de supressió de barreres arquitectòniques.
d) Potenciació i millora del Casal d’Avis.
e) Construir una llar-habitatge amb suport per a les
persones grans amb dependència.
Palau del Parlament, 29 de març del 2001
Roberto Labandera Ganachipi, Fèlix Sogas Mascaró, Assumpta Baig i Torras, Marina Geli i Fàbrega i
Pilar Malla i Escofet

Proposició no de llei sobre l’elaboració d’una proposta de mòduls destinats al finançament de les residències per a persones amb disminució integrades dins la xarxa de responsabilitat pública
Tram. 250-01541/06

Presentació: Sra. Marina Geli i Fàbrega,
juntament amb cinc altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 22184 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Marina Geli i Fàbrega, Maria Pilar Malla i Escofet,
M. Àngels Gassó i Closa, Bernardo Fernández i
Martínez, Carme Figueres i Siñol i Josep Maria
Rañé i Blasco diputats i diputades del Grup Parlamentari Socialistes – Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per a la seva tramitació la següent Proposició no de Llei:
A Catalunya hi ha unes 2.200 places residències
per a persones amb disminució. El Departament de
Benestar Social al llarg dels darrers anys ha anat
delegant la responsabilitat de la gran majoria de residències de la xarxa de responsabilitat pública a la
iniciativa privada, i als ens locals. En aquests moments únicament vista a Catalunya una única residència de gestió pròpia, la residència «Can Ruti» de
Badalona.
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Al llarg dels anys això ha comportat iniquitat en el
finançament de les residències (tan per la inversió
com pel manteniment) i discrecionalitat alhora
d’establir anualment els mòduls per a finançar les
residències per a persones amb disminució. (S’adjunten taules I,II, III)
El Departament de Benestar Social perpetua a les
diferències dels mòduls, any rera any, precaritzant el
sector social majoritari en aquest sector.
Es perpetuen les diferències ja des de l’inici, per la
fórmula de relació entre administració de la Generalitat i les entitats que gestionen: majoritàriament
subvencions, i en pocs casos sota convenis o consorcis; i fins i tot en la gestió delegada de residències pròpies hi ha diferències de model.
Aquesta realitat comporta iniquitat però alhora aboca a les entitats gestores a cobrar als usuaris i a les
famílies finançament addicional divers.
Una altra conseqüència de la precarització del sector són les dificultats per les millores o ampliacions,
per no haver-hi finançament les de les inversions.
La precarietat financera pot estar condicionant la continuïtat d’algunes entitats o centres, així com generar
dificultats per a garantir la qualitat dels serveis.
Per aquests motius el Grup Parlamentari Socialistes
- Ciutadans pel Canvi reclama al Consell Executiu
que homogeneïtzi al mòdul de les residències per a
persones amb disminució, garantint les inversions.
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu:
– Estudiar, en el termini de sis mesos, una proposta
de mòduls per a les residències per a persones amb
disminució que permeti homogeneïtzar el finançament de les residències de la xarxa de responsabilitat pública a partir del 2002.
– Establir dos tipus de mòduls per a residència per a
persones amb disminució, segons nivell de dependència física o psíquica trastorns de conducta associats.
– Garantir el finançament de les inversions, en un
pla 2002-2009, tan per ampliació i millora de la xarxa actual com per residències de nova creació.
– Regular, en el termini de sis mesos, la qualificació
professional i la ratio de personal necessària per a
garantir qualitat en l’atenció en les residències per a
persones amb disminució.
Palau del Parlament, 2 d’abril de 2000
Marina Geli i Fàbrega, M. Pilar Malla i Escofet, M.
Angels Gassó i Closa, Bernardo Fernández i
Martínez, Carme Figueras i Siñol i Josep M. Rañé i
Blasco
N. de la R.: Les taules esmentades poden ésser consultades a l’Arxiu del Parlament.

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

Presentació: Sr. Francesc Xavier Boya i
Alós, juntament amb cinc altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 22185 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Francesc Boya i Alòs, Roberto Labandera i
Ganachipi, Marina Geli i Fàbrega, Núria Segú i
Ferré, Pilar Malla i Escofet i Oriol Nel·lo i Colom,
diputats i diputades del Grup parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que estableixen els articles 134 i 135 del Reglament del Parlament presenten per a la seva tramitació la següent
Proposició no de Llei.
L’1,5% de la població de Catalunya viu en municipis de menys de 500 habitants. Segons el cens de
l’any 1996, 92.101 persones vivien en els 371 municipis que no arribaven als 500 habitants. A la província de Lleida hi viu el 8,1% del total de la població, a Girona el 5,2%, a Tarragona el 3,2% del total
de la població i a Barcelona el 0,4% del seu total.
Per tant, constitueixen una part important a Lleida,
Girona i Tarragona, sent a Barcelona percentualment menor però, el seu impacte territorial és el
mateix.
La funció de conservació del territori, protecció del
patrimoni rural i manteniment de l’activitat i de la
identitat productiva descansa en aquest col·lectiu de
ciutadans i de ciutadanes.
La reducció de l’activitat econòmica en el conjunt
d’aquestes poblacions ha condemnat a molts
d’aquests municipis, a no tenir cap tipus d’esperança en el seu futur, especialment aquells amb més
dificultats de comunicació viària. La desaparició
del teixit econòmic suposa també la pèrdua de serveis bàsics i per tant, la consegüent despoblació. En
alguns casos, aquests nuclis mantenen, si estan ben
comunicats, la funció de pobles dormitori, o de segona residència, si estan en una zona d’interès turístic. En altres casos però, la no existència de cap
activitat laboral aboca aquests pobles a la desaparició.
Aquesta és una problemàtica greu si tenim en
compte que, una part important de la població
d’aquests municipis té una edat superior als 55
anys i, per tant, la no incorporació de joves a aquestes poblacions farà inevitable la seva desaparició.
És per tot això que presentem la següent:
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI
1. Redactar un pla d’acció per a incentivar l’activitat econòmica en els pobles de menys de 500 habitants que, en base a la feble o nul·la activitat econòmica en el seu terme, contempli les següents mesures:
a) Destinar partides específiques en la línia dels actuals ajuts del Departament de Treball per als nous
llocs de treball creats, i dels ajuts per al reequilibri
industrial gestionats pel CIDEM, en aquelles activitats econòmiques ubicades en aquestes poblacions.
b) Prioritzar per aquestes poblacions els fons europeus destinats al Pla de Desenvolupament Rural.
c) Valorar de forma individualitzada possibles mesures complementàries (Municipis-Diputació-Generalitat) per tal de consolidar les activitats agrícoles,
ramaderes i impulsar noves oportunitats de treball.
d) Estudiar propostes de possibles millores fiscals
per aquelles activitats que per les seves característiques (especialment en l’àmbit del comerç) i per la
seva ubicació en aquests tipus de població puguin
ser considerades de «servei públic».
Palau del Parlament, 21 de març de 2001
Francesc Boya i Alós, Roberto Labandera i
Ganachipi, Marina Geli i Fàbrega, Núria Segú i
Ferré, Pilar Malla i Escofet i Oriol Nel·lo i Colom

Girona i Tarragona, sent a Barcelona percentualment menor, però el seu impacte territorial és el
mateix.
La funció de conservació del territori, protecció del
patrimoni rural i manteniment de l’activitat i de la
identitat productiva descansa en aquest col·lectiu de
ciutadans i de ciutadanes.
La dona juga en aquests petits municipis un paper
capdal. Tanmateix, la manca de serveis públics tan
bàsics com a les llars d’infants, o les residències per
a la gent gran, són factors que repercuteixen negativament en la qualitat de vida d’aquest col·lectiu, a
qui la manca de serveis públics ocasiona greus dificultats per a la seva incorporació al món del treball.
És per tot això que presentem la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
1. Impulsar les mesures que millorin la situació dels
serveis públics en els pobles de menys de 500 habitants, especialment, aquells que de forma directa
afectin a la qualitat de vida de la dona (ensenyament, cultura, sociosanitàries...).
2. Promoure un pla d’acció específic per tal de facilitar l’equiparació home-dona, de forma especial pel
que fa a la seva inserció laboral i professional, especialment en el món rural i en aquells nuclis amb
poblacions reduïdes.
Palau del Parlament, 3 d’abril de 2001

Proposició no de llei sobre la millora
dels serveis públics als pobles de
menys de cinc-cents habitants i l’equiparació home-dona en el món rural

Francesc Boya i Alòs, Roberto Labandera i
Ganachipi, Joaquim Llena i Cortina, Marina Geli i
Fàbrega, Ma. Assumpta Baig i Torras, Núria Segú i
Ferré, Pilar Malla i Escofet i Oriol Nel·lo i Colom

Tram. 250-01543/06

Presentació: Sr. Francesc Xavier Boya i
Alós, juntament amb sis altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 22190 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Francesc Boya i Alòs, Roberto Labandera i
Ganachipi, Joaquim Llena i Cortina, Marina Geli i
Fàbrega, Ma. Assumpta Baig i Torras, Núria Segú i
Ferré, Pilar Malla i Escofet i Oriol Nel·lo i Colom,
diputats i diputades del Grup parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que estableixen els articles 134 i 135 del Reglament del Parlament presenten la següent Proposició no de Llei.

3.10.25.

L’1,5% de la població de Catalunya viu en municipis de menys de 500 habitants. Segons el cens de
l’any 1996, 92.101 persones vivien en els 371 municipis que no arribaven als 500 habitants. A la província de Lleida hi viu el 8,1% del total de la població, a Girona el 5,2%, a Tarragona el 3,2% del total
de la població i a Barcelona el 0,4% del seu total.
Per tant constitueixen una part important a Lleida,

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 22233 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Alberto Fernández Díaz, president del Grup Popular al Parlament de Catalunya, Maria Dolors Nadal i
Aymerich, portaveu, Alícia Sánchez-Camacho i
Pérez i Àngels Esteller i Ruedas, diputades del Grup
Popular, d’acord amb allò que disposen els articles
134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten la
següent Proposició no de llei.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La disposició addicional seixanta-dosena de la Llei
14/2000, de 29 de desembre, sobre els Pressupostos
de la Generalitat per a l’any 2000, introduïda a instàncies del Grup Popular relativa a l’impuls del
voluntariat social, insta al Govern a l’elaboració
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durant l’any 2001 de «[…] un programa específic
d’actuació amb la finalitat d’impulsar el
voluntariat per reforar les associacions a l’efecte
que la supressió de la prestació social substitutòria
del servei militar no impacti negativament en els
serveis socials».
Per la qual cosa, el Grup Popular la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a:
a) Impulsar nous programes de formació del
voluntariat mitjançant el Pla de Formació del
Voluntariat de Catalunya (PFVC).
b) Adoptar les mesures de foment necessàries per
tal de donar suport a accions relacionades amb el
voluntariat (subvencions, ajuts…).
c) Adoptar les mesures necessàries encaminades a
la promoció per tal de facilitar la incorporació de
voluntaris i voluntàries per mitjà del Servei Català
del Voluntariat (SCV).
Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001
Alberto Fernández Díaz, president, Maria Dolors
Nadal i Aymerich, portaveu, Alícia SánchezCamacho i Pérez i Àngels Esteller i Ruedas

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

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 22234 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Alberto Fernández Díaz, president del Grup Popular al Parlament de Catalunya, Ma Dolors Nadal i
Aymerich, Ma Angeles Esteller i Ruedas, Carina
Mejías i Sánchez, Alicia Sánchez-Camacho i Pérez,
diputats del Grup Popular al Parlament, d’acord
amb allò que preveuen els articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposició no de llei:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El recent cas de Tania Medved, jugadora ioguslava
de handbol d’un Club Valencià, ha fet palès que encara són molts els casos de discriminació per raó del
sexe que pateixen les dones esportistes a la nostra
societat, i molt més encara, en l’àmbit de l’alta competició esportiva al veure’s obligades a subscriure
clàusules de rescissió de contracte totalment discriminatòries, com pot ser el fet de quedar-se embarassades.
En aquest sentit, l’article 14 CE, consagra com a
dret fonamental el principi d’igualtat i no-discrimi-

nació per raó del sexe. Aquest dret es veu constantment vulnerat en l’àmbit de la contractació laboral
de les esportistes femenines. La inclusió d’aquesta
condició especial és totalment anticonstitucional.
En aquesta mateixa línia, segons el que preveu l’article 2 de l’Estatut dels Treballadors, les relacions
laborals d’esportistes professionals tenen el caràcter de «relacions especials» i disposen d’una reglamentació pròpia: Reial Decret 1006/1985 de 26 de
juny, sens perjudici dels que estableixi la Constitució i l’Estatut dels Treballadors. En el segon apartat
del mateix article 2 Estatut dels Treballadors s’estableix que «aquestes relacions especials laborals
respectaran els drets bàsics reconeguts per la Constitució». També sustenta la seva inconstitucionalitat
l’article 4 del propi Estatut dels Treballadors on
indica específicament els drets laborals dels treballadors, entre ells a «…no ser discriminat per raó
del sexe, estat civil…», o al «respecte a la seva intimitat i a la consideració deguda a la seva dignitat,
comprenent la protecció envers les ofenses verbals
o físiques de naturalesa sexual»… i així tot un seguit de normativa.
És prioritari la funció promocional que la Constitució Espanyola fa en el seu art. 9.2 on atribueix als
poders públics l’obligació a promoure les condicions necessàries perquè la igualtat de l’individu i
dels grups sigui real i efectiva, amb l’objectiu final
d’aconseguir la concreció de la igualtat en tots els
àmbits de la vida social.
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a prendre les mesures adients encaminades a evitar
que en els contractes esportius es permeti la inclusió de clàusules discriminatòries per raó del sexe.
Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001
Alberto Fernández Díaz, president, Ma Dolors
Nadal i Aymerich, Ma Angeles Esteller i Ruedas,
Carina Mejías i Sánchez i Alicia Sánchez-Camacho
i Pérez

Proposició no de llei sobre l’elaboració de l’Estratègia catalana per a la
conservació i l’ús sostenible de la
biodiversitat
Tram. 250-01546/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 22265 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Xavier Vendrell i Segura, Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Document/proposta: Proposició no de llei.

3.10.25.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Comissió de Política Territorial, va adoptar la
passada Legislatura la resolució 44/V sobre la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica,
amb el següent text:
«1.El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport al Conveni sobre la diversitat biològica, adoptat a Nairobi (Kènia) el 22 de maig de 1992 i obert a
la signatura a Rio de Janeiro (Brasil) el 5 de juny de
1992, en l’àmbit de la Conferència de les Nacions
Unides sobre medi ambienti desenvolupament, i ratificat per l’Estat espanyol el 21 de desembre de
1993; a l’Estratègia paneuropea per a la diversitat
biològica i paisatgística, adoptada a Sòfia
(Bulgària) el 25 d’octubre de 1995 en el marc de la
Conferència ministerial Medi Ambient per a Europa,
i a totes les iniciatives internacionals encaminades a
la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica.

L’Octubre de 1999, la Institució Catalana d’Història
Natural va presentar el document Estratègia Catalana per a la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica, on s’avalua l’estat i tendències i
s’estableixen els objectius i propostes d’actuació.
En la elaboració d’aquest document ha participat
una quarantena d’especialistes com a coordinadors
i més d’un centenar de col·laboradors. Amb tot, el
Departament informa actualment en la seva pàgina
web, revisada el 19 de juliol de 1999, que el procés
d’elaboració de l’Estratègia catalana per a la conservació i l’ús sostenible de la biodiversitat, que
consta de tres fases, es troba en les darreres etapes
de la primera de les fases, que inclou els treballs de
base, el diagnòstic de l’estat de la diversitat biològica a Catalunya, la determinació preliminar d’objectius i la redacció de l’esborrany, a enllestir en els
primers mesos de l’any 2000.
Atès l’endarreriment que pateix aquesta proposta,
es presenta la següent:

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Prendre les mesures necessàries per a l’elaboració de l’Estratègia catalana per a la conservació i
l’ús sostenible de la diversitat biològica, tot entenent que, als efectes del damunt dit Conveni, el concepte de diversitat biològica designa la variabilitat
d’organismes vius de tota mena, inclosos, entre
d’altres, els ecosistemes terrestres, marins i altres
ecosistemes aquàtics i els complexos ecològics dels
quals formem part; això inclou la diversitat dins les
espècies, entre les espècies i en els ecosistemes,
dins un procés obert a la participació de tots els sectors socials implicats.
b) Impulsar una política de cooperació amb el Govern de l’Estat per a garantir que els objectius i les
propostes de l’Estratègia catalana per a la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica es tinguin en compte en el procés de redacció de l’estratègia estatal.
c) Garantir que les previsions de l’Estratègia
paneuropea per a la diversitat biològica i paisatgística s’integrin en les polítiques i les actuacions que,
relacionades amb la conservació i l’ús sostenible de
la diversitat biològica, es duguin a terme a Catalunya.»

3.10.25.

El Departament de Medi Ambient va signar en data
10 d’octubre de 1996 un protocol de col·laboració
amb l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) per a l’elaboració dels treballs de base necessaris per a l’elaboració de l’Estratègia catalana per a la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica, que
va esdevenir en Conveni de Col·laboració per a la
realització dels treballs de base necessaris per a
l’elaboració de la citada estratègia. A tal efecte es
va constituir una Comissió de seguiment formada
per representants del Departament de Medi Ambient
i de l’Institut d’Estudis Catalans, que ha anat elaborant el Pla de Treball on queda reflectida la naturalesa i el contingut dels treballs de base a realitzar,
que compta amb la participació de la comunitat científica i dels diversos sectors socials implicats en
la temàtica.

3. TRAMITACIONS EN CURS

PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a presentar en el termini no superior a
sis mesos l’Estratègia catalana per a la conservació
i l’ús sostenible de la biodiversitat.»
Palau del Parlament, 5 d’abril de 2001
Xavier Vendrell i Segura

Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la paràlisi
de la tramitació dels expedients relatius a la instal·lació de centrals eòliques en espais PEIN de Catalunya
Tram. 250-01547/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 22269 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Ernest Benach i Pascual, Xavier
Vendrell i Segura, Josep Bargalló Valls, Portaveu
adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Document/proposta: Proposició no de llei.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les mocions 65/VI i 66/VI del Parlament de Catalunya, sobre política mediambiental aprovades pel Ple
del Parlament en sessió tinguda el vuit de març de
2001 insten al Govern de la Generalitat a retirar el
Mapa eòlic de Catalunya a fi de confeccionar-ne un
de nou en el qual es tingui en compte les al·legacions presentades, en especial les que fan referència als espais protegits o d’interès cultural, i impulsar un veritable diàleg al territori. Com a conse-
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qüència de la tramitació a informació pública del
projecte de Decret regulador de la implantació de
l’energia eòlica a Catalunya, s’han presentat milers
d’al·legacions que argumenten suficientment el que
anteriorment s’ha exposat.
L’Honorable Conseller de Medi Ambient darrerament ha fet públiques unes manifestacions en diversos mitjans de comunicacions en les que afirmava que la situació provocada per la retirada del
mapa eòlic i corresponent Decret com a conseqüència del manament del Parlament comportaria la possibilitat de construir centrals eòliques a tot el territori de Catalunya, sense distinció de qualificació ni
d’importància dels espais afectats. Manifestava el
Conseller que simplement seria necessari, a partir
d’ara, la preceptiva declaració positiva d’impacte
ambiental.

sobre la manera com es fabriquen els seus productes.
Aquestes ONGD denuncien que algunes d’aquestes
empreses utilitzen infants en el seu procés de producció com a mà d’obra barata i també paguen salaris misèrrims als treballadors i treballadores
adults i les condicions de treball són deplorables per
a aquestes persones als països del tercer món on es
porta a terme la producció d’aquests productes.
Moltes han estat les persones que han expressat el
seu suport a les campanyes iniciades per aquestes
ONGD en les quals s’exigeix respecte per als consumidors i consumidores pel que fa a la transparència en el procés de producció i, per tant, en què la
seva tria puguin optar per productes produïts
èticament i respectant els drets humans.

És per tot això que es presenta la següent

Per tot l’exposat es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a paralitzar la tramitació de tots els expedients que facin
referència la instal·lació de centrals eòliques en espais PEIN a tot Catalunya fins que no sigui redactat,
consensuat i aprovat el nou mapa d’implantació de
centrals eòliques a Catalunya i la corresponent regulació legislativa d’aquesta implantació.»

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat a elaborar, en el termini de tres mesos,
un protocol amb les empreses que produeixen en
països del tercer món en el qual es reculli l’obligació d’informar, als consumidors i consumidores,
sobre el procés de fabricació dels seus productes
que garanteixi el total respecte als Drets Humans.
Així mateix, l’esmentat protocol haurà de recollirne la garantia de la supervisió i de la completa aplicació per part de l’Administració competent.»

Palau del Parlament, 30 de març de 2001
Ernest Benach i Pascual, Xavier Vendrell i Segura i
Josep Bargalló Valls, portaveu adjunt

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2001
Carme Porta i Abad

Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un protocol per a garantir el respecte dels drets humans de les empreses que produeixen en països del
Tercer Món
Tram. 250-01548/06

Presentació: Sra. Carme Porta i Abad,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Reg. 22276 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre les obres
del centre d’atenció primària de Cappont i del centre històric de Lleida
(Segrià)
Tram. 250-01549/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 22315 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Carme Porta i Abad, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Document/proposta: Proposició no de llei sobre la
informació al consumidor del procés de fabricació
ètic.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des de diferents Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament s’ha denunciat la manca de transparència d’alguns fabricants, especialment del sector tèxtil, sobre l’origen dels productes

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Jordi Ausàs i Coll, Ernest Benach i
Pascual, Carme Porta i Abad, Josep Bargalló Valls,
Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya.
Document/proposta: Proposició no de llei sobre el
Centres d’Assistència Primària de Cappont i del
Centre històric de Lleida (Segrià).
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que l’any 1985 el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya inicia-

3.10.25.
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va la reforma de l’atenció primària de salut, en aplicació del Decret 84/1985, de 21 de març.
Atès que aquesta reforma quedava ben definida a
l’ensems que trabada amb la globalitat de l’atenció
sanitària de Catalunya amb la promulgació de la
Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’Ordenació Sanitària
de Catalunya (LOSC).
Atès que aquesta Llei té, tal com deia en el discurs
de la seva presentació davant del Parlament l’aleshores Conseller de Sanitat, «la finalitat de regular
totes les accions que permetin fer efectiu el dret a
la protecció de la salut a la població de Catalunya».
Atès que l’apartat II del preàmbul de la Llei assenyala que «es pretén superar determinades deficiències de l’organització sanitària en matèria d’ordenació i planificació i gestió dels serveis sanitaris».
Atès que l’apartat III del mateix preàmbul assenyala
el Centre d’Atenció Primària (CAP) com a nucli
principal de l’Àrea Bàsica de Salut, unitat territorial
elemental en què pren cos la reforma sanitària.
Atès que l’article 2 de la LOSC marca com un dels
principis informadors de la protecció de la salut
«l’equitat i superació de les desigualtats territorials
o socials per a la prestació dels serveis sanitaris».
Atès que, malgrat tot això, la situació actual del sistema d’atenció primària de salut a la ciutat de
Lleida presenta sovint deficiències quant a protecció de la salut per causa del col·lapse d’alguns CAP.
Atès que el col·lapse d’aquests CAP només és explicable per la manca de personal i les limitacions
organitzatives i estructurals que presenten en tant
que centres on encara no s’ha aplicat la reforma dictada per la LOSC.
Atès que l’existència d’uns CAP on s’ha aplicat la
reforma i uns altres on s’ha aplicat constitueix en si
mateixa, no només un greuge comparatiu, sinó sobretot un element de desigualtat i desequilibri social a Lleida, més quan els no afectes per la reforma
cobreixen les zones socialment més desfavorides de
la ciutat com són el Centre Històric i la zona de
Templers-Mariola.
Atès que la disposició addicional quarta de la LOSC
assenyala que s’havia de completar «el procés de
reforma fins arribar a la totalitat de la població en
un termini de sis anys a partir de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei».
Per tots aquests motius es presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat a
1. Completar a la ciutat de Lleida, com també en la
totalitat del territori, l’aplicació de la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya.

3.10.25.

2. Finalitzar, al llarg de l’any 2001 les obres del
Centre d’Atenció Primària de Cappont i del Centre
Històric.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3. Iniciar al llarg de l’any 2001 les obres de construcció del nou Centre d’Atenció Primària que haurà de substituir l’anomenat CAP de Ronda.»
Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001
Jordi Ausàs i Coll, Ernest Benach i Pascual, Carme
Porta i Abad i Josep Bargalló Valls, portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre l’execució
de la segona etapa del projecte de recuperació ambiental del riu Anoia
Tram. 250-01550/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 22332 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt del Grup Popular al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò
que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament
de la Cambra, presenten la següent Proposició no de
llei:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’execució de les obres necessàries per donar compliment al projecte de «Recuperació Ambiental del
riu Anoia» s’ha previst en dues fases o etapes.
L’execució de la primera fase ja s’ha efectuat, però
malgrat això amb posterioritat s’han detectat certes
necessitats d’introduir modificacions i millores sobre les obres inicialment projectades, que afecten
bàsicament al terme municipal de Vilanova del
Camí, i que han obligat a redactar la «Memòria valorada» de la segona etapa del projecte. I això sense tenir present el fet evident que la redacció de la
corresponent «Memòria valorada», en què s’explica l’adopció d’aquestes millores, és requisit imprescindible per accedir a diferents línies de finançament, procedent bàsicament de la Unió Europea
(FEDER) i de la Generalitat de Catalunya. Aquestes
modificacions constitueixen l’objecte de la segona
fase o etapa del projecte.
Precisament, l’objectiu del projecte per a l’execució de la segona etapa, segons es desprèn de la memòria justificativa i valorada efectuada per encàrrec
de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, es fonamenta en «[…] una acció integrada i sostenible de recuperació de l’espai fluvial amb la reutilització de
les aigües de l’EDAR i posterior tractament terciari per a la restitució de cabals al riu i el rec de la
zona d’horta controlada de Vilanova del Camí
(ECO-Vilanova)». Amb aquest objectiu el que es
pretén és, a grans trets, augmentar l’eficiència en el
tractament de les aigües residuals abocades al riu,
restablir uns cabals mínims circulants al riu Anoia al
seu pas per Vilanova del Camí per tal d’augmentar
la capacitat d’autodepuració del riu i la creació de
vida piscícola pròpia, reutilitzar les aigües depura-

Núm. 173

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

17 d’abril de 2001
71

des per a l’ús agrícola de regadiu, optimitzar l’ús de
l’aigua pel rec i, finalment, rehabilitar i restaurar els
marges del riu Anoia.
Malgrat això, les obres corresponents a l’execució
de la segona etapa del projecte de la «Recuperació
Ambiental del riu Anoia» no s’han iniciat, a l’espera de disposar dels terrenys afectats pel corresponent i preceptiu expedient administratiu expropiatori, expedient en tràmit i que afecta en gran part
terrenys ubicats físicament al terme municipal de
Vilanova del Camí. Les obres pendents d’execució
són sintèticament i segons es deprèn de la corresponent memòria valorada, les següents:
– completar l’obra de protecció amb trams de marges amb escullera
– consolidar els terraplens amb revestiment de
geomalles i terra vegetal
– construir la paret i estreps de la presa i el pont
projectat
– obra d’estructura de torrents, capçalera d’embassament, pont passarel·la de vianants sobre l’embassament
– obra de moll d’embarcador
– construcció de balses pel terciari de depuració
d’aigües procedents de l’EDAR, construcció del
tram necessari de col·lector de retorn i millores en
l’EDAR
– obres d’optimització del consum d’aigües pel rec
i la restauració dels cabals mínims en el riu
– remodelació de la xarxa elèctrica, trams pendents
de col·lector i de la xarxa d’aigua de Fontanelles
afectats
– obres d’entroncament dels rius Anoia i Òdena per
generar un nou cabal canalitzat entre murs de formigó en el marge nord i escullera en el marge costat
sud
– urbanitzar els marges amb jardí, arbrat i mobiliari urbà propi de zona lúdia.
Per la qual cosa, el Grup Popular presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a que en el termini més breu possible, i un cop
acomplerts els tràmits corresponents a l’expropiació dels terrenys afectats, s’iniciïn les obres previstes en la memòria valorada corresponents a l’execució de la segona etapa del projecte de «Recuperació Ambiental del riu Anoia».
Palau del Parlament, 5 d’abril de 2001
Daniel Sirera i Bellés
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la creació
d’una xarxa de transport col·lectiu adequada a les necessitats del territori
del Camp de Tarragona
Tram. 250-01551/06

Presentació: Sra. Montserrat Duch i Plana, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 22407 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Montserrat Duch i Plana, Martí Carnicer i Vidal,
Núria Segú i Ferré, Manel Nadal i Farreras, Oriol
Nel·lo i Colom, 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
sobre l’establiment d’una xarxa de transport col·lectiu adequada per les necessitats del territori del
Camp de Tarragona.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El Camp de Tarragona, les comarques de l’Alt
Camp, el Baix Camp i el Tarragonès, amb una superfície de 1.557 km2 i amb una població de 350.000
persones configura la segona àrea metropolitana de
Catalunya, tant pel que fa a la població com pel volum d’activitat econòmica i requereix un projecte
de vertebració política clara.
Aquest espai plurimunicipal, amb nuclis urbans ben
definits i en molts casos complementaris: ciutats
amb vocació comercial, nuclis turístics, amb profunds trets històrics, s’ha convertit a ulls de la ciutadania i dels agents econòmics amb un únic àmbit
urbà, amb una intensitat de desplaçaments de
400.000 viatges diaris per realitzar activitats quotidianes. El 93% d’aquests viatges es desenvolupen
dins l’àrea, el que indica una gran coherència interna. El transport utilitzat és majoritàriament l’automòbil, amb una quota de 48%, i encara que els trajectes a peu són importants (el 36,5%), aquest tenen
tendència a disminuir a favor del transport privat.
Només el 15% de la població utilitza el transport
col·lectiu i entre aquests, el tren l’agafen el 2% de la
població. En els trajectes entre capitals de comarca
(Reus, Tarragona, Valls) l’ús de l’automòbil es
aplastant: el 90,2% entre Reus i Tarragona, el 88,4
en sentit invers i el 93,1% entre Valls i Tarragona.
Aquestes xifres reflexen una unitat de treball y de
vida quotidiana. Però aquesta integració i cohesió
es desenvolupa al voltant d’un únic mitjà de transport mecànic: el cotxe, generant deseconomies
d’escala i augment de les pèrdues de temps que implica la creixent congestió de les ciutats. A més
bona part dels quasi 5 milions de turistes l’any que
arriben a la costa son població captiva que, veuen
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molt disminuïda la seva capacitat de mobilitat pel
Camp ja que tampoc no tenen una oferta suficient ni
adequada. Només una dada: el creixement de turistes que arriben a Port Aventura amb tren procedents
de les comarques barcelonines és d’un 10% anual.
La poca utilització del transport col·lectiu en general, i del ferrocarril en particular no es pas perquè
no hi hagi infrastructura suficient, si no perquè
aquesta no esta adequada a les necessitats actuals.
La xarxa de ferrocarril té a les nostres comarques
una presència important, ja que aquí conflueixen les
línies cap a Mora, cap a Montblanc i Lleida, cap a
València, cap a Barcelona, etc. Tot conformant un
triangle que enllaça les tres capitals de comarca i
l’interior amb la costa. Tanmateix aquesta és una
infrastructura que no té cap reconeixement com
unitat sinó que són línies, en molts casos de llarg
recorregut que casualment passen per aquest territori.
És per tots aquests motius que es presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:
1. Donar una entitat de rodalies a la infrastructura
existent al Camp de Tarragona, utilitzant un material
rodat adequat i una freqüència adient, no només
pensada per la població resident sinó també per una
població flotant creixent.
2. Promoure la coordinació amb la resta de transport col·lectiu i públic rodat.
3. Crear una Entitat Metropolitana del Camp que
organitzi i gestioni tots aquest serveis de suport a la
mobilitat de forma conjunta.»
Palau del Parlament, 29 de març de 2001
Montserrat Duch i Plana, Martí Carnicer i Vidal,
Núria Segú i Ferré, Manel Nadal i Farreras i Oriol
Nel·lo i Colom

Proposició no de llei sobre les conclusions de la fase d’informació del Pla
territorial parcial de les comarques del
Camp de Tarragona
Tram. 250-01552/06

Presentació: Sra. Montserrat Duch i Plana, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 22408 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

3.10.25.

Montserrat Duch i Plana, Martí Carnicer i Vidal,
Núria Segú i Ferré, Oriol Nel·lo i Colom, Manel
Nadal i Farreras, diputats i diputades del Grup Par-

3. TRAMITACIONS EN CURS

lamentari 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 les conclusions de la fase d’informació del Pla territorial parcial de les comarques del
Camp de Tarragona.
El Camp de Tarragona és una àrea d’expansió a
causa de la seva localització, de la disponibilitat del
sòl i de les capacitats productives tot i els dèficits
persistents en infrastructures. Tots els estudis
socioeconòmics mostren com aquestes potencialitats humanes i territorials es poden veure fracassades si el Govern de Catalunya no hi presta l’impuls
per a superar alguns dèficits i mancances.
La Llei 1/1995, de 16 de març, del Pla Territorial
General de Catalunya, fixa els objectius i els criteris per a la seva elaboració: fomentar una distribució equilibrada del creixement per tal d’assolir nivells de renda adequats en tot el territori i promoure
un creixement ordenat de les implantacions sobre el
territori per tal d’incrementar l’eficàcia de les activitats econòmiques, aconseguir una millor qualitat
de vida i afavorir el creixement econòmic i la lluita
contra l’atur.
Els plans territorials parcials i sectorials han de fomentar múltiples estratègies en funció d’objectius
com ara, segons l’article 4: fomentar el desenvolupament sostenible; incentivar l’ús eficient dels recursos energètics i hidràulics o afavorir el mínim
impacte ambiental de les actuacions.
L’àmbit territorial del Camp de Tarragona inclou les
comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix
Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès. La disposició transitòria segona de la mateixa llei estableix que mentre no es legisli sobre la
divisió de Catalunya en regions, el Govern de la
Generalitat ha de tenir en compte subsidiàriament
els àmbits funcionals territorials definits per a
aquesta Llei en el que fa referència a la planificació
de llurs serveis.
Cinc anys després de la Llei del Pla Territorial General de Catalunya no han avançat els treballs específics per a l’elaboració del Pla Territorial Parcial
del Camp de Tarragona per tal de superar la manca
de planejament territorial i urbanístic de la futura
regió del Camp de Tarragona, que aplega 11 municipis on hi viuen 419.000 habitants el 1996. Per això
poden flaquejar els instruments de planificació al
servei de les oportunitats socials i econòmiques en
una àrea de gran dinamisme, cruïlla entre el corredor mediterrani i l’eix de l’Ebre.
És per aquests motius que es presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:
1. Presentar dins d’aquest període de sessions les
conclusions de la fase d’informació del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona. Així mateix en
el termini d’un any caldrà haver superat la fase de
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diagnosi dels trets territorials rellevants i formular
les propostes.
2. Garantir que el Pla Territorial Parcial del Camp
de Tarragona estigui aprovat abans de finals de desembre de l’any 2001.»
Palau del Parlament, 29 de març de 2001
Montserrat Duch i Plana, Martí Carnicer i Vidal,
Núria Segú i Ferré, Oriol Nel·lo i Colom i Manel
Nadal i Farreras

– Una via preferent de doble calçada, prolongació
de la proposada en el tram anterior i que finalitzarà
entroncant amb l’accés ja existent al Port de Tarragona.
– La carretera Valls-Alcover
Vista la complexitat de la xarxa viària proposada
per d’aquest corredor, i la redacció dels projectes
de construcció de carreteres com l’endegat per a la
variant de Valls de la N-240, que podria canviar les
propostes del Pla, convindria una redifinició de la
xarxa viària d’aquest corredor i valorar si cal una
nova via preferent o si la construcció de les diferents variants de la N-240 desdoblada ja determinen l’eix d’aquest corredor, i alhora proposar un
nou model global.

Proposició no de llei sobre la redefinició de la xarxa bàsica de carreteres
en el corredor Montblanc - Tarragona/
Salou

És per aquest motiu que els diputats sotasignats formulen la següent:

Tram. 250-01553/06

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

Presentació: Sra. Montserrat Duch i Plana, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 22409 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Montserrat Duch i Plana, Manel Nadal i Farreras,
Martí Carnicer i Vidal, Núria Segú i Ferré i Oriol
Nel·lo i Colom, 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
La revisió del Pla de Carreteres, efectuada el 1994,
per adaptar-la a la Llei de Carreteres 7/1993 proposava un conjunt d’actuacions en l’anomenat corredor Montblanc-Tarragona/Salou que eren les següents:
Tram Montblanc – Picamoixons/Valls
– Una carretera de calçada única entre Montblanc i
Picamoixons per l’estret de la Riba (es tracta de la
via ja construïda i actualment en servei (C-240)
– Una via preferent de doble calçada que passarà,
mitjançant un túnel, sota el Coll de Lilla i entre
Montblanc i Valls. Quan aquesta via es construeixi,
el tram actual de la N-240 entre Montblanc i Valls
deixarà de formar part de la xarxa viària.
Tram Picamoixons/Valls – Salou/Tarragona
– Una carretera entre Picamoixons i Salou que passa
per Reus. Aquesta via és la C-240 amb la mateixa
estructura actualment en servei.
– Una carretera entre Valls i Tarragona de calçada
única entre Valls i La Pobla de Mafumet, i amb doble calçada des d’aquest punt fins a Tarragona. Es
tracta de la N-240 actualment en servei, en la que
caldrà desdoblar el tram que va de l’autopista A-7 a
la Poble de Mafumet.

«El Parlament insta el Consell Executiu a:
– Redefinir la xarxa bàsica de carreteres en el corredor Montblanc – Tarragona/Salou.»
Palau del Parlament, 29 de març de 2001
Montserrat Duch i Plana, Manel Nadal i Farreras,
Martí Carnicer i Vidal, Núria Segú i Ferré i Oriol
Nel·lo i Colom

Proposició no de llei sobre la creació
de places d’escola bressol a les comarques del Camp de Tarragona
Tram. 250-01554/06

Presentació: Sra. Montserrat Duch i Plana, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 22410 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Montserrat Duch I Plana, Martí Carnicer i Vidal,
Núria Segú i Ferré, Ma. Assumpta Baig i Torras,
Marina Geli, i Fàbrega, diputats i diputades del
Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi,
fent ús d’allò que disposen els articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposició no de Llei sobre l’impuls a l’escola bressol
a les comarques del Camp de Tarragona.
Els compromisos del govern de CiU en el Parlament
per a la creació de 30.000 places en 5 anys han estat
incomplets pel que fa a recursos econòmics disponibles com es relació a la titularitat. Així ho han entès els Ajuntaments que suposen el 80 % de la població de Catalunya, en no participar en la convocatòria del govern. És una resposta contundent a una
convocatòria del tot insatisfactòria.
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Per això, i amb l’objectiu de donar un impuls a l’escola bressol, és necessària la represa de les negociacions entre el Departament d’Ensenyament i les
entitats municipalistes, d’acord amb les resolucions
del debat del Parlament del 28 de juny de 2000, per
tal de definir el marc competencial que es vol aplicar (qui ha de ser el titular de l’educació infantil 03 anys); el marc conceptual i teòric que defineix a
nivell general els models i les opcions pedagògiques, les opcions socials i les organitzatives; i els
mecanismes i les eines que garanteixin la seva implantació (mapa, planificació, pla director, etc.).
A més de la vessant educativa, en el combat per la
igualtat d’oportunitats, ens cal enfortir els serveis
públics d’atenció a la infància en el marc d’una
nova política de suport a la família.
En el passat, les dones suportaven el pes de l’atenció a la infància i a la gent més gran. En el present,
les dones reclamen la seva part en la vida social i
laboral del país, i això requereix nous serveis i més
suport a les famílies.
La taxa d’activitat femenina al Camp de Tarragona
està encara per sota de la catalana i de l’europea, i cal
preveure que augmentarà amb la incorporació al mercat de treball de noves generacions de dones amb un
nivell educatiu més alt. Amb l’objectiu de la igualtat
d’oportunitats cal facilitar l’accés de les dones a l’activitat laboral i posar en marxa una política inequívoca de suport a les famílies que volen tenir fill i filles.
Les mares treballadores tenen el dret de poder formar
també les seves famílies, i això requereix suport i polítiques laborals innovadores i molt més flexibles, i
suport públic en forma de serveis, com ara guarderies
o ajut domiciliari per a les persones grans.
Els municipis del Camp de Tarragona compten amb una
oferta insuficient d’escoles bressol, ja que segons el Govern en resposta a la petició d’informació 320-00221/06,
només es disposa de 27 escoles bressol públiques que
ofereixen 1470 places, i 59 llars d’infants de caràcter privat que compten amb 2123 places.
La realitat demogràfica i sociològica del Camp de
Tarragona demana avançar en la oferta d’escoles
bressol, ja que es tracta d’una necessitat social insatisfeta.

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

Presentació: Sr. Juan Manuel Jaime
Ortea, juntament amb cinc altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 22411 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Juan Manuel Jaime i Ortea, Marta Camps i Torrens,
Marc López i Plana, David Pérez Ibáñez i Joan
Ferran i Serafini, Josep Ma. Vallès i Casadevall, diputats del Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans
pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu als articles
134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten
per a la seva tramitació, la següent Proposició no de
Llei.
Dintre del marc de la presentació del Pla Nacional
de Joventut per part de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat, i amb l’objectiu de conèixer les demandes dels joves de Catalunya, volem
destacar que:
1. Una de les demandes més importants dels joves
és la vivenda. La problemàtica dels joves a Catalunya a l’hora d’emancipar-se i poder comptar amb el
dret d’una vivenda, també ha d’ésser una prioritat
per a les administracions. Les administracions, en
aquest cas la Generalitat de Catalunya, ha de donar
eines perquè els joves, ciutadans de ple dret, puguin
aconseguir-ho.
2. A Catalunya l’activitat del mercat laboral és molt
baixa, i això fa que es compliqui molt més la possibilitat que els joves puguin adquirir un habitatge.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

Per això creiem que, dintre del marc del Pla Nacional de Joventut, i com una eina per als joves, s’ha de
potenciar solucions directes per a eliminar la problemàtica de la vivenda juvenil.

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

És per aquest motiu que es presenta la següent:

És per aquests motius que es presenta la següent:

– Definir l’oferta pública d’escoles bressol adequada a la realitat social del Camp de Tarragona i en
qualsevol cas a oferir en col·laboració amb els ajuntaments la disponibilitat de 300 noves places d’escoles bressol per al curs 2001-2002 i de 1000 noves
places en el proper trienni.»
Palau del Parlament, 29 de març de 2001
Montserrat Duch i Plana, Martí Carnicer i Vidal,
Núria Segú i Ferré, Ma. Assumpta Baig i Torras i
Marina Geli i Fàbrega
3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:
– Dotar al Pla Nacional de Joventut d’una partida
pressupostària, real i suficient, per a desenvolupar
les mesures necessàries per als joves.
– Que dintre d’aquesta partida pressupostària, hi
hagi una partida específica, per tal de potenciar la
creació de subvencions per a poder adquirir un habitatge de lloguer, amb preus baixos.
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– Potenciar paulatinament plans per a la realització
de subvencions que millorin les possibilitats d’adquisicions per part dels joves a vivendes en propietat.»
Palau del Parlament, 28 de març de 2001
Juan Manuel Jaime i Ortea, Marta Camps i Torrens,
Marc López i Plana, David Pérez Ibáñez, Joan
Ferran i Serafini i Josep Ma. Vallès i Casadevall

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

– Iniciar converses amb l’Ajuntament, el Consell Comarcal d’Osona i el sector turístic, molt especialment
els titulars dels càmpings propers, per buscar solucions que permetin de manera adequada fer compatible
l’activitat ramadera i la turística de la comarca d’Osona, ambdós sectors imprescindibles per l’actual estructura econòmica d’aquesta comarca.
– Instar el Govern de la Generalitat per tal de que
vetlli perquè aquesta nova planta no provoqui en
cap cas molèsties al veïnat, així com establir sistemes de col·laboració amb el municipi, que permetin
a aquesta població receptora d’una instal·lació ambiental tan important, millorar en els seus serveis.»
Palau del Parlament, 28 de març de 2001
Flora Vilalta i Sospedra, Montserrat Tura i Camafreita, Ramon Vilalta i Oliva, Joan Roma i Cunill i Ma.
Àngela Gassó i Closa

Presentació: Sra. Flora Vilalta i Sospedra, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 22412 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Flora Vilalta i Sospedra, Montserrat Tura i Camafreita, Ramon Vilalta i Oliva, Joan Roma i Cunill i Ma.
Àngela Gassó i Closa, diputats del Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò
que es preveu en els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per la seva tramitació
la següent Proposició no de Llei.
A menys de 100m. del Camping Sporting Club de
Sant Martí de Sescorts en el terme municipal de
Santa Maria de Corcó hi ha instal·lada una planta de
cogeneració i tractament de purins que aviat és previst que comenci a funcionar. L’espera a l’hora de
posar-la en funcionament és deguda a que la planta
de Les Masies de Voltregà, de les mateixes característiques i de la mateixa empresa mai ha funcionat
en estat òptim, la qual cosa ha ocasionat un munt de
queixes i greuges que els veïns estan suportant fins
al moment, males olors i sorolls que lluny de resoldre els problemes ambientals han provocat que
molts ciutadans es queixin d’estats d’ansietat i/o
angoixa, també dificultats a l’hora de respirar.
Abans de posar-se en funcionament la planta de
Santa Maria de Corcó, les instal·lacions del camping
estan sent abonades pels clients fixes per por dels
possibles riscos que hagin de suportar quan aquesta
es posi en marxa. Això suposa una crisi pel sector
turístic i una pèrdua important de potencial en l’àmbit del turisme de la comarca d’Osona, on la gent
busca un espai de lleure i oci amb les màximes garanties per la seva salut i el seu benestar.
Per tot això es presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

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

Presentació: Sra. Flora Vilalta i Sospedra, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 22413 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Flora Vilalta i Sospedra, Àlex Masllorens i Escubós,
Marc López i Plana, Antoni Siurana i Zaragoza,
Martí Sans i Pairuto, diputats del Grup Parlamentari
Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es preveu en els articles 134 i 135 del Reglament de
la Cambra, presenten per la seva tramitació la següent Proposició no de Llei.
El parc de bombers del municipi de Torelló, es troba en un estat de manteniment força decebedor, tant
pel que fa a les seves instal·lacions com a la dotació
de mitjans.
Pel que fa a les seves instal·lacions cal destacar:
– A la façana hi queden just quatre lletres del que en
el seu dia dèia, Parc de Bombers de la Generalitat
de Catalunya.
– Les dues portes posteriors de la cotxera han deixat de ser basculants i han d’estar sempre tancades.
– La calefacció de les instal·lacions, en un lloc d’hiverns força rigorosos, és per aire i els tubs no han
estat mai revisats ni tan sols netejats. Això fa que el
voltant de les reixes per on surt l’aire estigui completament ennegrit. Aquesta deixadesa i incompliment de les normes higièniques provoca tos, sequedat de boca i mal de cap a les persones que hi treballen.
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– El mobiliari del cos de guàrdia és força obsolet,
gens digne d’un lloc on s’exerceix una important
tasca de comandament i coordinació i on la persona
o persones que estan de guàrdia hi passen moltes
hores.
– Convindria també pintar totes les dependències i
arreglar la façana.
Pel que fa als mitjans: disposen d’un camió
Mercedes, de primera sortida, al que mai encara
s’ha equipat amb una motobomba. La resta de vehicles de que disposen tampoc tenen motobomba acoblada.
És per això que es presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:
– Presentar un Pla, acompanyat de recursos econòmics, que contempli una reforma en profunditat del
Parc de Bombers de la Generalitat a Torelló i les
millores de les instal·lacions, aquest Pla s’ha de presentar en un termini no superior als tres mesos.
– Dotar els vehicles d’aquest parc amb les
motobombes acoblades necessàries, per tal que pugui funcionar a ple rendiment abans de l’estiu de
l’any 200, en previsió dels focs que hi puguin haver.»
Palau del Parlament, 28 de març de 2001
Flora Vilalta i Sospedra, Àlex Masllorens i Escubós,
Marc López i Plana, Antoni Siurana i Zaragoza,
Martí Sans i Pairuto

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

Presentació: Sr. Joan Ferran i Serafini,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 22414 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Joan Ferran i Serafini, Montserrat Tura i Camafreita,
Bernardo Fernández i Martínez, Manel Nadal i
Farreras i Josep Ma. Carbonell i Abelló, 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.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

3.10.25.

La Regió Metropolitana de Barcelona al llarg de les
tres darreres dècades viu una constant proliferació
d’espècies animals que comporten tot un seguit de

3. TRAMITACIONS EN CURS

situacions problemàtiques. Algunes d’aquestes espècies han canviat els seus hàbits alimentaris i les
seves zones de nidificació. Aquest fenomen que fa
uns anys es centrava en la proliferació del colom
domèstic i les rates, s’ha vist ara complementat per
l’explosió demogràfica del gavià argentat i posteriorment de diferents famílies de psitàcids (cotorres,
lloros…).
En aquest sentit, tot i no ser una espècie típicament
urbana les colònies del gavià argentat estan creixent
de manera espectacular, a causa de l’augment de
residus i deixalles alimentàries generades per l’activitat dels humans. L’omnivorisme creixent
d’aquesta espècie la fa habitual als abocadors i els
nous hàbits de nidificació adquirits fan créixer notablement el nombre d’aquestes aus. En diverses
ocasions la proliferació de colònies de gavians
agressius han ocasionat molèsties en diferents indrets de la ciutat (cas de la barriada de Les Corts
recollit abastament pels mitjans de comunicació).
Per altra banda, l’acumulació d’excrements, el cost
econòmic de netejar edificis, escultures, mobiliari
urbà i l’aigua de les fonts ornamentals de la ciutat
fa necessari corregir i solventar aquests fenòmens
de deteriorament urbà. Recentment també s’han
pogut observar danys produïts en teulades d’edificis singulars a causa de les nidificacions creixents.
Un altre grup d’espècies que s’ha instal·lat –i avança
ràpidament– en la Regió Metropolitana de Barcelona, forma part d’un conjunt d’aus exòtiques arribades al nostre país mitjançant la importació d’animals
per a la seva comercialització i la seva posterior
posada en llibertat o bé com a conseqüència de les
negligències en la seva custòdia per part dels seus
titulars. Se’n poden destacar inicialment tres espècies predominants: la cotorra argentina o de pit gris
(Myopsitta Monachus), la de cap blau (Arantiga
Acuicandata) i la de Kramer (Psittacula Kramesi).
Des del cementiri del Poble Nou (primera ubicació
de la colònia datada el 1974) fins la colonització
del Parc de la Ciutadella, la Diagonal, el Turó Park,
el Parc del Laberint, etc. La seva expansió no ha
cessat de créixer. Actualment aquestes espècies nidifiquen pràcticament en tota l’àrea Metropolitana
de Barcelona i també en zones del Maresme, Baix
Llobregat i l’Empordà. El gran nombre de palmeres
de la ciutat, i la formació de colònies en altres tipus
d’arbres, ha possibilitat una reproducció exponencial d’aquestes espècies. Estudis efectuats en les
seves àrees originàries (Amèrica del Sud) demostren que aquestes espècies causen importants problemes a cultius i arbrat, i el creixement
descontrolat a la nostra àrea podria esdevenir –de
no prendre les mesures pertinents– perillosa com a
plaga amb impactes negatius sobre la biota nativa,
la degradació actual de determinats jardins urbans,
soroll i molèsties vàries, pot esdevenir en no gaires
anys un problema ambiental seriós per a l’agricultura, els conreus i també per a les espècies autòctones.
És per aquestes raons que els diputats sotasignats
presenten la següent:
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:
1. Efectuar les gestions oportunes, (en col·laboració
amb les Administracions Locals) per tal de desenvolupar polítiques de prevenció i actuació immediata
per a evitar la proliferació d’espècies animals perjudicials per l’ecosistema urbà i rural, com ara el gavià argentat.
2. Aplicar de forma immediata mecanismes d’estudi
i control sobre la proliferació d’animals exòtics que
no formen part del nostre ecosistema autòcton en
els àmbits urbans com ara els diferents col·lectius de
psitàcids (cotorres i lloros…).»
Palau del Parlament, 21 de març de 2001
Joan Ferran i Serafini, Montserrat Tura i Camafreita,
Bernardo Fernández i Martínez, Manel Nadal i
Farreras i Josep Ma. Carbonell i Abelló

Proposició no de llei sobre la creació
d’una xarxa ciclista a Catalunya
Tram. 250-01559/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 22473 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt del Grup Popular al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò
que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament
de la Cambra, presenta la següent Proposició no de
llei.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En la major part de països desenvolupats existeix,
des de fa anys, xarxes de ciclistes bàsiques i secundàries, fet que permet donar un servei de qualitat a
l’activitat ciclista.
Aquestes xarxes, que van néixer amb la finalitat de
promoure l’ús d’aquest mitjà de transport, comporten un seguit de beneficis com ara preservar el medi
ambient, crear una nova modalitat de turisme, ajudar
a millorar les condicions físiques i l’estat de salut
de la població, així com facilitar la descongestió
del trànsit i reduir la sinistralitat viària.
Igualment, els beneficis d’aquesta futura xarxa ciclista de Catalunya inclourien la interconnexió i
l’enllaç de les rutes disperses i inconnexes que existeixen actualment, a més de donar un sentit de continuïtat a les infraestructures ciclistes, per tal que
deixin de ser merament testimonials i d’ús i utilitat
limitades, lligades a l’àmbit exclusivament recreatiu, i puguin esdevenir una infraestructura territorial
alternativa a les vies motoritzades.

Així doncs, l’establiment d’aquesta xarxa ciclista
catalana respon a la seva concepció d’eix estructural sobre el qual s’aniran incorporant, progressivament, un conjunt de xarxes ciclistes secundàries interurbanes més extenses, en funció de la demanda i
les necessitats que vagin manifestant-se amb el
temps i l’ús d’aquestes infraestructures.
Per aquesta i d’altres raons que es deriven de la distribució competencial existent entre l’Administració central de l’Estat, la Generalitat de Catalunya i
les diputacions provincials, cal que la definició,
l’impuls i el desenvolupament d’aquesta xarxa de
vies ciclistes es dugui a terme des de criteris de cooperació i col·laboració entre les diferents administracions públiques implicades i de l’observació de
les seves respectives atribucions competencials.
A Catalunya s’han produït un total de 2.706 accidents de circulació en els darrers 5 anys, en els
quals s’han vist involucrats ciclistes, amb el resultat
de 90 morts.
Un dels factors més rellevants d’aquesta xarxa, tenint en compte l’augment dels accidents i de les víctimes entre el col·lectiu d’usuaris de la bicicleta que
s’ha produït en els darrers anys, amb el corresponent impacte en l’opinió pública, serà, sens dubte,
augmentar la seguretat d’aquesta pràctica amb la
consegüent disminució de la sinistralitat i dels
morts i els ferits per atropellament.
Així doncs, els objectius que persegueix la creació
d’aquesta xarxa catalana de vies ciclistes passen
per incrementar la seguretat vial dels usuaris de la
bicicleta, l’augment de nombre de ciclistes, la millora de la salut de la població i el foment d’estils de
vida saludables, l’impuls de l’economia de zones
desfavorides mitjançant el turisme sostenible, la
descongestió del trànsit motoritzat, la millora i la
connexió de les vies ciclistes ja existents, la promoció dels atractius turístics, la contribució al
reequilibri territorial i la preservació del medi ambient, per la qual cosa el Grup Popular presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de atalunya insta el Consell Executiu a:
1. Impulsar, des del diàleg amb les entitats d’usuaris de la bicicleta i la col·laboració amb la resta
d’administracions implicades, la creació d’una xarxa ciclista de Catalunya.
2. Elaborar un estudi, les conclusions del qual hauran de presentar-se al Parlament de Catalunya en el
termini màxim d’un any, per tal de donar viabilitat a
aquesta xarxa ciclista calatana, i que, entre altres
aspectes, contempli l’inventari i la descripció de
totes les vies ciclistes interurbanes, una anàlisi de la
demanda, els criteris tècnics de traçat i disseny de
les vies que conformaran la xarxa, així com la ne-
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cessària intermodalitat, la connectabilitat amb les
Línies Verdes i les rutes de la xarxa ciclista bàsica
europea Eurovelo.
Palau del Parlament, 6 d’abril de 2001
Daniel Sirera i Bellés
Portaveu adjunt

Interpel·lació al Consell Executiu sobre els ensenyaments obligatoris
Tram. 300-00433/06

Presentació: Sra. M. Assumpta Baig i
Torras, del Grup Parlamentari Socialistes
- Ciutadans pel Canvi
3.20.

INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la planificació, l’adjudicació i la creació de centres docents
Tram. 300-00431/06

Presentació: Sra. M. Assumpta Baig i
Torras, del Grup Parlamentari Socialistes
- Ciutadans pel Canvi
Reg. 22013 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

Reg. 22015 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Ma. Assumpta Baig i Torras, 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 interpel·lació
que segueix al Consell Executiu.
– Quin és el capteniment del Govern sobre ensenyaments obligatoris?
Palau del Parlament, 2 d’abril de 2001
Ma. Assumpta Baig i Torras

A LA MESA DEL PARLAMENT
Ma. Assumpta Baig i Torras, 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 interpel·lació
que segueix al Consell Executiu.
– Quin és el capteniment del Govern respecte la planificació, adjudicació i creació de centres docents?
Palau del Parlament, 2 d’abril de 2001
Ma. Assumpta Baig i Torras

Interpel·lació al Consell Executiu sobre l’educació infantil
Tram. 300-00432/06

Presentació: Sra. M. Assumpta Baig i
Torras, del Grup Parlamentari Socialistes
- Ciutadans pel Canvi
Reg. 22014 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

Interpel·lació al Consell Executiu sobre els ensenyaments primaris
Tram. 300-00434/06

Presentació: Sra. M. Assumpta Baig i
Torras, del Grup Parlamentari Socialistes
- Ciutadans pel Canvi
Reg. 22016 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Ma. Assumpta Baig i Torras, 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 interpel·lació
que segueix al Consell Executiu.
– Quin és el capteniment del Govern sobre ensenyaments primaris?
Palau del Parlament, 2 d’abril de 2001
Ma. Assumpta Baig i Torras

A LA MESA DEL PARLAMENT
Ma. Assumpta Baig i Torras, 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 interpel·lació
que segueix al Consell Executiu.
– Quin és el capteniment del Govern sobre educació
infantil?
Palau del Parlament, 2 d’abril de 2001
Ma. Assumpta Baig i Torras
3.20.
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre els ensenyaments superiors de
règim especial

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la qualitat educativa
Tram. 300-00437/06

Tram. 300-00435/06

Presentació: Sra. M. Assumpta Baig i
Torras, del Grup Parlamentari Socialistes
- Ciutadans pel Canvi
Reg. 22017 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Ma. Assumpta Baig i Torras, 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 interpel·lació
que segueix al Consell Executiu.
– Quin és el capteniment del Govern sobre ensenyaments superiors de règim especial?
Palau del Parlament, 2 d’abril de 2001

Presentació: Sra. M. Assumpta Baig i
Torras, del Grup Parlamentari Socialistes
- Ciutadans pel Canvi
Reg. 22019 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Ma. Assumpta Baig i Torras, 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 interpel·lació
que segueix al Consell Executiu.
– Quin és el capteniment del Govern sobre la qualitat educativa?
Palau del Parlament, 2 d’abril de 2001
Ma. Assumpta Baig i Torras

Ma. Assumpta Baig i Torras

Interpel·lació al Consell Executiu sobre els criteris socials i educatius pel
que fa a l’entrada d’alumnes al sistema
educatiu
Tram. 300-00436/06

Interpel·lació al Consell Executiu sobre les construccions escolars
Tram. 300-00438/06

Presentació: Sra. M. Assumpta Baig i
Torras, del Grup Parlamentari Socialistes
- Ciutadans pel Canvi

Presentació: Sra. M. Assumpta Baig i
Torras, del Grup Parlamentari Socialistes
- Ciutadans pel Canvi

Reg. 22020 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

Reg. 22018 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Ma. Assumpta Baig i Torras, 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 interpel·lació que segueix al Consell Executiu.

A LA MESA DEL PARLAMENT
Ma. Assumpta Baig i Torras, 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 interpel·lació
que segueix al Consell Executiu.
– Quin és el capteniment del Govern en relació als
criteris socials i educatius en l’entrada d’alumnes al
sistema educatiu?

– Quin és el capteniment del Govern sobre construccions escolars?
Palau del Parlament, 2 d’abril de 2001
Ma. Assumpta Baig i Torras

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2001
Ma. Assumpta Baig i Torras
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre les polítiques sanitàries d’atenció
a la salut mental

Interpel·lació al Consell Executiu sobre els serveis socials de responsabilitat pública

Tram. 300-00439/06

Tram. 300-00441/06

Presentació: Sra. Carme Figueras i
Siñol, juntament amb un altre diputat del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Presentació: Sra. Marina Geli i Fàbrega,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Reg. 22021 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Carme Figueras i Siñol i Caterina Mieras i Barceló,
diputades del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu als articles 128 i següents del Reglament de la Cambra,
formula la següent interpel·lació al Consell Executiu.
– Quins són els propòsits de capteniment del Consell Executiu sobre les polítiques sanitàries d’atenció a la salut mental?

Reg. 22023 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Marina Geli i Fàbrega, 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 Interpel·lació següent.
– Quins són els propòsits de capteniment del Consell Executiu en relació als serveis socials de responsabilitat pública?
Palau del Parlament, 21 de març de 2001
Marina Geli i Fàbrega

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2001
Carme Figueras i Siñol Caterina Mieras i Barceló

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política sanitària, especialment
pel que fa a l’ordenació dels temps de
treball
Tram. 300-00440/06

Presentació: Sra. Carme Figueras i
Siñol, juntament amb un altre diputat del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 22022 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Caterina Mieras i Barceló i Carme Figueras i Siñol,
diputades del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu als articles 128 i següents del Reglament de la Cambra,
formula la següent interpel·lació al Consell Executiu.
– Quins són els propòsits de capteniment del Consell Executiu sobre política sanitària i amb especial
referència a la ordenació dels temps de treball?
Palau del Parlament, 29 de febrer de 2001
Carme Figueras i Siñol Caterina Mieras i Barceló

3.20.
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre el finançament dels serveis socials
de la xarxa de responsabilitat pública
Tram. 300-00442/06

Presentació: Sra. Marina Geli i Fàbrega,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 22024 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Marina Geli i Fàbrega, 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 Interpel·lació següent.
– Quins són els propòsits de capteniment del Consell Executiu en relació al finançament dels serveis
socials de la xarxa de responsabilitat pública?
Palau del Parlament, 21 de març de 2001
Marina Geli i Fàbrega
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre les llistes d’espera dels serveis
socials de la xarxa de responsabilitat
pública

Interpel·lació al Consell Executiu sobre les polítiques de suport a les famílies
Tram. 300-00445/06

Tram. 300-00443/06

Presentació: Sra. Marina Geli i Fàbrega,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 22025 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Marina Geli i Fàbrega, 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 Interpel·lació següent.
– Quins són els propòsits de capteniment del Consell Executiu en relació a les llistes d’espera de serveis socials de la xarxa de responsabilitat pública?

Presentació: Sra. Marina Geli i Fàbrega,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 22027 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Marina Geli i Fàbrega, 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 Interpel·lació següent.
– Quins són els propòsits de capteniment del Consell Executiu en relació a les polítiques de suport a
les famílies?
Palau del Parlament, 21 de març de 2001

Palau del Parlament, 21 de març de 2001

Marina Geli i Fàbrega

Marina Geli i Fàbrega

Interpel·lació al Consell Executiu sobre les polítiques d’infància i d’adolescència en situació de risc social
Tram. 300-00444/06

Presentació: Sra. Marina Geli i Fàbrega,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 22026 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Marina Geli i Fàbrega, 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 Interpel·lació següent.
– Quins són els propòsits de capteniment del Consell Executiu en relació a les polítiques d’infància i
adolescència en risc social?

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política teatral
Tram. 300-00446/06

Presentació: Sr. Josep Maria Carbonell i
Abelló, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 22028 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Josep M. Carbonell i Abelló, diputat del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 128 i següents del
Reglament de la Cambra, formula la següent
interpel·lació al Consell Executiu.
– Quin és el capteniment del Consell Executiu sobre
política teatral?
Palau del Parlament, 3 d’abril de 2001
Josep Ma. Carbonell i Abelló

Palau del Parlament, 21 de març de 2001
Marina Geli i Fàbrega
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre les indústries culturals
Tram. 300-00447/06

Interpel·lació al Consell Executiu sobre el desplegament de les lleis estatals que afecten els drets lingüístics
Tram. 300-00449/06

Presentació: Sr. Josep Maria Carbonell i
Abelló, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 22029 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Josep M. Carbonell i Abelló, diputat del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 128 i següents del
Reglament de la Cambra, formula la següent
interpel·lació al Consell Executiu.
– Quins són els propòsits de capteniment del Consell Executiu en relació amb les indústries culturals?
Palau del Parlament, 3 d’abril de 2001
Josep M. Carbonell i Abelló

Presentació: Sr. Francesc Ferrer i Gironès, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 22137 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Francesc Ferrer i Gironès, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Document/proposta: Interpel·lació en matèria de
política lingüística, especialment pel que fa al desplegament de les lleis estatals que afecten els drets
lingüístics.
– Quin és el capteniment del Govern en matèria de
política lingüística, especialment pel que fa al desplegament de les lleis estatals que afecten els drets
lingüístics?
Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001
Francesc Ferrer i Gironès

Interpel·lació al Consell Executiu sobre les llistes d’espera a la sanitat pública
Tram. 300-00448/06

Presentació: Sra. Dolors Comas d’Ar-gemir i Cendra, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 22065 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Verds
(IC-V), d’acord amb allò que preveu l’article 128
del Reglament de la Cambra, presenta la següent
interpel·lació al Consell Executiu.

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política lingüística
Tram. 300-00450/06

Presentació: Sr. Josep-Lluís Carod-Rovira, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 22138 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Josep-Lluís Carod-Rovira, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell Executiu sobre les llistes d’espera a la sanitat
pública?

Document/proposta: Interpel·lació sobre en matèria
de política lingüística.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2001

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa a la
política lingüística?

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001
Josep-Lluís Carod-Rovira

Tramitació pel procediment d’urgència

Passa a tramitar-se pel procediment d’urgència.
Acord: Presidència del Parlament, sessió del 11.04.2001.
3.20.
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre la prevenció sanitària del càncer
de mamella

Interpel·lació al Consell Executiu sobre el sistema sanitari català amb relació a la immigració

Tram. 300-00451/06

Tram. 300-00453/06

Presentació: Sr. Rafael Hinojosa i
Lucena, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Presentació: Sr. Rafael Hinojosa i
Lucena, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 22227 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

Reg. 22229 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Rafael Hinojosa i Lucena, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Rafael Hinojosa i Lucena, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.

Document/proposta: Interpel·lació.

Document/proposta: Interpel·lació.

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de la Generalitat sobre la prevenció sanitària
en relació al càncer de mama?

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de la Generalitat sobre el Sistema Sanitari Català en relació a la immigració?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001

Rafael Hinojosa i Lucena

Rafael Hinojosa i Lucena

Interpel·lació al Consell Executiu sobre el Pla d’estalvi de la despesa farmacèutica

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la seguretat alimentària
Tram. 300-00454/06

Tram. 300-00452/06

Presentació: Sr. Rafael Hinojosa i
Lucena, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 22228 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Rafael Hinojosa i Lucena, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.
Document/proposta: Interpel·lació.
– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de la Generalitat sobre despesa farmacèutica
en relació al pla d’estalvi?
Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001

Presentació: Sr. Rafael Hinojosa i
Lucena, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 22230 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Rafael Hinojosa i Lucena, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.
Document/proposta: Interpel·lació.
– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de la Generalitat en relació a la Seguretat Alimentària?
Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001
Rafael Hinojosa i Lucena

Rafael Hinojosa i Lucena
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre de l’atenció de l’usuari de la sanitat pública

Interpel·lació al Consell Executiu sobre l’educació ambiental
Tram. 300-00457/06

Tram. 300-00455/06

Presentació: Sr. Rafael Hinojosa i
Lucena, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 22231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Rafael Hinojosa i Lucena, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.

Presentació: Sr. Xavier Vendrell i Segura,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 22277 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Xavier Vendrell i Segura, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació.

Document/proposta: Interpel·lació sobre l’educació
ambiental.

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de la Generalitat sobre la sanitat pública en
relació a l’atenció de l’usuari?

– Quin és el capteniment del Govern sobre l’educació ambiental?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2001
Xavier Vendrell i Segura

Rafael Hinojosa i Lucena

Interpel·lació al Consell Executiu sobre els serveis d’urgència
Tram. 300-00456/06

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política mediambiental, especialment pel que fa a la gestió dels residus
Tram. 300-00458/06

Presentació: Sr. Rafael Hinojosa i
Lucena, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 22232 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Rafael Hinojosa i Lucena, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.
Document/Proposta: Interpel·lació.
– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de la Generalitat respecte als serveis d’urgència?
Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001
Rafael Hinojosa i Lucena

Presentació: Sr. Xavier Vendrell i Segura,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 22278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Xavier Vendrell i Segura, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Document/proposta: Interpel·lació sobre la política
mediambiental especialment pel que fa a la gestió
dels residus.
– Quin és el capteniment del Govern sobre la política mediambiental especialment pel que fa a la gestió dels residus?
Palau del Parlament, 2 d’abril de 2001
Xavier Vendrell i Segura
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política mediambiental, especialment pel que fa a la gestió del litoral

Interpel·lació al Consell Executiu sobre el procés de reforma del model territorial de Catalunya

Tram. 300-00459/06

Tram. 300-00467/06

Presentació: Sr. Xavier Vendrell i Segura,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Presentació: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Reg. 22279 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Xavier Vendrell i Segura, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Document/proposta: Interpel·lació sobre la política
mediambiental, especialment pel que fa a la gestió
del litoral..
– Quin és el capteniment del Govern sobre la política mediambiental, especialment pel que fa a la gestió del litoral?
Palau del Parlament, 2 d’abril de 2001
Xavier Vendrell i Segura

Reg. 22710 / Admissió a tràmit i tramitació pel procediment d’urgència: Presidència del Parlament,
11.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 128 i següents del
Reglament de la Cambra, formula la interpel·lació
següent al Consell Executiu, amb tràmit d’urgència.
– Quins són els propòsits de capteniment del Govern en relació amb el procés de reforma del model
territorial de Catalunya?
Palau del Parlament, 11 d’abril de 2001
Joaquim nadal i Farreras
Portaveu

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política energètica, especialment pel que fa a la gestió dels recursos energètics
Tram. 300-00460/06

Presentació: Sr. Xavier Vendrell i Segura,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 22280 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Xavier Vendrell i Segura, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Document/proposta: Interpel·lació sobre la política
energètica, especialment pel que fa a la gestió dels
recursos energètics.
– Quin és el capteniment del Govern sobre la política energètica, especialment pel que fa a la gestió
dels recursos energètics?
Palau del Parlament, 2 d’abril de 2001
Xavier Vendrell i Segura
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4.

INFORMACIÓ

4.50.
4.45.

COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Composició de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció
42/VI del Parlament de Catalunya, sobre el desenvolupament rural
Tram. 340-00118/06

Tram. 400-00003/06

Informe relatiu al compliment de la Moció

Renúncia a la vicepresidència

Reg. 22192 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del Parlament, 10.04.2001

Reg. 21938

A L’OFICIALA MAJOR
Carles Bonet i Revés, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i d’acord amb
allò que disposa el Reglament de la Cambra, comunico la meva renúncia a la Vicepresidència de la
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost.
Palau del Parlament, 2 d’abril de 2001
Carles Bonet i Revés
G. P. D’ERC

Elecció del vicepresident

COMISSIÓ D’ECONOMIA, FINANCES I PRESSUPOST
La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en
sessió tinguda el dia 4 d’abril de 2001, d’acord amb
l’article 37.2 del Reglament del Parlament, ha elegit
vicepresident el Sr. Francesc Ferrer i Gironès per a
cobrir la vacant que hi havia per renuncia del Sr.
Carles Bonet i Revés.
Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001
La secretària
Pilar Díaz i Romero

El president de la Comissió
Antoni Castellà i Clavé

Composició de la Comissió del Síndic
de Greuges
Tram. 400-00014/06

Substitució de diputats
Reg. 22070 i 22139 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.04.2001

Baixa: Sra. Carme Porta i Abad.
Alta: Sr. Carles Bonet i Revés

4.45.
4. INFORMACIÓ

A LA MESA DEL PARLAMENT
En compliment de la Resolució 31/VI, sobre l’elaboració d’una llei marc d’orientació de la política
agrària de Catalunya adoptada a la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca del Parlament en
la sessió del 23 de març de 2000 (BOPC núm. 49 de
28 d’abril de 2000) i de la Moció 42/VI del Parlament de Catalunya, sobre el desenvolupament rural
adoptada pel Ple del Parlament en la sessió del 15
de novembre de 2000 (BOPC núm. 121 de 4 de desembre de 2000), i d’acord amb el que disposen els
articles 130 i concordants del Reglament del Parlament de Catalunya, em correspon informar, en nom
del Consell Executiu, en els termes següents:
1. S’adjunta el projecte de llei d’Orientació Agrària, aprovat pel Govern de la Generalitat en data 3
d’abril de 2001.
2. En compliment del punt b) de la moció 42/VI, el
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en el
marc del Programa de Desenvolupament Rural
(PDR) per a Catalunya, ha acordat l’aplicació d’una
nova Indemnització Compensatòria de Muntanya
(ICM), directament dirigida a les comarques de
muntanya que comportarà un augment molt significatiu dels ajuts atorgats a les explotacions d’aquestes comarques.
Aquests ajuts tenen com a objectiu assegurar la
pervivència de les terres agràries de cara a
contribuir al manteniment d’una comunitat rural
viable, al mateix temps que es fomenten sistemes
agraris sostenibles i respetuosos amb el medi ambient. Les zones desfavorides objecte de l’ajut comprenen les zones de muntanya, les zones en perill
de despoblament i les que estan sotmeses a dificultats especials. En aquest sentit, en compliment de la
normativa comunitària, els ajuts establerts tenen la
voluntat de compensar les rendes dels agricultors i
dels ramaders d’aquelles explotacions que estan
ubicades en aquestes zones.
En concret, el nou sistema de compensacions significa passar del sistema mixt de superfície i caps de
bestiar a un nou sistema basat únicament en la superfície. La nova normativa comporta passar de les
9.874 pessetes per hectàrea que es pagaven fins a
l’actualitat en les zones de muntanya a les 12.479
pta. actuals. Pel que fa a les zones de despoblament,
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la quantitat s’incrementa des de les 5.903 pta./ha.
fins a les 7.587 pta./ha. actuals. Finalment, les zones
afectades per dificultats especials augmenten l’import de l’ajut per hectàrea de 19.470 pessetes fins a
les 19.966 pessetes.
3. Quant al compliment del punt a) de la Moció 42/
VI, en data 21 de març de 2001 el Govern de la Generalitat va lliurar al Parlament de Catalunya el Pla
de modernització i concentració de les cooperatives
agràries de Catalunya per al període comprès entre
els anys 2001 i 2006.
Barcelona, 5 d’abril de 2001
Josep Grau i Seris
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Control del compliment de la Moció
66/VI del Parlament de Catalunya, sobre la situació de tensió social a les
terres de l’Ebre pel rebuig de la proposta del Pla hidrològic nacional
(PHN), la política de transvasaments
del Govern de l’Estat i els projectes
d’implantació de l’energia eòlica i
d’instal·lació d’una central tèrmica de
cicle combinat a Móra la Nova (Ribera
d’Ebre)
Tram. 340-00244/06

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Control del compliment de la Moció
63/VI del Parlament de Catalunya, sobre el tren d’alta velocitat

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001

Tram. 340-00241/06

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001

Control del compliment de la Moció
67/VI del Parlament de Catalunya, sobre política ferroviària
Tram. 340-00245/06

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Control del compliment de la Moció
64/VI del Parlament de Catalunya, sobre la instal·lació d’un escàner a l’Hospital Comarcal Sant Bernabé, de
Berga, i un conveni per a la construcció d’un consultori mèdic a Vilada
(Berguedà)
Tram. 340-00242/06

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Política Social.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001

Control del compliment de la Moció
68/VI del Parlament de Catalunya, sobre els fons estructurals
Tram. 340-00246/06

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió Permanent de Legislatura sobre la Unió Europea i d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solidaritat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001

Control del compliment de la Moció
65/VI del Parlament de Catalunya, sobre la política mediambiental
Tram. 340-00243/06

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001
4.50.
4. INFORMACIÓ

17 d’abril de 2001

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 173

88

Control del compliment de la Moció
69/VI del Parlament de Catalunya, sobre infraestructures

Tramesa a la Comissió

Tram. 340-00247/06

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Designació de la Comissió competent

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001.

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001

Control del compliment de la Moció
70/VI del Parlament de Catalunya, sobre el desenvolupament del Pirineu,
especialment pel que fa al turisme i el
lleure

Control del compliment de la Resolució 307/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el servei de maternitat de l’Hospital de Sant Antoni Abat, de Vilanova
i la Geltrú (Garraf)
Tram. 340-00276/06

Tram. 340-00248/06

Informe relatiu al compliment de la Resolució

Designació de la Comissió competent

Reg. 22131 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del Parlament, 10.04.2001

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Núm. iniciativa: 290-00307/06
Títol: sobre el servei de maternitat de l’Hospital de
Sant Antoni Abat, de Vilanova i la Geltrú (Garraf)

Control del compliment de la Moció
71/VI del Parlament de Catalunya, sobre el sector boví
Tram. 340-00249/06

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001

Control del compliment de la Resolució 210/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la política educativa pel que fa
al primer cicle d’educació infantil, de
zero a tres anys
Tram. 340-00257/06

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 10.04.2001
4.50.
4. INFORMACIÓ

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i
135.3 del Reglament del Parlament de Catalunya, i
per tal de donar compliment a la Resolució 307/VI
sobre el servei de maternitat de l’Hospital Sant
Antoni Abat, em plau fer-vos avinent que el 19 de
desembre de 2000, es va efectuar el trasllat del servei d’obstetrícia de l’Hospital Comarcal Sant
Antoni Abat a l’Hospital Residència Sant Camil. Cal
destacar que des de llavor no s’ha produït cap mena
de disfunció en la prestació d’aquest servei.
Així mateix, cal assenyalar que el 22 de desembre
de 2000, els dos hospitals van signar el conveni de
col·laboració per a la creació de l’ens de coordinació de la sanitat a la comarca del Garraf. En aquest
conveni s’especifiquen les funcions que desenvoluparà cada centre hospitalari, motiu pel qual no està
previst elaborar uns nous estatuts. Segons el conveni signat, en aquest ens de coordinació sanitària hi
participa un representant del Departament de Sanitat i Seguretat Social.
Pel que fa al servei d’urgències de l’Hospital Sant
Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú, tal i com contempla el Pla funcional d’aquest centre, es manté
operatiu les 24 h. del dia.
Tot i la reestructuració dels serveis sanitaris que
s’ha produït a la comarca del Garraf, l’Hospital
Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú està prestant els serveis establerts en el marc del pla funcio-
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nal d’aquest centre, sense cap mena de modificació
respecte de la seva redacció.
Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

En aquest sentit i després de diverses negociacions
amb els diferents sectors afectats, el Govern de l’Estat i els representants de les organitzacions professionals agràries van signar un acord, en data 27 de
setembre de 2000, pel qual es va adoptar un pla a
nivell estatal extraordinari de mesures per al sector
agrari espanyol durant els anys 2000-2001, per tal
de compensar la pujada de preus del gas-oil agrícola, que es concretà, bàsicament, en els següents
punts:

Control del compliment de la Resolució 31/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’elaboració d’una llei marc
d’orientació de la política agrària catalana
Tram. 340-00277/06

– Millora del tractament fiscal de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques (IRPF). En concret,
l’acord especificà que per a l’exercici del 2000 s’establiria una rebaixa en els mòduls de l’IRPF i la reducció en un 35% la factura de les despeses del
gas-oil a partir de l’1 de gener de 2001.

Informe relatiu al compliment de la Resolució

– Augment mitjà de l’Impost sobre el Valor Afegit
(IVA) percebut del 5 al 7%.

Barcelona, 2 d’abril de 2001

Reg. 22192 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del Parlament, 10.04.2001

– Possibilitat de venda de gas-oil a tercers en les
cooperatives agràries.

N. de la R.: L’Informe relatiu al compliment de la
Resolució 31/VI es reprodueix dins la tramitació del
Control del compliment de la Moció 42/VI del Parlament de Catalunya, sobre el desenvolupament rural (tram. 340-00118/06).

– L’establiment d’un programa de crèdits a baix interès per un import màxim de 35.000 milions de pta.

Control del compliment de la Resolució 237/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el preu del gasoil en el sector
primari

Barcelona, 29 de març de 2001

D’altra banda, el Govern de la Generalitat va acordar en data 30 de setembre de 2000, mitjançant el
qual el Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca atorgar un ajut de 160 milions de pessetes a
les Confraries de Pescadors de Catalunya, per tal de
pal·liar els efectes especialment greus de l’increment del preu del gas-oil en el sector pesquer.
Josep Grau i Seris
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Tram. 340-00278/06

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 22194 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del Parlament, 10.04.2001

Núm. iniciativa: 290-00237/06

Control del compliment de la Resolució 238/VI del Parlament de Catalunya,
sobre un conveni de col·laboració per
a la millora i la recuperació de la Sala
d’Argentona (Maresme)

Títol: sobre el preu del gasoil en el sector primari

Tram. 340-00279/06

En compliment de l Resolució 237/VI del Parlament
de Catalunya, sobre el preu del gas-oil en el sector
primari adoptada a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca del 28 de setembre de 2000 (BOPC
núm. 107 de 7 de novembre de 2000), i d’acord amb
el que disposen els articles 131 i 135 del Reglament
del Parlament de Catalunya, em correspon informar,
en nom del Consell Executiu, en els termes següents:

Informe relatiu al compliment de la Resolució

A LA MESA DEL PARLAMENT

Atesa l’escalada de preus dels carburants durant els
primers mesos de l’any 2000 i la negativa repercussió que comportava l’increment del preu del gas-oil
agrícola per als agricultors i pescadors, el Govern
de la Generalitat va instar, de forma reiterada, al
Govern de l’Estat a establir mesures que permetessin una reducció significativa del preu dels carburants en els agricultors i pescadors.

Reg. 22225 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Núm. iniciativa: 290-00238/06
Títol: sobre un conveni de col·laboració per a la millora i la recuperació de la Sala d’Argentona (Maresme)
En compliment de la Resolució 238/VI del Parlament de Catalunya, sobre un conveni de col·laboració per a la millora i la recuperació de la Sala
d’Argentona (Maresme) adoptada a la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca del 28 de setembre de 2000 (BOPC núm. 107 de 7 de novembre de

4.50.
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2000), i d’acord amb el que disposen els articles
131 i 135 del Reglament del Parlament de Catalunya, em correspon informar, en nom del Consell
Executiu, en els termes següents:
Atès que l’actuació continguda en la Resolució 238/
VI del Parlament de Catalunya fou motivada per la
titularitat de la Sala d’Argentona propietat en
aquells moments de la Cooperativa Agropecuària
d’Argentona, SCCL, i que en data 29 de juliol de
2000, aquest local fou cedit en propietat a l’Ajuntament d’Argentona, el Govern de la Generalitat considera que no existeix cap motiu específic per a
l’establiment d’un conveni de col·laboració per a la
millora i rehabilitació de l’esmentat immoble, més
enllà dels ajuts a què es pot acollir l’Ajuntament
d’Argentona en el marc del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya o dins de les actuacions que es
poden incloure en la planificació dels Fons Estructurals Europeus per al període comprès entre els
anys 2000 i 2006.
Barcelona, 26 de març de 2001

Joan de Déu. Aquestes dues unitats atenen els nens
infectats pel virus de la sida i donen suport a l’entorn familiar, tot facilitant una atenció pluridisciplinar que abarca aspectes sanitaris, psicològics i
socials. L’import anual destinat a aquestes unitats
supera els 200 MPTA.
A totes aquestes actuacions, cal afegir que durant
l’any 2000, es va donar suport tècnic i econòmic al
Programa d’atenció integral domiciliària (PAD) per
a infants infectats arreu de Catalunya i de les seves
famílies, mitjançant la participació i col·laboració
amb les associacions comunitàries de lluita contra la
sida, Actua Pediàtrica i Fundació Lucia (FLUSIP).
Aquestes associacions atenen els afectats i els seus
familiars conjuntament amb les UFS esmentades
anteriorment, i vetllen pel seguiment del tractament
antiretroviral administrat en el domicili.
Totes aquestes actuacions es pensen continuar desenvolupant, des del Departament de Sanitat i Seguretat Social en col·laboració amb les associacions de
lluita contra la sida, durant els propers anys.
Barcelona, 3 d’abril de 2001

Josep Grau i Seris
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Control del compliment de la Resolució 311/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’elaboració d’un programa
d’assessorament i ajut domiciliari a
les famílies dels infants infectats de
sida per a garantir l’administració correcta de la teràpia antiretroviral contra
aquesta malaltia
Tram. 340-00280/06

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 22244 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del Parlament, 10.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Núm. iniciativa: 290-00311/06
Títol: sobre l’elaboració d’un programa d’assessorament i ajut domiciliari a les famílies dels infants
infectats de sida per a garrantir l’administració correcta de la teràpia antiretroviral contra aquesta malaltia

4.53.05.

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i
135.3 del Reglament del Parlament de Catalunya, i
per tal de donar compliment a la Resolució 311/VI
sobre l’elaboració d’un programa d’assessorament
i ajut domiciliari a les famílies dels infants infectats
de sida per a garantir l’administració correcta de la
teràpia antiretroviral contra aquesta malaltia, em
plau informar-vos que des de l’any 1995 el Departament de Sanitat i Seguretat Social finança una
Unitat Funcional de la sida (UFS) de l’Hospital
Maternoinfantil de la Vall d’Hebron, a la qual a
l’any següent s’hi va afegir la de l’Hospital de Sant

4. INFORMACIÓ

Eduard Rius
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

4.53.

COMPAREIXENCES I SESSIONS INFORMATIVES EN LES COMISSIONS

4.53.05.

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
perquè informi sobre l’actuació
d’efectius del cos de Mossos d’Esquadra contra una concentració d’estudiants de secundària
Tram. 356-00213/06

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en la sessió núm. 18, tinguda el dia
05.04.2001 (DSPC-C 163).
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Sol·licitud de compareixença de l’agrupació de familiars de desapareguts
Inter Sos davant la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana perquè
informi dels propòsits que mouen
aquesta associació i la problemàtica
que presenta la recerca de persones
que desapareixen sense motius evidents

4.53.10.

Sessió informativa de la Comissió
d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme,
sol·licitada pel conseller d’Indústria,
Comerç i Turisme, per a informar sobre les línies d’acció de govern del
seu departament pel que fa a la política de turisme

Tram. 356-00308/06

Tram. 355-00014/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Joan Ridao i Martín, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana.

SESSIONS INFORMATIVES DE MEMBRES
DEL GOVERN

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 16 de la
Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme,
del 05.04.2001 (DSPC-C 162).

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 10.04.2001.

Sol·licitud de compareixença del conseller d’Indústria, Comerç i Turisme
davant la Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme perquè informi
de les actuacions fetes per a aconseguir la producció dels trens d’alta velocitat (AVE) en instal·lacions industrials catalanes
Tram. 356-00309/06

4.55.

ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15.

CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 32
Convocada per al dia 18 d’abril de 2001

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT
D’acord amb els articles 50, 62.2 i concordants del
Reglament, es convoca la sessió següent del:

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Juan Manuel Jaime Ortea, juntament
amb cinc altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi.
Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 10.04.2001. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà
substanciada pel procediment de l’article 138 del
Reglament del Parlament.)

PLE DEL PARLAMENT
Dia 18 d’abril de 2001
10:00 hores
Saló de sessions
ORDRE DEL DIA
1. Projecte de llei de fundacions privades. Tram.
200-00012/06. Govern de la Generalitat. Debat i
votació del Dictamen de la Comissió (Text dictamen: BOPC, 172, 2).
2. Proposició de llei de modificació del Pla territorial general de Catalunya, en el sentit de reconeixement de l’alt Pirineu com a àrea funcional de planificació. Tram. 202-00003/06. Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V). Debat i
votació de la presa en consideració (Text presentat:
BOPC, 3, 15).
3. Proposició de llei de modificació del Pla territorial general de Catalunya per al reconeixement de les
comarques de l’alt Pirineu com a àrea funcional de
planificació. Tram. 202-00020/06. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i
votació de la presa en consideració (Text presentat:
BOPC, 3, 42).
4.53.10.
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4. Proposició de llei de modificació de l’article 2 de
la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova
el Pla territorial general de Catalunya. Tram.
202-00025/06. Grup Parlamentari Popular. Debat i
votació de la presa en consideració (Text presentat:
BOPC, 3, 56).
5. Proposició de llei de modificació del Pla territorial general de Catalunya. Tram. 202-00030/06. Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Debat i votació de la presa en consideració (Text presentat: BOPC, 5, 5).
6. Interpel·lació al Consell Executiu sobre les llistes
d’espera a la sanitat pública. Tram. 300-00448/06.
Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cendra, del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds
(IC-V). Substanciació pel procediment d’urgència.
7. Interpel·lació al Consell Executiu sobre el procés
de reforma del model territorial de Catalunya.
Tram. 300-00467/06. Grup Parlamentari Socialistes
- Ciutadans pel Canvi. Substanciació pel procediment d’urgència.
8. Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política de comerç interior. Tram. 300-00049/06. Sr.
Josep Clofent i Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Substanciació.
9. Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política energètica, especialment pel que fa a la generació energètica. Tram. 300-00214/06. Sr. Xavier
Vendrell i Segura, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya. Substanciació.
10. Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política de comerç, especialment pel que fa a grans superfícies. Tram. 300-00215/06. Sr. Pere Vigo i Sallent, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Substanciació.
11. Interpel·lació al Consell Executiu sobre el seu
capteniment pel que fa a la política industrial. Tram.
300-00391/06. Sr. José Luis López Bulla, del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds
(IC-V). Substanciació.
12. Interpel·lació al Consell Executiu sobre el marc
normatiu i la política de gestió en matèria de cooperatives. Tram.
300-00194/06.
Sra. Alícia
Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup Parlamentari
Popular. Substanciació.
13. Interpel·lació al Consell Executiu sobre justícia
juvenil. Tram. 300-00280/06. Sr. Àlex Masllorens i
Escubós, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Substanciació.
14. Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política de promoció de la societat de la informació, especialment pel que fa al sistema educatiu. Tram.
300-00342/06. Sra. Teresa Serra i Majem, del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi.
Substanciació.

4.55.15.

15. Interpel·lació al Consell Executiu sobre la salut
laboral del professorat. Tram. 300-00411/06. Sra.
M. Caridad Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular. Substanciació.

4. INFORMACIÓ

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell
Executiu sobre l’ensenyament obligatori. Tram.
302-00104/06. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació.
17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell
Executiu sobre la política de concerts educatius.
Tram. 302-00108/06. Sra. Montserrat Duch i Plana,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi. Debat i votació.
18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell
Executiu sobre la política turística, especialment
pel que fa al consorci Turisme de Catalunya. Tram.
302-00105/06. Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Verds (IC-V). Debat i votació.
19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell
Executiu sobre la política de ports. Tram.
302-00106/06. Sr. Jaume Oliveras i Maristany, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació.
20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell
Executiu sobre el desplegament del Pla territorial
general de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995,
del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial
general de Catalunya. Tram. 302-00107/06. Sr. Oriol Nel·lo i Colom, del Grup Parlamentari Socialistes
- Ciutadans pel Canvi. Debat i votació.
21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell
Executiu sobre la política de consum. Tram.
302-00109/06. Sr. Josep Clofent i Rosique, del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Debat i votació.
22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell
Executiu sobre l’assistència a la gent gran. Tram.
302-00110/06. Sr. Pere Vigo i Sallent, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Debat i votació.
23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell
Executiu sobre la política del servei d’electricitat,
especialment pel que fa referència als talls de subministrament elèctric. Tram. 302-00111/06. Sr.
Ricard Fernández Deu, del Grup Parlamentari Popular. Debat i votació.
24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell
Executiu sobre les polítiques de suport a la família.
Tram. 302-00112/06. Sra. M. Assumpta Baig i
Torras, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Debat i votació.
25. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell
Executiu sobre les prestacions dels serveis socials a
Catalunya. Tram. 302-00113/06. Sra. M. Ángeles
Esteller Ruedas, del Grup Parlamentari Popular.
Debat i votació.
26. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades el dia 18 d’abril, a les 16:30 hores)
Palau del Parlament, 11 d’abril de 2001
President del Parlament de Catalunya
Joan Rigol i Roig
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4.67.

COMUNICACIONS DELS GRUPS PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

4.70.10.

Certificat de l’acord pel qual el Govern
no dóna la conformitat a la tramitació
d’una proposició de llei

Sol·licitud de nomenament d’una ponència conjunta per a l’elaboració de
la Proposició de llei de prevenció de
la violència de gènere
Reg. 21727

A LA MESA DEL PARLAMENT
Els grups parlamentaris sotasignats consideren que
la violència en la llar i en les relacions de parella és
un problema públic que s’ha d’abordar des de múltiples vessants i esmerçar-hi tots els recursos que el
puguin prevenir i eradicar.
En aquest ordre d’idees, consideren que el Projecte
de Llei de Prevenció de la violència a la llar i en les
relacions de la parella, així com la Proposició de
Llei de modificació del Codi Penal i la Llei d’enjudiciament criminal actualment en tramitació al Parlament de Catalunya, abasten tan sols parcialment
les mesures legislatives susceptibles d’emprendre,
per lluitar contra la violència de gènere.
D’altra banda el Decret 26/2001 de 23 de gener pel
qual es crea la Comissió Permanent Interdisciplinària contra la violència de gènere, té com objectiu
principal l’elaboració, el seguiment i l’avaluació
d’un Pla Integral de prevenció de la violència de
gènere i d’atenció a les dones que la pateixen.
Atès tot el que s’ha exposat, els grups parlamentaris
sotasignats consideren que l’abast i complexitat de
tota la temàtica de la prevenció de la violència a la
llar i en les relacions de parella, aconsellen
reconduir les iniciatives actualment en tràmit a una
ponència conjunta. Per tot això els grups parlamentaris sotasignats sol·liciten de la Mesa del Parlament
que proveeixi els tràmits parlamentaris oportuns per
tal de crear una Ponència conjunta de tots els grups
parlamentaris, per les mesures a emprendre des del
Parlament de Catalunya.

ALTRES COMUNICACIONS

Reg. 22157

A LA MESA DEL PARLAMENT
Antoni Vives i Tomàs, Secretari del Govern
CERTIFICO:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat de
Catalunya celebrada el dia 3 d’abril de 2001, es va
prendre, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a
continuació:
«Atès el que estableix l’article 170.2 del Reglament
del Parlament de Catalunya, s’acorda no prendre en
consideració la Proposició de Llei presentada pel
Grup Parlamentari d’Iniciativa per CatalunyaVerds, de modificació de la Llei 6/1984, de 5 de
març, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,
número de tramitació 202-00091/06, perquè el Govern estima que implica augment de crèdits en el
pressupost en curs. En conseqüència, no es dóna
conformitat a la seva tramitació.»
I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present certificat a Barcelona, el quatre d’abril de dos
mil u.
Antoni Vives i Tomàs
Secretari del Govern

Palau del Parlament, 27 de març de 2001
M. Dolors Nadal i Aymerich, G.P. Popular; Ramon
Camp i Batalla, G.P. CiU; Joaquim Nadal i Farreras,
G.P. PSC - CpC; Josep Huguet i Biosca, G.P. Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
i Joan Boada i Masoliver, G.P. IC - Verds
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