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Resolució 571/V del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció d’un nou museu
arqueològic a la ciutat de Tarragona (Tram. 25023417
01103/05). Adopció en comissió.

Resolució 562/V del Parlament de
Catalunya, sobre el compliment del calendari de
reunions de la Comissió d’Estudi de les Llars d’Infants per a assolir els objectius establerts en l’Ordre
de l’1 de març de 1995 (Tram. 250-00992/05).
23414
Adopció en comissió.

Resolució 572/V del Parlament de
Catalunya, sobre les actuals condicions d’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques
dels centres d’ensenyament públics (Tram. 25023417
01133/05). Adopció en comissió.

Resolució 563/V del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració d’un nomenclàtor oficial de la toponímia major de Catalunya (Tram. 25023414
01115/05). Adopció en comissió.

Resolució 573/V del Parlament de
Catalunya, sobre el suport a la Fira de Teatre al
Carrer, de Tàrrega (Urgell) (Tram. 250-01137/05).
23417
Adopció en comissió.

Resolució 564/V del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració del mapa de desenvolupament d’estudis universitaris a les terres de
l’Ebre (Tram. 250-01045/05). Adopció en comissió. 23414

Resolució 574/V del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració dels estudis tècnics i
històrics necessaris per a la declaració de protecció
de l’església de Santa Maria de Ribera, a la Vall de
Cardós (Pallars Sobirà) (Tram. 250-01161/05).
23418
Adopció en comissió.

Resolució 565/V del Parlament de
Catalunya, sobre l’ensenyament a Roses (Alt
Empordà) (Tram. 250-01027/05). Adopció en comis23415
sió.
Resolució 566/V del Parlament de
Catalunya, sobre la supressió de les barreres arquitectòniques a l’institut d’estudis secundaris Pere
Borrell, de Puigcerdà (Cerdanya) (Tram. 250-01060/
23415
05). Adopció en comissió.
Resolució 567/V del Parlament de
Catalunya, sobre la supressió durant el proper curs
1998-1999 de les barreres arquitectòniques de l’institut d’estudis secundaris Pere Borrell, de Puigcerdà
(Cerdanya) (Tram. 250-01083/05). Adopció en co23415
missió.
Resolució 568/V del Parlament de
Catalunya, sobre la desaparició de la simbologia
franquista (Tram. 250-01063/05). Adopció en comis23416
sió.
Resolució 569/V del Parlament de
Catalunya, sobre el nou emplaçament de les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament
de la ciutat de Barcelona i de la demarcació de Barcelona (Tram. 250-01094/05). Adopció en comissió. 23416
Resolució 570/V del Parlament de
Catalunya, sobre la cooficialitat del català a
Mequinensa (Tram. 250-01104/05). Adopció en co23416
missió.

Resolució 575/V del Parlament de
Catalunya, sobre l’inici de les obres de rehabilitació
i millora de l’escola Caritat Serinyana, de Cadaqués
(Alt Empordà) (Tram. 250-01181/05). Adopció en
23418
comissió.
Resolució 576/V del Parlament de
Catalunya, sobre les mesures a prendre per a evitar la discriminació en l’atorgament de beques i ajuts
a l’estudi (Tram. 250-01272/05). Adopció en comis23418
sió.
Resolució 577/V del Parlament de
Catalunya, sobre l’oposició a què el traçat de la
xarxa elèctrica d’alt voltatge entre Terol i Cazaril
(França) passi per les comarques pirinenques catalanes (Tram. 250-01334/05 i 250-01426/05). Adop23419
ció en comissió.
Resolució 578/V del Parlament de
Catalunya, sobre el garantiment per Telefónica, SA
d’un servei de telecomunicacions de qualitat als
municipis de la vall de Ribes (Ripollès) (Tram. 25023419
01240/05). Adopció en comissió.
Resolució 579/V del Parlament de
Catalunya, sobre la venda de mobles els dies festius (Tram. 250-01392/05). Adopció en comissió. 23419
Resolució 580/V del Parlament
Catalunya, sobre l’allunyament de les línies
transport d’energia elèctrica de Santa Eugènia
Berga (Osona) (Tram. 250-01301/05). Adopció
comissió.
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23410
1.15.

Mocions

Moció 101/V del Parlament de
Catalunya, sobre la política de cooperació i de desenvolupament (Tram. 302-00166/05). Aprovació. 23420
Moció 102/V del Parlament de
Catalunya, sobre el sector de l’oli (Tram. 30223421
00167/05). Aprovació.
Moció 103/V del Parlament de
Catalunya, sobre la política de transport públic a
23421
Catalunya (Tram. 302-00168/05). Aprovació.
Moció 104/V del Parlament de
Catalunya, sobre la política d’integració de treballadors estrangers (Tram. 302-00169/05). Aprovació. 23421
Moció 105/V del Parlament de
Catalunya, sobre la política d’immigració (Tram.
23422
302-00170/05). Aprovació.
Moció 106/V del Parlament de
Catalunya, sobre l’assumpció de les competències
actualment exercides per les capitanies marítimes
adscrites a la Direcció General de la Marina Mer23422
cant (Tram. 302-00171/05). Aprovació.
Moció 107/V del Parlament de
Catalunya, sobre la distribució dels fons europeus
entre les comunitats autònomes (Tram. 302-00172/
23423
05). Aprovació.
Interpel·lacions
Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el tractament dels residus radioactius generats en
les centrals nuclears de Catalunya (Tram. 30023423
00206/05). Substanciació.
1.20.

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política turística (Tram. 300-00244/05). Substan23423
ciació.
Interpel·lació al Consell Executiu sobre el
transport públic ferroviari, amb especial referència a la
23423
línia TGV (Tram. 300-00261/05). Substanciació.
Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política relativa als Mossos d’Esquadra (Tram.
23423
300-00276/05). Substanciació.
Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’escola pública (Tram. 300-00340/05). Substanci23424
ació.
Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els peatges a les vies de comunicació (Tram. 30023424
00356/05). Substanciació.
Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de lluita contra la sida (Tram. 300-00357/
23424
05). Substanciació.
Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les telecomunicacions (Tram. 300-00358/05). Subs23424
tanciació.
2.
2.01.
2.01.02.

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

Proposició de llei de creació del Consell Català de Sostenibilitat (Tram. 202-00098/05).
23424
Decaïment.

Proposició de llei de modificació de
l’article 51 de la Llei 15/1985, d’1 de juliol, de caixes
d’estalvis de Catalunya, en relació amb llur obra
23424
social (Tram. 202-00106/05). Decaïment.
2.10.
2.10.25.

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

Proposició no de llei sobre la posada
en funcionament dels habitatges tutelats del Pont
de Suert (Alta Ribagorça) (Tram. 250-01245/05).
23424
Rebuig.
Proposició no de llei sobre la inclusió
en el Pla de carreteres del 1995, com a via preferent, de la carretera que comunica Vic (Osona) amb
la comarca del Ripollès (Tram. 250-01295/05). Re23425
buig.
Proposició no de llei sobre la inclusió
en el Pla de carreteres del 1995, com a via preferent de doble calçada, de la carretera que comunica Vic (Osona) amb la comarca del Ripollès (Tram.
23425
250-01296/05). Rebuig.
Proposició no de llei sobre les obres
d’encintatge i la construcció de la voravia del tram
d’accés al nucli urbà de Campdevànol (Ripollès) a
la residència geriàtrica assistida (Tram. 250-01311/
23425
05). Retirada.
Proposició no de llei sobre l’estudi de
viabilitat tècnica, econòmica i financera del soterrament dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya al seu pas per Pallejà (Baix Llobregat)
23425
(Tram. 250-01331/05). Retirada.
Proposició no de llei sobre l’adequació
d’accessos suficients i segurs als barris de Ca n’Illa
i Can Tarrés, a la Garriga (Vallès Oriental) (Tram.
23425
250-01335/05). Rebuig.
2.10.30.

Debats generals

Debat general sobre la política de justícia a Catalunya (Tram. 255-00010/05). Retirada. 23425
Mocions subsegüents a interpel·lacions
Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política hidràulica,
especialment pel que fa referència als camps de
23425
golf (Tram. 302-00173/05). Rebuig.
2.15.

Interpel·lacions
Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’estat biològic del litoral català (Tram. 300-00375/
23425
05). Retirada.
2.20.

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 l’article 15 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i
de règim local de Catalunya (Tram. 200-00044/05).
23426
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes.

3.10.
3.10.25.

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

Proposició no de llei sobre modificació
de la Llei orgànica 10/1995, del Codi Penal, per a
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la supressió de l’article 245 que tipifica el delicte
d’usurpació pacífica de béns immobles (Tram. 25023426
01352/05). Canvi de Comissió tramitadora.
Proposició no de llei sobre el condicionament de l’actual carretera que comunica Planés
i Toses amb la Molina (Ripollès) (Tram. 250-01455/
23426
05). Esmenes presentades.
Proposició no de llei sobre l’establiment d’un consens amb les entitats municipalistes
en relació amb els criteris i els mecanismes per a
aconseguir una ràpida reprogramació de les actuacions municipals subvencionables pel programa
operatiu del Feder en les zones objectiu 5b (Tram.
23426
250-01457/05). Esmenes presentades.

Proposició no de llei sobre sobre la
reposició d’un camió cisterna al parc de bombers
de la Seu d’Urgell (Alt Urgell) (Tram. 250-01534/05).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
23429
d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la millora
de l’heliport del parc de bombers de la Seu d’Urgell
(Alt Urgell) (Tram. 250-01535/05). Tramesa a la
23429
Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la millora
de la carretera de Tàrrega (Urgell) a Montblanc
(Conca de Barberà) (Tram. 250-01536/05). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esme23429
nes.

Proposició no de llei sobre l’increment
de les dotacions pròpies de l’Administració de justícia per a garantir la màxima celeritat en els procediments judicials (Tram. 250-01462/05). Rectifica23427
ció del text presentat.

Proposició no de llei sobre la construcció de la carretera de Baldomar a la Clua, a Artesa
de Segre (Noguera) (Tram. 250-01537/05). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esme23429
nes.

Proposició no de llei sobre la coordinació i l’optimització dels recursos destinats a
incentivar noves activitats econòmiques (Tram.
23427
250-01475/05). Esmenes presentades.

Proposició no de llei sobre la millora
de la carretera del nucli de Concabella, al municipi
dels Plans de Sió, a Sant Ramon (Segarra) (Tram.
250-01538/05). Tramesa a la Comissió. Termini de
23430
presentació d’esmenes.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un Pla per a combatre la contaminació lumínica
(Tram. 250-01513/05). Pròrroga del termini de pre23427
sentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre el retorn de
les competències dels programes dependents de
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials a les
delegacions territorials del Departament de Benestar Social de Girona, Lleida i Tarragona (Tram. 25001516/05). Pròrroga del termini de presentació
23427
d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la creació
d’un centre especial de treball per a persones amb
disminució, d’habitatges amb suport i de llars-residències a la comarca del Pla de l’Estany (Tram.
250-01517/05). Pròrroga del termini de presentació
23428
d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la creació
d’una llar-residència i d’habitatges amb suport per
a persones amb disminució al Baix Empordà (Tram.
250-01518/05). Pròrroga del termini de presentació
23428
d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’adopció
per Televisió de Catalunya, SA del sistema d’informació elaborat pel Consell Audiovisual de
Catalunya destinat a la protecció dels menors
(Tram. 250-01531/05). Tramesa a la Comissió.
23428
Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre les gestions a fer davant el Govern de l’Estat per a millorar
el sistema de reconeixement de títols i crèdits universitaris amb la resta d’universitats europees i l’impuls a mesures que facilitin l’intercanvi i la mobilitat
dels estudiants (Tram. 250-01532/05). Tramesa a
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 23428
Proposició no de llei sobre les gestions a fer davant el Govern de l’Estat per a potenciar un marc institucional i normatiu del conjunt de
les universitats espanyoles, amb ple reconeixement
de les competències autonòmiques en aquesta
matèria (Tram. 250-01533/05). Tramesa a la Co23428
missió. Termini de presentació d’esmenes.

Proposició no de llei sobre la construcció de la depuradora de Llavorsí (Pallars Sobirà)
(Tram. 250-01539/05). Tramesa a la Comissió.
23430
Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la construcció de la depuradora de Ribera de Cardós (Pallars
Sobirà) (Tram. 250-01540/05). Tramesa a la Comis23430
sió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la construcció de la depuradora d’Espot (Pallars Sobirà) (Tram.
250-01541/05). Tramesa a la Comissió. Termini de
23430
presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la construcció de la depuradora de la Guingueta d’Àneu
(Pallars Sobirà) (Tram. 250-01542/05). Tramesa a
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 23431
Proposició no de llei sobre la construcció de la depuradora de Rialp (Pallars Sobirà)
(Tram. 250-01543/05). Tramesa a la Comissió.
23431
Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’increment
de les assignacions en concepte de despeses de
funcionament dels centres d’ensenyament secundari (Tram. 250-01544/05). Tramesa a la Comissió.
23431
Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la posada
en funcionament lliure de peatge del tram Sitges El Vendrell de l’autopista A-16 fins al moment de la
regularització de l’adjudicació de la concessió per
concurs públic (Tram. 250-01545/05). Tramesa a la
23431
Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la destinació d’objectes procedents dels llançaments judicials
(Tram. 250-01546/05). Tramesa a la Comissió.
23432
Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre el centre
d’atenció primària i l’àrea bàsica de salut de Sant
Sadurní d’Anoia (Alt Penedès) (Tram. 250-01547/
05). Tramesa a la Comissió. Termini de presenta23432
ció d’esmenes.
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23412
Proposició no de llei sobre la correcció
dels elements gràfics i d’indicació de la Cartoixa
d’Escaladei, situada al municipi de la Morera de
Montsant (Priorat) (Tram. 250-01548/05). Tramesa
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 23432
Proposició no de llei sobre la conveniència d’equipar amb un laparoscopi l’Hospital Comarcal del Pallars, de Tremp (Pallars Jussà) (Tram.
250-01549/05). Tramesa a la Comissió. Termini de
23432
presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la regulació
i la incentivació dels contractes en pràctiques per
als participants en cursos de formació ocupacional
(Tram. 250-01550/05). Tramesa a la Comissió.
23433
Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre les gestions a fer davant el Govern de l’Estat perquè modifiqui el Projecte de Llei del servei postal universal
(Tram. 250-01551/05). Tramesa a la Comissió.
23433
Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la instal·lació de bandes sonores a tots els trams de les
autopistes de Catalunya (Tram. 250-01552/05).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
23433
d’esmenes.
Proposició no de llei sobre el nomenament com a patrons de la Fundació Gala-Dalí de
persones vinculades a l’entorn personal i artístic del
pintor Salvador Dalí (Tram. 250-01553/05). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esme23433
nes.
Proposició no de llei sobre l’adequació
a la legalitat vigent de la retolació de l’Arc de Berà,
a Roda de Barà (Tarragonès) (Tram. 250-01554/
05). Tramesa a la Comissió. Termini de presenta23434
ció d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la dotació
de les ambulàncies de l’equipament i el personal
sanitari necessaris per a donar assistència immediata en els accidents o les situacions d’emergència (Tram. 250-01555/05). Tramesa a la Comissió.
23434
Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’extensió
del reg per goteig a les plantacions d’oliveres de la
comarca de les Garrigues i a les zones veïnes amb
produccions i problemàtica similars (Tram. 25023434
01556/05). Presentació.
Proposició no de llei sobre l’establiment de mesures que garanteixin el bon ús dels
aparells de raigs ultraviolats (Tram. 250-01557/05).
23435
Presentació.
Proposició no de llei sobre la inclusió
en el Mapa escolar d’un nou institut d’estudis secundaris a Sant Hipòlit de Voltregà (Osona) (Tram.
23436
250-01558/05). Presentació.
Proposició no de llei per la qual es declaren els ports de Catalunya zones desnuclearitzades
23436
(Tram. 250-01560/05). Presentació.
Proposició no de llei sobre l’ampliació
dels horaris nocturns dels ferrocarrils de la xarxa de
rodalia de Barcelona (Tram. 250-01562/05). Pre23437
sentació.
Proposició no de llei sobre l’ensenyament del català a les presons (Tram. 250-01563/
23437
05). Presentació.

Proposició no de llei sobre la internacionalització del cinema en llengua catalana (Tram.
23438
250-01564/05). Presentació.
Proposició no de llei sobre l’establiment de mesures de control per a garantir la correcta utilització dels punters làser (Tram. 250-01565/
23438
05). Presentació.
Proposició no de llei sobre les campanyes d’informació als usuaris d’ordinadors per a
poder prevenir la síndrome d’esforç repetitiu (Tram.
23439
250-01566/05). Presentació.
Proposició no de llei sobre el manteniment d’un control estricte del sector sanitari per a
prevenir nous brots d’hepatitis C (Tram. 250-01567/
23439
05). Presentació.
Proposició no de llei sobre la realització del garvellatge genètic de la fibrosi quística als
donants en els bancs de semen (Tram. 250-01568/
23439
05). Presentació.
Proposició no de llei sobre la reparació
i la millora dels acabats exteriors del centre penitenciari de Ponent, a Lleida (Segrià) (Tram. 250-01569/
23440
05). Presentació.
Proposició no de llei sobre les modificacions necessàries en la legislació urbanística
catalana per a adequar-la i harmonitzar-la amb la
Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre el règim del sòl i
valoracions (Tram. 250-01570/05). Presentació. 23440
Proposició no de llei sobre la instrucció de tots els centres de salut i hospitals dependents de la Generalitat de Catalunya en relació amb
la selecció i l’adquisició de medicaments (Tram.
23440
250-01571/05). Presentació.
Proposició no de llei sobre les obres
de construcció de la variant de la carretera C-1412,
de Copons (Anoia) (Tram. 250-01572/05). Presen23442
tació.
Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi per a la conservació del conjunt arquitectònic de la plaça Major, de Vilanova de la Barca
23442
(Segrià) (Tram. 250-01573/05). Presentació.

Mocions subsegüents a interpel·lacions
Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política de lluita contra la
23443
sida (Tram. 302-00174/05). Presentació.
3.15.

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’escola pública (Tram. 30223443
00175/05). Presentació.
Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política relativa als Mossos d’Esquadra (Tram. 302-00176/05). Presenta23444
ció.
Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les telecomunicacions
23444
(Tram. 302-00177/05). Presentació.
Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre els peatges a les vies de
comunicació (Tram. 302-00178/05). Presentació. 23445
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Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el tractament dels residus
radioactius generats en les centrals nuclears de
23445
Catalunya (Tram. 302-00179/05). Presentació.
Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política turística (Tram.
23445
302-00180/05). Presentació.
Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el transport públic ferroviari,
amb especial referència a la línia TGV (Tram. 30223446
00181/05). Presentació.

4.
4.50.

INFORMACIÓ
Compliment de resolucions i de
mocions

Control del compliment de la Resolució 379/V del Parlament de Catalunya sobre la traducció al català de les lleis de l’Estat i d’altres normes de caràcter general (Tram. 340-00435/05). In23447
forme relatiu al compliment de la Resolució.
Control del compliment de la Resolució 455/V del Parlament de Catalunya, sobre la
declaració de bé cultural d’interès local de l’edifici
Casa Canal, de Mollerussa (Pla d’Urgell) (Tram.
340-00436/05). Informe relatiu al compliment de la
23448
Resolució.

Compareixença del conseller de Medi
Ambient, del director general d’Emergències i Seguretat Civil del Departament de Governació i del
director general de Consum i Seguretat Industrial
del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme davant la comissió corresponent perquè informin sobre els expedients de trasllat de productes perillosos de l’empresa Terquimsa (Tram. 357-00365/05).
23449
Rebuig de la sol·licitud.
Compareixença del conseller de Política Territorial i Obres Públiques i del president de
Gestió d’Infraestructures, SA davant la Comissió de
Política Territorial perquè informin sobre els sistemes d’adjudicació d’obres d’aquesta empresa
23449
(Tram. 357-00371/05). Sol·licitud.
4.55.
4.55.15.

Activitat parlamentària
Convocatòries

Sessió plenària núm. 56, convocada
23449
per al dia 27 de maig de 1998.
Sessió plenària núm. 57, convocada
23449
per al dia 27 de maig de 1998.
4.70.
4.70.01.

Comunicacions del president de la
Generalitat i del Govern
Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de
despatx

Control del compliment de la Moció
99/V del Parlament de Catalunya, sobre el desenvolupament de les comarques meridionals de
Catalunya (Tram. 340-00437/05). Designació de la
23448
Comissió competent.

Delegació de les funcions executives
dels president de la Generalitat en el conseller de
la Presidència (Tram. 330-00077/05). Coneixe23450
ment.

Control del compliment de la Moció
100/V del Parlament de Catalunya, sobre la seguretat i la salut laboral (Tram. 340-00438/05). Desig23448
nació de la Comissió competent.

4.70.05.

4.53.
4.53.15.

Compareixences i sessions informatives en les comissions
Compareixences d’autoritats, de
funcionaris i d’altres persones

Compareixença del president del Consell Audiovisual de Catalunya davant la Comissió
de Control Parlamentari de la l’Actuació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de les Empreses Filials per a informar sobre el primer any de
gestió d’aquest Consell (Tram. 357-00348/05).
23448
Substanciació.

Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria explicativa de l’Institut Català
del Crèdit Agrari, corresponent al primer trimestre
del 1998 (Tram. 334-00083/05). Coneixement i tra23451
mesa a la Comissió.
4.90.
4.90.10.

Règim interior
Càrrecs i personal

Reconeixement d’antiguitat a un funci23451
onari del Parlament.
Convocatòria per a la provisió temporal de les funcions de corrector/a-redactor/a del
23451
Parlament de Catalunya. Adscripció.

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.

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1.10.

RESOLUCIONS

Resolució 562/V del Parlament de
Catalunya, sobre el compliment del
calendari de reunions de la Comissió
d’Estudi de les Llars d’Infants per a
assolir els objectius establerts en l’Ordre de l’1 de març de 1995
Tram. 250-00992/05

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 37, 07.05.1998, DSPC-C 307

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL
La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 7 de maig de 1998, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre el compliment del calendari de
reunions de la Comissió d’Estudi de les Llars d’Infants
per a assolir els objectius establerts en l’Ordre de l’1 de
març de 1995, presentada pel G. P. d’Iniciativa per
Catalunya - Els Verds (IC-EV) (Tram. 250-00992/05).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir el
calendari de reunions que, pel que fa a la freqüència,
estableix l’article 4 de l’Ordre d’1 de març de 1995, per
la qual es crea la Comissió d’Estudi de les Llars d’Infants, per tal d’assolir els objectius que es formulen en
l’article 2 de l’ordre esmentada, al més aviat possible.

a) Elaborar en col·laboració amb l’Institut d’Estudis
Catalans, en el termini màxim de dos anys comptats des
de la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, un nomenclàtor oficial de la toponímia major de Catalunya en el qual
constin, com a mínim, els topònims que habitualment
figuren en els mapes a escala 1:250.000 de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya, perquè un cop determinats
els topònims i llur situació i grafia correcta d’acord
amb les normes de l’IEC i publicat el nomenclàtor, les
denominacions que hi figurin siguin les úniques oficials a tots els efectes.
b) Demanar, un cop publicat el nomenclàtor oficial, als
ajuntaments dels municipis que tinguin una denominació que no s’ajusti a la normativa ortogràfica de l’IEC,
que consti al nomenclàtor, a modificar la denominació
incorrecta i adaptar-la a la normativa en un termini no
superior als tres mesos comptats des de l’esmentada
publicació.
c) Emprendre un cop publicat el nomenclàtor oficial,
les mesures necessàries perquè en tota la cartografia
oficial i privada i en totes les obres de referència, guies de viatge i de navegació, llibres de text i altres obres
similars, i també en la retolació, incloent-hi la purament
informativa, la denominació dels topònims s’ajusti a la
que figuri al nomenclàtor.
Palau del Parlament, 7 de maig de 1998
El secretari
El president de la Comissió
Josep M. Salvatella i Suñer
Antoni Dalmau i Ribalta

Palau del Parlament, 7 de maig de 1998
El secretari
El president de la Comissió
Josep M. Salvatella i Suñer
Antoni Dalmau i Ribalta
Resolució 564/V del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració del mapa
de desenvolupament d’estudis universitaris a les terres de l’Ebre
Tram. 250-01045/05

Resolució 563/V del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració d’un nomenclàtor oficial de la toponímia major
de Catalunya
Tram. 250-01115/05

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 37, 07.05.1998, DSPC-C 307

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL
La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 7 de maig de 1998, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un nomenclàtor
oficial de la toponímia major de Catalunya, presentada
pel G. P. de Convergència i Unió (Tram. 250-01115/
05).

Butlletí Oficial

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 37, 07.05.1998, DSPC-C 307

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL
La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 7 de maig de 1998, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre l’elaboració del mapa de desenvolupament d’estudis universitaris a les terres de l’Ebre,
presentada pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds (IC-EV) (Tram. 250-01045/05) i les esmenes
presentades pel G. P. Popular (Reg. 22627).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
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RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Dissenyar, juntament amb la Universitat Rovira i
Virgili, el mapa de desenvolupament d’estudis universitaris a les terres de l’Ebre i garantir-ne el compliment.

Resolució 566/V del Parlament de
Catalunya, sobre la supressió de les
barreres arquitectòniques a l’institut
d’estudis secundaris Pere Borrell, de
Puigcerdà (Cerdanya)

b) Promoure la transformació dels centres adscrits que
es vagin creant en centres integrats a la Universitat
Rovira i Virgili, en el menor temps que preveu la legislació actual, per aconseguir la igualtat de condicions
amb els situats actualment a Tarragona i Reus.
c) Encomanar a l’Institut per al Desenvolupament de
les Comarques de l’Ebre les tasques de participació i de
seguiment del mapa de desenvolupament d’estudis
universitaris en el seu àmbit d’actuació.
Palau del Parlament, 7 de maig de 1998
El secretari
El president de la Comissió
Josep M. Salvatella i Suñer
Antoni Dalmau i Ribalta

Tram. 250-01060/05

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 37, 07.05.1998, DSPC-C 307

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL
La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 7 de maig de 1998, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre la supressió de les barreres arquitectòniques a l’institut d’estudis secundaris Pere Borrell, de Puigcerdà (Cerdanya), presentada pel G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya (Tram. 25001060/05) i l’esmena presentada pel G. P. de Convergència i Unió (Reg. 22720).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució 565/V del Parlament de
Catalunya, sobre l’ensenyament a Roses (Alt Empordà)
Tram. 250-01027/05

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 37, 07.05.1998, DSPC-C 307

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL
La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 7 de maig de 1998, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre l’ensenyament a Roses (Alt
Empordà), presentada pel Grup Socialista al Parlament
de Catalunya, G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds (IC-EV), el G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya (Tram. 250-01027/05) i les esmenes presentades pel G. P. Popular (Reg. 22658) i pel G. P. de Convergència i Unió (22715).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Donar la màxima prioritat a la construcció de l’institut d’ensenyament secundari Roses II i a l’ampliació
del col·legi Els Grecs, a Roses (Alt Empordà).
b) Concretar el calendari d’execució de les construccions esmentades d’acord amb les previsions del Mapa
escolar de Catalunya i amb les disponibilitats pressupostàries.
Palau del Parlament, 7 de maig de 1998
El secretari
El president de la Comissió
Josep M. Salvatella i Suñer
Antoni Dalmau i Ribalta

Butlletí Oficial

RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a dotar l’institut d’ensenyament secundari Pere Borrell, de
Puigcerdà (Cerdanya), durant el curs 1998-1999, d’un
ascensor que superi part de les barreres arquitectòniques de l’edifici i a garantir el dret a l’ensenyament
públic als alumnes amb mobilitat reduïda que no disposen de cap altre centre d’ensenyament secundari a la
comarca.
Palau del Parlament, 7 de maig de 1998
El secretari
El president de la Comissió
Josep M. Salvatella i Suñer
Antoni Dalmau i Ribalta

Resolució 567/V del Parlament de
Catalunya, sobre la supressió durant
el proper curs 1998-1999 de les barreres arquitectòniques de l’institut d’estudis secundaris Pere Borrell, de
Puigcerdà (Cerdanya)
Tram. 250-01083/05

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 37, 07.05.1998, DSPC-C 307

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL
La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 7 de maig de 1998, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre la supressió durant el proper curs
1997-1998 de les barreres arquitectòniques de l’institut d’estudis secundaris Pere Borrell, de Puigcerdà
(Cerdanya), presentada pel Grup Socialista al Parlament de Catalunya (Tram. 250-01083/05) i l’esmena
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presentada pel G. P. de Convergència i Unió (Reg.
22726).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució 569/V del Parlament de
Catalunya, sobre el nou emplaçament
de les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament de la ciutat
de Barcelona i de la demarcació de
Barcelona

RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a suprimir,
durant el proper curs escolar 1998-1999, les barreres
arquitectòniques de l’institut d’ensenyament secundari Pere Borrell de Puigcerdà (Cerdanya).

Tram. 250-01094/05

Adopció: Comissió de Política Cultural

Palau del Parlament, 7 de maig de 1998
El secretari
El president de la Comissió
Josep M. Salvatella i Suñer
Antoni Dalmau i Ribalta

Resolució 568/V del Parlament de
Catalunya, sobre la desaparició de la
simbologia franquista
Tram. 250-01063/05

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 37, 07.05.1998, DSPC-C 307

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL
La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 7 de maig de 1998, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre la desaparició de la simbologia
franquista, presentada pel G. P. d’Esquerra Republicana
de Catalunya (Tram. 250-01063/05) i les esmenes presentades pel G. P. de Convergència i Unió (Reg. 22722)
i pel Grup Socialista al Parlament de Catalunya
(22737).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

Sessió núm. 37, 07.05.1998, DSPC-C 307

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL
La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 7 de maig de 1998, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre el nou emplaçament de les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament de
la ciutat de Barcelona i de la demarcació de Barcelona,
presentada pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds (IC-EV) (Tram. 250-01094/05) i l’esmena presentada pel G. P. de Convergència i Unió (Reg. 22730).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar la
viabilitat, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, de buscar un nou emplaçament per a les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament corresponents a Barcelona-ciutat i a Barcelona-comarques, o
bé per a una d’elles, que garanteixi unes condicions de
treball i de servei correctes, tot respectant la proximitat a un nus de comunicacions, sobretot pel que fa a la
Delegació de Barcelona-comarques, en el termini més
breu possible.
Palau del Parlament, 7 de maig de 1998
El secretari
El president de la Comissió
Josep M. Salvatella i Suñer
Antoni Dalmau i Ribalta

RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Establir les negociacions pertinents amb el Govern
espanyol, davant el manteniment de simbologia contrària al sistema democràtic i constitucional en la caserna
militar del Bruc, situada a Barcelona, dependent del
Ministeri de Defensa, perquè el govern espanyol desmantelli els dos escuts de la seva façana.
b) Fer extensiva aquesta petició a tots els símbols preconstitucionals que encara són presents arreu de
Catalunya, especialment a les plaques del Ministerio de
la Vivienda del Govern de l’anterior règim.
Palau del Parlament, 7 de maig de 1998
El secretari
El president de la Comissió
Josep M. Salvatella i Suñer
Antoni Dalmau i Ribalta

Butlletí Oficial

Resolució 570/V del Parlament de
Catalunya, sobre la cooficialitat del
català a Mequinensa
Tram. 250-01104/05

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 37, 07.05.1998, DSPC-C 307

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL
La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 7 de maig de 1998, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre la cooficialitat del català a
Mequinensa, presentada pel Grup Mixt (Tram. 25001104/05) i l’esmena presentada pel G. P. de Convergència i Unió (Reg. 23677).
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Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
RESOLUCIÓ
Resolució 572/V del Parlament de
Catalunya, sobre les actuals condicions d’accessibilitat i la supressió de
barreres arquitectòniques dels centres
d’ensenyament públics

El Parlament de Catalunya lamenta la reacció del Govern de l’Estat davant la decisió presa per l’Ajuntament
de Mequinensa sobre la cooficialitat del català, atès que
no té present ni la realitat històrica d’aquesta zona geogràfica ni el contingut de l’article 3.3 de la Constitució espanyola, que declara el deure d’especial respecte i protecció del patrimoni cultural que constitueixen
les diferents llengües de l’Estat espanyol.
Palau del Parlament, 7 de maig de 1998
El secretari
El president de la Comissió
Josep M. Salvatella i Suñer
Antoni Dalmau i Ribalta

Resolució 571/V del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció d’un
nou museu arqueològic a la ciutat de
Tarragona

Tram. 250-01133/05

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 37, 07.05.1998, DSPC-C 307

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL
La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 7 de maig de 1998, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre les condicions d’accessibilitat i la
supressió de barreres arquitectòniques de l’institut d’estudis secundaris Duc de Montblanc, de Rubí (Vallès
Occidental), presentada pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya (Tram. 250-01133/05) i les esmenes
presentades pel G. P. de Convergència i Unió (Reg.
23592).

Tram. 250-01103/05

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

Adopció: Comissió de Política Cultural

RESOLUCIÓ

Sessió núm. 37, 07.05.1998, DSPC-C 307

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL
La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 7 de maig de 1998, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre la construcció d’un nou museu
arqueològic a la ciutat de Tarragona, presentada pel G.
P. d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV)
(Tram. 250-01103/05) i l’esmena presentada pel G. P.
de Convergència i Unió (Reg. 23676).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

El Parlament de Catalunya insta el Govern a agilitar
l’adopció de mesures i a intensificar l’activitat de foment necessària perquè es compleixin a l’inici del curs
escolar 1998-1999 les disposicions de la Llei 20/1991,
del 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques, i també del Codi
d’accessibilitat en tots els centres d’ensenyament de
titularitat pública.
Palau del Parlament, 7 de maig de 1998
El secretari
El president de la Comissió
Josep M. Salvatella i Suñer
Antoni Dalmau i Ribalta

RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Continuar impulsant, juntament amb la resta d’administracions, la construcció d’un nou edifici per al Museu Arqueològic de la ciutat de Tarragona que es correspongui amb la importància del patrimoni arqueològic que ha de preservar i amb la seva previsible inclusió en el patrimoni de la Humanitat.
b) Incrementar les relacions de col·laboració i coordinació amb el Museu d’Arqueologia de Catalunya, d’acord
amb el que disposa la Llei 17/1990, del 2 de novembre,
de museus de Catalunya, especialment en el punt sisè
de la disposició addicional segona.
Palau del Parlament, 7 de maig de 1998
El secretari
El president de la Comissió
Josep M. Salvatella i Suñer
Antoni Dalmau i Ribalta

Butlletí Oficial

Resolució 573/V del Parlament de
Catalunya, sobre el suport a la Fira de
Teatre al Carrer, de Tàrrega (Urgell)
Tram. 250-01137/05

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 37, 07.05.1998, DSPC-C 307

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL
La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 7 de maig de 1998, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre el suport a la Fira de Teatre al
Carrer, de Tàrrega (Urgell), presentada pel Grup Mixt
(Tram. 250-01137/05) i l’esmena presentada pel G. P.
de Convergència i Unió (Reg. 23590).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
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RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar
donant suport suficient a la Fira de Teatre al Carrer, de
Tàrrega (Urgell), segons les disponibilitats pressupostàries i d’acord amb el Patronat organitzador, per tal
que es puguin mantenir els nivells de qualitat assolits
l’any 1997, atesa la importància que té per a les comarques de Ponent i per al conjunt del Principat.

Resolució 575/V del Parlament de
Catalunya, sobre l’inici de les obres de
rehabilitació i millora de l’escola Caritat Serinyana, de Cadaqués (Alt
Empordà)
Tram. 250-01181/05

Palau del Parlament, 7 de maig de 1998

Adopció: Comissió de Política Cultural

El secretari
El president de la Comissió
Josep M. Salvatella i Suñer Antoni Dalmau i Ribalta

Sessió núm. 37, 07.05.1998, DSPC-C 307

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

Resolució 574/V del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració dels estudis tècnics i històrics necessaris per
a la declaració de protecció de l’església de Santa Maria de Ribera, a la Vall
de Cardós (Pallars Sobirà)
Tram. 250-01161/05

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 7 de maig de 1998, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre l’inici de les obres de rehabilitació i millora de l’escola Caritat Serinyana, de Cadaqués
(Alt Empordà), durant el curs 1997-1998, presentada
pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya (Tram.
250-01181/05).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
RESOLUCIÓ

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 37, 07.05.1998, DSPC-C 307

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL
La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 7 de maig de 1998, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre l’elaboració dels estudis tècnics i
històrics necessaris per a la declaració de protecció de
l’església de Santa Maria de Ribera, a la Vall de Cardós
(Pallars Sobirà), presentada pel G. P. de Convergència
i Unió i pel G. P. Popular (Tram. 250-01161/05).

El Parlament de Catalunya insta al Govern a iniciar les
obres de rehabilitació i millora de l’escola Caritat
Serinyana, de Cadaqués (Alt Empordà), durant l’any
1998.
Palau del Parlament, 7 de maig de 1998
El secretari
El president de la Comissió
Josep M. Salvatella i Suñer Antoni Dalmau i Ribalta

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

Resolució 576/V del Parlament de
Catalunya, sobre les mesures a prendre
per a evitar la discriminació en l’atorgament de beques i ajuts a l’estudi

RESOLUCIÓ

Tram. 250-01272/05

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Realitzar, en el termini més breu possible, els estudis tècnics i històrics necessaris per a procedir a la declaració de protecció de l’església de Santa Maria de la
Vall de Cardós (Pallars Sobirà) d’acord amb la legislació vigent.
b) Destinar, dins de les possibilitats pressupostàries, els
recursos necessaris per a poder fer les obres de rehabilitació de la capella de Santa Maria, al terme municipal
de la Vall de Cardós, que permetin resoldre tant les erosions que pateix la capella com la seva adaptació a l’ús
litúrgic.
Palau del Parlament, 7 de maig de 1998
El secretari
El president de la Comissió
Josep M. Salvatella i Suñer Antoni Dalmau i Ribalta

Butlletí Oficial

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 37, 07.05.1998, DSPC-C 307

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL
La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 7 de maig de 1998, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre les mesures a prendre per a evitar
la discriminació en l’atorgament de beques i ajuts a
l’estudi, presentada pel G. P. de Convergència i Unió
(Tram. 250-01272/05).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Promoure les actuacions pertinents amb el Ministeri d’Educació i Cultura perquè es modifiqui la norma-
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tiva estatal que regula el sistema de beques i ajuts a l’estudi, amb l’objectiu d’evitar qualsevol discriminació
per raó de nacionalitat i permetre que tots els alumnes
amb dret a escolarització, amb independència de llur
origen, puguin ser beneficiaris d’aquests ajuts.

Palau del Parlament, 7 de maig de 1998

Resolució 578/V del Parlament de
Catalunya, sobre el garantiment per
Telefónica, SA d’un servei de telecomunicacions de qualitat als municipis
de la vall de Ribes (Ripollès)

El secretari
El president de la Comissió
Josep M. Salvatella i Suñer Antoni Dalmau i Ribalta

Adopció: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme

b) Sol·licitar un cop més del Govern de l’Estat la transferència d’aquests ajuts.

Tram. 250-01240/05

Sessió núm. 24, 07.05.1998, DSPC-C 309

COMISSIÓ D’INDÚSTRIA, ENERGIA, COMERÇ I TURISME
Resolució 577/V del Parlament de
Catalunya, sobre l’oposició a què el
traçat de la xarxa elèctrica d’alt voltatge entre Terol i Cazaril (França) passi
per les comarques pirinenques catalanes
Tram. 250-01334/05 i 250-01426/05

Adopció: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme

La Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme,
en sessió tinguda el dia 7 de maig de 1998, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre el garantiment
per Telefónica, SA d’un servei de telecomunicacions de
qualitat als municipis de la Vall de Ribes (Ripollès),
presentada pel diputat Sr. Pere-Jordi Piella, juntament
amb 4 altres diputats del Grup Socialista al Parlament
de Catalunya (Tram. 250-01240/05).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

Sessió núm. 24, 07.05.1998, DSPC-C 309

RESOLUCIÓ
COMISSIÓ D’INDÚSTRIA, ENERGIA, COMERÇ I TURISME
La Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme,
en sessió tinguda el dia 7 de maig de 1998, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre l’oposició al
projecte del Ministeri d’Indústria de fer passar per l’alt
Pirineu català les línies d’alta tensió que han d’unir les
xarxes elèctriques espanyola i francesa, presentada pel
diputat Sr. Joan Ganyet, juntament amb cinc altres diputats del G. Socialista al Parlament de Catalunya
(Tram. 250-01334/05), i de la Proposició no de llei
sobre les accions a fer per a evitar que el traçat de la
línia elèctrica transnacional de Cazaril (França) amb
Terol no passi pel Pirineu català, presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió, juntament amb
un altre diputat del Grup Parlamentari de Convergència
i Unió (Tram. 250-01426/05).

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les
gestions necessàries davant Telefònica per a garantir un
servei de telecomunicacions de qualitat al Pirineu en
general i a la vall de Ribes (Ripollès) en particular.
Palau del Parlament, 7 de maig de 1998
El secretari en funcions El president de la Comissió
Josep Maria Rañé i Blasco
Jaume Jané i Bel

Resolució 579/V del Parlament de
Catalunya, sobre la venda de mobles
els dies festius
Tram. 250-01392/05

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

Adopció: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme
Sessió núm. 24, 07.05.1998, DSPC-C 309

RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les
gestions oportunes davant del Govern de l’Estat per a
evitar que el traçat de la xarxa elèctrica d’alt voltatge
prevista entre Terol i Cazaril (França) passi per les comarques pirinenques catalanes, i a presentar a la Cambra la informació rellevant de què disposi a aquest respecte.
Palau del Parlament, 7 de maig de 1998
El secretari en funcions El president de la Comissió
Josep Maria Rañé i Blasco
Jaume Jané i Bel

Butlletí Oficial

COMISSIÓ D’INDÚSTRIA, ENERGIA, COMERÇ I TURISME
La Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme,
en sessió tinguda el dia 7 de maig de 1998, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre l’establiment
d’acords entre els ajuntaments i les organitzacions de
comerciants dels municipis afectats que permetin de
manera legal la venda de mobles els dies festius, presentada pel diputat Sr. Josep Abelló, juntament amb
cinc altres diputats del Grup Socialista al Parlament de
Catalunya (Tram. 250-01392/05), i les esmenes presentades pels grups parlamentaris Popular (Reg. 30137) i
de Convergència i Unió (Reg. 30143).
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Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
RESOLUCIÓ
1.15.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar
el diàleg establert amb els ajuntaments i les organitzacions de comerciants perquè l’estricte compliment de la
legislació vigent d’horaris comercials no signifiqui un
perjudici econòmic greu als municipis on de manera
tradicional es feia venda de mobles en fies festius.

Moció 101/V del Parlament de Catalunya, sobre la política de cooperació
i de desenvolupament
Tram. 302-00166/05

Aprovació: Ple del Parlament

Palau del Parlament, 7 de maig de 1998
El secretari en funcions El president de la Comissió
Josep Maria Rañé i Blasco
Jaume Jané i Bel

Resolució 580/V del Parlament de
Catalunya, sobre l’allunyament de les
línies de transport d’energia elèctrica
de Santa Eugènia de Berga (Osona)
Tram. 250-01301/05

Adopció: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme
Sessió núm. 24, 07.05.1998, DSPC-C 309

COMISSIÓ D’INDÚSTRIA, ENERGIA, COMERÇ I TURISME
La Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme,
en sessió tinguda el dia 7 de maig de 1998, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre el soterrament
del tram de la línia de subministrament d’energia elèctrica en alta tensió que travessa la població de Santa
Eugènia de Berga (Osona), presentada pel diputat Sr.
Josep Huguet, juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya (Tram. 250-01301/05), i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 28879).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir en
compte, a l’hora de tramitar les autoritzacions necessàries per a la construcció de línies de transport d’energia
elèctrica, les delicades situacions creades pel creixement dels municipis al voltant d’aquestes línies i, en
concret, a escollir un traçat per a la línia SentmenatBescanó que possibiliti l’allunyament del nucli urbà de
Santa Eugènia de Berga (Osona) de l’actual línia de
380 KV.
Palau del Parlament, 7 de maig de 1998
El secretari en funcions El president de la Comissió
Josep Maria Clofent i Rosique
Jaume Jané i Bel

Butlletí Oficial

MOCIONS

Sessió núm. 55, 13.05.1998, DSPC-P 79

PLE DEL PARLAMENT
El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 13 de
maig de 1998, 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 de
cooperació i de desenvolupament (Tram. 302-00166/
05), presentada pel diputat Sr. Ignasi Riera i Gassiot,
del G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV),
i les esmenes presentades pel G. Mixt (Reg. 32134) i
pel G. P. de Convergència i Unió (Reg. 32148).
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) Incrementar, en els pressupostos de l’any 1999, les
partides destinades a programes de solidaritat internacional i la cooperació al desenvolupament amb l’objectiu d’anar arribant gradualment al 0’7% dels ingressos
propis de la Generalitat de Catalunya.
b) Cooperar, tant amb els Ajuntaments per mitjà del
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament com
amb les organitzacions solidàries, en gran part agrupades en la Federació Catalana d’ONGD, mitjançant el
suport tècnic i el cofinançament de programes o projectes de sensibilització o cooperació en favor dels països
en vies de desenvolupament.
c) Potenciar i dinamitzar les actuacions del Consell
Assessor de Cooperació com a òrgan de consulta i participació dels agents socials que actuen en l’àmbit de la
cooperació al desenvolupament.
d) Donar suport efectiu al procés de pau del Sàhara
Occidental, d’acord amb el punt XXI.a) de la Resolució 409/V del Parlament de Catalunya, del 17 d’octubre de 1997, col·laborant a tal fi amb altres institucions
i entitats catalanes per a contribuir a la transparència
democràtica garantida pels organismes internacionals.
e) Presentar, durant l’actual legislatura, un projecte de
llei catalana de cooperació.
Palau del Parlament, 13 de maig de 1998
El secretari segon
Ernest Benach i Pascual

El president del Parlament
Joan Reventós i Carner
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Moció 102/V del Parlament de Catalunya, sobre el sector de l’oli
Tram. 302-00167/05

Aprovació: Ple del Parlament

dants del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a
la interpel·lació al Consell Executiu sobre la política de
transport públic a Catalunya (Tram. 302-00168/05),
presentada per la diputada Sra. M. Dolors Montserrat i
Culleré, del G. P. Popular, i l’esmena presentada pel G.
P. de Convergència i Unió (Reg. 32150).
Finalment, d’acord amb el que estableixen els articles
130 i 135 del Reglament, ha aprovat la següent

Sessió núm. 55, 13.05.1998, DSPC-P 79

MOCIÓ
PLE DEL PARLAMENT
El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 13 de
maig de 1998, d’acord amb els articles 130 i concordants del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a
la interpel·lació al Consell Executiu sobre el sector de
l’oli (Tram. 302-00167/05), presentada pel diputat Sr.
Benet Tugues i Boliart, del G. Mixt, i les esmenes presentades pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds
(IC-EV) (Reg. 32130) i pel G. P. de Convergència i
Unió (Reg. 32149).
Finalment, d’acord amb el que estableixen els articles
130 i 135 del Reglament, ha aprovat la següent
MOCIÓ
El Parlament de Catalunya insta al Govern a:
a) Elaborar un mapa de les plantacions històriques
d’oliveres, tot entenent per històriques les plantacions
que ja eren rendibles abans de l’1 de maig de 1998.
b) Fer les gestions pertinents perquè les zones històriques de plantació d’olivera puguin rebre íntegrament la
subvenció de la Unió Europea sense veure’s perjudicades per plantacions de darrera hora.
c) Impulsar i situar a les Borges Blanques un centre
d’investigació de l’oliva arbequina i del reg de suport,
i donar-li l’ajut necessari, perquè estudiï les tècniques
del reg per degoteig i el seu rendiment, analitzi les possibilitats que ofereixen diferents peus d’olivera, per a
augmentar la qualitat del producte, i també estudiï la
possibilitat de cultius alternatius, com ara el raïm de
taula, el festuc o l’ametller.
Palau del Parlament, 13 de maig de 1998
El secretari tercer
El president del Parlament
Francesc Codina i Castillo
Joan Reventós i Carner

El Parlament de Catalunya insta el Govern:
a) Expedir les autoritzacions de transport definitives en
un termini en qualsevol cas inferior a set dies, i estudiar
la possibilitat de fer-ho en temps real quan entri en funcionament la connexió amb el Registre General d’Autoritzacions del Ministeri de Foment (Sitran II), la qual
ja és objecte de les actuacions tècniques i organitzatives
necessàries i és previst que sigui operativa a partir del
proper estiu.
b) Ampliar el termini per a aportar documentació a un
expedient de sol·licitud d’autorització de transport per
a la seva esmena i millora fins a quinze dies quan
l’aportació dels documents requerits presenti dificultats.
c) Analitzar tècnicament i jurídicament la viabilitat
d’autoritzar les gestions de baixa per suspensió de
transport, encara que no s’hagi fet el visat dins el seu
termini reglamentari i fins a la seva anul·lació definitiva el 31 de desembre.
Palau del Parlament, 14 de maig de 1998
La secretària quarta
Imma Mayol i Beltran

El president del Parlament
Joan Reventós i Carner

Moció 104/V del Parlament de Catalunya, sobre la política d’integració de
treballadors estrangers
Tram. 302-00169/05

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 55, 14.05.1998, DSPC-P 80

PLE DEL PARLAMENT

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 14 de
maig de 1998, d’acord amb els articles 130 i concordants del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a
la interpel·lació al Consell Executiu sobre la política
d’integració de treballadors estrangers (Tram. 30200169/05), presentada per la diputada Sra. Marina Geli
i Fàbrega, del G. Socialista al Parlament de Catalunya,
i les esmenes presentades pel G. P. d’Iniciativa per
Catalunya - Els Verds (IC-EV) (Reg. 32093) i pel G. P.
de Convergència i Unió (Reg. 32165).

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 14 de
maig de 1998, d’acord amb els articles 130 i concor-

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

Moció 103/V del Parlament de Catalunya, sobre la política de transport
públic a Catalunya
Tram. 302-00168/05

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 55, 14.05.1998, DSPC-P 80

Butlletí Oficial
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MOCIÓ
EI Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Potenciar la cooperació al desenvolupament com un
dels eixos bàsics de les polítiques d’immigració.
b) Impulsar el consens polític i social a Catalunya per
a adequar les normatives vigents a les necessitats actuals.
c) Propiciar un pacte institucional tant a nivell català de
la Generalitat i dels ens locals com a nivell estatal de les
diferents administracions territorials per a promoure
una política global d’immigració.
d) Reforçar les campanyes i les accions amb la participació de tot el teixit associatiu per a prevenir i educar
en els valors de la solidaritat, del respecte a la diversitat i de l’enriquiment intercultural i multicultural.

la integració dels alumnes immigrants a la comunitat
educativa i per a treballar els valors de la diversitat, de
la pau i de la solidaritat.
d) Organitzar, principalment en els centres de secundària on calgui, projectes flexibles d’acolliment, que ofereixin cursos intensius de les llengües oficials als alumnes immigrats que s’insereixin tard en el sistema educatiu de Catalunya, i que potenciïn la inserció social en
els centres, amb la finalitat de dotar els alumnes d’eines cognoscitives bàsiques per a poder seguir amb
aprofitament l’ensenyament obligatori.
Palau del Parlament, 14 de maig de 1998
El secretari segon
Ernest Benach i Pascual

El president del Parlament
Joan Reventós i Carner

e) Promoure acords amb els mitjans de comunicació
institucionals per a aconseguir programes de difusió
sobre les polítiques d’immigració a Catalunya.
Moció 106/V del Parlament de
Catalunya, sobre l’assumpció de les
competències actualment exercides
per les capitanies marítimes adscrites
a la Direcció General de la Marina Mercant

Palau del Parlament, 14 de maig de 1998
El secretari primer
El president del Parlament
Raimon Escudé i Pladellorens Joan Reventós i Carner

Tram. 302-00171/05

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 55, 14.05.1998, DSPC-P 80

Moció 105/V del Parlament de Catalunya, sobre la política d’immigració
Tram. 302-00170/05

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 55, 14.05.1998, DSPC-P 80

PLE DEL PARLAMENT
El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 14 de
maig de 1998, d’acord amb els articles 130 i concordants del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a
la interpel·lació al Consell Executiu sobre la política
d’immigració (Tram. 302-00170/05), presentada pel
diputat Sr. Magí Cadevall i Soler, del G. Socialista al
Parlament de Catalunya, i les esmenes presentades pel
G. P. Popular (Reg. 32131) i pel G. P. de Convergència
i Unió (Reg. 32166).
Finalment, d’acord amb el que estableixen els articles
130 i 135 del Reglament, ha aprovat la següent
MOCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Continuar i reforçar la política de sensibilització dels
pares per a fomentar els valors de la convivència dins
la diversitat cultural en l’àmbit educatiu.
b) Reforçar la formació específica respecte a la immigració per al professorat d’infantil, primària i secundària, pública i privada, i instar les universitats a fomentar l’esmentada formació a través de les facultats de
Ciències de l’Educació.
c) Reforçar els programes de suport pedagògic i de recursos humans per als centres educatius per a facilitar

Butlletí Oficial

PLE DEL PARLAMENT
El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 14 de
maig de 1998, d’acord amb els articles 130 i concordants del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a
la interpel·lació al Consell Executiu sobre l’assumpció
de les competències actualment exercides per les capitanies marítimes adscrites a la Direcció General de la
Marina Mercant (Tram. 302-00171/05), presentada pel
diputat Sr. Esteve Orriols i Sendra, del G. P. de Convergència i Unió, i les esmenes presentades pel G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya (Reg. 32091) i
pel G. P. Popular (Reg. 32167).
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 fer les
gestions necessàries amb el Ministeri de Foment per a
constituir un grup de treball que permeti impulsar fórmules de coordinació en matèria de pesca, d’activitats
nàutiques i subaquàtiques i de salvament marítim, que
ja consta en l’article 11 de l’Estat d’autonomia com a
competència exclusiva, evitant duplicitats en la gestió
i estudiant la possible assumpció per la Generalitat, en
les matèries esmentades, de les funcions que exerceixen
les capitanies marítimes adscrites a la Direcció General de la Marina Mercant.
Palau del Parlament, 14 de maig de 1998
El secretari tercer
El president del Parlament
Francesc Codina i Castillo
Joan Reventós i Carner
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Moció 107/V del Parlament de Catalunya,
sobre la distribució dels fons europeus
entre les comunitats autònomes
Tram. 302-00172/05

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 55, 14.05.1998, DSPC-P 80

PLE DEL PARLAMENT
El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 14 de
maig de 1998, d’acord amb els articles 130 i concordants del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a
la interpel·lació al Consell Executiu sobre la distribució
dels fons europeus entre les comunitats autònomes
(Tram. 302-00172/05), presentada pel diputat Sr. Josep
Huguet i Biosca, del G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya, i les esmenes presentades pel G. P. de Convergència i Unió (Reg. 32151).
Finalment, d’acord amb el que estableixen els articles
130 i 135 del Reglament, ha aprovat la següent
MOCIÓ
1. El Parlament de Catalunya manifesta la seva esperança que l’entrada de l’Estat espanyol a l’espai de la
moneda única o euro serveixi per al progrés del conjunt
de la població de tots els països de la Unió Europea i
per tant també per al de totes les persones i de totes les
comarques de Catalunya.
2. El Parlament de Catalunya manifesta la seva preocupació pel fet que, a la tradicional balança fiscal negativa
de Catalunya amb la resta de l’Estat, se sumi una balança fiscal negativa de Catalunya amb la Unió Europea,
malgrat que té un producte interior brut per càpita inferior a la mitjana europea.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Impulsar la seva presència directa en tots els organismes europeus on participin representants dels territoris
components d’estats federals o plurinacionals,
especialment en els organismes que intervinguin en la
política regional i de cohesió.
b) Apressar davant de les institucions pertinents l’eliminació dels perjudicis que pateixen pel que fa al repartiment dels fons europeus els territoris amb un PIB per
càpita inferior a la mitjana europea, però situats en el
marc d’estats globalment més pobres.
c) Propugnar davant les institucions espanyoles i europees corresponents l’establiment d’una relació més nítida entre l’estructura de despeses comunitàries i el nivell de renda de cada regió.

1.20.

INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el tractament dels residus radioactius
generats en les centrals nuclears de
Catalunya
Tram. 300-00206/05

Substanciació

Sessió plenària núm. 55, tinguda el dia 13.05.1998
(DSPC-P 79).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política turística
Tram. 300-00244/05

Substanciació

Sessió plenària núm. 55, tinguda el dia 13.05.1998
(DSPC-P 79).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el transport públic ferroviari, amb especial referència a la línia TGV
Tram. 300-00261/05

Substanciació

Sessió plenària núm. 55, tinguda el dia 13.05.1998
(DSPC-P 79).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política relativa als Mossos d’Esquadra
Tram. 300-00276/05

Substanciació

Sessió plenària núm. 55, tinguda el dia 13.05.1998
(DSPC-P 79).

d) Maldar per incrementar el nivell de participació de
Catalunya en els fons europeus als quals el nostre país
té dret, de manera que es tendeixi a eliminar el dèficit
fiscal de Catalunya amb la Unió Europea.
Palau del Parlament, 14 de maig de 1998
La secretària quarta
Imma Mayol i Beltran

El president del Parlament
Joan Reventós i Carner
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2.

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG,
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I
ALTRES PROPOSTES DE NORMES

2.01.02.

PROPOSICIONS DE LLEI

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’escola pública
Tram. 300-00340/05

Substanciació

Sessió plenària núm. 55, tinguda el dia 13.05.1998
(DSPC-P 79).

Proposició de llei de creació del Consell Català de Sostenibilitat
Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els peatges a les vies de comunicació

Tram. 202-00098/05

Tram. 300-00356/05

Decaïment

Substanciació

Sessió plenària núm. 55, tinguda el dia 13.05.1998
(DSPC-P 79).

El Ple del Parlament ha acordat de no prendre-la en
consideració, en la sessió núm. 55, tinguda el dia
13.05.1998 (DSPC-P 79).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de lluita contra la sida

Proposició de llei de modificació de
l’article 51 de la Llei 15/1985, d’1 de
juliol, de caixes d’estalvis de
Catalunya, en relació amb llur obra
social

Tram. 300-00357/05

Substanciació

Tram. 202-00106/05

Sessió plenària núm. 55, tinguda el dia 13.05.1998
(DSPC-P 79).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les telecomunicacions

Decaïment

El Ple del Parlament ha acordat de no prendre-la en
consideració, en la sessió núm. 55, tinguda el dia
13.05.1998 (DSPC-P 79).

Tram. 300-00358/05

Substanciació

Sessió plenària núm. 55, tinguda el dia 13.05.1998
(DSPC-P 79).

2.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

2.10.25.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre la posada
en funcionament dels habitatges tutelats del Pont de Suert (Alta Ribagorça)
Tram. 250-01245/05

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 49, tinguda el dia 20.05.1998 (DSPC-C
313).
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Proposició no de llei sobre la inclusió
en el Pla de carreteres del 1995, com a
via preferent, de la carretera que comunica Vic (Osona) amb la comarca
del Ripollès

Proposició no de llei sobre l’adequació
d’accessos suficients i segurs als barris de Ca n’Illa i Can Tarrés, a la Garriga (Vallès Oriental)
Tram. 250-01335/05

Tram. 250-01295/05

Rebuig
Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 49, tinguda el dia 20.05.1998 (DSPC-C
313).

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 49, tinguda el dia 20.05.1998 (DSPC-C
313).

2.10.30.

Proposició no de llei sobre la inclusió
en el Pla de carreteres del 1995, com a
via preferent de doble calçada, de la
carretera que comunica Vic (Osona)
amb la comarca del Ripollès

Debat general sobre la política de justícia a Catalunya
Tram. 255-00010/05

Tram. 250-01296/05

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 49, tinguda el dia 20.05.1998 (DSPC-C
313).

Retirada

Retirada en la sessió de la Junta de Portaveus tinguda
el dia 19.05.1998.

2.15

Proposició no de llei sobre les obres
d’encintatge i la construcció de la voravia del tram d’accés al nucli urbà de
Campdevànol (Ripollès) a la residència
geriàtrica assistida

Tram. 302-00173/05

Retirada

Proposició no de llei sobre l’estudi de
viabilitat tècnica, econòmica i financera del soterrament dels Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya al seu pas
per Pallejà (Baix Llobregat)
Tram. 250-01331/05

Retirada

Retirada en la sessió núm. 49 de la Comissió de Política Territorial, tinguda el dia 20.05.1998 (DSPC-C
313).

Butlletí Oficial

MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política hidràulica, especialment pel que fa referència als camps de golf

Tram. 250-01311/05

Retirada en la sessió núm. 49 de la Comissió de Política Territorial, tinguda el dia 20.05.1998 (DSPC-C
313).

DEBATS GENERALS

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 55,
tinguda el dia 14.05.1998 (DSPC-P 80).

2.20.

INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’estat biològic del litoral català
Tram. 300-00375/05

Retirada

Retirada pel G. P. Popular (Reg. 32490).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
19.05.1998.
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3.

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I
ALTRES PROPOSTES DE NORMES

3.01.01.

PROJECTES DE LLEI

Proposició no de llei sobre el condicionament de l’actual carretera que comunica Planés i Toses amb la Molina
(Ripollès)
Tram. 250-01455/05

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CPT, del 13.05.98

Projecte de llei de modificació de l’article 15 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya

ESMENES PRESENTADES PEL G. P.
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 32154)

Tram. 200-00044/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya-Els Verds (IC-EV) (Reg. 32418).
Pròrroga: 8 dies hàbils.
Finiment del termini: 09.06.1998.

1

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

«El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a sol·licitar a l’Administració de l’Estat a Catalunya el
condicionament de la carretera N-152 entre Ribes de
Fresser i Puigcerdà, per la collada de Toses, tal com
està previst al Pla de Carreteres de Catalunya.»

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.05.1998.

3.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre l’establiment d’un consens amb les entitats
municipalistes en relació amb els criteris i els mecanismes per a aconseguir una ràpida reprogramació de les
actuacions municipals subvencionables pel programa operatiu del Feder
en les zones objectiu 5b

Proposició no de llei sobre modificació
de la Llei orgànica 10/1995, del Codi
Penal, per a la supressió de l’article
245 que tipifica el delicte d’usurpació
pacífica de béns immobles
Tram. 250-01352/05

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Sr. Jordi Portabella i Calvete, del G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya (Reg. 32410).
Comissió competent: Comissió de Política Social.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 19.05.1998.
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Tram. 250-01457/05

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa COAG, del 19.05.98

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 32155)

1

ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

«...de Catalunya en el marc del Grup de seguiment de
la Comissió de Govern Local els criteris...»
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o ajut empresarial finançats tant per la Unió Europea
com per la Generalitat de Catalunya».

Proposició no de llei sobre l’increment
de les dotacions pròpies de l’Administració de justícia per a garantir la màxima celeritat en els procediments judicials
Tram. 250-01462/05

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP SOCIALISTA
AL PARLAMENT DE CATALUNYA (REG. 31996)

1

Rectificació del text presentat
Reg. 32492 / Coneixement: Mesa del Parlament,
19.05.1998

A LA MESA DEL PARLAMENT
Ramon Camp i Batalla, portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, comunica que en el escrit amb
núm. de Reg. 32156, de data 12 de maig de 1998, hi ha
unes errades mecanogràfiques.

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. Socialista al Parlament de Catalunya

Del punt 2.
«...agents econòmics la forma per a desplegar les activitats d’incentivació de les iniciatives econòmiques
per tal d’aconseguir coordinar...»

On diu: «plural de la llengua comuna,»
Ha de dir: «en els procediments judicials.»
I entre les paraules «funcionament de l’Administració»,
s’hauria d’introduir el següent paràgraf:
«...el funcionament de l’oficina judicial, amb l’objectiu d’assolir una millora en el funcionament de l’Administració...»
Palau del Parlament, 19 de maig de 1998
Ramon Camp i Batalla
Portaveu del G. P. CiU

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un Pla per a combatre la contaminació lumínica
Tram. 250-01513/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 32551).
Pròrroga: 4 dies hàbils.
Finiment del termini: 25.05.1998.

Proposició no de llei sobre la coordinació i l’optimització dels recursos
destinats a incentivar noves activitats
econòmiques

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.05.1998.

Tram. 250-01475/05

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CEF, del 08.05.98

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
POPULAR (REG. 31777)
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Popular

1
Del punt 2.

«2. Promoure amb les entitats representatives de les
administracions locals...»

2

ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. Popular

Addició d’un nou punt 3
«Quantificar el volum anual total d’ofertes de feina
estable que es generen des dels projectes de subvenció

Butlletí Oficial

Proposició no de llei sobre el retorn de
les competències dels programes dependents de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials a les delegacions territorials del Departament de
Benestar Social de Girona, Lleida i Tarragona
Tram. 250-01516/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 32551).
Pròrroga: 4 dies hàbils.
Finiment del termini: 25.05.1998.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.05.1998.
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Proposició no de llei sobre la creació
d’un centre especial de treball per a
persones amb disminució, d’habitatges amb suport i de llars-residències a
la comarca del Pla de l’Estany

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Tram. 250-01517/05

Finiment del termini: 04.06.1998, 9:30 hores.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.05.1998.

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 32551).
Pròrroga: 4 dies hàbils.
Finiment del termini: 25.05.1998.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.05.1998.

Proposició no de llei sobre les gestions a fer davant el Govern de l’Estat
per a millorar el sistema de reconeixement de títols i crèdits universitaris
amb la resta d’universitats europees i
l’impuls a mesures que facilitin l’intercanvi i la mobilitat dels estudiants
Tram. 250-01532/05

Tramesa a la Comissió
Proposició no de llei sobre la creació
d’una llar-residència i d’habitatges
amb suport per a persones amb disminució al Baix Empordà
Tram. 250-01518/05

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 19.05.1998.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 32551).

Termini de presentació d’esmenes

Pròrroga: 4 dies hàbils.
Finiment del termini: 25.05.1998.

Termini: 7 dies hàbils.
Finiment del termini: 04.06.1998, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.05.1998.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.05.1998.

Proposició no de llei sobre l’adopció
per Televisió de Catalunya, SA del sistema d’informació elaborat pel Consell
Audiovisual de Catalunya destinat a la
protecció dels menors
Tram. 250-01531/05

Tramesa a la Comissió

Proposició no de llei sobre les gestions a fer davant el Govern de l’Estat
per a potenciar un marc institucional i
normatiu del conjunt de les universitats espanyoles, amb ple reconeixement de les competències autonòmiques en aquesta matèria
Tram. 250-01533/05

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.

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 19.05.1998.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 19.05.1998.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Proposició no de llei sobre la millora
de la carretera de Tàrrega (Urgell) a
Montblanc (Conca de Barberà)

Finiment del termini: 04.06.1998, 9:30 hores.

Tram. 250-01536/05

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.05.1998.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 19.05.1998.
Proposició no de llei sobre sobre la
reposició d’un camió cisterna al parc
de bombers de la Seu d’Urgell (Alt
Urgell)
Tram. 250-01534/05

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 19.05.1998.

Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.
Finiment del termini: 04.06.1998, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.05.1998.

Proposició no de llei sobre la construcció de la carretera de Baldomar a
la Clua, a Artesa de Segre (Noguera)

Termini: 7 dies hàbils.

Tram. 250-01537/05

Finiment del termini: 04.06.1998, 9:30 hores.

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.05.1998.

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 19.05.1998.

Proposició no de llei sobre la millora
de l’heliport del parc de bombers de la
Seu d’Urgell (Alt Urgell)
Tram. 250-01535/05

Termini de presentació d’esmenes
Tramesa a la Comissió

Termini: 7 dies hàbils.
Comissió competent: Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 19.05.1998.

Finiment del termini: 04.06.1998, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.05.1998.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.
Finiment del termini: 04.06.1998, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.05.1998.
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Proposició no de llei sobre la millora
de la carretera del nucli de Concabella,
al municipi dels Plans de Sió, a Sant
Ramon (Segarra)

Proposició no de llei sobre la construcció de la depuradora de Ribera de
Cardós (Pallars Sobirà)
Tram. 250-01540/05

Tram. 250-01538/05

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 19.05.1998.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 19.05.1998.

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

Termini: 7 dies hàbils.
Termini: 7 dies hàbils.
Finiment del termini: 04.06.1998, 9:30 hores.

Finiment del termini: 04.06.1998, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.05.1998.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.05.1998.

Proposició no de llei sobre la construcció de la depuradora de Llavorsí
(Pallars Sobirà)

Proposició no de llei sobre la construcció de la depuradora d’Espot
(Pallars Sobirà)
Tram. 250-01541/05

Tram. 250-01539/05

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 19.05.1998.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 19.05.1998.

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

Termini: 7 dies hàbils.
Termini: 7 dies hàbils.
Finiment del termini: 04.06.1998, 9:30 hores.

Finiment del termini: 04.06.1998, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.05.1998.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.05.1998.
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Proposició no de llei sobre la construcció de la depuradora de la Guingueta d’Àneu (Pallars Sobirà)
Tram. 250-01542/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 19.05.1998.

Proposició no de llei sobre l’increment
de les assignacions en concepte de
despeses de funcionament dels centres d’ensenyament secundari
Tram. 250-01544/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 19.05.1998.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.
Finiment del termini: 04.06.1998, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.05.1998.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.
Finiment del termini: 04.06.1998, 9:30 hores.
Proposició no de llei sobre la construcció de la depuradora de Rialp
(Pallars Sobirà)

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.05.1998.

Tram. 250-01543/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 19.05.1998.

Proposició no de llei sobre la posada
en funcionament lliure de peatge del
tram Sitges - El Vendrell de l’autopista
A-16 fins al moment de la regularització de l’adjudicació de la concessió
per concurs públic
Tram. 250-01545/05

Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.
Finiment del termini: 04.06.1998, 9:30 hores.

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 19.05.1998.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.05.1998.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.
Finiment del termini: 04.06.1998, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.05.1998.
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Proposició no de llei sobre la destinació d’objectes procedents dels llançaments judicials
Tram. 250-01546/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 19.05.1998.

Proposició no de llei sobre la correcció dels elements gràfics i d’indicació
de la Cartoixa d’Escaladei, situada al
municipi de la Morera de Montsant
(Priorat)
Tram. 250-01548/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 19.05.1998.

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

Termini: 7 dies hàbils.
Finiment del termini: 04.06.1998, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.05.1998.

Proposició no de llei sobre el centre
d’atenció primària i l’àrea bàsica de
salut de Sant Sadurní d’Anoia (Alt
Penedès)
Tram. 250-01547/05

Termini: 7 dies hàbils.
Finiment del termini: 04.06.1998, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.05.1998.

Proposició no de llei sobre la conveniència d’equipar amb un laparoscopi
l’Hospital Comarcal del Pallars, de
Tremp (Pallars Jussà)
Tram. 250-01549/05

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 19.05.1998.

Comissió competent: Comissió de Política Social.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 19.05.1998.

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

Termini: 7 dies hàbils.
Finiment del termini: 04.06.1998, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.05.1998.

Butlletí Oficial

Termini: 7 dies hàbils.
Finiment del termini: 04.06.1998, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.05.1998.
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Proposició no de llei sobre la regulació
i la incentivació dels contractes en
pràctiques per als participants en cursos de formació ocupacional

Proposició no de llei sobre la instal·lació de bandes sonores a tots els
trams de les autopistes de Catalunya
Tram. 250-01552/05

Tram. 250-01550/05

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 19.05.1998.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 19.05.1998.

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

Termini: 7 dies hàbils.
Termini: 7 dies hàbils.
Finiment del termini: 04.06.1998, 9:30 hores.

Finiment del termini: 04.06.1998, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.05.1998.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.05.1998.

Proposició no de llei sobre les gestions a fer davant el Govern de l’Estat
perquè modifiqui el Projecte de Llei del
servei postal universal

Proposició no de llei sobre el nomenament com a patrons de la Fundació
Gala-Dalí de persones vinculades a
l’entorn personal i artístic del pintor
Salvador Dalí

Tram. 250-01551/05

Tram. 250-01553/05

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 19.05.1998.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 19.05.1998.

Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 04.06.1998, 9:30 hores.

Finiment del termini: 04.06.1998, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.05.1998.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.05.1998.

Butlletí Oficial
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Proposició no de llei sobre l’adequació
a la legalitat vigent de la retolació de
l’Arc de Berà, a Roda de Barà (Tarragonès)
Tram. 250-01554/05

Proposició no de llei sobre l’extensió
del reg per goteig a les plantacions
d’oliveres de la comarca de les Garrigues i a les zones veïnes amb produccions i problemàtica similars
Tram. 250-01556/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 19.05.1998.

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Els
Verds (IC-EV), Grup Parlamentari Popular, Grup Socialista al Parlament de
Catalunya
Reg. 32164 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.1998

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Els Diputats sotasignants presenten la següent
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.
Finiment del termini: 04.06.1998, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.05.1998.

Proposició no de llei sobre la dotació
de les ambulàncies de l’equipament i
el personal sanitari necessaris per a
donar assistència immediata en els
accidents o les situacions d’emergència
Tram. 250-01555/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 19.05.1998.

Document/proposta: Proposició no de llei
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les Garrigues és la comarca de Catalunya que té una
dependència més gran en tots els ordres de la producció d’oli. Aquest producte representa més de la quarta
part del seu PIB i per molts dels seus pobles és sens
dubte la principal font d’ingressos. D’altra banda l’oli
d’oliva constitueix el seu element d’identificació cultural
i territorial més pregon. El seu futur econòmic, demogràfic i social està lligat indissolublement al conreu de l’olivera i no posseeix cap altre sector productiu que li permeti excel·lir i diferenciar-se de la resta de comarques.
És inqüestionable que qualsevol proposta en benefici
del necessari reequilibri territorial sense el qual no pot
entendre’s el futur de la comarca, està estretament lligada a tot allò que pugui promocionar el seu oli.
Les Garrigues, així mateix, és la comarca de Catalunya
que mercès als esforços de les successives generacions
de pagesos, comerciants i d’industrials més ha fet per
tal de promocionar l’oli de màxima qualitat. És també,
la que produeix més oli verge extra ja que compta amb
la major quantitat d’oliveres arbequines, que a més són
originàries, com el seu nom indica, de les mateixes
Garrigues.
Tot Catalunya identifica i coneix Les Garrigues com
una gran productora d’oli excel·lent i els mateixos garriguencs no sabrien autoidentificar-se i reconèixer-se
d’altra manera que com la gent del país de l’oli.
PROPOSICIÓ NO DE LLEI

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.
Finiment del termini: 04.06.1998, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.05.1998.

Butlletí Oficial

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Impulsar l’extensió del reg per goteig de les plantacions d’oliveres de la comarca de les Garrigues i
d’aquelles zones veïnes de produccions i problemàtica
similar, que sigui viable econòmicament i socialment.
2. Dotar econòmicament el futur Centre d’Investigació
de l’Olivera Arbequina que impulsa la pròpia D.O.
Garrigues.
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3. Proporcionar, prèvia entesa amb els productors i les
administracions local i comarcal garriguenques, els
mitjans financers i tecnològics necessaris per tal de
posar en funcionament el Centre de l’Oli Verge Extra,
ubicat a Les Borges Blanques, que ha de poder realitzar funcions de: promoció, recerca i desenvolupament,
formació, planificació , gestió de subvencions, etc..
4. Fomentar la coordinació d’aquest Centre de l’Oli
Verge Extra de les Borges Blanques amb altres que
puguin crear-se en altres comarques, des d’una relació
d’igualtat i d’equiparació de mitjans i competències.
Palau del Parlament, 29 d’abril 1998
Jordi Ausàs i Coll, G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya; Ramon Vilalta i Oliva, G. Socialista al Parlament de Catalunya; Josep M. Fabregat i Vidal, G. P.
Popular; Carme Tolosana i Cidón, G. P. d’Iniciativa per
Catalunya - Els Verds; Jordi Guillot i Miravet, G. P.
d’Iniciativa per Catalunya -Els Verds; Higini Clotas i
Cierco, G. Socialista al Parlament de Catalunya; M.
Dolors Nadal i Aymerich, G. P. Popular; Jordi
Portabella i Calvete, G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya

Proposició no de llei sobre l’establiment de mesures que garanteixin el
bon ús dels aparells de raigs ultraviolats
Tram. 250-01557/05

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 32169 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.1998

A LA MESA DEL PARLAMENT
M. Dolors Nadal i Aymerich, portaveu adjunta i Daniel
Sirera i Bellés, diputat, conjuntament i en representació
del Grup Parlamentari Popular, d’acord amb allò que
preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposició no de llei.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Bronzejar-se al sol d’una làmpada de raigs ultraviolats
A (UVA) s’ha convertit en un hàbit per al 20% dels
catalans d’entre 20 i 50 anys.
Són moltes les informacions que parlen dels riscos que
suposa l’exposició al sol artificial per a la pell. Malgrat
això, els experts asseguren que el sol natural és molt
més perillós perquè emet raigs ultraviolats A, B i C.

Segons els experts, el sol artificial pot tenir funcions
terapèutiques sempre que es prengui amb moderació, ja
que amb sessions controlades es tracten casos rebels
d’acne i de psoriasi, es fixa la vitamina D en els ossos
i millora l’osteoporosi, la lumbàlgia, la depressió i
l’anèmia.
Malgrat això, cal prendre un seguit de mesures per tal
d’evitar els efectes negatius que pot ocasionar el fet de
prendre sol artificial sense cap mena de precaució.
Segons l’Organització de Consumidors i Usuaris
(OCU), l’ús incorrecte dels raigs UVA pot ocasionar
càncer de pell, cataractes precoces, canvis en l’estructura molecular de l’ADN i la reactivació de l’herpes.
En alguns centres de bronzejat es donen consells als
usuaris, com ara el de prendre el sol amb la pell ben
neta –alguns productes com ara colònies o el maquillatge poden actuar com a fotosensibilitzants–, el de no
prendre el sol amb lents de contacte –per tal d’evitar
lesions oculars–, utilitzar ulleres de sol o no prendre’l
si es consumeix antibiòtics o tetraciclina, que poden
produir reaccions cutànies.
Els fabricants recomanen la utilització de filtres de cobalt, silici i plom en les làmpades per tal d’assegurar la
filtració de la radiació A i el mínim de B, i estipulen
revisions cada 100 hores de funcionament. La Unió
Europea recomana que la pell no se sotmeti a més de
30-60 sessions anuals, segons els temps de cada sessió
–de 5 a 10 minuts en baixa pressió per a pells clares, i
de 10 a 20 minuts en alta pressió per a pells bronzejades.
Els aparells de raigs UVA estan sotmesos a unes especificacions i normatives internacionals, i a uns procediments de certificació i d’homologació de tipus que garanteixen que el seu ús és segur, sempre que es respectin les recomanacions del fabricant sobre la seva adequada utilització.
Per la qual cosa es presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
que, en el marc de les seves competències, estableixi els
mecanismes necessaris per tal de garantir l’ús segur
dels aparells de raigs ultraviolats:
1. Assegurant que els centres de bronzejat artificial
donin la informació i els consells d’utilització de les
làmpades de raigs ultraviolats als seus usuaris.
2. Vetllant perquè els centres que ofereixen servei de sol
artificial portin a terme les revisions dels aparells, i segueixin les recomanacions dels fabricants.
Palau del Parlament, 12 de maig de 1998
Daniel Sirera i Bellés

M. Dolors Nadal i Aymerich

Els raigs ultraviolats C són els que provoquen malalties com el càncer. Els B penetren en la pell i provoquen
eritemes solars, lesionant les fibres de col·lagen i l’elastina, alterant alhora l’estructura cel·lular a curt termini.
Els raigs A són els responsables del bronzejat, ja que
activen les defenses naturals de la pell –melanina– tot
i que, a llarg termini, l’envelleixen. El sol artificial emet
raigs A, entre un 1 i 2% de B i res de C.

Butlletí Oficial

<< >>

25 de maig de 1998

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 291

23436

2. Sumar-se a la realització de l’estudi que promou
l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà per valorar la
possibilitat d’ubicar de manera provisional o definitiva
al CEIP Abat Oliba l’esmentat institut.
Proposició no de llei sobre la inclusió
en el Mapa escolar d’un nou institut
d’estudis secundaris a Sant Hipòlit de
Voltregà (Osona)
Tram. 250-01558/05

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds (IC-EV)
Reg. 32205 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.1998

3. D’acord amb el resultat de l’estudi, dotar la partida
corresponent en els pressupostos del 1999, dels recursos necessaris per a la creació del SES, sigui com a
ampliació del CEIP Abat Oliba o com a nova construcció.
Palau del Parlament, 12 de maig de 1998
Carme Tolosana i Cidón
Diputada

Jordi Guillot i Miravet
Portaveu

A LA MESA DEL PARLAMENT
El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 134 del
Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de llei.

Proposició no de llei per la qual es declaren els ports de Catalunya zones
desnuclearitzades

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Tram. 250-01560/05

En la primera versió del Mapa Escolar apareixia la proposta de nova construcció d’un Institut de Secundària
a Sant Hipòlit de Voltregà per acollir l’alumnat del
Voltreganès. En la segona versió del Mapa aquest centre no hi era contemplat i malgrat les al·legacions presentades no es va modificar aquest plantejament.

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds (IC-EV)

Sorprenentment a les darreries del mes de febrer d’enguany apareixia als mitjans de comunicació d’Osona la
notícia «El Voltreganès tindrà un institut (?) concertat
d’aquí a dos cursos». Lògicament la Comissió
proinstitut públic reclama la revisió del Mapa Escolar
per tal de construir un centre públic per als alumnes de
secundària del Voltreganès ja que si existeixen motius
per a l’autorització (i fins i tot el concert!) d’un centre
privat és de suposar que les «necessitats d’escolarització» han estat reconegudes. Aquesta petició es legitima
per:
a) Un nombre suficient d’alumnes, amb una mitjana de
45,5 alumnes per nivell a l’ESO, que justifica una doble línia i per tant la possibilitat d’ofertar crèdits variables.
b) Per la racionalització de la despesa. Actualment el
cost del transport i menjador dels 182 alumnes del
Voltreganès representa 6.370.000 ptes i 13.281.450 ptes
respectivament, és a dir un total de 19.651.450 ptes. La
ubicació del nou IES a Sant Hipòlit reduiria aquestes
despeses d’una manera considerable.
c) La possibilitat d’utilitzar les instal·lacions dels CEIP
Abat Oliba com a seu provisional o fins i tot definitiva
si es fessin les ampliacions pertinents.
Per tots aquests motius el grup parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya - Els Verds, presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI

Reg. 32206 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.1998

A LA MESA DEL PARLAMENT
El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 134 del
Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de llei.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Davant les notícies aparegudes recentment a diferents
mitjans de comunicació, en les quals s’informa de l’interès del govern dels Estats Units que els vaixells de la
VI flota americana puguin atracar als ports de Barcelona, Tarragona i València.
Atesa l’alta perillositat dels vaixells i submarins de
propulsió nuclears.
Atès l’historial de catàstrofes i accidents nuclears i que
una gran part dels incidents i accidents d’aquestes naus
s’han produït durant les escales a ports de descans.
Per tots aquests motius el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
1. El Parlament de Catalunya declara els ports catalans
com a zones desnuclearitzades.
2. El Parlament de Catalunya manifesta la seva oposició a l’atracament de vaixells de guerra de propulsió
nuclear i amb armament nuclear.
3. El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a adreçar-se al govern Central per tal de prohibir
l’atracament de vaixells de guerra de propulsió nuclear i
amb armament nuclear als ports de l’Estat espanyol.

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

Palau del Parlament, 12 de maig de 1998

1. Revisar el Mapa Escolar per tal d’autoritzar la creació d’un SES a Sant Hipòlit de Voltregà que aculli els
alumnes del Voltreganès.

Jordi Guillot i Miravet
Portaveu

Butlletí Oficial
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Proposició no de llei sobre l’ampliació
dels horaris nocturns dels ferrocarrils
de la xarxa de rodalia de Barcelona

Proposició no de llei sobre l’ensenyament del català a les presons
Tram. 250-01563/05

Tram. 250-01562/05

Presentació: Sra. Montserrat Tura i
Camafreita, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Socialista al Parlament
de Catalunya
Reg. 32276 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.1998

Presentació: Sr. Francesc Ferrer i Gironès, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 32278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.1998

A LA MESA DEL PARLAMENT
A LA MESA DEL PARLAMENT
Montserrat Tura i Camafreita, Manel Nadal i Farreras,
Joan Ferran i Serafini, Josep Mir i Bagó i Assumpta
Baig i Torras, diputades i diputats del Grup Socialista,
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.
Les formes de mobilitat de les persones que habiten en
la Regió Metropolitana són diverses, però afortunadament l’ús del ferrocarril és cada vegada més freqüent.
En diferents estudis de mobilitat apareixen com a motius de desplaçament més freqüents el treball, els estudis i el lleure.
La major part dels desplaçaments relacionats amb el
treball i l’estudi es produeixen en la franja horària en
què circulen ferrocarrils per les línies que configuren
les anomenades Rodalies de Barcelona.
No és així, però, en els desplaçaments motivats pel lleure o, senzillament, algunes activitats de la vesprada que
es perllonguen lleugerament, perquè en poblacions
com ara Vilafranca, Martorell, Vilanova i la Geltrú,
Castelldefels, Montcada, Mollet, Granollers,
Cerdanyola, Terrassa, Badalona, el Masnou, Mataró,
etc. el darrer servei es produeix abans de la mitja nit i
en molts casos en la franja entre les 22 i 23 h. Certament aviat per un país de cultura mediterrània com la
nostra, amb costums d’horaris tardans.
És per aquests motius que les diputades i els diputats
sotasignats presenten la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
fer les gestions necessàries davant dels responsables del
transport en ferrocarril de la regió metropolitana inclosa en la xarxa de rodalies perquè estableixin un servei
diari entre les 0 i les 2 h. per tal de permetre traslladar
un volum important de persones que les seves activitats
no els permet arribar a temps al darrer comboi previst
en els horaris vigents en el dia d’avui.
Palau del Parlament, 12 de maig de 1998
Montserrat Tura i Camafreita, Manel Nadal i Farreras,
Joan Ferran i Serafini, Josep Mir i Bagó, Assumpta
Baig i Torras

Butlletí Oficial

El subscrit Francesc Ferrer i Gironès, diputat elegit per
la circumscripció de Girona, adscrit al Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, conjuntament amb la signatura dels diputats pertinents, i a l’empara del que regula el Reglament de la Cambra, formula una Proposició no de llei sobre l’ensenyament del català a les presons.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La situació de la llengua catalana als centres de reclusió i penitenciaris que depenen del Govern de la Generalitat, està en unes condicions d’extremadíssima desigualtat. I precisament per tractar-se els interns d’una
franja de la població molt marginada i marginal, l’aplicació de la llei de política lingüística ha de ser constant
i molt més àmplia del que el poder legislatiu ha previst
per l’ensenyament en general.
Atesa la voluntat molt sovint expressada pel mateix
Govern de fomentar i promoure l’ús de la llengua catalana, ens fa interrogar sobre la realitat concreta a les
presons, la qual afecta a una població reclusa la qual
supera les 6.000 persones, i sobretot de la manera s’han
fet fins ara les accions governamentals per fer efectiu
l’ensenyament del català en aquest sector, i no cal dir
amb quin professorat ha disposat per portar a terme
aquesta tasca.
Fins al 1990 el professorat fou voluntari. El curs 199091 els professors presentaven minutes. Els cursos 199294 fou els primers anys que els professors varen treballar amb contracte. El curs 1994 fins al 1997 els professors varen ser contractats a través del CIRE. La problemàtica que tenen ara els professors de presons és que
mentre els seus companys comencen a treballar el setembre, els professors de les presons no ho saben mai.
Per exemple aquest curs actual va començar el desembre de 1997, sense donar cap garantia de continuïtat
laboral, suggerint la mateixa administració que vagin a
la recerca d’altres feines.
Aquest col·lectiu ara és només d’onze professors, per un
total de població reclusa de 6.000 persones, de les
quals, segons dades oficials només participen als cursos 247 interns. Caldria esperonar aquesta política i
aprofitar l’estada d’aquesta població a les presons perquè les classes de català tinguessin la mateixa validesa
pedagògica que la resta de totes les altres matèries, i no
cal dir, que caldria ser conscients que mitjançant la llen-
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gua catalana és una forma més d’integració social i cívica.
Amb la nova Llei de Política Lingüística, el Govern de
la Generalitat té l’obligació d’afavorir, estimular i fomentar l’ús del català en les activitats laborals, professionals, mercantils, publicitàries, culturals, associatives,
esportives, lúdiques i de qualsevol altra mena, entre les
quals no podem oblidar les presons, que potser és el
lloc on per testimonis eminents se sap que és on menys
es fa ús de la llengua catalana, i per tant, és un reducte
que ha quedat marginalitzat, i que cal afrontar amb
decisió i autèntiques ganes de resoldre-ho.
Per tots aquests arguments, es formula la següent Proposició no de llei:
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat:
a) Que adopti les mesures pertinents perquè les classes
de llengua catalana tinguin la mateixa consideració que
les altres matèries, cosa que vol dir que haurien de començar pel setembre, com totes les altres classes del
programa pedagògic, i que per tant, els professors
s’haurien de contractar amb el temps suficient perquè
poguessin incorporar-se a la feina puntualment.
b) Que els professors de llengua catalana tinguessin la
mateixa consideració que els altres professors, o sigui,
que no tinguin la seva feina per marginal i puguin portar a terme la seva activitat amb normalitat d’horaris
laborals.
Palau del Parlament, 12 de maig de 1998
Josep Bargalló i Valls, Joan Ridao i Martín, Jordi Ausàs
i Coll, Jordi Portabella i Calvete

Proposició no de llei sobre la internacionalització del cinema en llengua
catalana
Tram. 250-01564/05

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 32300 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.1998

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Josep-Lluís Carod-Rovira, Portaveu, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya, Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió
Document/proposta: Proposició no de llei sobre la internacionalització del cinema en llengua catalana.
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1) Fer les gestions necessàries davant l’Academia de las
Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, perquè en la difusió i la publicitat que faci aquest organis-
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me de les pel·lícules preseleccionades per als premis
Goya i als Òscars s’utilitzi el títol corresponent a la
llengua de la versió original de cada film.
2) Elaborar un estudi, abans d’acabar la present legislatura, per tal de conèixer la possibilitat de proposar
més d’una pel·lícula per Estat en la convocatòria a l’Oscar al millor film en llengua no anglesa, quan es tracti
de països amb més d’una llengua oficial.
3) Fer les gestions necessàries perquè les pel·lícules en
llengua catalana puguin optar directament a l’Oscar al
millor film en llengua no anglesa, sempre que resulti
viable aquesta actuació d’acord amb els resultats de
l’estudi a què fa referència l’apartat anterior.
Palau del Parlament, 13 de maig 1998
Josep-Lluís Carod-Rovira, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; Ramon
Camp i Batalla, portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió

Proposició no de llei sobre l’establiment de mesures de control per a garantir la correcta utilització dels punters làser
Tram. 250-01565/05

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 32324 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.1998

A LA MESA DEL PARLAMENT
M. Dolors Montserrat i Culleré, portaveu, i Isidre Bonet i Palau, diputat, conjuntament i en representació del
Grup Parlamentari Popular, 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
Els punters làser ha estat utilitzat, tradicionalment, com
a instrument per a la docència, però últimament la seva
comercialització com a joguina ha incrementat la seva
utilització no professional d’aquest tipus de punters
entre nens i adolescents.
El Ministeri de Sanitat i Consum ha advertit que els esmentats punters poden produir danys greus en els ulls i en
la pell si s’utilitzen incorrectament i recomanen que siguin utilitzats per persones amb formació apropiada.
Tenint en compte que els punters làser poden presentar
riscos si es fan servir d’una manera inadequada, sobretot en mans dels nens, es presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
extremar les mesures de control dels punters làser per
tal de garantir la correcta utilització i el compliment de
les normes de seguretat.
Palau del Parlament, 14 de maig de 1998
M. Dolors Montserrat i Culleré

Isidre Bonet i Palau
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Proposició no de llei sobre les campanyes d’informació als usuaris d’ordinadors per a poder prevenir la síndrome d’esforç repetitiu
Tram. 250-01566/05

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 32324 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.1998

A LA MESA DEL PARLAMENT
M. Dolors Montserrat i Culleré, portaveu, i Isidre Bonet i Palau, diputat, conjuntament i en representació del
Grup Parlamentari Popular, 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
Un de cada dos usuaris d’ordinadors pateix la síndrome d’esforç repetitiu (SER). El SER és el nom que reben els dolors musculars o de les articulacions causats
pels moviments repetitius que s’executen davant l’ordinador, essent el grup de risc, entre d’altres, els secretaris, comptables, periodistes, etc.
Tenint en compte que els usuaris dels ordinadors no són
coneixedors dels problemes de salut que pot comportar
la seva utilització i que han de tenir la informació suficient per tal de poder adoptar les mesures més adients,
es presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
endegar companyes d’informació i de prevenció adreçades als usuaris dels ordinadors per tal de sensibilitzarlos i poder prevenir, d’aquesta manera, el síndrome
d’esforç repetitiu.
Palau del Parlament, 14 de maig de 1998
M. Dolors Montserrat i Culleré

Isidre Bonet i Palau

El brot d’hepatitis C recentment aparegut en diferents
hospitals, ha causat preocupació en el sector sanitari.
Afortunadament, els hospitals de Catalunya no han
patit fins ara aquest greu problema degut al rigorós
control que es realitza,
Per la qual cosa es presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
mantenir l’estricte control i vigilància en el sector sanitari de les vies de transmissió de l’hepatitis C, per tal
d’evitar brots d’aquesta malaltia.
Palau del Parlament, 14 de maig de 1998
M. Dolors Montserrat i Culleré

Isidre Bonet i Palau

Proposició no de llei sobre la realització del garbellatge genètic de la fibrosi quística als donants en els bancs de
semen
Tram. 250-01568/05

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 32327 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.1998

A LA MESA DEL PARLAMENT
M. Dolors Montserrat i Culleré, portaveu, i Isidre Bonet i Palau, diputat, conjuntament i en representació del
Grup Parlamentari Popular, d’acord amb allò que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposició no de llei:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aproximadament un 4% de la població espanyola és
portadora asimptomàtica del gen de la fibrosi quística.
Donat que és una malaltia d’herència autosòmica recessiva, aquelles parelles que siguin portadores asimptomàtiques presenten un risc del 25% de tenir descendència amb aquesta malaltia.

Proposició no de llei sobre el manteniment d’un control estricte del sector
sanitari per a prevenir nous brots d’hepatitis C
Tram. 250-01567/05

Donat que avui en dia, cada cop més, les parelles que
no poden tenir descendència acudeixen als bancs de
semen,
Es presenta la següent

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 32326 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.1998

A LA MESA DEL PARLAMENT
M. Dolors Montserrat i Culleré, portaveu, i Isidre Bonet i Palau, diputat, conjuntament i en representació del
Grup Parlamentari Popular, d’acord amb allò que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposició no de llei:
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
prendre les mesures necessàries per tal que els bancs de
semen realitzin el cribatge genètic de la fibrosi quística
dels seus donants.
Palau del Parlament, 14 de maig de 1998
M. Dolors Montserrat i Culleré

Isidre Bonet i Palau
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Proposició no de llei sobre la reparació i la millora dels acabats exteriors
del centre penitenciari de Ponent, a
Lleida (Segrià)
Tram. 250-01569/05

Proposició no de llei sobre les modificacions necessàries en la legislació
urbanística catalana per a adequar-la i
harmonitzar-la amb la Llei 6/1998, de
13 d’abril, sobre el règim del sòl i valoracions

Presentació: Grup Parlamentari Popular

Tram. 250-01570/05

Reg. 32411 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.1998

Presentació: Grup Parlamentari Popular

A LA MESA DEL PARLAMENT
M. Dolors Montserrat i Culleré, portaveu, i Antoni Aige
i Sánchez, diputat, conjuntament i en representació del
Grup Parlamentari Popular, d’acord amb allò que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposició no de llei
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
A Lleida, el creixement urbà ha propiciat que el centre
penitenciari de Ponent hagi deixat d’estar ubicat a la
perifèria per integrar-se i formar part del propi casc
urbà.
El centre penitenciari està conformitat per un conjunt
d’edificacions realitzades en diferents èpoques, fruit de
diverses ampliacions, adicions o remodelacions, la qual
cosa dóna com a resultat un conjunt edificatori en què
alguna de les seves parts podria millorar-se estèticament mitjançant una reposició dels acabats (revoc,
pintural, etc.) cosa que contribuiria a una millor perspectiva del centre des de l’Avinguda 11 de setembre i
rodalies.
La millora que es proposa és d’acabats exteriors i no
representaria una gran despesa, però sí milloraria, des
de la perspectiva visual, la imatge que mereix el centre.
Per la qual cosa es presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
elaborar un estudi per tal de procedir a una reposició i
millora dels acabats exteriors –revoc, pintura, etc.– del
centre penitenciari de Ponent, a Lleida, en la part del
conjunt constructiu que dóna perspectiva visual a
l’Avinguda 11 de setembre i rodalies.

Reg. 32412 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.1998

A LA MESA DEL PARLAMENT
M. Dolors Nadal i Aymerich, portaveu adjunta, i Antoni
Aige i Sánchez, diputat, conjuntament i en representació del Grup Parlamentari Popular, d’acord amb allò
que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposició no de llei
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La nova Llei sobre el règim del sòl, recentment aprovada en el Ple del Congrés dels Diputats, comportarà noves aportacions de sòl urbanitzat al mercat, la qual cosa
redundarà en un abaratiment del preu del sòl i en conseqüència dels habitatges.
Per una altra banda, simplifica la intervenció administrativa en les diferents fases del desenvolupament urbà,
estalviant temps i per tant recursos econòmics.
Per la qual cosa es presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
elaborar i presentar davant la Comissió de Política Territorial, un estudi de les modificacions que és necessari
realitzar en la legislació urbanística catalana per tal
d’adequar-la i harmonitzar-la amb la nova Llei 6/1998
de 13 d’abril sobre el règim del sòl i valoracions.
Palau del Parlament, 15 de maig de 1998
M. Dolors Nadal i Aymerich Antoni Aige i Sánchez

Palau del Parlament, 15 de maig de 1998
M. Dolors Montserrat i Culleré

Antoni Aige i Sánchez

Proposició no de llei sobre la instrucció de tots els centres de salut i hospitals dependents de la Generalitat de
Catalunya en relació amb la selecció i
l’adquisició de medicaments
Tram. 250-01571/05

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 32431 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.1998

A LA MESA DEL PARLAMENT
M. Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu, i Isidre Bonet i Palau, diputat, conjuntament i en representació del
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Grup Parlamentari Popular, d’acord amb allò que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposició no de llei
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El règim legal de la selecció i adquisició de medicaments pels Hospitals i centres públics de salut ha estat
sensiblement modificat per les Lleis del Medicament,
25/1990 de 20 de desembre, i dels contractes de les
administracions públiques, 13/1995 de 18 de maig.
La modificació provocada per aquestes dues lleis ha
estat, bàsicament, en el trànsit des d’un model específic de contractació directa pel subministrament de medicaments previst a l’article 107 del text refós de la Llei
de Seguretat Social de 1974, que va donar lloc al concert amb farmaindústria, als models generals de contractació pels medis establerts a la Llei 13/1995.
A més, Ia Llei del medicament converteix els preus
autoritzats per les especialitats farmacèutiques en preus
màxims no fixes afavorint la competència entre empreses dins els límits que permet aquest tipus de producte.
Per altra banda, la Llei del medicament fixa instruments
i defineix responsabilitats en el procés d’avaluació, selecció, adquisició, conservació, dispensació i ús dels
medicaments. Pel que fa a aquest aspecte, la Llei del
medicament encarrega a les comissions de farmàcia i
terapèutica dels hospitals l’ús racional del medicament
en l’atenció hospitalària especialitzada dient que la selecció i valoració científica dels medicaments i el seu ús
es farà per aquestes comissions. Inclús estableix que les
unitats o serveis de farmàcia hospitalària hauran de
garantir i assumir la responsabilitat tècnica de l’adquisició, qualitat i cobertura de les necessitats dels medicaments per les activitats intrahospitalàries i tractaments extrahospitalaris que requereixin un particular
control, vigilància i supervisió.
Per aquests motius, atès que la contractació dels medicaments pels hospitals públics i centres de salut s’ha de
fer d’acord amb la Llei 13/1995, de contractes de, les
administracions públiques, es presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
que instrueixi a tots els centres de salut i hospitals
depenents de la Generalitat:
Primer. Que a cada comissió de farmàcia i terapèutica
de cada hospital i centre de salut públics li correspongui la selecció dels medicaments sota denominació
genèrica que deuen figurar en la seva guia
farmacoterapèutica i, només excepcionalment, es puguin seleccionar marques específiques d’especialitats
farmacèutiques quan la pròpia comissió les qualifiqui
com «no substituïbles» per la seva especificitat tècnica
motivada per les seves característiques de biodisponibilitat. Aquesta selecció es farà segons rigorosos criteris tècnics, científics i econòmics.

dels criteris tècnic-farmacèutics d’adjudicació,
I’aportació de certificacions d’existència d’un únic
proveïdor, I’extensió dels preceptius informes mèdics
a la proposta d’adjudicació i I’emissió dels documents
justificatius de la correcta recepció dels subministraments.
Tercer. Que en els seus aspectes tècnics i científics, sigui vinculant per l’òrgan de contractació l’informe de
la unitat o servei farmacèutic dels hospitals i centres
públics de salut, sobre la proposta d’adjudicació.
Quart. Que es considerin independents la despesa estimada per a cada principi actiu (o associació) i la forma
farmacèutica de l’especialitat farmacèutica que es previngui consumir al llarg d’un any pels de consum habitual i períodes inferiors pels de consum imprevisible
o utilització transitòria.
Cinquè. Que pels subministraments menors el servei o
unitat farmacèutica pugui acudir directament al laboratori preparador o, en situació d’urgència, als magatzems de distribució o les oficines de farmàcia de la localitat. En aquests supòsits el servei o unitat farmacèutica demanarà almenys oferta a tres proveïdors si és
possible.
Sisè. Que sigui necessària l’autorització de la direcció
gerència de l’Hospital per adquirir especialitats farmacèutiques diferents a les adjudicades per a un principi
actiu o associació. Aquesta autorització només es podrà
donar si concorren circumstàncies extraordinàries que
ho justifiquin.
Setè. Que la substitució de medicaments en la guia
farmacoterapèutica dels hospitals i centres públics de
salut no interfereixi en els períodes de subministrament
ja contractats a menys que suposi una millora substancial en la prestació del servei. En tot supòsit de substitució s’incorporarà l’acta de la comissió de farmàcia i
terapèutica de l’acord de substitució i la documentació
tècnica que ho justifiqui.
Vuitè. Que la unitat o servei farmacèutic faci un llistat
de les especialitats farmacèutiques per cadascun dels
medicaments de la guia farmacoterapèutica dels hospitals i centres públics de salut. Aquest llistat formarà part
de la guia i es difondrà a tots els facultatius del centre.
Tot i això, per fomentar la competència entre empreses,
els laboratoris podran presentar qualsevol oferta de disminució de la despesa als hospitals i centres públics de
salut.
Novè. Que pels principis actius o associacions de general inclusió en les guies farmacoterapèutiques dels hospitals i centres de salut es pugui preveure per la direcció general del Departament de Sanitat la seva adquisició centralitzada.
Palau del Parlament, 21 d’abril de 1998
M. Dolors Montserrat i Culleré

Isidre Bonet i Palau

Segon. Que cada servei o unitat farmacèutica dels hospitals i centres de salut públics fixi els criteris per l’elaboració dels plecs de prescripcions tècniques a seguir
en la contractació dels medicaments, la determinació
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Proposició no de llei sobre les obres
de construcció de la variant de la carretera C-1412, de Copons (Anoia)
Tram. 250-01572/05

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi per a la conservació del
conjunt arquitectònic de la plaça Major, de Vilanova de la Barca (Segrià)
Tram. 250-01573/05

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds (IC-EV)

Presentació: Grup Parlamentari Popular

Reg. 32475 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.1998

Reg. 32494 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.1998

A LA MESA DEL PARLAMENT
El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 134 del
Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de llei.

A LA MESA DEL PARLAMENT
M. Dolors Nadal i Aymerich, portaveu adjunta, i Antoni
Aige i Sánchez, diputat, conjuntament i en representació del Grup Parlamentari Popular, 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
L’arranjament de la carretera C-1412 està comportant
un augment del trànsit de vehicles, en el tram que passa per l’interior del casc urbà de Copons (Anoia) ha
augmentat el risc pels vianants degut als factors abans
esmentats, ja que les obres de desviament no estan realitzades, i se segueix circulant pel mateix recorregut
que abans de la resta d’obres de millora dalt i baix del
nucli urbà.
Aquest trànsit es veurà, sense cap dubte, incrementat
quan comencin les properes obres de construcció de
l’autovia entre Igualada i Cervera, especialment per
aquelles persones que vagin en direcció a Ponts i que
ara agafen el desviament per Cervera.
Aquests factors fan totalment insuficients les mesures
de millora del ferm i de limitació de la velocitat acordades fa més d’un any a la resolució 301/V d’aquest
Parlament.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya - El Verds presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a realitzar les obres de la variant de Copons
(Anoia) de la carretera C-1412 dins de l’any 1999, amb
l’objectiu d’eliminar el trànsit pel nucli urbà i adequar
el traçat i les característiques de la carretera als dels
trams anterior i posterior ja realitzats.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La població de Vilanova de la Barca, a la comarca del
Segrià, disposa d’un conjunt arquitectònic que conforma, junt amb una àmplia zona enjardinada, una gran
placa. L’esmentat conjunt, de gran interès arquitectònic, el va fer realitat als anys 40 l’extingida Direcció
General de regions devastades.
Avui aquest conjunt, que dóna personalitat a la població, pateix una manca de conservació, tot i que les obres
de millora no representarien una despesa important, ja
que es tracta d’un problema de conservació, i els veïns
veurien arreglada una plaça de la què n’estan orgullosos.
Per la qual cosa es presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
elaborar un estudi per procedir a realitzar les obres necessàries per tal de conservar el conjunt arquitectònic
de la plaça Major de Vilanova de la Barca, a la comarca del Segrià.
Palau del Parlament, 18 de maig de 1998
M. Dolors Nadal i Aymerich Antoni Aige i Sánchez

Palau del Parlament, 15 de maig de 1998
Víctor Gimeno i Sans, diputat; Joan Boada i Masoliver,
diputat; Jordi Guillot i Miravet, portaveu
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3.15

MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’escola pública

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política de
lluita contra la sida

Tram. 302-00175/05

Presentació: Sr. Josep Bargalló i Valls,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya

Tram. 302-00174/05

Presentació: Sr. Daniel Sirera i Bellés, del
Grup Parlamentari Popular
Reg. 32277 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.1998

Reg. 32282 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.1998

A LA MESA DEL PARLAMENT

A LA MESA DEL PARLAMENT
Daniel Sirera i Belles, diputat del Grup Parlamentari
Popular, d’acord amb allò que disposa l’article 130 del
Reglament de la Cambra, presenta la següent Moció
subsegüent a la interpel·lació sobre la política de lluita
contra la sida (tram. 300-00357/05).

Presentació: Josep Bargalló i Valls, Josep-Lluís CarodRovira, Portaveu, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Document/proposta: Moció subsegüent a una interpel·lació sobre l’escola pública.

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

MOCIÓ

1. Elaborar un Pla interdepartamental de la sida a
Catalunya, garantint la presència de les Organitzacions
No Governamentals en el seu disseny i desenvolupament.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

2. Elaborar una campanya global i multisectorial d’informació sobre la sida.
3. Establir els mecanismes necessaris per tal d’evitar la
discriminació dels malalts de sida.
4. Garantir el suport psicològic als portadors del VIH i
a les seves famílies.
5. Crear un registre de casos d’infecció per VIH per tal
de tenir una informació més real de la situació i de la
incidència de la sida a Catalunya, tot garantint la
confidencialitat de les dades.
6. Incrementar l’actuació preventiva a les escoles, incidint especialment en l’educació per a la salut.
7. Estudiar la possibilitat que els joves puguin accedir
als preservatius per unitats i a un preu assequible.
Palau del Parlament, 13 de maig de 1998
Daniel Sirera i Bellés

1. Promoure les condicions necessàries per tal de convocar els grups parlamentaris, sindicats, col·lectius professionals, moviments de renovació pedagògica i associacions de pares i mares d’alumnes per arribar a un
Acord per l’educació que analitzi les disfuncions de
qualsevol tipus sorgides en l’aplicació del nou sistema
educatiu i en proposi solucions positives que puguin ser
aplicades d’immediat.
2. Promoure mesures de flexibilitat en les fórmules
pedagògiques, curriculars i organitzatives dels centres
que imparteixen l’ensenyament obligatori, per tal
d’adequar la pràctica educativa a la realitat pròpia de
cada centre, i fórmules urgents de superació d’algunes
disfuncions detectades a l’ensenyament secundari obligatori, tals com:
2.1. Consolidar la coordinació dels equips docents, amb
la reducció del nombre de professorat que intervé en un
mateix grup classe, especialment pel que fa al primer
cicle d’ESO.
2.2. Consolidar la tasca de tutoria, amb el seu reconeixement administratiu i una major reducció lectiva, per
tal de permetre la funció tutorial individualitzada com
a suport al tractament de la diversitat.
2.3. Reduir el màxim possible les ràtios de grup classe.
2.4. Dissenyar noves estratègies organitzatives, amb
més desdoblaments, i un augment d’hores de tractament de la diversitat.
2.5. Possibilitar l’estructuració dels crèdits comuns en
una diversa tipologia (anuals, trimestrals, concentrats
per curs, per cicle...).
2.6. Avançar cap a una matriculació no selectiva de
l’alumnat, amb l’adopció d’accions positives per tal
que l’alumnat amb necessitats educatives especials i
preferents no es concentri en centres concrets i, per
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tant, que tots els centres –tant públics com concertats–
atenguin aquest alumnat.
2.7. Dotar amb més personal i més material específic
els centres que acullen un nombre significatiu d’alumnat amb necessitats educatives especials i preferents.

entre les dues administracions (Governació, ajuntaments), implicats en el sistema de seguretat de
Catalunya.
Palau del Parlament, 13 de maig de 1998
Celestino Corbacho i Chaves

2.8. Resituar i ampliar els ensenyaments Socials i d’Humanitats.
2.9. Facilitar una millor una gestió dels centres, amb
augment de les hores de gestió i de coordinació que
tenen assignades.
Palau del Parlament, 13 de maig 1998

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les telecomunicacions
Tram. 302-00177/05

Josep Bargalló i Valls

Josep-Lluís Carod-Rovira
Portaveu

Presentació: Sr. Josep Maria Carbonell i
Abelló, del Grup Socialista al Parlament
de Catalunya
Reg. 32285 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.1998

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política relativa als Mossos d’Esquadra
Tram. 302-00176/05

Presentació: Sr. Celestino Corbacho i
Chaves, del Grup Socialista al Parlament
de Catalunya
Reg. 32284 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.1998

A LA MESA DEL PARLAMENT
Celestino Corbacho i Chaves, diputat del Grup Socialista, fent ús del que es determina a l’article 130.2 del
Reglament de la Cambra, presenta la següent Moció
subsegüent a la interpel·lació substanciada al Ple (NT
300-00276/05), per tal que sigui debatuda i votada a la
sessió plenària vinent, sobre la política relativa als
Mossos d’Esquadra.
MOCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:
1. Iniciï el desenvolupament del nou Projecte de llei de
Seguretat de Catalunya, que englobi les lleis existents
dels cossos de policia de Catalunya (Llei de la Policia
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra) que tingui una
visió més àmplia de model de seguretat, que sigui no
únicament una normativa dels cossos policials, sinó que
inclogui funcions com la prevenció i la participació,
que formen part del sistema de seguretat que s’està
desenvolupant i que es pretén construir.

A LA MESA DEL PARLAMENT
Josep M. Carbonell i Abelló, diputat del Grup Socialista, fent ús del que es determina a l’article 130.2 del
Reglament de la Cambra, presenta la següent Moció
subsegüent a la interpel·lació substanciada al Ple (NT
300-00358/05), per tal que sigui debatuda i votada a la
sessió plenària vinent, sobre les telecomunicacions.
MOCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:
1. Resoldre amb caràcter immediat el concurs per
l’atorgament de les concessions de les televisions locals
a l’empara de la Llei de televisions locals i el Reglament de regulació del règim jurídic de les televisions
locals.
2. Estudiar fórmules que permetin el funcionament provisional de les televisions locals que hagin presentat la
sol·licitud pertinent de concessió durant el període que
resti fins l’atorgament de les mateixes.
3. Assegurar a través del Centre de Telecomunicacions
de la Generalitat, que els canals que gestionen a la Torre
de Collserola no interfereixi les freqüències que puguin
ésser utilitzades per les televisions municipals.
Palau del Parlament, 13 de maig de 1998
Josep M. Carbonell i Abelló

2. Garantir la situació de seguretat amb uns nivells de
qualitat i dotacions adequats, en les zones pendents de
desplegament. S’insta així mateix el Govern que realitzi
les gestions pertinents amb el Ministeri de l’Interior per
aconseguir una resposta adequada i que doni solució als
problemes que s’han començat a detectar en la Regió
Primera degut a la disminució de personal i de recursos.
3. Constituir un fòrum de comunicació estable, en les
zones de desplegament, on es realitzi un seguiment
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interpel·lació substanciada al Ple (NT 300-00206/05),
per tal que sigui debatuda i votada a la sessió plenària
vinent, sobre el tractament dels residus radioactius generats en les centrals nuclears de Catalunya.
Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre els peatges a
les vies de comunicació
Tram. 302-00178/05

Presentació: Sr. Salvador Morera i Tanyà,
del Grup Mixt
Reg. 32301 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.1998

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Salvador Morera i Tanyà, del Grup Parlamentari Mixt
Document/proposta: Moció subsegüent a una interpel·lació sobre els peatges a les vies de comunicació.
El Parlament de Catalunya constata la presència excessiva de peatges a les carreteres de Catalunya en comparació a la resta de l’Estat, pel que considera aquest fet
com un greuge comparatiu i una clara discriminació
per als usuaris catalans.
El Parlament de Catalunya insta al Govern a endegar
les gestions necessàries per tal d’incorporar el cost territorial dels peatges a les bases de la participació autonòmica en els tributs de l’Estat, i a tenir-ho en compte
en les futures negociacions per al nou sistema de finançament autonòmic.
El Parlament de Catalunya declara la conveniència de
procedir a la redistribució territorial del cost dels peatges actuals a partir de fórmules fiscals o financeres
unitàries per a tot l’Estat.
El Parlament de Catalunya demana al Govern no impulsar la construcció de noves vies de comunicació, el
finançament de les quals depengui en part o en la seva
totalitat dels peatges.

MOCIÓ
El Parlament de Catalunya:
1. Manifesta la seva preocupació per la progressiva
acumulació de residus radioactius –RR– a les centrals
nuclears del territori català.
2. Manifesta el seu profund malestar davant d’una propera saturació de les piscines nuclears sense que s’hi
doni una alternativa viable.
3. Insta el Consell Executiu a:
a) Mantenir una actitud decidida, ferma i a la vegada
transparent, davant el Govern Central, en la demanda
de planificació del destí definitiu dels residus radioactius de les centrals nuclears catalanes.
b) Participar davant del desmantellament de la Central
Nuclear Vandellòs I (Baix Camp) en el control dels treballs de desmantellament per tal de garantir la seguretat dels treballadors, dels pobles on estan ubicades i del
medi ambient que l’envolta.
c) Informar puntualment el Parlament de Catalunya i
els ajuntaments afectats a mesura que es vagi avançant
en el desmantellament de la Central Nuclear Vandellòs
I.
d) Participar activament en l’elaboració que des del
Govern Central s’està realitzant en relació al Projecte
de llei de residus radioactius.
Palau del Parlament, 14 de maig de 1998
Mariano Gil i Agné

Palau del Parlament, 14 de maig 1998
Salvador Morera i Tanyà

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política turística
Tram. 302-00180/05

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el tractament
dels residus radioactius generats en
les centrals nuclears de Catalunya

Presentació: Sr. Joaquim Novella i
Izquierdo, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds (IC-EV)
Reg. 32386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.1998

Tram. 302-00179/05

Presentació: Sr. Mariano Gil i Agné, del
Grup Socialista al Parlament de
Catalunya
Reg. 32332 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.1998

A LA MESA DEL PARLAMENT
Mariano Gil i Agné, diputat del Grup Socialista, fent ús
del que es determina a l’article 130.2 del Reglament de
la Cambra, presenta la següent Moció subsegüent a la
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A LA MESA DEL PARLAMENT
Joaquim Novella i Izquierdo, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 130 del Reglament de la
Cambra, presenta la següent Moció subsegüent a la
interpel·lació sobre la política turística (tram. 30000244/05).
1. El Parlament de Catalunya manifesta la seva preocupació i reprovació per les greus i persistents irregulari-
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tats observades en la gestió i administració del Consorci de Promoció Turística de Catalunya, segons consta
en les auditories realitzades.
2. El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a depurar responsabilitats per les irregularitats observades en el Consorci de Promoció Turística de Catalunya
entre els anys 1990 i 1995.
3. D’acord amb les disposicions existents en la Llei 13/
1989, el Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a depurar les possibles responsabilitats de l’anterior secretari general del Departament, Sr. Josep Xavier
Hernández i Moreno.
4. El Parlament de Catalunya reprova l’actuació del
conseller d’Indústria, Comerç i Turisme, per no haver
denunciat les greus irregularitats detectades en el Consorci de Promoció Turística de Catalunya detectades
per les auditories.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a transformar el Consorci «Turisme de
Catalunya» en un organisme autònom de caràcter comercial.
6. El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a delimitar i separar amb claredat les funcions del Consorci «Turisme de Catalunya» de les assumides per la
direcció general de turisme.
7. El Parlament de Catalunya insta el govern de la
Generalitat a trametre a tots els grups parlamentaris de
la Cambra, els pressupostos, balanços, comptes de pèrdues i guanys, liquidació de pressupostos i plans d’actuació del Consorci de Promoció Turística de Catalunya
entre els anys 1988 i 1995 i de Turisme de Catalunya de
1996 i 1997.
8. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a trametre anualment a la cambra els pressupostos, balanços, comptes de pèrdues i guanys, liquidació de pressupostos i plans d’actuació dels consorcis
dependents de la Generalitat.
9. El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a donar trasllat de les auditories realitzades al Consorci de Promoció Turística de Catalunya entre els anys
1988 i 1996 a les següents institucions:
a) A la Sindicatura de Comptes, tot i encarregant-li,
mitjançant els procediments reglamentaris que són
d’aplicació, un informe de la gestió del Consorci de
Promoció Turística de Catalunya i de Turisme de
Catalunya entre els anys 1988 i 1997 ambdós inclosos,
que inclogui les possibles responsabilitats.
b) Al Tribunal de Cuentas per determinar si s’han produït infraccions o responsabilitats sotmeses a la seva
jurisdicció.
c) La Fiscalia per si creu convenient iniciar actuacions
penals.
Palau del Parlament, 14 de maig de 1998
Joaquim Novella i Izquierdo
Diputat
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Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el transport
públic ferroviari, amb especial referència a la línia TGV
Tram. 302-00181/05

Presentació: Sr. Joan Boada i Masoliver,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya-Els Verds (IC-EV)
Reg. 32388 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.1998

A LA MESA DEL PARLAMENT
Joan Boada i Masoliver, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds, d’acord amb
allò que preveu l’article 130 del Reglament de la Cambra, presenta la següent Moció subsegüent a la interpel·lació sobre el transport ferroviari, amb especial referència a la línia TGV (tram. 300-00261/05).
1. El Parlament de Catalunya rebutja el projecte de
construcció del tren d’alta velocitat (AVE) entre Madrid
i la frontera francesa passant per Barcelona. La posada
en servei de l’AVE suposaria la consagració d’un sistema insostenible, tant des del punt de vista financer com
del medioambiental i el territorial. Financerament és
insostenible perquè ningú no ha explicat amb detall
com es podrà finançar el bilió dos-cents mil milions de
pessetes que caldrà invertir –tren a part– per construir
l’AVE. Ambientalment i territorialment és també insostenible perquè la construcció de l’AVE suposarà una
molt important agressió al territori allà per on discorri.
Catalunya és un país amb una orografia enrevessada i
amb una densitat urbana i humana molt elevada incompatibles amb la pretensió de construir una via amb radis de corbatura de 6 km. per on circulin trens a 350
km/h.
2. El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a estudiar i impulsar una alternativa a l’AVE basada en
la modernització del sistema ferroviari actual. Aquesta modernització passa per la construcció d’una línia
d’altes prestacions per velocitat alta o «TRENS-200»,
tot introduint la tecnologia pendular més moderna, per
on puguin circular trens de viatgers i de mercaderies.
L’alternativa es completa amb la duplicació de vies en
tota la xarxa prioritària, la construcció de variants allà
on sigui necessari, la rectificació de corbes, la quadruplicació de vies a l’entrada de Barcelona, pel nord i pel
sud, la connexió amb el port i l’aeroport, i l’enllaç entre la Sagrera i el Morrot a través d’un nou túnel de 3
km per sota del Moll de la Fusta. El cost previsible
d’aquesta actuació suposarà només una tercera part del
que costarà l’AVE.
3. El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a impulsar la celebració de la Conferència Nacional del
Transport per Ferrocarril a Catalunya per tal de debatre quins han de ser els sistemes ferroviaris, de viatgers
i de mercaderies, que més convenen al país. En aquesta Conferència hauran de participar les associacions de
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municipis, les organitzacions sindicals i empresarials,
les organitzacions ecologistes, de consumidors i de
defensa del transport públic, experts, a més del propi
Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat. La
Conferència elaborarà unes conclusions que hauran de
servir de base per a l’aprovació del Pla director de
transport ferroviari de Catalunya.
Palau del Parlament, 14 de maig de 1998
Joan Boada i Masoliver
Diputat

4.

INFORMACIÓ

4.50.

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MOCIONS

Control del compliment de la Resolució 379/V del Parlament de Catalunya
sobre la traducció al català de les lleis
de l’Estat i d’altres normes de caràcter
general
Tram. 340-00435/05

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 32238 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
19.05.1998.

AL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I
ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT I GOVERN LOCAL
En compliment de la Resolució 379/V del Parlament de
Catalunya, adoptada per la Comissió d’Organització i
Administració de la Generalitat i Govern Local el 30 de
setembre de 1997 (BOPC 209, de 13 d’octubre de
1997), sobre la traducció al català de les lleis de l’Estat i d’altres normes de caràcter general, i en nom del
Govern de la Generalitat, em plau informar-vos que el
passat dia 21 d’abril es va signar un conveni de col·laboració entre l’Estat i la Generalitat de Catalunya per
a la publicació de la versió catalana de les lleis estatals,
tot coincidint amb l’aparició del suplement número
zero que conté les aprovades enguany.
En línies generals, aquest conveni, que s’ha signat en el
marc d’aplicació del Reial Decret 489/1997, de 14
d’abril, preveu la publicació immediata en llengua catalana de les lleis, reials decrets llei i reials decrets legislatius i, transcorreguts sis mesos des de l’entrada en
vigor del conveni, de les altres disposicions de caràcter
general. En tot cas, la publicació es realitzarà en el
Butlletí Oficial de l’Estat en un termini que no excedirà
d’un mes des de la publicació de la disposició en castellà.
Barcelona, 12 de maig de 1998
Joan Maria Pujals i Vallvé
Conseller de Cultura

Butlletí Oficial
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Control del compliment de la Resolució 455/V del Parlament de Catalunya,
sobre la declaració de bé cultural d’interès local de l’edifici Casa Canal, de
Mollerussa (Pla d’Urgell)

Control del compliment de la Moció 99/
V del Parlament de Catalunya, sobre el
desenvolupament de les comarques
meridionals de Catalunya
Tram. 340-00437/05

Tram. 340-00436/05

Designació de la Comissió competent
Informe relatiu al compliment de la Resolució

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Reg. 32239 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
19.05.1998.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 19.05.1998.

AL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL
En compliment de la Resolució 455/V del Parlament de
Catalunya, adoptada per la Comissió de Política Cultural el 20 de novembre de 1997 (BOPC 233, de 10 de
desembre de 1997), sobre la declaració de bé cultural
d’interès local de l’edifici Casa Canal, de Mollerussa
(Pla d’Urgell), i en nom del Govern de la Generalitat,
em plau informar-vos en els termes següents:
Atès que la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, estableix que correspon als ajuntaments dels municipis de més de cinc mil habitants la
competència per a la declaració de béns culturals d’interès local, i d’acord amb el contingut de la Resolució
esmentada, el dia 6 de febrer de 1998 el Departament
de Cultura va encomanar l’Alcalde de l’Ajuntament de
Mollerussa l’inici dels tràmits corresponents perquè
s’atorgués a la «Casa Canal» la citada qualificació.
El dia 3 de març d’enguany el Secretari de l’Ajuntament de Mollerussa va informar el Govern de la Generalitat que el Ple de la Corporació havia acordat, en
sessió celebrada el dia 26 de febrer de 1998, aprovar
inicialment la declaració de bé cultural d’interès local
de l’edifici de la Casa Canal de Mollerussa per considerar-lo un referent històric de la ciutat.
La Casa Canal és un edifici singular construït vers l’any
1869, molt vinculat amb l’expansió econòmica experimentada des d’aleshores pel municipi de Mollerussa
com a conseqüència de l’acabament de la construcció
del canal d’Urgell i de l’arribada del ferrocarril.
Barcelona, 12 de maig de 1998
Joan Maria Pujals i Vallvé
Conseller de Cultura

Butlletí Oficial

Control del compliment de la Moció
100/V del Parlament de Catalunya, sobre la seguretat i la salut laboral
Tram. 340-00438/05

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Política Social.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 19.05.1998.

4.53.

COMPAREIXENCES I SESSIONS INFORMATIVES EN LES COMISSIONS

4.53.15.

COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del president del Consell Audiovisual de Catalunya davant
la Comissió de Control Parlamentari
de la l’Actuació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de les Empreses Filials per a informar sobre el
primer any de gestió d’aquest Consell
Tram. 357-00348/05

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Comissió de Control Parlamentari de l’Actuació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de les Empreses
Filials, del 15.05.1998 (DSPC-C 312).
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ORDRE DEL DIA
Informe del Síndic de Greuges al Parlament de
Catalunya corresponent a l’any 1997. Tram. 36000003/05. Síndic de Greuges. Presentació de l’informe.
Compareixença del conseller de Medi
Ambient, del director general d’Emergències i Seguretat Civil del Departament de Governació i del director general de Consum i Seguretat Industrial del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme davant la comissió corresponent perquè informin sobre els
expedients de trasllat de productes
perillosos de l’empresa Terquimsa

Palau del Parlament, 22 de maig de 1998
President del Parlament de Catalunya
Joan Reventós i Carner

Tram. 357-00365/05

Sessió plenària núm. 57

Rebuig de la sol·licitud

Convocada per al dia 27 de maig de 1998

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 49, tinguda el dia 20.05.1998 (DSPC-C
314).

D’acord amb els articles 50, 62.2 i concordants del
Reglament, es convoca la sessió següent del:
PLE DEL PARLAMENT
Dia 27 de maig de 1998
12:00h.
Saló de sessions

Compareixença del conseller de Política Territorial i Obres Públiques i del
president de Gestió d’Infraestructures,
SA davant la Comissió de Política Territorial perquè informin sobre els sistemes d’adjudicació d’obres d’aquesta
empresa
Tram. 357-00371/05

Sol·licitud

Sol·licitud: Sr. Manuel Nadal i Farreras, juntament amb
cinc altres diputats del G. Socialista al Parlament de
Catalunya (Reg. 32252).

ORDRE DEL DIA
1. Projecte de llei de modificació de l’article 39 de la
Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l’habitatge. Tram.
200-00043/05. Govern de la Generalitat. Debat i votació del Dictamen de la Comissió.
2. Proposició de llei de modificació de la Llei 2/1995,
del 6 d’abril, de la iniciativa legislativa popular. Tram.
202-00111/05. Sr. Joan Ridao i Martín, juntament amb
vuit altres diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya. Debat i votació de la presa
en consideració.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política
Territorial, sessió del 19.05.1998.

3. Proposició de llei de modificació de la Llei 2/1995,
de 6 d’abril, de la iniciativa legislativa popular. Tram.
202-00112/05. Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Els Verds (IC-EV), juntament amb un altre
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Els Verds (IC-EV). Debat i votació de la
presa en consideració.

4.55.

ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15.

CONVOCATÒRIES

4. Proposició no de llei sobre la regulació de les urgències psiquiàtriques. Tram. 250-01265/05. Grup Socialista al Parlament de Catalunya, Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV), Grup Parlamentari Popular, Grup Mixt. Debat i votació.

Sessió plenària núm. 56
Convocada per al dia 27 de maig de 1998

D’acord amb els articles 50, 62.2 i concordants del
Reglament, es convoca la sessió següent del:
PLE DEL ARLAMENT
Dia 27 de maig de 1998
10:00
Saló de sessions

Butlletí Oficial

5. Proposició no de llei sobre l’explotació laboral dels
infants. Tram. 250-01561/05. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV), Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup Socialista al
Parlament de Catalunya, Grup Parlamentari Popular,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya, Grup Mixt. Debat i votació.
6. Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel procediment d’urgència, sobre les mesures a prendre res-
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pecte la situació economicofinancera de la Generalitat.
Tram. 301-00075/05. Sr. Martí Carnicer i Vidal, del
Grup Socialista al Parlament de Catalunya. Substanciació.
7. Interpel·lació al Consell Executiu sobre la situació de
la vellesa a Catalunya. Tram. 300-00201/05. Grup
Mixt. Substanciació.
8. Interpel·lació al Consell Executiu sobre l’acció política i de govern en relació amb el règim local i la situació dels ajuntaments. Tram. 300-00239/05. Sr. Josep
Mir i Bagó, juntament amb quatre altres diputats del
Grup Socialista al Parlament de Catalunya. Substanciació.
9. Interpel·lació al Consell Executiu sobre el futur dels
Fons Estructurals de Cohesió de la Unió Europea.
Tram. 300-00271/05. Sr. Daniel Terradellas i Redon,
juntament amb quatre altres diputats del Grup Socialista al Parlament de Catalunya. Substanciació.
10. Interpel·lació al Consell Executiu sobre la reforma
de l’atenció primària de salut a Catalunya. Tram. 30000280/05. Sra. Carme Figueras i Siñol, del Grup Socialista al Parlament de Catalunya. Substanciació.
11. Interpel·lació al Consell Executiu sobre el finançament de la sanitat. Tram. 300-00272/05. Sr. Ernest
Benach i Pascual, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya. Substanciació.
12. Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política
relativa al professorat no universitari. Tram. 30000231/05. Sra. Carme Tolosana i Cidón, del Grup Parlamentari d’ Iniciativa per Catalunya - Els Verds (ICEV). Substanciació.
13. Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política
general per a combatre els maltractaments a Catalunya.
Tram. 300-00309/05. Sra. Maria Dolors Nadal i
Aymerich, del Grup Parlamentari Popular. Substanciació.
14. Interpel·lació al Consell Executiu sobre la situació
econòmicofinancera de la hisenda de la Generalitat de
Catalunya. Tram. 300-00341/05. Sr. Joaquim Novella
i Izquierdo, del Grup Parlamentari d’ Iniciativa per
Catalunya - Els Verds (IC-EV). Substanciació.
15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la política de lluita contra la sida. Tram.
302-00174/05. Sr. Daniel Sirera i Bellés, del Grup Parlamentari Popular. Debat i votació.
16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre l’escola pública. Tram. 302-00175/05. Sr.
Josep Bargalló i Valls, juntament amb un altre diputat
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya. Debat i votació.
17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la política relativa als Mossos d’Esquadra.
Tram. 302-00176/05. Sr. Celestino Corbacho i Chaves,
del Grup Socialista al Parlament de Catalunya. Debat i
votació.
18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre les telecomunicacions. Tram. 302-00177/
05. Sr. Josep Maria Carbonell i Abelló, del Grup Socialista al Parlament de Catalunya. Debat i votació.

Butlletí Oficial

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre els peatges a les vies de comunicació. Tram.
302-00178/05. Sr. Salvador Morera i Tanyà, del Grup
Mixt. Debat i votació.
20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre el tractament dels residus radioactius generats en les centrals nuclears de Catalunya. Tram. 30200179/05. Sr. Mariano Gil i Agné, del Grup Socialista
al Parlament de Catalunya. Debat i votació.
21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la política turística. Tram. 302-00180/05.
Sr. Joaquim Novella i Izquierdo, del Grup Parlamentari
d’ Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV). Debat
i votació.
22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre el transport públic ferroviari, amb especial
referència a la línia TGV. Tram. 302-00181/05. Sr. Joan
Boada i Masoliver, del Grup Parlamentari d’ Iniciativa
per Catalunya - Els Verds (IC-EV). Debat i votació.
23. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades
el dia 27 de maig, a les 16:30 hores)
Palau del Parlament, 22 de maig de 1998
President del Parlament de Catalunya
Joan Reventós i Carner

4.70

COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA
GENERALITAT I DEL GOVERN

4.70.01.

COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE
DESPATX

Delegació de les funcions executives
dels president de la Generalitat en el
conseller de la Presidència
Tram. 330-00077/05

Presentació: President de la Generalitat
de Catalunya
Reg. 32489 / Coneixement: Presidència del Parlament, 19.05.1998

Molt Honorable senyor Joan Reventós i Carner
President del Parlament de Catalunya
Benvolgut President,
De conformitat amb el que estableix l’article 36.3 de
l’Estatut d’Autonomia i l’article 64 de la Llei 3/1982,
de 25 de març, del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat, em plau donar-vos
compte que he delegat en el Conseller de la Presidència, senyor Xavier Trias i Vidal de Llobatera, les funcions executives que em corresponen com a President de
la Generalitat, des del dia 18 al 19 de maig de 1998.
Ben cordialment,
Barcelona, 14 de maig de 1998
Jordi Pujol
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N. de la R.: El Decret 110/1998, de 14 de maig, de delegació de funcions executives del President de la Generalitat de Catalunya en el conseller de la Presidència des del dia 18 al 19 de maig de 1998, és publicat al
DOGC 2642, del 19 de maig de 1998.

4.70.05.

DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT DE LLEIS I ALTRES NORMES

Memòria explicativa de l’Institut Català del Crèdit Agrari, corresponent al
primer trimestre del 1998
Tram. 334-00083/05

Presentació: Conseller, del Departament
d’Economia i Finances
Reg. 32125 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: Mesa del
Parlament, 19.05.1998.

A LA MESA DEL PARLAMENT
Artur Mas i Gavarró, conseller d’Economia i Finances
de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 36.9 de la Llei 16/1997, de 24 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
al 1998, trameto, adjunta, la Memòria explicativa de
l’Institut Català del Crèdit Agrari corresponent al primer trimestre de l’exercici de 1998.

ministració judicial i cinc triennis de nivell 3 lletrat,
pels serveis prestats al Parlament.
Palau del Parlament, 19 de maig de 1998
Ismael E. Pitarch
Oficial major

Convocatòria per a la provisió temporal de les funcions de corrector/a-redactor/a del Parlament de Catalunya
Adscripció

OFICIALIA MAJOR
La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 19 de
maig de 1998, d’acord amb la proposta del Tribunal
qualificador del Concurs per a la provisió temporal de
les funcions de corrector/a-redactor/a del Parlament de
Catalunya, i en compliment del que preveu la base 8 de
la convocatòria, ha acordat l’adscripció temporal en
comissió de serveis de la senyora Maria Varela i Pinart,
amb efectes del dia 25 de maig de 1998.
Palau del Parlament, 19 de maig de 1998
Ismael E. Pitarch
Oficial Major

Barcelona, 11 de maig de 1998
Artur Mas i Gavarró

N. de la R.: La documentació tramesa pel conseller de
d’Economia i Finances pot ésser consultada a l’Arxiu
del Parlament.

4.90.

RÈGIM INTERIOR

4.90.10.

CÀRRECS I PERSONAL

Reconeixement d’antiguitat a un funcionari del Parlament

OFICIALIA MAJOR
La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 19 de
maig de 1998, d’acord amb l’article 43 dels Estatuts del
règim i el govern interiors, i amb efectes econòmics des
del dia 1 de juny de 1998, ha acordat de reconèixer al
senyor Carles de Alfonso i Pinazo un trienni de nivell
3, lletrat, pels serveis prestats al Parlament, totalitzant,
amb aquest, un trienni per l’import del Grup C, pels
serveis prestats a l’administració; un trienni per l’import de la carrera judicial, pels serveis prestats a l’ad-
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