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S
1.
1.10.

U

TRAMITACIONS CLOSES AMB
TEXT APROVAT O CLOSES EN LA
FORMULACIÓ
Resolucions

Resolucions (Tram. 250-01436/05,
250-01437/05 i 250-01444/05). Correcció d’errades
25971
de publicació.
Resolució 670/V del Parlament de Catalunya, sobre la intervenció davant el Govern de
l’Estat per a assegurar les inversions necessàries a
l’Eix Pirinenc (Tram. 250-01429/05). Adopció en
25971
comissió.
Resolució 671/V del Parlament de Catalunya, sobre l’ampliació de l’espai natural del cap
de Santes Creus (Tram. 250-01468/05). Adopció en
25971
comissió.
Resolució 672/V del Parlament de Catalunya, sobre la senyalització de la carretera comarcal B-212 al seu pas pel terme municipal de
Castellví de la Marca (Alt Penedès) (Tram. 25025972
01472/05). Adopció en comissió.
Resolució 673/V del Parlament de Catalunya, sobre la construcció del túnel de Salau
(Pallars Sobirà) (Tram. 250-01484/05). Adopció en
25972
comissió.

M

A

R

I

Resolució 679/V del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del Con25974
sell Executiu (Tram. 255-00013/05). Adopció.

3.
3.01.
3.01.01.

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

Projecte de llei de modificació de la
Llei 10/1985, de 13 de juny, de creació del Col·legi
de Bibliotecaris-documentalistes de Catalunya
(Tram. 200-00048/05). Pròrroga del termini de pre25981
sentació d’esmenes.
Projecte de llei del Consell Interuniversitari de Catalunya (Tram. 200-00050/05). Pròr25981
roga del termini de presentació d’esmenes.
Projecte de llei dels consells socials de
les universitats públiques de Catalunya (Tram. 20000051/05). Pròrroga del termini de presentació d’es25981
menes.
Projecte de llei d’estadística de Catalunya (Tram. 200-00052/05). Tramesa a la Comissió.
25982
Termini de presentació d’esmenes.
3.01.02.

Proposicions de llei

Resolució 674/V del Parlament de Catalunya, sobre l’acord de formulació del Pla territorial parcial de les comarques centrals (Tram. 25025972
01489/05). Adopció en comissió.

Proposició de llei de modificació dels
apartats 1 i 2 de l’article 4 de la Llei 15/1984, de 20
de març, del Joc (Tram. 202-00124/05). Presenta25982
ció i tramesa al Consell Executiu.

Resolució 675/V del Parlament de Catalunya, sobre la col·locació de panells informatius a
l’Eix Transversal, per a anunciar zones o productes
d’interès de les comarques per les quals passa
25973
(Tram. 250-01577/05). Adopció en comissió.

Proposició de llei de creació del Centre
de la Propietat Forestal de Catalunya (Tram. 20200125/05). Presentació i tramesa al Consell Execu25983
tiu.

Resolució 676/V del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració d’un pla d’instal·lació, de
coordinació i de millora de centrals integrades de
mercaderies (Tram. 250-01490/05). Adopció en
25973
comissió.

3.10.

Resolució 677/V del Parlament de Catalunya, sobre la millora de l’enllumenat i la reducció de peatges als túnels del Garraf (Tram. 25025973
01492/05). Adopció en comissió.
Resolució 678/V del Parlament de Catalunya, sobre la construcció de pantalles
d’insonorització a l’autopista A-16 (Tram. 25025974
01506/05). Adopció en comissió.

(Dos fascicles)

Butlletí Oficial

3.10.25.

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

Proposició no de llei sobre l’increment
dels mitjans tècnics per a finalitzar les obres de l’institut d’estudis secundaris Gabriela Mistral, de Sant
Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) (Tram. 25001641/05). Pròrroga del termini de presentació d’es25987
menes.
Proposició no de llei sobre les millores
a incloure en les condicions dels préstecs per a
accedir a un primer habitatge (Tram. 250-01644/05).
25988
Canvi de Comissió tramitadora.
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25966
Proposició no de llei sobre les emissions de gasos de la planta asfàltica de l’empresa
VERTOSA, a Torredembarra (Tarragonès) (Tram.
250-01649/05). Pròrroga del termini de presentació
25988
d’esmenes.
Proposició no de llei sobre les funcions de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra en delictes relacionats amb l’activitat terrorista
en zones de desplegament de la policia autonòmica (Tram. 250-01650/05). Pròrroga del termini de
25988
presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’adequació
de les noves construccions escolars a les directrius
de l’arquitectura bioclimàtica (Tram. 250-01653/05).
25988
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’augment
dels recursos assistencials destinats al tractament
dels trastorns de l’alimentació com l’anorèxia nerviosa i la bulímia (Tram. 250-01656/05). Pròrroga
25988
del termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la retirada
de qualsevol afectació de llocs de treball previ al
tancament del procés d’elaboració del Mapa de formació d’adults (Tram. 250-01657/05). Pròrroga del
25988
termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre els abocaments de runa a les Planes, a Sant Cugat del Vallès
(Vallès Occidental) (Tram. 250-01659/05). Pròrro25989
ga del termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre un conveni entre el Departament de Justícia i el Col·legi d’Advocats de Catalunya per a la posada en marxa a
tots els centres penitenciaris del Servei d’Orientació i Assistència Jurídica Penitenciària (Tram. 25001660/05). Pròrroga del termini de presentació
25989
d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’estudi de
les necessitats de les persones sordes a Catalunya
(Tram. 250-01663/05). Pròrroga del termini de pre25989
sentació d’esmenes.
Proposició no de llei la cobertura dels
serveis de pediatria i assistència social al centre
d’assistència primària del Pont de Suert (Alta
Ribagorça) (Tram. 250-01666/05). Pròrroga del ter25989
mini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi d’impacte mediambiental de l’autopista
A-18 al seu pas per Ripollet (Vallès Occidental)
(Tram. 250-01668/05). Pròrroga del termini de pre25989
sentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’adequació
al nivell d’ensenyament corresponent segons llur
titulació, especialitat i experiència, dels professors
recol·locats en els centres docents concertats
(Tram. 250-01669/05). Pròrroga del termini de pre25989
sentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’organització i la qualitat del desplegament del nou sistema
educatiu (Tram. 250-01672/05). Pròrroga del termi25990
ni de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la redacció
en català i en castellà de totes les comunicacions
i notificacions que l’Administració de la Generalitat
adreça a les persones físiques o jurídiques residents a Catalunya (Tram. 250-01674/05). Pròrroga
25990
del termini de presentació d’esmenes.

Proposició no de llei sobre la situació
processal i el règim penitenciari dels presos catalans a l’estranger (Tram. 250-01676/05). Pròrroga
25990
del termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre el trasllat
immediat a l’Estat espanyol dels presos catalans
que compleixen condemna a Tailàndia (Tram. 25001677/05). Pròrroga del termini de presentació
25990
d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’inici de les
obres de construcció del nou edifici del centre
d’educació infantil i primària Pit-roig, d’HortaGuinardó, de Barcelona (Tram. 250-01678/05).
25990
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la modificació de l’actual estructura territorial de les tarifes telefòniques a Catalunya (Tram. 250-01679/05). Pròr25990
roga del termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un programa de conscienciació social sobre l’epilèpsia (Tram. 250-01681/05). Pròrroga del termini
25991
de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la formulació d’un Pla especial de conservació i millora del
nucli històric de Breda (Selva) (Tram. 250-01685/
05). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 25991
Proposició no de llei sobre l’establiment dels acords necessaris perquè la companyia
Telefónica, SA normalitzi els serveis de cablatge
telefònic per als usuaris dels nuclis de la comarca
del Berguedà (Tram. 250-01692/05). Pròrroga del
25991
termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’extensió a
totes les comarques de Catalunya del programa de
conscienciació sanitària de les dones que exerceixen la prostitució (Tram. 250-01693/05). Esmenes
25991
presentades.
Proposició no de llei sobre la substitució de la definició «disminuïts» per la de «persones
amb disminució» a tots els rètols dels edificis públics de la Generalitat de Catalunya (Tram. 25001695/05). Pròrroga del termini de presentació
25991
d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la redacció
de les disposicions necessàries per al desenvolupament i el compliment de la Llei 2/1995, de 6
d’abril, de la iniciativa legislativa popular (Tram.
250-01697/05). Pròrroga del termini de presentació
25992
d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’adaptació
de l’ensenyament a les autoescoles de Catalunya
a la nova realitat socioeconòmica (Tram. 25001699/05). Pròrroga del termini de presentació
25992
d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi epidemiològic dels efectes del consum
d’aigua amb excés de fluor dels habitants de Quart
(Gironès) (Tram. 250-01700/05). Pròrroga del termi25992
ni de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi previ per a posar en condicions normals
d’ús el camí que uneix la Fuliola (Urgell) amb Ivars
d’Urgell (Pla d’Urgell) (Tram. 250-01701/05). Pròr25992
roga del termini de presentació d’esmenes.
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Proposició no de llei sobre la sol·licitud
de dictamen al Consell Consultiu en relació amb
totes les normes reglamentàries que es dictin per a
l’execució de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (Tram. 250-01703/05). Pròrroga del
25992
termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’autorització de l’ensenyament en les dues llengües oficials
als centres de règim especial d’idiomes (Tram. 25001705/05). Pròrroga del termini de presentació
25992
d’esmenes.
Proposició no de llei sobre una campanya de difusió de l’oficina per a la defensa i la
promoció dels drets de les persones grans amb la
creació d’un servei telefònic gratuït que funcioni les
vint-i-quatre hores (Tram. 250-01706/05). Pròrroga
25993
del termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la creació
de les targes d’estacionament per a persones amb
mobilitat reduïda, d’acord amb el model recomanat
pel Consell de la Unió Europea (Tram. 250-01709/
05). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 25993
Proposició no de llei sobre la creació
d’un servei d’assessorament i d’atenció jurídica a la
població reclusa dels centres penitenciaris de Catalunya (Tram. 250-01711/05). Pròrroga del termi25993
ni de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un projecte de llei que reguli les indemnitzacions
de les persones incloses en els supòsits determinats per la Llei d’Amnistia i excloses de la Disposició addicional divuitena dels Pressupostos Generals de l’Estat dels anys 1990 i 1992 (Tram. 25001713/05). Pròrroga del termini de presentació
25993
d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’establiment d’un sistema públic de selecció i d’admissió
del professorat de la Universitat Oberta de Catalunya (Tram. 250-01717/05). Pròrroga del termini de
25993
presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la substitució del plom en els perdigons de caça per materials
alternatius més respectuosos amb el medi (Tram.
250-01718/05). Pròrroga del termini de presentació
25993
d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la plena
equiparació de les condicions laborals i professionals del personal de la xarxa hospitalària d’utilització pública amb les del personal de l’Institut Català de la Salut (Tram. 250-01720/05). Pròrroga del
25994
termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la tramesa
anual de la memòria de les auditories fetes en els
hospitals de la xarxa hospitalària d’utilització pública (Tram. 250-01721/05). Pròrroga del termini de
25994
presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre les campanyes per a promoure l’ús de dispositius de retenció
en els automòbils per a garantir la seguretat dels
infants (Tram. 250-01722/05). Pròrroga del termini
25994
de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’elaboració
del disseny assistencial hospitalari de la comarca
del Garraf (Tram. 250-01724/05). Pròrroga del ter25994
mini de presentació d’esmenes.

Proposició no de llei sobre el compliment del pacte de coordinació sanitària del Garraf
(Tram. 250-01725/05). Pròrroga del termini de pre25994
sentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la inclusió
de la construcció de l’institut Josep Tapiro, de Reus
(Baix Camp) en els Pressupostos de l’any 1999
(Tram. 250-01726/05). Tramesa a la Comissió.
25994
Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la variant
de la carretera N-340 entre Torredembarra i
Altafulla (Tarragonès) (Tram. 250-01727/05). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’es25995
menes.
Proposició no de llei sobre la supressió del peatge de la sortida 33 (Tarragona - Valls)
de l’autopista A-7 per a resoldre els problemes de
trànsit existents a la carretera N-340 en el seu accés a la zona nord de Tarragona (Tram. 250-01728/
05). Tramesa a la Comissió. Termini de presenta25995
ció d’esmenes.
Proposició no de llei sobre els drets de
Catalunya com a nacionalitat històrica i llurs formes
d’expressió democràtica (Tram. 250-01729/05).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
25995
d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la commemoració del cinquè centenari de la mort de
Francesc de Verntallat i de l’alliberament dels
«mals usos» que oprimien els pagesos (Tram. 25001730/05). Tramesa a la Comissió. Termini de pre25995
sentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la supressió de les garites i les casetes de la Policia i de la
Guàrdia Civil a la duana de la Jonquera (Alt
Empordà) (Tram. 250-01731/05). Tramesa a la
25996
Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la modificació del contingut del mapa escolar per a atendre la
demanda de la població escolar actual (Tram. 25001732/05). Tramesa a la Comissió. Termini de pre25996
sentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la dotació
dels elements de seguretat necessaris a la mitjana
de l’autopista A-16, entre el Garraf i el Prat de
Llobregat (Baix Llobregat) (Tram. 250-01733/05).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
25996
d’esmenes.
Proposició no de llei sobre el retorn a
Catalunya dels presos catalans que compleixen
condemna en altres indrets de l’Estat espanyol
(Tram. 250-01734/05). Tramesa a la Comissió.
25996
Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la construcció en els espais cedits pel consitori de Barcelona
dels equipaments socials pendents (Tram. 25001735/05). Tramesa a la Comissió. Termini de pre25997
sentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la definició
de les prestacions socials bàsiques del sistema
públic de serveis socials (Tram. 250-01736/05).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
25997
d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la depuradora de Torredembarra-La Pobla de Montornès
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25968
(Tarragonès) (Tram. 250-01737/05). Tramesa a la
25997
Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

des (Tram. 250-01751/05). Tramesa a la Comissió.
26000
Termini de presentació d’esmenes.

Proposició no de llei sobre la revisió
de la línia d’alta tensió Juià (Gironès) - Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà) (Tram. 250-01738/05).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
25997
d’esmenes.

Proposició no de llei sobre el projecte
de construcció d’un centre de dia al municipi de
Solsona (Tram. 250-01752/05). Tramesa a la Co26001
missió. Termini de presentació d’esmenes.

Proposició no de llei sobre el finançament de les obres d’ampliació del centre d’atenció
primària de Corbera de Llobregat (Baix Llobregat)
(Tram. 250-01739/05). Tramesa a la Comissió.
25998
Termini de presentació d’esmenes.

Proposició no de llei sobre la posada
en funcionament del centre d’assistència primària
de Bellver de Cerdanya (Tram. 250-01753/05). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’es26001
menes.

Proposició no de llei sobre la integració dels serveis de mediació en adopció internacional a la Xarxa bàsica de serveis socials de responsabilitat Pública (Tram. 250-01740/05). Tramesa a
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 25998

Proposició no de llei sobre la construcció del camí de Prades (Baix Camp) al nucli de
Castelltallat (Bages), fins al terme municipal de la
Molsosa (Solsonès) (Tram. 250-01754/05). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esme26001
nes.

Proposició no de llei sobre la regulació
de l’activitat dels sectors professionals dedicats a la
pràctica de tècniques de tatuatge i de «piercing»
(Tram. 250-01741/05). Tramesa a la Comissió.
25998
Termini de presentació d’esmenes.

Proposició no de llei sobre les obres
de construcció del camí de Baldomar a la Clua, a
Artesa de Segre (Noguera) (Tram. 250-01755/05).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
26001
d’esmenes.

Proposició no de llei sobre la construcció urgent del tram de la variant de la carretera N340 comprès entre el final de la variant Altafulla Torredembarra i el municipi de Tarragona (Tram.
250-01742/05). Tramesa a la Comissió. Termini de
25998
presentació d’esmenes.

Proposició no de llei sobre la millora
de la cobertura telefònica a Cava (Alt Urgell) (Tram.
250-01756/05). Tramesa a la Comissió. Termini de
26002
presentació d’esmenes.

Proposició no de llei sobre el tractament urbà de l’avinguda de la Gran Via, al municipi de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) (Tram.
250-01743/05). Tramesa a la Comissió. Termini de
25999
presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la reordenació de l’àmbit territorial adscrit a l’àrea bàsica de
salut de Cassà de la Selva (Gironès) (Tram. 25001744/05). Tramesa a la Comissió. Termini de pre25999
sentació d’esmenes.
Proposició no de llei de reconeixement
del dret de les poblacions indígenes a l’autodeterminació i de respecte a llurs sistemes tradicionals
de govern (Tram. 250-01746/05). Tramesa a la
25999
Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la creació
d’oficines de Servei Comú de Consignació de Rendes (Tram. 250-01747/05). Tramesa a la Comissió.
25999
Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre el retorn del
servei telefònic als territoris afectats pels incendis
(Tram. 250-01748/05). Tramesa a la Comissió.
26000
Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre el retard en
el pagament dels honoraris professionals derivats
de l’assistència jurídica gratuïta d’advocats i de procuradors (Tram. 250-01749/05). Tramesa a la Co26000
missió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre el control
de la pesca d’immadurs (Tram. 250-01750/05). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’es26000
menes.
Proposició no de llei sobre la modificació de l’article 4 de l’Ordre del 3 de febrer de 1998,
per la qual es regula el règim d’ajuts per al foment
dels mètodes de producció agrària en zones humi-

Proposició no de llei sobre la millora
de la carretera C-1412, de Benavent de Tremp a
Tremp (Pallars Jussà) (Tram. 250-01757/05). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’es26002
menes.
Proposició no de llei sobre la millora
de la carretera de Pinós a Santa Susanna
(Solsonès) (Tram. 250-01758/05). Tramesa a la
26002
Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la millora
de la carretera de Martinet de Cerdanya a Estana
(Cerdanya) (Tram. 250-01759/05). Tramesa a la
26002
Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la millora
de la carretera de Montellà a Bellver de Cerdanya
(Cerdanya) (Tram. 250-01760/05). Tramesa a la
26003
Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’augment
del descompte en el peatge del túnel del Cadí als
residents de les comarques de la Cerdanya, l’Alt
Urgell i el Berguedà (Tram. 250-01761/05). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esme26003
nes.
Proposició no de llei sobre la creació
d’una unitat de neurocirurgia a l’hospital Arnau de
Vilanova, de Lleida (Segrià) (Tram. 250-01762/05).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
26003
d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’equip
mèdic responsable dels avortaments legals a l’hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià) (Tram.
250-01763/05). Tramesa a la Comissió. Termini de
26003
presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’incompliment de la Resolució 469/V del Parlament de Catalunya, sobre la presentació al Parlament de propostes de modificació de normatives estatals relatives a la normalització plena de la llengua catala-
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na (Tram. 250-01764/05). Tramesa a la Comissió.
26004
Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre el restabliment de l’equilibri econòmic en les concessions
d’autopistes (Tram. 250-01765/05). Tramesa a la
26004
Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’equiparació immediata dels costos de la comunicació per
autopista dels ciutadans del Garraf amb els de la
resta d’àrees metropolitanes (Tram. 250-01766/05).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
26004
d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la instal·lació de pantalles de formigó en ambdues calçades
de l’autopista A-19 al seu pas per Sant Adrià de
Besòs i Badalona (Barcelonès) (Tram. 250-01767/
05). Tramesa a la Comissió. Termini de presenta26004
ció d’esmenes.
Proposició no de llei sobre el projecte
de cobriment del tram de la Gran Via entre Bac de
Roda i el barri de la Pau, a Barcelona (Tram. 25001768/05). Tramesa a la Comissió. Termini de pre26005
sentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre el procés
de privatització del Centre Informàtic de la Generalitat de Catalunya (Tram. 250-01769/05). Tramesa
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 26005
Proposició no de llei sobre la presència del català als jutjats (Tram. 250-01770/05). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’es26005
menes.
Proposició no de llei sobre la suspensió de les obres de la línia elèctrica entre Juià (Gironès) i Castell d’Aro (Baix Empordà) (Tram. 25001771/05). Tramesa a la Comissió. Termini de pre26005
sentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la senyalització turística (Tram. 250-01772/05). Tramesa a la
26006
Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la senyalització del Pla de l’Estany (Tram. 250-01773/05).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
26006
d’esmenes.
Proposició no de llei sobre actuacions
de restauració i de protecció de la vall d’Ull de Ter
(Ripollès) (Tram. 250-01774/05). Tramesa a la Co26006
missió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre el compliment de l’article 29 de la Llei 1/1998, de 7 de gener,
de política lingüística, referent als programes informàtics de traducció automàtica (Tram. 250-01775/
05). Tramesa a la Comissió. Termini de presenta26006
ció d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’establiment del Dia Internacional de la Catalunya Exterior (Tram. 250-01776/05). Tramesa a la Comissió.
26007
Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la instal·lació de pantalles d’insonorització al quilòmetre 133
de la carretera C-25, al seu pas per Manresa
26007
(Bages) (Tram. 250-01777/05). Presentació.

Proposició no de llei sobre la construcció de l’escola Taber, de Barcelona (Tram. 25026007
01778/05). Presentació.
Proposició no de llei sobre la construcció dels equipaments residencials per a gent gran
inclosos en el conveni signat amb l’Ajuntament de
Barcelona en matèria de serveis socials i benestar
26008
social (Tram. 250-01779/05). Presentació.
Proposició no de llei sobre l’establiment d’un marc de cooperació i de planificació conjunta amb altres administracions en matèria de serveis socials (Tram. 250-01780/05). Presentació. 26008
Proposició no de llei sobre el compliment de les previsions fetes en el Mapa escolar i en
el Pla plurianual d’inversions pel que fa a noves
construccions escolars de la ciutat de Barcelona
26009
(Tram. 250-01781/05). Presentació.
Proposició no de llei sobre el control
de les emissions de iodur d’argent a l’atmosfera
26009
(Tram. 250-01782/05). Presentació.
Proposició no de llei per la qual s’encomana a la Sindicatura de Comptes un informe de
fiscalització dels contractes subscrits pels instituts,
patronats i fundacions dependents de l’Ajuntament
de Barcelona amb les empreses del Grup Movilma
(Tram. 250-01783/05). Admissió a tràmit i tramesa
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 26010

3.10.30.

Debats generals

Debat sobre l’orientació política general del Consell Executiu (Tram. 255-00013/05). Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris. Propostes transaccionals a les propostes
26011
de resolució.
3.20.

Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els grups de menors en situació residencial d’il·legalitat i jurídicament desemparats (Tram. 30000435/05 i 301-00086/05). Presentació. Rectificació del text presentat. Tramitació pel procediment
26039
d’urgència.
Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els espais naturals catalogats en el Pla d’espais
d’interès natural (Tram. 300-00436/05). Presenta26040
ció.
Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’execució del Pla d’emergència nuclear de
26040
Tarragona (Tram. 300-00437/05). Presentació.
Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política hidràulica (Tram. 300-00438/05). Presen26040
tació.
Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la introducció en l’acció de govern dels criteris de
sostenibilitat ecològica (Tram. 300-00439/05). Pre26040
sentació.
Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel procediment d’urgència, sobre els menors
desemparats a Catalunya (Tram. 301-00083/05).
26041
Presentació.
Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel procediment d’urgència, sobre les mesu-
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res per a garantir els drets dels estrangers
extracomunitaris a Catalunya (Tram. 301-00084/
26041
05). Presentació.

4.53.

Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel procediment d’urgència, sobre els menors
immigrants desemparats (Tram. 301-00085/05).
26041
Presentació.

Compareixença del director d’informatius de Televisió de Catalunya, SA davant la Comissió de Control Parlamentari de l’Actuació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió perquè informi sobre la política d’informatius de Televisió de
26044
Catalunya (Tram. 357-00411/05). Sol·licitud.

4.
4.40.

INFORMACIÓ
Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans de la cambra

Delegació de funcions del president
26042
del Parlament. Resolució.
4.45.

Composició dels òrgans de la cambra

Composició de la Comissió de Política
26042
Cultural. Substitució d’un diputat del Grup Mixt.

4.50.

Compliment de resolucions i de
mocions

Control del compliment de la Moció
80/V del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració d’un informe dels resultats de les loteries gestionades per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes
(Tram. 340-00309/05). Informe relatiu al compli26042
ment de la Moció.
Control del compliment de la Resolució 495/V del Parlament de Catalunya, sobre la
instal·lació d’un armari per a cada alumne en els
centres escolars (Tram. 340-00504/05). Informe
26042
relatiu al compliment de la Resolució.
Control del compliment de la Resolució 518/V del Parlament de Catalunya, sobre l’establiment i la dotació econòmica d’una Ordre de
reequilibrament territorial que inclogui les comarques de Ponent (Tram. 340-00505/05). Informe re26043
latiu al compliment de la Resolució.
Control del compliment de la Resolució 506/V del Parlament de Catalunya, sobre el
desenvolupament del projecte turístic de la Muntanya de la Sal de Cardona (Bages) i de la resta
d’atractius turístics de la comarca (Tram. 34000506/05). Informe relatiu al compliment de la Re26043
solució.

4.53.15.

4.55.
4.55.15.

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

Activitat parlamentària
Convocatòries

Sessió plenària núm. 62, convocada
26044
per al dia 14 d’octubre de 1998.
4.70.
4.70.05.

Comunicacions del president de la
Generalitat i del Govern
Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Estats de desenvolupament i d’execució del Pressupost de la Generalitat de Catalunya
del 1998 el 30 de juny de 1998 (Tram. 334-00093/
26045
05). Presentació i tramesa a la Comissió.
Informe sobre l’evolució del dèficit i les
possibles desviacions pressupostàries el 31 de
març de 1998 (Tram. 334-00094/05). Presentació i
26046
tramesa a la Comissió.
4.87.
4.87.15.

Procediments davant el Tribunal
Constitucional
Qüestions d’inconstitucionalitat

Qüestió d’inconstitucionalitat núm.
3671/98 plantejada per la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, respecte a l’article 12 de la Llei de Catalunya
5/1987, de 4 d’abril, i a l’article únic de la Llei 26/
1991, de 13 de desembre (Tram. 382-00010/05).
Acord de compareixença del Parlament. Designa26046
ció de lletrats.
Qüestió d’inconstitucionalitat núm.
3730/98 plantejada per la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, respecte a l’article 12 de la Llei de Catalunya
5/1987, de 4 d’abril, i a l’article únic de la Llei 26/
1991, de 13 de desembre (Tram. 382-00011/05).
Acord de compareixença del Parlament. Designa26046
ció de lletrats.

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

Resolució 671/V del Parlament de Catalunya, sobre l’ampliació de l’espai
natural del cap de Santes Creus
Tram. 250-01468/05

1.10.

RESOLUCIONS

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 53, 23.09.1998, DSPC-C 350

Resolucions
Tram. 250-01436/05, 250-01437/05 i 250-01444/05

Correcció d’errades de publicació

Al BOPC núm. 325, del 5 d’octubre de 1998, a les pàg.
25764 i 25765.
On diu: «del G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds (IC - EC) »
Ha de dir: «del G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds (IC - EV) »

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL
La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 23 de setembre de 1998, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la inclusió del barranc de
l’Estany i el seu port natural en l’espai natural del cap
de Santes Creus, presentada pel Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV), juntament amb 1 altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV), (Tram. 25001468/05), i les esmenes presentades pel G. P. Popular
(Reg. 31902) i pel G. P. de Convergència i Unió (Reg.
32009).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució 670/V del Parlament de Catalunya, sobre la intervenció davant el
Govern de l’Estat per a assegurar les
inversions necessàries a l’Eix Pirinenc
Tram. 250-01429/05

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 53, 23.09.1998, DSPC-C 350

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL
La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 23 de setembre de 1998, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la intervenció davant del
Govern de l’Estat per a assegurar les inversions en l’eix
pirinenc necessàries per a concloure aquesta obra abans
de l’any 2004, presentada pel Sr. Joan M. Ganyet i
Solé, juntament amb 4 altres diputats del Grup Socialista al Parlament de Catalunya, (Tram. 250-01429/05),
i l’esmena presentada pel G. P. de Convergència i Unió
(Reg. 30990).

RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Promoure l’ampliació de l’espai natural del cap de
Santes Creus, a l’Ametlla de Mar (Baix Ebre), en direcció nord, seguint la línia de la costa, fins al port natural de l’Estany, incloses la zona batimètrica de 20 metres de fondària i, en la zona costanera, la zona
maritimoterrestre i l’àrea de servitud d’aquesta (100
metres), definida per la Llei de costes, i incloure en
aquesta ampliació el port natural i el barranc de l’Estany, fins a la delimitació de la zona maritimoterrestre
(domini públic) pel que fa a la zona terrestre, i a la zona
batimètrica de 20 metres pel que fa a la part marítima.
b) Dur a terme la delimitació definitiva de l’espai natural del cap de Santes Creus incloent-hi l’ampliació proposada.
Palau del Parlament, 23 de setembre de 1998
El secretari
El president de la Comissió
Salvador Esteve i Figueras
Josep M. Fabregat

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a intervenir
davant el Govern de l’Estat per a assegurar les inversions dels anys vinents a l’Eix Pirinenc (tram Xerallo Pont de Suert), amb l’objectiu de concloure les obres
abans de l’any 2004.
Palau del Parlament, 23 de setembre de 1998
El secretari
El president de la Comissió
Salvador Esteve i Figueras
Josep M. Fabregat
1.10.
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RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
Resolució 672/V del Parlament de Catalunya, sobre la senyalització de la
carretera comarcal B-212 al seu pas
pel terme municipal de Castellví de la
Marca (Alt Penedès)
Tram. 250-01472/05

a) Informar la Comissió de Política Territorial del Parlament dels estudis a què s’ha compromès el Govern
pel que fa a l’obra de construcció del túnel de Salau
(Pallars Sobirà).
b) Obrir negociacions amb el Govern de l’Estat perquè
cerqui a la Unió Europea el finançament per a construir
el túnel.

Adopció: Comissió de Política Territorial

Palau del Parlament, 23 de setembre de 1998

Sessió núm. 53, 23.09.1998, DSPC-C 350

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

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

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 23 de setembre de 1998, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la correcta senyalització de
la carretera comarcal B-212, al seu pas pel terme municipal de Castellví de la Marca (Alt Penedès), presentada pel Grup Parlamentari Popular, (Tram. 250-01472/
05), i l’esmena presentada pel G. P. de Convergència i
Unió (Reg. 32007).

Resolució 674/V del Parlament de Catalunya, sobre l’acord de formulació
del Pla territorial parcial de les comarques centrals

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

Tram. 250-01489/05

Adopció: Comissió de Política Territorial

RESOLUCIÓ

Sessió núm. 53, 23.09.1998, DSPC-C 350

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fer un estudi de senyalització de la carretera comarcal B-212.
b) Aplicar les conclusions d’aquest estudi en el tram de
la carretera del terme municipal de Castellví de la Marca (Alt Penedès).
Palau del Parlament, 23 de setembre de 1998
El secretari
El president de la Comissió
Salvador Esteve i Figueras
Josep M. Fabregat

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL
La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 23 de setembre de 1998, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre l’elaboració del Pla territorial parcial de les comarques centrals, presentada pel Sr.
Josep Huguet i Biosca, juntament amb 4 altres diputats
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, (Tram. 250-01489/05), i l’esmena presentada
pel G. P. de Convergència i Unió (Reg. 32013).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
RESOLUCIÓ

Resolució 673/V del Parlament de Catalunya, sobre la construcció del túnel
de Salau (Pallars Sobirà)
Tram. 250-01484/05

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 53, 23.09.1998, DSPC-C 350

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL
La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 23 de setembre de 1998, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre els estudis previstos en relació amb la construcció del túnel de Salau (Pallars
Sobirà), presentada pel Grup Parlamentari Popular, juntament amb 2 altres diputats del Grup Parlamentari
Popular (Tram. 250-01484/05).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Prendre l’acord de formulació del Pla territorial parcial de les comarques centrals, d’acord amb el que disposa l’article 14 de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política territorial, un cop acabats els treballs
dels plans territorials de la Regió Metropolitana i de les
Terres de l’Ebre.
b) Iniciar, mentre no s’acabin els plans indicats en
l’apartat a, els estudis dels plans territorials de l’Anoia, d’Osona i del Bages, a partir dels plans directors de
coordinació per als sistemes urbans centrals de l’entorn
d’Igualada, de Vic i de Manresa.
Palau del Parlament, 23 de setembre de 1998
El secretari
El president de la Comissió
Salvador Esteve i Figueras
Josep M. Fabregat
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Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
RESOLUCIÓ
Resolució 675/V del Parlament de Catalunya, sobre la col·locació de panells
informatius a l’Eix Transversal, per a
anunciar zones o productes d’interès
de les comarques per les quals passa
Tram. 250-01577/05

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 53, 23.09.1998, DSPC-C 350

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar
un pla d’instal·lació, de coordinació i de millora de les
centrals integrades de mercaderies que permeti la integració de les xarxes de transport viari i ferroviari, en
l’elaboració del qual han de participar les administracions locals implicades i el sector del transport.
Palau del Parlament, 23 de setembre de 1998
El secretari
El president de la Comissió
Salvador Esteve i Figueras
Josep M. Fabregat

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL
La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 23 de setembre de 1998, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la col·locació a l’Eix Transversal de panells indicadors de les zones o productes
d’interès de les comarques per on passa, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, juntament amb 4 altres diputats del Grup Parlamentari Popular, (Tram. 25001577/05), i les esmenes presentades pel G. P. de Convergència i Unió (Reg. 34861).

Resolució 677/V del Parlament de Catalunya, sobre la millora de l’enllumenat i la reducció de peatges als túnels
del Garraf
Tram. 250-01492/05

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

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 53, 23.09.1998, DSPC-C 350

RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a col·locar,
en els exercicis de 1998 i 1999, panells informatius
amb els logotips pertinents al llarg de l’Eix Transversal,
per a anunciar una zona o un producte d’interès cultural, turístic, lúdic, vitivinícola i similars de les diferents
comarques per les quals passa.
Palau del Parlament, 23 de setembre de 1998
El secretari
El president de la Comissió
Salvador Esteve i Figueras
Josep M. Fabregat

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL
La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 23 de setembre de 1998, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la millora de l’autopista A16 i la reducció del peatge per als residents de la comarca del Garraf, presentada pel Grup Parlamentari Popular, juntament amb 1 altre diputat del Grup Parlamentari Popular, (Tram. 250-01492/05), i les esmenes presentades pel G. P. de Convergència i Unió (Reg.
32003).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució 676/V del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració d’un pla
d’instal·lació, de coordinació i de millora de centrals integrades de mercaderies
Tram. 250-01490/05

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 53, 23.09.1998, DSPC-C 350

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL
La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 23 de setembre de 1998, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un pla
d’instal·lació, coordinació i millora de centrals integrals
de mercaderies a Lleida (Segrià), Manresa (Bages), Vic
(Osona) i Girona, presentada pel Sr. Josep Huguet i
Biosca, juntament amb 4 altres diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya,
(Tram. 250-01490/05).

RESOLUCIÓ
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a emprendre converses amb la concessionària dels túnels del
Garraf, per a millorar l’enllumenat de les dues sortides
de l’autopista a Sitges.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a sotmetre a l’estudi de l’equip de treball de reordenació de
peatges creat per la Resolució 252/V del Parlament:
a) La viabilitat d’aplicar descomptes en períodes
d’obres de millora dels túnels del Garraf.
b) La viabilitat de fer una rebaixa del preu del peatge
als residents de la comarca del Garraf.
Palau del Parlament, 23 de setembre de 1998
El secretari
El president de la Comissió
Salvador Esteve i Figueras
Josep M. Fabregat
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dels drets humans, ratifica un cop més el dret del poble
català a determinar lliurement el seu futur com a poble,
en pau, democràcia i solidaritat.
Resolució 678/V del Parlament de Catalunya, sobre la construcció de pantalles d’insonorització a l’autopista A-16
Tram. 250-01506/05

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 53, 23.09.1998, DSPC-C 350

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL
La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 23 de setembre de 1998, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la construcció de pantalles
d’insonorització a l’autopista A-16, al seu pas per
Castelldefels (Baix Llobregat), presentada pel Grup
Mixt, juntament amb 1 altre diputat del Grup Mixt,
(Tram. 250-01506/05).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a portar a
terme, dins l’any 1998, l’acord de construir uns apantallaments suplementaris d’insonorització a l’autopista A-16, entre els punts quilomètrics 13,320 i 14,320,
14,950 i 15,400, i 14,400 i 14,800.
Palau del Parlament, 23 de setembre de 1998
El secretari
El president de la Comissió
Salvador Esteve i Figueras
Josep M. Fabregat

Resolució 679/V del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del Consell Executiu
Tram. 255-00013/05

Adopció: Ple del Parlament
Sessió núm. 61, 01.10.1998, DSPC-P 91

PLE DEL PARLAMENT
El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 1 d’octubre de 1998, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris, subsegüents al debat
sobre l’orientació política general del Consell Executiu.
Finalment, el Ple del Parlament, d’acord amb el que
disposa l’article 124 del Reglament, ha adoptat la següent
RESOLUCIÓ
I. Organització i administració de la Generalitat i govern local
I.I. Autogovern
1. El Parlament de Catalunya, en el marc de la celebració del cinquantè aniversari de la Declaració universal

2. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de
fer efectiu un pacte d’Estat que retrobi l’esperit estatutari de la bilateralitat en les relacions amb l’Estat.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a orientar la seva política cap a la simplificació i la reducció
del nombre d’administracions actuants a Catalunya, en
l’Administració de la Generalitat i en la local, amb
l’objectiu d’assolir una vertebració del territori més tramada i un desenvolupament econòmic i social més clar,
de manera que es determini favorable a l’exercici de la
iniciativa legislativa prevista per la Llei 5/1987, del 4
d’abril, del règim provisional de les competències de
les diputacions provincials, per a fer possible la consecució de la província única, i, transitòriament, a traspassar les competències de les diputacions provincials a la
resta dels ens locals.
I.II. Competències i traspassos
1. El Parlament de Catalunya manifesta que el procediment establert per l’article 150.2 de la Constitució espanyola, perquè l’Estat pugui transferir les seves competències a la Generalitat, constitueix una via adequada per a la consecució a curt termini d’un ampli aprofundiment de l’autogovern de Catalunya i evitar així
l’homogeneïtzació progressiva del model actual d’estat de les autonomies.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a agilitar
les gestions i a desplegar les iniciatives necessàries per
a obtenir a curt termini el traspàs de totes les competències pendents i completar així el compliment del marc
competencial establert per l’Estatut d’autonomia.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar al Govern de l’Estat, de conformitat amb l’article
48.2 de l’Estatut d’autonomia, el reconeixement
competencial per a:
a) Establir els criteris de distribució dels ingressos provinents de l’Estat d’acord amb la legislació i l’ordenació territorial de què s’ha dotat Catalunya.
b) Seleccionar les actuacions en matèria de cooperació
local a finançar amb càrrec als fons comunitaris i fer el
seguiment i la gestió econòmica de llur execució.
I.III. Administració local
1. El Parlament de Catalunya, davant la necessitat de
definir i equilibrar les competències i el finançament
dels ajuntaments, insta el Govern a impulsar la constitució de la Mesa Tripartida, amb representants del Govern de l’Estat, del Govern de la Generalitat i de les
entitats municipalistes.
2. El Parlament de Catalunya, davant les mancances
dels ajuntaments, insta el Govern a iniciar les negociacions amb totes les forces polítiques amb representació parlamentària per a impulsar el pacte local de Catalunya.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar un projecte de llei per a atorgar competències sobre
l’ordenació del territori i sobre urbanisme als consells
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comarcals, tal com estableix la Llei 6/1987, del 4
d’abril, de l’organització comarcal de Catalunya.
I.IV. Unió Europea
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a
terme els tràmits adequats per a arribar a la institucionalització de la presència de la Generalitat en els organismes de la Unió Europea, de manera no inferior a la
ja establerta per estats europeus de base federal.

II.IV. Seguretat ciutadana i governació
El Parlament de Catalunya insta el Govern a procedir,
d’una manera continuada i sistemàtica, a la renovació
i la modernització dels mitjans tècnics i materials de
què disposen els bombers de la Generalitat.
III. Economia, finances i pressupost
III.I. Finançament

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Prioritzar la creació de l’ocupació, l’adaptació tecnològica, la millora de la formació i l’equilibri territorial
en els programes cofinançats pels fons europeus, en el
marc de l’Agenda 2000.
b) Convocar les entitats municipalistes, els sectors econòmics i les centrals sindicals més representatives per
a aconseguir un consens que permeti defensar amb més
força les mesures que convindria que recollís la reforma dels fons estructurals i els de cohesió de la Unió
Europea per al període 2000-2006.
II. Justícia, dret i seguretat ciutadana
II.I. Administració de justícia
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar el traspàs complet de tot el personal al servei de
l’Administració de justícia.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dotar de
personal suficient l’Administració de justícia de Catalunya i, en particular, els jutjats civils, de manera que
cadascun d’ells pugui fer la seva tasca de manera eficient i ràpida.
II. II. Protecció i tutela de menors

1. El Parlament de Catalunya:
a) Manifesta la persistència de la situació de tracte econòmic injust per a Catalunya que produeix el sistema
actual de finançament, la qual cosa amenaça el manteniment de la competitivitat, la sostenibilitat de l’estat
del benestar i, fins i tot, la mateixa autonomia de Catalunya, i vulnera, a més, l’esperit que informa l’article
138 de la Constitució.
b) Insta el Govern, en conseqüència, a situar com a primera prioritat a partir de l’any 2000-2001 la revisió del
sistema actual de finançament, de manera que en el
període següent la Generalitat recapti tots els tributs i el
dèficit fiscal es redueixi fins arribar al nivell més usual de les regions més desenvolupades d’Europa.
2. El Parlament de Catalunya declara que la consecució
d’un nou sistema de finançament més just és prioritari
per al futur del país i el benestar dels seus ciutadans, i
insta el Govern a treballar i reivindicar, fermament, un
conveni tributari propi.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Promoure el consens de tots els grups parlamentaris
per a definir les característiques del nou model de finançament.

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a implicar totes les institucions competents en la recerca de
solucions per a la problemàtica en la qual es troben els
menors immigrats, especialment els que es troben en
situacions anàlogues al desemparament.

b) Promoure, davant el Govern de l’Estat, les actuacions necessàries per a impulsar el compliment de les
mocions aprovades pel Parlament de l’Estat que demanen la confecció d’un estudi que avaluï les balances
fiscals de les diferents comunitats de l’Estat.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern, en exercici de les seves competències exclusives en matèria de
protecció i tutela de menors, a adoptar mesures efectives i amb caràcter immediat, en col·laboració amb els
ens locals, els cossos de policia, la Delegació del Govern de l’Estat i les organitzacions socials implicades,
per a resoldre la situació en què es troben els col·lectius
de joves magribins indocumentats a les ciutats de
Barcelona i de Santa Coloma de Gramenet, entre altres.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a avançar
en la millora del sistema de finançament de Catalunya,
amb l’aprofundiment dels principis de coresponsabilitat
fiscal, d’autonomia financera, de suficiència i de solidaritat.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i presentar a la Comissió de Política Social, en un
termini màxim de tres mesos, un informe sobre les
mancances materials i personals que impedeixen de
resoldre la problemàtica dels menors immigrats en situació de desemparament que es troben a Catalunya.
II.III. Dret civil
El Parlament de Catalunya insta el Govern a esgotar les
competències que reconeix a la Generalitat l’article 9.2
de l’Estatut d’autonomia, pel que fa a l’exercici de la
iniciativa legislativa en matèria de codificació del dret
patrimonial de Catalunya.

5. El Parlament de Catalunya:
a) Manifesta la conveniència que en la Comissió d’Estudi sobre el Concert Econòmic, com a via adequada
del finançament de Catalunya, es cerqui l’acord màxim
entre les forces parlamentàries per a millorar el sistema
de finançament i reduir el dèficit fiscal elevat que pateix
Catalunya.
b) Insta el Govern a presentar en el si de la Comissió
d’Estudi sobre el Concert Econòmic un estudi per a
l’establiment d’un pacte fiscal bilateral Catalunya-Estat, que signifiqui la recaptació per la Generalitat de tots
els impostos, amb la capacitat normativa corresponent.
III.II. Endeutament
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a emprendre les accions que calguin per a fer pública la realitat
del dèficit fiscal de Catalunya i reclamar el compliment
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de l’apartat 1.4 de la Resolució 409/V, del 17 d’octubre
de 1997.

V. Agricultura, ramaderia i pesca

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, en el termini més breu possible, la situació d’endeutament consolidat per departaments, organismes i empreses públiques.

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir les aportacions a les línies de cofinançament tant de
l’Estat com de la Unió Europea pel que fa als aspectes
agraris, ramaders i pesquers.

V.I. Desenvolupament agrari i rural

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
IV. Indústria, energia, comerç i turisme
IV.I. Indústria
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a augmentar les dotacions destinades a la millora de l’economia productiva de les direccions generals de Comerç i
Turisme, per a impulsar els sectors productius de l’economia catalana, concretats en les petites i mitjanes
empreses.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar adaptant progressivament la política d’internacionalització, des d’una política centrada en les exportacions
i la captació de la inversió estrangera cap a una política de projecció de les empreses catalanes a l’exterior,
i fomentar-ne les activitats productives arreu del món i
la participació en projectes de cooperació internacional
a tots els nivells.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a portar
a terme les accions necessàries per a incrementar les
polítiques dirigides a millorar la formació de les petites i mitjanes empreses, davant la immediata entrada en
circulació de l’euro.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Adoptar mesures efectives de suport al sector de la
indústria de l’audiovisual a Catalunya.
b) Considerar com a línia prioritària en la política de
crèdit públic les actuacions relatives a les indústries
audiovisuals catalanes.

a) Informar aquest Parlament, per mitjà de la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, sobre el Pla de regadius, que es preveu executar fins al 2025, i la previsió
d’aportació financera de les administracions i dels particulars interessats.
b) Convocar de manera immediata les eleccions a cambres agràries, en compliment de la Llei 18/1985, que
les regula, i de l’acord assolit per la Taula de Concertació Agrària.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a augmentar les dotacions de les direccions generals d’Estructures
Agràries i d’Indústries Agroalimentàries destinades a
impulsar els sectors productius de l’agricultura.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a desenvolupar harmònicament el sector agroalimentari, fomentant el cooperativisme de producció, transformació
i distribució, i a dur a terme les accions necessàries per
a desenvolupar l’agricultura ecològica i la seva diversificació territorial.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir,
amb l’objectiu de mantenir i consolidar la població
rural, un pla de desenvolupament integral, destinat a les
zones de muntanya i desfavorides, amb mesures sectorials i zonals específiques, per a contribuir a la millora
de la renda i a una diversificació més gran de l’activitat econòmica.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a concertar amb el Govern de l’Estat l’acord sobre el finançament del canal Segarra-Garrigues.

IV.II. Energia

V.II. Política forestal

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar
un nou pla estratègic de l’energia que abordi les qüestions de la competència entre fonts d’energia i entre
proveïdors, el nou marc de distribució, les noves exigències de qualitat de subministrament, el foment de
l’estalvi i de les energies renovables, i l’assoliment dels
compromisos de reducció d’emissions.

El Parlament de Catalunya reitera que la millor política de lluita contra els incendis forestals és la de prevenció de les causes que els originen i, en aquest sentit,
insta el Govern a presentar, juntament amb els pressupostos per al 1999, un programa específic de prevenció
d’incendis forestals que doni compliment als apartats
corresponents de la Resolució 653/V, del 5 d’agost de
1998, sobre la política general del Govern en relació
amb la prevenció i l’extinció d’incendis a Catalunya,
arran dels incendis forestals produïts els dies 18, 19, 20
i 21 de juliol de 1998.

IV.III. Comerç
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern, en col·laboració amb les entitats més representatives del sector i amb l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, a elaborar i presentar,
en el termini de sis mesos, a la Comissió d’Indústria,
Energia, Comerç i Turisme un cens del comerç de Catalunya.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar mesures de foment i augmentar el nombre de convenis de dinamització del comerç urbà, tant a nivell
global, de ciutats intermèdies, com particular, de barris
concrets.

V.III. Pesca
El Parlament de Catalunya insta el Govern a prendre les
mesures necessàries per a protegir el sector pesquer i,
molt especialment, a:
a) Preparar un pla de pesca on es recullin mesures de
preservació del fons marí i dels recursos pesquers, i
també les mesures necessàries per a avançar en l’ordenació del sector, amb l’objectiu d’assegurar una explotació sostenible dels recursos pesquers.
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b) Seguir les gestions pertinents davant el Govern de
l’Estat per a aconseguir la delegació de les plenes competències en matèria de pesca que permetin la simplificació i la claredat de la gestió dels recursos pesquers
de Catalunya.
c) Donar impuls al ple funcionament de la Mesa Sectorial de la Pesca, per a donar compliment a diverses
resolucions aprovades per aquest Parlament relatives a
l’establiment de vedes biològiques que permetin el
desenvolupament sostenible dels recursos pesquers a
Catalunya.
d) Controlar intensament la pesca d’immadurs, molt
especialment a nivell de barques i llotges, tot destinant
personal tècnic qualificat que pugui controlar el peix
abans de subhastar-lo en llotja.

VI. Política territorial
VI.I. Equilibri territorial
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar
suport a la política d’equilibri territorial en actuacions
de creació d’activitat econòmica adaptades i optimitzades d’acord amb les característiques endògenes de cada
territori, és a dir, dissenyades per aprofitar les potencialitats específiques de cada localitat, ja siguin agrícoles,
industrials, comercials o turístiques, de manera que
generin oportunitats en tot el territori, per a garantir una
qualitat de vida alta, independentment de la localització.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a destinar
els recursos necessaris als diferents departaments per a
obtenir un major equilibri del territori, posant especial
èmfasi en les comarques de l’interior més deprimides.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a actualitzar els plans comarcals de muntanya.
VI.II. Obres públiques i urbanisme
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar
la redacció, al llarg del proper exercici 1999, de plans
parcials territorials.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar a la Comissió de Política Territorial, en el termini
màxim de sis mesos, un pla d’inversions per a
infraestructures viàries comarcals en els propers quatre
anys, per a millorar l’equilibri territorial de Catalunya.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir
les previsions quant als terminis del pagament d’obres
públiques contractades a Catalunya, tal com estableix
la Llei de l’Estat 13/1995, del 18 de maig, de contractes de les administracions públiques.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a executar tot el Pla de sanejament pel que fa a la construcció
de depuradores en poblacions de més de dos mil habitants, al llarg de l’any 2001.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar a la Comissió de Política Territorial, en el termini
màxim de nou mesos, el Pla parcial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

VI.III. Transports i comunicacions
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les
gestions oportunes davant el Govern de l’Estat perquè
creï una ponència en el si de la Comissió
d’Infraestructures per a estudiar, en un termini de tres
mesos, les mesures necessàries per a la distribució territorial del cost dels peatges actuals en tot l’Estat.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a intensificar les gestions per a acordar amb el Govern de l’Estat el conveni de finançament dels serveis de transport
metropolità, tot incloent en aquest conveni el finançament de les empreses públiques Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), i dels serveis de gestió directa, i també a impulsar els nous avenços en la integració
tarifària del sistema de transport metropolità.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar els projectes d’ampliació i de millora de tota la xarxa viària que es troba catalogada dins la xarxa de carreteres internacionals, en especial tot el traçat de l’E-9,
C-1411.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure
en el Pla de carreteres de la Generalitat per al proper
quinquenni el projecte d’execució de la carretera C243, concretament el tram Martorell - Sant Sadurní
d’Anoia, a la vall del riu Anoia, per a comunicar el Baix
Llobregat amb l’Alt Penedès, inclòs en la xarxa arterial
metropolitana.
VI.IV. Habitatge
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a planificar el desenvolupament social i territorial de les polítiques d’accés a l’habitatge, tant per adquisició com per
lloguer, en concert amb els agents socials –com ara els
promotors, les cooperatives i els consumidors– i les
institucions, especialment les de l’àmbit local, i amb els
criteris prioritaris de reequilibrament social i territorial i de sostenibilitat, a fi de promoure:
a) La creació d’habitatge de protecció oficial
especialment dirigit als sectors socials amb ingressos
inferiors als 2 milions i mig de pessetes.
b) L’accés dels joves a l’habitatge per mitjà del lloguer
i la compra.
c) La creació de residències assistides per a la tercera
edat.
d) L’augment i la millora del parc d’habitatges de lloguer i la rehabilitació d’habitatges mitjançant bonificacions fiscals.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a potenciar l’habitatge social d’acció pública en règim de lloguer, en especial el destinat a parelles joves, mitjançant
convenis amb les corporacions locals.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar i fomentar la recerca de la industrialització en el
procés constructiu dels habitatges, per tal d’abaratir la
despesa i obtenir com a resultat final la reducció del
preu dels habitatges, sobretot de caire social.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar promovent iniciatives urbanístiques de construcció
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d’habitatge en els teixits històrics de les ciutats, per tal
d’evitar-ne la despoblació i reactivar-ne la integració
econòmica i social en la resta del nucli urbà.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir en
compte, en el Pla d’habitatge i en les promocions d’habitatge públic, els criteris de desenvolupament sostenible, concretats en l’afavoriment de la construcció d’habitatges segons els criteris de l’arquitectura bioclimàtica, amb criteris d’estalvi en l’ús de l’aigua i de l’energia, de consum responsable i de minimització, selecció
i reciclatge de residus.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a aplicar,
en el Pla d’habitatge i en les promocions d’habitatge
públic, els criteris de desenvolupament sostenible següents:
a) Construir habitatges seguint els criteris de l’arquitectura bioclimàtica.
b) Construir habitatges d’acord amb el criteri d’estalvi
en l’ús de l’aigua i l’energia, amb la utilització d’energies renovables, la incorporació de captadors d’energia
solar i el foment de l’aïllament tèrmic.
c) Planificar l’ús dels habitatges d’acord amb els criteris de mobilitat sostenible, potenciant l’ús del transport
públic.
VI.V. Medi ambient
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear un
consell assessor en matèria de medi ambient, de caràcter consultiu, amb participació de persones de prestigi
reconegut, i a fer públic anualment un informe sobre
l’estat del medi ambient a Catalunya.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Orientar la seva acció en matèria mediambiental de
manera que es garanteixin la preservació de l’equilibri
ecològic i el respecte als valors naturals, amb la gestió
adequada de les zones del Pla d’espais d’interès natural (PEIN), la protecció dels espais periurbans, dels
corredors biològics i d’altres àmbits que en garanteixin
la biodiversitat, i l’establiment de programes curosos
per a la prevenció d’incendis.
b) Impulsar una política destinada a reduir la càrrega
contaminant en les zones d’alta vulnerabilitat atmosfèrica.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a destinar
els recursos econòmics suficients per a garantir el funcionament dels parcs naturals de Catalunya i a incloure criteris de superfície i d’extensió a l’hora de finançar-los.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a
reelaborar la política hidràulica de manera que tendeixi a la sostenibilitat, a partir dels criteris següents:
a) Considerar la conca hidrogràfica com una unitat
única.

e) Fomentar l’estalvi i l’eficiència en la gestió de l’aigua i la reutilització de les aigües depurades.
f) Protegir els perímetres dels aqüífers i de les zones
humides i controlar les perforacions de pous i pous
cecs.
5. El Parlament de Catalunya, en relació amb el Conveni d’infraestructures i medi ambient del delta del
Llobregat, insta el Govern a:
a) Garantir, amb el màxim rigor, la preservació de
l’equilibri ecològic i el respecte als valors naturals del
territori afectat.
b) Valorar els diferents impactes territorials i atmosfèrics, i definir i aplicar les mesures correctores que corresponguin.
c) Reclamar la redacció i l’execució dels projectes
mediambientals del Pla especial d’ordenació d’espais
litorals, el Pla de regeneració de costes i el Pla especial de protecció dels espais d’interès natural (PEIN).
VII. Política cultural
VII.I. Política lingüística
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar el procés d’aplicació i desplegament de la Llei 1/
1998, del 7 de gener, de política lingüística, d’una manera concertada i progressiva, amb el ritme positiu amb
què ho ha fet en els primers vuit mesos d’aplicació.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a vetllar
per la protecció de la unitat del català i a fomentar-ne
l’ús i la projecció exterior i la intercomunicació regular i natural entre les distintes variants.
VII.II. Ensenyament
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar el Projecte de planificació de l’educació de les persones adultes, d’acord amb la Moció 84/V, del 26 de
febrer, sobre l’educació i la formació d’adults.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprofundir en totes les estratègies educatives que millorin
l’atenció a la diversitat dels alumnes, especialment les
que es produeixen com a conseqüència de situacions de
marginació social, d’origen cultural diferent o de desequilibris econòmics. Per aconseguir la integració
d’aquests alumnes cal assegurar un bon acolliment en
el medi escolar, la informació en idiomes comprensibles per als nouvinguts i l’orientació cap als centres
amb més recursos d’atenció a la diversitat, tot respectant-ne el dret d’elecció de centre.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern, d’acord
amb els organismes estatals corresponents, a garantir
els lectorats de català a les universitats d’arreu del món
que han demostrat interès envers l’ensenyament del
català.

c) Unificar el cicle de l’aigua en el Departament de
Medi Ambient.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a incrementar amb fons propis els fons transferits per l’Estat
en matèria de beques universitàries, a partir del moment
en què es faci efectiu el traspàs d’aquesta competència.

d) Garantir la participació pública i del conjunt de la
societat en els processos de decisió corresponents.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar un informe sobre els resultats de l’aplicació de la

b) Garantir la continuïtat del cicle hidrològic.
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reforma educativa pel que fa a la formació en els valors
de la igualtat entre gèneres, la tolerància, la
multiculturalitat i la pau.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar, d’acord amb les previsions del Mapa escolar de
Catalunya, l’aprovació d’un nou encàrrec d’obres en
centres docents a l’empresa Gestió d’Infraestructures,
SA (GISA).
7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a
terme les actuacions necessàries per a donar a conèixer
i promoure d’una manera eficaç la nova formació professional i les grans possibilitats laborals que té dins la
societat, especialment entre els estudiants de secundària obligatòria i llurs famílies.
8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar la creació, en uns supòsits determinats, de la figura
dels auxiliars no docents, que donin suport al professorat de primària i de secundària, amb la finalitat de poder millorar les condicions professionals dels docents
i, per tant, llur dedicació educativa.
9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a avançar
en el grau d’autonomia dels centres, de manera que
llurs equips directius tinguin la màxima flexibilitat en
les qüestions organitzatives, amb la finalitat d’adaptar
el centre a les necessitats de l’entorn i de l’alumnat.
10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar la possibilitat de promoure fórmules perquè, després de consultar els sectors implicats, es puguin dur a
terme polítiques de guarderia i de llars d’infants de zero
a tres anys, per a possibilitar una oferta especialment
dirigida a donar resposta a les demandes de les economies familiars més febles, amb la participació de les
corporacions locals.
11. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fer una campanya d’informació dels cicles formatius
de la formació professional perquè la societat de Catalunya conegui la nova oferta de formació professional
i en valori la importància per a l’ocupació i per al futur
econòmic de Catalunya.
b) Incrementar l’oferta específica de programes de garantia social que responguin a la funció recuperadora i
d’inserció laboral per als nois i noies que no han obtingut el títol de graduat en educació secundària.
VII.III. Cultura
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a prendre
les mesures normatives i pressupostàries necessàries
per a permetre la reactivació de les indústries de la cultura a Catalunya, com a garantia de futur per a la continuïtat de la cultura catalana en un marc internacional
d’interculturalitat i d’innovació tecnològica.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure les mesures adequades que facin possible ordenar, racionalitzar i impulsar les arts de l’espectacle, tot
cercant la col·laboració amb les diferents administracions que intervenen en aquest àmbit i el consens amb els
professionals del sector.

VIII. Política social
VIII.I. Treball
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir
la Resolució 409/V, del 17 d’octubre de 1997, sobre
l’orientació política general del Consell Executiu, pel
que fa a la creació del Consell de Treball, Econòmic i
Social.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a
constituir el Consell de Treball, Econòmic i Social, a fi
de donar compliment a la Llei 3/1997, del 16 de maig,
de creació del Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya, que n’establia la constitució en un termini
màxim de quatre mesos.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir
el Pla de formació ocupacional per al 1999, segons els
criteris següents:
a) Objectivitat en la definició dels objectius.
b) Transparència en l’assignació dels recursos.
c) Seguretat jurídica en els processos administratius.
d) Participació de les administracions locals i les organitzacions empresarials, sindicals i de l’economia social en la definició dels objectius i en la gestió del Pla.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir
un pla de foment de l’ocupació per a l’any 1999 per a
afavorir la inserció en el món laboral, en igualtat de
drets i condicions, dels col·lectius amb més risc d’exclusió social –dones, persones de més de quaranta-cinc
anys, persones amb discapacitats físiques, psíquiques o
sensorials amb dèficits formatius i similars– i fomentar
l’esperit empresarial, amb especial atenció a les petites
i mitjanes empreses i l’economia social.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a desenvolupar, amb les dotacions pressupostàries necessàries,
la Llei de l’Estat 31/1995, del 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i el Pla de prevenció de riscos
laborals, aprovat el 30 de maig de 1995 pel Consell
Català de Seguretat i Salut Laboral, i a exercir les competències i a prestar els serveis corresponents de la
Generalitat, atès l’índex elevat de sinistralitat laboral.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a desenvolupar tots els punts del Pacte per l’ocupació a Catalunya 1998-2000, signat el 13 de maig de 1998 amb els
agents socials, i a evitar-ne retards en l’execució.
7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a incrementar en els propers exercicis pressupostaris les polítiques de formació ocupacional, amb l’objectiu d’afavorir la creació de nous llocs de treball.
VIII.II. Sanitat
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Portar a terme el desplegament definitiu de la reforma de l’atenció primària a Catalunya.
b) Continuar el desplegament de la reforma de l’atenció primària de salut, per a poder-la finalitzar com a
màxim l’any 2002.
1.10.
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c) Continuar treballant per reduir el temps màxim d’espera per a les intervencions quirúrgiques més prevalents i els recanvis protèsics.
d) Portar a terme campanyes d’informació sobre els
medicaments genèrics, destinades als usuaris de la sanitat.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar l’aplicació de mesures d’estalvi en l’àmbit sanitari,
d’acord amb una política farmacèutica que potenciï els
medicaments genèrics, l’establiment de preus de referència i altres actuacions tendents a la reducció i a la
racionalització de la despesa farmacèutica.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a incrementar les dotacions dels equips d’atenció primària,
amb l’objectiu de millorar l’eficàcia i la qualitat dels
serveis sanitaris.
VIII.III. Polítiques d’atenció social
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Destacar el paper de les famílies en la nostra societat, com a element imprescindible en la lluita contra
l’eradicació de la pobresa i contra l’exclusió social.
b) Presentar, en el termini màxim de nou mesos, el projecte de llei sobre el suport a les famílies.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a concretar i a aprofundir les mesures de suport a les famílies,
d’acord amb el Pla integral aprovat pel Govern l’any
1993, i a promoure davant el Govern de l’Estat les polítiques que en depenen.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar en
marxa d’una manera immediata la plena aplicació del
Protocol interdepartamental d’atenció a la dona maltractada.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar treballant per la integració en la societat de les persones afectades per alguna disminució, amb programes
d’actuació per a promoure l’accés d’aquestes persones
al món del treball.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar a la Comissió de Política Social, en el termini de sis
mesos, les propostes de futur pel que fa a les persones
grans i a les persones discapacitades, en relació amb la
coordinació de nous projectes en aquests àmbits amb la
resta d’administracions i amb la societat civil, tant pel
que fa a les institucions sense afany de lucre com a les
d’iniciativa privada.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar
i a presentar una actualització dels indicadors de necessitat, en termes quantitatius i qualitatius, pel que fa a les
persones grans i a llurs famílies, i a les persones grans que
viuen soles, especialment les dones grans.
7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprofundir en el pla gerontològic, per a pal·liar-ne les mancances i per a oferir l’atenció adequada als malalts
d’Alzheimer i llurs familiars.
8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fer, juntament amb la Federació de Municipis de
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis –atès

que és l’Administració local qui en té les competències, d’acord amb la normativa vigent–, la revisió i l’actualització de l’atenció domiciliària, per a ampliar-la al
nivell que el país necessita.
b) Desenvolupar el Pla integral de suport a les famílies, prioritzant els ajuts a les famílies que tenen a llur
càrrec persones grans discapacitades.
c) Impulsar la formació en atenció geriàtrica especialitzada i individualitzada per a la gent gran.
VIII.IV. Polítiques de lluita contra la pobresa, la discriminació i l’exclusió social
1. El Parlament de Catalunya, atès que es commemora
el cinquantè aniversari de la Declaració universal dels
drets humans, insta el Govern a intensificar i a millorar
l’eficàcia dels programes de lluita contra la pobresa i
l’exclusió social, per a garantir, des de la solidaritat, la
dignitat de les persones i la millora de llur qualitat de
vida.
2. El Parlament de Catalunya condemna i rebutja tota
manifestació de racisme i xenofòbia. Alhora, insta el
Govern a:
a) Intensificar la lluita contra totes les formes de discriminació social, amb l’aplicació estricta de les mocions,
aprovades per unanimitat per aquest Parlament, per a
garantir els drets de totes les persones, amb una atenció
especial als treballadors i treballadores extracomunitaris.
b) Reforçar tot el conjunt d’actuacions en l’àmbit de les
polítiques de benestar social, per a millorar el nivell de
vida dels conciutadans i prevenir l’exclusió social.
c) Fomentar els valors de la solidaritat i de la tolerància com a pilars per a construir la nostra societat.
d) Impulsar l’elaboració d’una legislació que afavoreixi
la integració de les persones immigrades i, alhora, rebutjar qualsevol mesura legislativa contra les persones
que gaudeixen, a tot l’Estat espanyol, del dret d’asil.
3. El Parlament de Catalunya condemna i rebutja tota
manifestació de racisme, xenofòbia i discriminació per
raó de sexe o de creences i, alhora, insta el Govern a
intensificar els esforços per a lluitar contra la discriminació social en tots els àmbits i per a garantir la igualtat de drets entre totes les persones que viuen i treballen
a Catalunya.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a prendre
totes les mesures que estiguin al seu abast per a avançar cap a una flexibilitat i una distribució del temps de
treball que permetin que les dones i els homes puguin
compatibilitzar, en condicions d’igualtat, l’ocupació
remunerada amb les responsabilitats familiars, amb
l’objectiu d’aconseguir millores en la flexibilitat d’horaris i en els tipus de jornada.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a incrementar la col·laboració amb les organitzacions sindicals
i empresarials, a establir estratègies per a aconseguir
l’aplicació efectiva del dret a una remuneració igual per
treball igual, sense discriminació de gènere, i a intensificar la col·laboració amb la Inspecció de Treball per
a aplicar el principi d’igualtat d’oportunitats i per a
detectar discriminacions directes i indirectes.
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VIII.V. Polítiques de benestar social
1. El Parlament de Catalunya manifesta el compromís
de manteniment i de millora dels serveis públics de
protecció social i declara que la salvaguarda del dret a
una educació pública i de qualitat, la protecció de la
salut i el manteniment d’un règim públic de seguretat
social que garanteixi l’assistència i les prestacions socials necessàries han d’ésser prioritats de l’acció de
govern i de la política pressupostària del Govern.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar les necessitats socials a Catalunya, per a determinar
els dèficits existents i per a impulsar un programa d’actuació per a corregir-los, en coordinació amb altres
administracions públiques i institucions.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a salvaguardar l’assegurança única dels sistemes sanitari i
sociosanitari, i també el caràcter públic del sistema de
pensions.
Palau del Parlament, 1 d’octubre de 1998
El secretari quart
Roc Fuentes i Navarro

El president del Parlament
Joan Reventós i Carner

3.

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I
ALTRES PROPOSTES DE NORMES

3.01.01.

PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació de la
Llei 10/1985, de 13 de juny, de creació
del Col·legi de Bibliotecaris-documentalistes de Catalunya
Tram. 200-00048/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (Reg. 37009)
Pròrroga: 8 dies hàbils.
Finiment del termini: 23.10.1998.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Projecte de llei del Consell Interuniversitari de Catalunya
Tram. 200-00050/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (Reg. 37011).
Pròrroga: 8 dies hàbils.
Finiment del termini: 23.10.1998.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Projecte de llei dels consells socials
de les universitats públiques de Catalunya
Tram. 200-00051/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (Reg. 37012).
Pròrroga: 8 dies hàbils.
Finiment del termini: 23.10.1998.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.
3.01.01.
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Projecte de llei d’estadística de Catalunya
Tram. 200-00052/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 15 dies hàbils.
Finiment del termini: 31.10.1998, 9:30 hores
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

3.01.02.

PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació dels
apartats 1 i 2 de l’article 4 de la Llei 15/
1984, de 20 de març, del Joc
Tram. 202-00124/05

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds (IC-EV)
Reg. 36817 / Admissió a tràmit i tramesa al Consell Executiu: Mesa del Parlament, 05.10.1998

A LA MESA DEL PARLAMENT
El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 106 del
Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició de llei de Modificació dels apartats 1 i 2 de l’article
4 de la Llei 15/1984, de 20 de març, del Joc.
Palau del Parlament, 23 de setembre de 1998
Imma Mayol i Beltran, diputada; Roc Fuentes i
Navarro, diputat; Jordi Guillot i Miravet, portaveu

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei catalana 15/1984, de 20 de març, del Joc és el
referent normatiu a Catalunya de la regulació d’una
competència exclusiva de la Generalitat, tal com senyala l’Estatut d’Autonomia en el seu article 9.32. La Disposició final tercera de la Llei autoritza el Consell Executiu a dictar les disposicions necessàries per al seu
desenvolupament.

Malgrat aquesta previsió el Govern només ha dut a terme el desenvolupament normatiu d’una manera parcial. A elaborat l’Ordre de 7 de desembre de 1984, de
modificació del Reglament del Joc del Bingo, el Decret
324/1985, de 28 de novembre, pel qual s’estableix la
planificació del joc, i el Decret 325/1985, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el primer catàleg de Joc i
Apostes autoritzats a Catalunya. Recentment s’ha aprovat el Decret 28/1997, de 21 de gener, pel qual s’aprova
el Reglament de màquines recreatives i d’atzar.
A Catalunya, i en relació als criteris territorials i de
població a tenir en compte per a la ubicació de les
instal·lacions de joc i en concret de casinos, la Llei del
Joc de 1984 establia només i com a principi general que
correspondrà al Consell Executiu planificar el joc i les
apostes. Aquesta planificació tindrà en compte la realitat i la incidència social del joc i de les apostes, les
seves repercussions econòmiques i tributàries i la necessitat de reduir, diversificar i no fomentar el seu hàbit i d’impedir en la seva gestió activitats monopolistes.
És a dir, la Llei catalana no entrava a esbrinar ni determinar els criteris idonis d’ubicació i localització dels
casinos. Només el Decret 324/1985 de Planificació del
Joc, ve a reduir el nombre total de casinos que podrien
ubicar-se a Catalunya, fixant-se un total de tres.
A més, el mateix Decret 324/1985 diu en el seu article
10 que les reglamentacions particulars s’ajustaran al
que es disposa en la planificació i detallaran, si s’escau,
els criteris necessaris de localització territorial dels jocs
i de les apostes en les seves modalitats, així com les
condicions objectives de l’obtenció de les autoritzacions.
Per tant la pròpia norma catalana preveu una reglamentació particular sobre la localització territorial del joc,
incloent-hi la localització dels casinos. Malgrat aquesta
reiterada previsió, el legislador català no ho ha fet.
S’ha de considerar que el límit màxim de població ha
de ser un criteri important pel destí de futures ubicacions o trasllats de casinos.
Tampoc podem deixar de referir-nos a l’impacte del joc
en la nostra societat. El joc té una incidència de salut
pública –ludopaties– que originen problemes personals, socials i econòmics importants.
Ens trobem doncs també davant d’un aspecte sanitari i
de salut pública que cal considerar seriosament. La
mateixa Llei del Joc preveu que la planificació del joc
ja de tenir present la realitat i la seva incidència social;
a més preveu la seva reducció i en tot cas no fomentar
el seu hàbit.
Per últim es fa necessari incidir especialment en la impossibilitat d’existència de monopolis en l’àmbit del joc
i apostes.
ARTICLE ÚNIC
Es modifica l’article 4 de la Llei 15/1984, de 20 de
març, del Joc, en els seus apartats 1 i 2, quedant redactat de la següent manera:
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«ARTICLE 4
»1. Correspondrà al Consell Executiu planificar els jocs
i apostes. Aquesta planificació tindrà en compte la realitat i la incidència social del joc i de les apostes, i la
seva possible afectació a la salut pública. Així mateix
tindrà en compte les seves repercussions econòmiques,
de reequilibri territorial i tributàries, sent necessari
reduir, diversificar i no fomentar el seu hàbit.
»S’haurà d’impedir en la seva gestió les activitats monopolistes, i en qualsevol de les seves modalitats.
»2. La planificació haurà d’establir a més els criteris
pels quals es regirà la concessió d’autoritzacions. També determinarà els criteris de localització territorial de
les instal·lacions de joc, que hauran de contemplar la
impossibilitat d’autoritzacions de casinos en termes
municipals de més de vint-i-cinc mil habitants.»
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA
Es faculten el govern de la Generalitat i, si escau, la
persona titular del Departament de Governació per dictar les modificacions reglamentàries que correspongui
per aplicar aquesta Llei.
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA
Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.

Proposició de llei de creació del Centre de la Propietat Forestal de Catalunya

ordenar la gestió forestal, així com promoure la conservació i la millora dels boscos i de la resta de terrenys
forestals de titularitat privada a Catalunya.
Aquesta Llei incrementa la presència dels propietaris
en l’adopció de decisions que afectin els boscos privats,
i introdueix el principi d’ordenació i planificació forestal en la pràctica totalitat dels boscos de titularitat privada a Catalunya. Cal destacar, per la seva novetat,
l’adhesió i la integració dels propietaris de petites superfícies en l’òrgan de gestió, tot fomentant una major
participació i representació.
La Llei introdueix també una millora en el procediment
d’aprovació dels plans d’ordenació forestal, dels plans
de gestió i millora d’aplicació dels instruments de planejament, amb l’objecte de permetre introduir el principi d’ordenació i planificació forestal de finques menors i estendre la gestió sostenible dels boscos, així
com el principi d’utilització racional,
Amb l’adscripció del Fons Forestal de Catalunya al
Centre de Propietat Forestal, es dóna resposta al principi d’unitat de gestió amb la finalitat d’unificar l’acció
d’ordenació sobre els boscos privats i donar un tractament unitari per tal de millorar la seva eficàcia i gestió.
Aquestes innovacions no signifiquen, però, una ruptura, ja que recullen el millor de I’experiència de l’organització del Centre de Propietat Forestal, incorporen
més competències i la participació dels propietaris, que
permet l’equilibri entre l’eficàcia en la gestió i la vinculació al Dret Públic.
Aquesta Llei es divideix en quatre capítols, el primer
dedicat a la definició del Centre, el segon al funcionament, el tercer al patrimoni, i el quart al Fons Forestal
de Catalunya.

Tram. 202-00125/05

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 36826 / Admissió a tràmit i tramesa al Consell Executiu: Mesa del Parlament, 05.10.1998

CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

A LA MESA DEL PARLAMENT

ARTICLE 1. NATURALESA JURÍDICA

M. Dolors Montserrat i Culleré, portaveu, Josep M.
Fabregat i Vidal i Rafel Luna i Vivas, diputats, conjuntament i en representació del Grup Parlamentari Popular, d’acord amb allò que disposen els articles 106 i
següents del Reglament de la cambra, presenten la següent Proposició de llei de creació del Centre de la Propietat Forestal de Catalunya.

El crea el Centre de Propietat Forestal com a organisme autònom adscrit al Departament de Medi Ambient,
amb personalitat jurídica pròpia, amb autonomia administrativa i financera i amb plena capacitat d’obrar per
al compliment de les seves finalitats, d’acord amb
aquesta Llei i amb la resta de disposicions que li són
aplicables.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

ARTICLE 2. SEU

El Centre de Propietat Forestal de Catalunya es va crear
per la Llei 611988, de 30 de març, com a organisme
desconcentrat del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Després d’aquests anys d’experiència, cal
millorar l’estructura per tal d’adequar-la a les noves
necessitats forestals.

La seu central del Centre de la Propietat Forestal es fixa
a Santa Perpètua de Mogoda, finca Torreferrusa. Tanmateix, el Centre de Propietat Forestal podrà establir
delegacions a d’altres localitats per tal de territorialitzar
els seus serveis.

La present Llei té per objecte resoldre les limitacions
del Centre pel que fa a la seva naturalesa i al seu règim
interior de funcionament, tot configurant-lo com a organisme autònom adscrit al Departament de Medi
Ambient. Tanmateix, la seva finalitat és la de regular i

ARTICLE 3. FINALITATS
Les finalitats del Centre de Propietat Forestal són:
a) Ordenar la producció forestal en l’àmbit de les seves
competències.
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b) Promoure i millorar de manera sostinguda la funció
socioeconòmica de les masses forestals de titularitat
privada, fent-les compatibles amb l’adequada protecció
del medi físic tot garantint la utilització racional dels
recursos i la seva gestió sostenible.
c) Promoure i estendre el principi d’ordenació i planificació de les superfícies forestals de titularitat privada
mitjançant la tramitació dels plans tècnics de gestió i
millora forestal.
d) Millorar la gestió dels aprofitaments i productes forestals mitjançant accions d’assessorament, suport i
tutela.
e) Fomentar la corresponsabilitat dels propietaris forestals en l’execució, el disseny i l’aprovació de la política forestal.
f) Integrar en un sol organisme dotat d’autonomia
organitzativa, econòmica i financera, les diferents competències amb incidència sobre els boscos privats, tot
unificant i racionalitzant l’acció administrativa d’ordenació i control sobre els mateixos, en base al principi
d’unitat de gestió o de gestió integrada.
g) Dotar els silvicultors d’un organisme d’autoadministració que els permeti participar en el disseny de
polítiques forestals, alhora que hi possibiliti la representació de tots els sectors i entitats cíviques i socials
que tenen interessos en el món forestal.
h) Millorar la representació de l’Administració Forestal tot potenciant la integració en el Centre de la Propietat Forestal dels propietaris forestals de finques d’una
superfície mínima de 10 ha. o a les agrupacions de finques d’igual superfície.
i) Adequar les figures d’ordenació i planejament forestal a l’àmbit mínim de gestió, tot reduint la superfície
mínima a ordenar de 25 a 10 ha, en ésser aquest un
àmbit que permet també la viabilitat tècnica i econòmica dels plans tècnics.

d) Tramitar i aprovar els projectes d’Ordenació Forestal i els Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal,
l’àmbit ordenat dels quals afecti exclusivament a terrenys de titularitat privada.
e) Vetllar per l’execució de les determinacions contingudes en els Projectes d’Ordenació i en els Plans
Tècnics de Gestió i Millora Forestal tot controlant el
compliment dels compromisos que s’hi estableixen.
f) Confeccionar i elaborar les directrius i les instruccions tècniques dels PTGM i POF per als forests privats.
g) Promoure la constitució d’associacions i agrupacions forestals i d’entitats de cooperació entre els titulars
dels terrenys forestals de propietat privada per a facilitar l’administració dels boscos i la comercialització de
llurs productes.
h) Divulgar mètodes de silvicultura sostenible per a la
producció i la conservació dels terrenys forestals i assessorar en l’aplicació pràctica dels coneixements tècnics forestals i en la redacció dels instruments de planificació i ordenació forestal.
i) Aprovar o donar-se per assabentat de les notificacions prèvies o de les posades en coneixement per part
dels propietaris forestals de I’inici dels treballs i de les
activitats forestals executades en compliment dels Plans
i els Projectes.
j) Aplicar els instruments de foment forestal tot acordant l’atorgament dels ajuts i els incentius corresponents i fiscalitzant l’efectiu destí a la finalitat prevista.
k) Administrar el fons forestal dels boscos privats de
Catalunya.
l) Informar i ésser escoltat en relació a l’aprovació de
qualsevol normativa i instrument de planejament projecte que afecti a superfícies forestals de titularitat privada.
m) Exercir la representació de la propietat forestal de
titularitat privada davant les diferents Administracions
Públiques.

j) Dotar de mecanismes de finançament, pressupost,
patrimoni i recursos propis, a la gestió dels boscos privats, tot incentivant i fomentant el compliment dels
principis inspiradors de la legislació forestal de Catalunya.

n) Informar les denúncies i els expedients sancionadors
que afectin els terrenys forestals de titularitat privada
incoats per qualsevol Administració Pública.

ARTICLE 4. FUNCIONS

ARTICLE 5. COMPOSICIÓ I TIPUS DE MEMBRES

Correspon al Centre de la Propietat Forestal les funcions següents.

5.1 Integren el Centre de la Propietat Forestal els titulars de terrenys forestals de propietat privada, ja siguin
persones físiques o jurídiques. També en formen part
els representants dels Departaments de la Generalitat
afectats.

a) Participar en l’elaboració dels Plans de Producció
Forestal.

o) Aquelles altres funcions que li assignin les lleis.

b) Participar en I’elaboració dels Plans de Desenvolupament Forestal, mitjançant la realització de propostes
i suggeriments i emetre els corresponents informes tècnics en relació al Pla General de Política Forestal i als
Plans de Producció Forestal elaborats pels Departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

5.2 Els membres del Centre de la Propietat Forestal
seran de dos tipus, els membres de ple dret, i els membres naturals.

c) Presentar suport tècnic i econòmic per a I’elaboració
dels projectes d’ordenació dels Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal, i vetllar-ne I’execució.

b) Per ésser membre natural del Centre de la Propietat
Forestal n’hi haurà prou amb ésser titular d’una finca
de naturalesa forestal.

a) Per ésser membre de ple dret, a més de gaudir del
requisit establert al punt primer, caldrà tenir aprovat i
vigent un Projecte d’Ordenació o un Pla Tècnic de
Gestió i Millora Forestal.
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5.3 Per a la determinació i la identificació del membres
naturals, caldrà la confecció d’un cens de titulars de
finques forestals privades per part dels responsables del
Centre de la Propietat Forestal.

b) La presidència i la direcció dels debats de l’Assemblea, del Consell Rector i de l’Òrgan Consultiu.

CAPÍTOL II

e) Qualsevol altra atribució que li sigui encomanada o
delegada per part dels òrgans de govern del Centre de
la Propietat Forestal o que no estigui expressament reservada a cap altre Òrgan.

ELS ÒRGANS DE GOVERN
ARTICLE 6. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

c) Convocar les sessions de l’Assemblea i Consell Rector i presidir-los amb vot de qualitat.

6.1 Els òrgans de govern i d’administració del Centre
de la Propietat Forestal són:

8.4 El President pot delegar expressament les seves
funcions en qualsevol dels òrgans de govern.

a) Assemblea General

ARTICLE 9. CONSELL RECTOR

b) President

El Consell Rector és I’òrgan de direcció i control de
l’activitat del Centre de la Propietat Forestal.

c) Consell Rector
d) Director-Gerent
e) Òrgan Consultiu
6. 2 El règim de sessions i funcionament d’aquests òrgans l’establirà el Reglament de Règim Interior del
Centre de la Propietat Forestal.
ARTICLE 7. ASSEMBLEA GENERAL
7.1 L’Assemblea del Centre de la Propietat Forestal
estarà formada per la totalitat dels seus membres,
7.2 Correspon a l’Assemblea les funcions següents.
a) Aprovar el Reglament de Règim Intern.
b) Aprovar els avantprojectes de pressupostos i elevarlos al Departament de Medi Ambient.
c) Aprovar els comptes i la Memòria anual.
d) Escollir, d’entre els seus membres, el President i els
representants de la Propietat en el Consell Rector, i si
escau, acordar el seu cessament.
e) Conèixer les admissions de nous membres.
f) Conèixer els Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal i els Projectes d’Ordenació aprovats.
g) Elevar al Consell Rector aquelles resolucions que
cregui adients.
h) Acordar el desplegament territorial del Centre de
Propietat Forestal.
ARTICLE 8. PRESIDENT
8.1 El President del Centre de la Propietat Forestal ho
serà també del Consell Rector i de l’Assemblea, i serà
designat per aquesta, recaient el seu nomenament en el
cap de la llista més votada que hagi concorregut a les
eleccions al Consell Rector del Centre de la Propietat
Forestal.

9.1 El Consell Rector estarà integrat per quinze membres, vuit dels quals, inclòs el President, seran elegits
pels membres de ple dret del Centre de la Propietat
Forestal d’entre els seus membres, i els altres set, ho
seran en representació dels diferents Departaments de
l’Administració de la Generalitat amb competències
afectades en matèria de boscos.
9.2 Els membres del Consell Rector seran nomenats pel
Conseller de Medi Ambient a proposta de l’Assemblea
i dels Departaments de la Generalitat als què representin respectivament.
9.3 El mandat dels membres del Consell Rector serà
retribuït i per temps de sis anys, amb un màxim de 2
mandats.
9.4 Correspon al Consell Rector les funcions següents:
a) La direcció i l’administració ordinària del Centre de
la Propietat Forestal, tot complint les decisions preses
per l’Assemblea.
b) Elaborar la Proposta d’assignació pressupostària.
c) Elaborar la Memòria anual d’activitats i sotmetre-la
a l’Assemblea.
d) Organitzar els serveis tècnics que permetin al Centre de la Propietat Forestal desplegar les seves funcions
i exercir la supervisió i l’aprovació de les seves tasques,
donant-ne compte a l’Assemblea, segons allò que disposi el Reglament de Règim Intern.
f) Acordar l’admissió de nous membres.
g) Aprovar els Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal i els Projectes d’ordenació, donant-ne compte a
l’Assemblea.
h) Adoptar els acords corresponents en relació a la
personació i la compareixença davant d’organismes
públics i privats.

8.3 Són funcions del President les següents:

i) Totes aquelles altres funcions que per al millor funcionament del Centre de la Propietat Forestal pugui
determinar el Reglament de règim intern en el marc
d’allò que disposa la present Llei, o aquelles altres no
atribuïdes expressament a cap altre òrgan.

a) Exercir la representació del Centre de la Propietat
Forestal davant els òrgans administratius i jurisdiccionals.

9.5 El règim de sessions i acords del Consell Rector
l’establirà el Reglament de Règim Interior del Centre
de la Propietat Forestal.

8.2 El President del Centre de la Propietat Forestal tindrà nivell de Director General i el seu nomenament
correspon al Consell Executiu.
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ARTICLE 10. DIRECTOR-GERENT
10.1 El Director-Gerent del Centre de la Propietat Forestal serà nomenat i separat pel Conseller de Medi
Ambient a proposta del Consell Rector, haurà d’ésser
un funcionari públic de la Generalitat de Catalunya i
tindrà assimilació orgànica a Subdirector General.
10.2 El Director-Gerent tindrà assignades les funcions
pròpies de la gestió tècnica del Centre de la Propietat
Forestal i també la direcció superior del seu personal,
actuant com a Secretari, amb veu però sense vot, en les
reunions de tots els Òrgans de govern del Centre de la
Propietat Forestal.
ARTICLE 11. ÒRGAN CONSULTIU
11.1 L’Òrgan Consultiu del Centre de la Propietat Forestal té la finalitat d’assessorar en matèria d’aprofitaments forestals, i estarà compost per un màxim de 21
membres, on hauran d’estar degudament representats
els diversos sectors socials, econòmics i institucionals,
amb interessos en el món forestal i en la gestió dels
boscos privats.
11.2 Formaran part de I’òrgan Consultiu, 5 representants de les organitzacions professionals agràries, que
hauran d’ésser membres de ple dret del Centre de la
Propietat Forestal, 2 representants de les agrupacions
de defensa forestal, 3 representants de les organitzacions ecologistes i de protecció i conservació de la natura, 2 representants del món acadèmic i universitari, 2
representants dels municipis, un dels quals haurà de
pertànyer a l’Associació Catalana de Municipis, i l’altre a la Federació de Municipis de Catalunya, 1 representant dels gremis industrials de la fusta, 1 representant de les associacions de caçadors, 1 representant de
les empreses d’esport: i aventura i 1 representant del
Consell Protector de la Natura.
11.3 La forma de designació dels membres de l’Òrgan
Consultiu es regularà per Reglament, corresponent al
Conseller de Medi Ambient el seu nomenament a proposta de les entitats respectives.
11.4 Seran funcions de l’Òrgan Consultiu:
a) Emetre informes i dictàmens a requeriment del President del Centre de la Propietat Forestal, així com a
requeriment de qualsevol altre organisme públic depenent de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
b) Col·laborar en la divulgació dels objectius i les finalitats del Centre de la Propietat Forestal i en la difusió
dels principis d’ordenació i planificació forestal.
c) Prestar assessorament científic i tècnic relatiu als sistemes de silvicultura i als aprofitaments forestals per tal
de garantir la gestió sostenible dels boscos privats.
d) Proposar al Consell Rector aquelles modificacions
que cregui oportunes per al millor funcionament del
Centre de la Propietat Forestal i trametre suggeriments
al respecte.
e) Debatre les orientacions i les directrius bàsiques precises per a la seva introducció en la Política Forestal i
en els instruments de planejament.

f) Investigar respecte als mètodes d’utilització racional
dels recursos i de la forma idònia de compatibilitzar les
funcions ambientals i productives.
g) Efectuar propostes a les Administracions en ordre a
l’articulació de mesures de foment, subvenció i ajuts als
boscos privats per promoure I’ordenació racional dels
seus aprofitaments.
ARTICLE 12. RÈGIM ELECTORAL
El sistema electoral pel qual seran escollits els membres
del Consell Rector en representació de l’Assemblea
s’establirà mitjançant l’aprovació d’un Reglament
d’eleccions específic per al Centre de la Propietat Forestal, o mitjançant les disposicions que es fixin en el
Reglament de Règim Intern.

CAPÍTOL III
PATRIMONI
ARTICLE 13. EL PATRIMONI I EL FINANÇAMENT
El patrimoni i el finançament del Centre de la Propietat Forestal són constituïts per:
a) Els béns i els valors que li siguin adscrits per al compliment de les seves finalitats, els seus productes i les
seves rendes.
b) Les transferències i les subvencions que es consignin en els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
c) Aportacions de les Entitats públiques o privades que
hagin establert convenis amb el Centre de la Propietat
Forestal.
d) Subvencions, ajuts i donacions que atorguin al seu
favor les entitats públiques o privades.
e) Rendiments de les seves publicacions i els ingressos
procedents d’altres activitats que desenvolupi el Centre
de la Propietat Forestal i siguin retribuïbles.
f) Els ingressos de Dret Públic o Privat que li corresponguin i les taxes i preus públics que puguin recaptar
per la prestació de serveis o la realització d’activitats de
llur competència.
g) Qualsevol altre ingrés compatible amb la naturalesa
i la finalitat del Centre de la Propietat Forestal.
h) Els altres béns que li siguin atribuïts.
ARTICLE 14. PERSONAL
FORESTAL

DEL

CENTRE

DE LA

PROPIETAT

El personal del Centre de la Propietat Forestal ha d’ésser integrat per funcionaris de l’Administració de la
Generalitat i excepcionalment per personal laboral que
es regeix per la legislació corresponent.
ARTICLE 15. RÈGIM JURÍDIC
15.1 Tots els actes administratius que emanen dels òrgans de govern i d’administració de I’institut poden ser
objecte de recurs ordinari davant el titular del Departa-
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ment de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
en la forma i el termini establerts a la legislació administrativa aplicable.
15.2 La interposició de recurs contenciós administratiu
és procedent segons el que estableixi la llei d’aquesta
jurisdicció.
CAPÍTOL IV
FONS FORESTAL DELS BOSCOS PRIVATS DE CATALUNYA
ARTICLE 16. DEL FONS FORESTAL DELS BOSCOS PRIVATS DE
CATALUNYA
16.1 El Fons Forestal dels boscos privats de Catalunya,
la finalitat del qual serà dotar de majors recursos econòmics o financers al Centre de la Propietat Forestal,
s’adscriu al Centre de la Propietat Forestal a qui correspondrà la seva gestió directa, així com la disposició i la
distribució de les quantitats que el conformen.
16.2 Les compensacions a la gestió sostenible dels boscos que s’estableixin hauran de beneficiar els propietaris de terrenys forestals privats que es comprometin,
mitjançant un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal o
Projecte d’Ordenació Forestal, a realitzar els treballs de
millora i d’acord amb els instruments d’ordenació i de
planejament aprovats.
16.3 La contribució a la creació i al manteniment del
Fons Forestal de boscos privats de Catalunya es fixa
amb càrrec a les consignacions pressupostàries que
s’estableixen anualment i cal incrementar-la amb les
aportacions provinents de les taxes i els preus públics
que afectin als boscos privats i a les sancions en matèria forestal establertes i imposades per l’Administració.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

2. S’assignen al Centre de propietat privada els mitjans
personals i materials fins ara adscrits a l’actual Centre
de Propietat Forestal.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA
L’actual Consell Administració del Centre de la Propietat Forestal passarà a ésser, de manera provisional. i
fins que no es convoquin eleccions per part del Consell
Executiu de la Generalitat, el Consell Rector d’aquest
organisme autònom i haurà de confeccionar el cens dels
seus membres en el termini d’un any.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA
Els preceptes d’aquesta Llei que generin despeses en
els Pressupostos de la Generalitat o que puguin minorar l’estat d’ingressos, no entraran en vigor fins al proper exercici pressupostari.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogats els articles 17, 18, 19 i 41 de la Llei
611988, de 30 de març, i les disposicions contingudes
al Decret 35811989 de 19 de desembre i al Decret
35711989, de 19 de desembre, i totes les Disposicions
d’igual o inferior rang que s’oposin a la present Disposició.
DISPOSICIÓ FINAL
S’autoritza al Govern de la Generalitat a dictar les disposicions necessàries per a desenvolupar aquesta Llei.
Palau del Parlament, 30 de setembre de 1998
M. Dolors Montserrat i Culleré, Josep M. Fabregat i
Vidal, Rafael Luna i Vivas

Es faculta al Consell Rector la redacció i la proposició
d’un Reglament de Règim Intern del Centre de Propietat Forestal que haurà d’ésser aprovat pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya en el termini d’un
any des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
3.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA
El Consell Executiu, una vegada confeccionat el cens
previst a l’article 5 apartat 2 de la Llei i en el termini de
dos anys a comptar des de la seva entrada en vigor,
haurà de convocar les eleccions per elegir el President
i els representants de la propietat al Consell Rector del
nou Centre de Propietat Forestal.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA
Les funcions del Centre de la Propietat Forestal seran
assolides pel nou organisme autònom ara creat, el qual
es subrogarà en totes les obligacions i els drets de l’esmentat òrgan, en el moment que entri en vigor aquesta Llei.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA
1. Els actuals membres del Centre de la Propietat Forestal passaran a ser membres de ple dret del nou Centre
de Propietat Forestal de manera immediata, sempre i
quan disposin del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal en vigència.

Proposició no de llei sobre l’increment
dels mitjans tècnics per a finalitzar les
obres de l’institut d’estudis secundaris
Gabriela Mistral, de Sant Vicenç dels
Horts (Baix Llobregat)
Tram. 250-01641/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 36970).
Pròrroga: 4 dies hàbils.
Finiment del termini: 09.10.1998.
Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.
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Proposició no de llei sobre les millores
a incloure en les condicions dels préstecs per a accedir a un primer habitatge

Proposició no de llei sobre l’adequació
de les noves construccions escolars a
les directrius de l’arquitectura bioclimàtica

Tram. 250-01644/05

Tram. 250-01653/05

Canvi de Comissió tramitadora

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Socialista al Parlament de Catalunya
(Reg. 37007).

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 36970).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Pròrroga: 4 dies hàbils.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

Finiment del termini: 09.10.1998.

Proposició no de llei sobre les emissions de gasos de la planta asfàltica de
l’empresa VERTOSA, a Torredembarra
(Tarragonès)
Tram. 250-01649/05

Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.

Proposició no de llei sobre l’augment
dels recursos assistencials destinats
al tractament dels trastorns de l’alimentació com l’anorèxia nerviosa i la
bulímia
Tram. 250-01656/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 36970).
Pròrroga: 4 dies hàbils.
Finiment del termini: 09.10.1998.
Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 36970).
Pròrroga: 4 dies hàbils.
Finiment del termini: 09.10.1998.
Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.

Proposició no de llei sobre les funcions de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra en delictes relacionats
amb l’activitat terrorista en zones de
desplegament de la policia autonòmica

Proposició no de llei sobre la retirada
de qualsevol afectació de llocs de treball previ al tancament del procés
d’elaboració del Mapa de formació
d’adults

Tram. 250-01650/05

Tram. 250-01657/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 36970).

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 36970).

Pròrroga: 4 dies hàbils.

Pròrroga: 4 dies hàbils.

Finiment del termini: 09.10.1998.

Finiment del termini: 09.10.1998.

Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.

Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.
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Proposició no de llei sobre els abocaments de runa a les Planes, a Sant
Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 250-01659/05

Proposició no de llei la cobertura dels
serveis de pediatria i assistència social al centre d’assistència primària del
Pont de Suert (Alta Ribagorça)
Tram. 250-01666/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 36970).
Pròrroga: 4 dies hàbils.
Finiment del termini: 09.10.1998.
Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 36970).
Pròrroga: 4 dies hàbils.
Finiment del termini: 09.10.1998.
Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.

Proposició no de llei sobre un conveni
entre el Departament de Justícia i el
Col·legi d’Advocats de Catalunya per a
la posada en marxa a tots els centres
penitenciaris del Servei d’Orientació i
Assistència Jurídica Penitenciària

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi d’impacte mediambiental
de l’autopista A-18 al seu pas per
Ripollet (Vallès Occidental)
Tram. 250-01668/05

Tram. 250-01660/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 36970).
Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 36970).
Pròrroga: 4 dies hàbils.
Finiment del termini: 09.10.1998.

Pròrroga: 4 dies hàbils.
Finiment del termini: 09.10.1998.
Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.

Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.

Proposició no de llei sobre l’estudi de
les necessitats de les persones sordes
a Catalunya
Tram. 250-01663/05

Proposició no de llei sobre l’adequació
al nivell d’ensenyament corresponent
segons llur titulació, especialitat i experiència, dels professors recol·locats
en els centres docents concertats
Tram. 250-01669/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 36970).
Pròrroga: 4 dies hàbils.
Finiment del termini: 09.10.1998.
Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 36970).
Pròrroga: 4 dies hàbils.
Finiment del termini: 09.10.1998.
Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.
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Proposició no de llei sobre l’organització i la qualitat del desplegament del
nou sistema educatiu
Tram. 250-01672/05

Proposició no de llei sobre el trasllat
immediat a l’Estat espanyol dels presos catalans que compleixen condemna a Tailàndia
Tram. 250-01677/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 36970).
Pròrroga: 4 dies hàbils.
Finiment del termini: 09.10.1998.
Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 36970).
Pròrroga: 4 dies hàbils.
Finiment del termini: 09.10.1998.
Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.

Proposició no de llei sobre la redacció
en català i en castellà de totes les comunicacions i notificacions que l’Administració de la Generalitat adreça a
les persones físiques o jurídiques residents a Catalunya

Proposició no de llei sobre l’inici de
les obres de construcció del nou edifici del centre d’educació infantil i primària Pit-roig, d’Horta-Guinardó, de
Barcelona

Tram. 250-01674/05

Tram. 250-01678/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 36970).

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 36970).

Pròrroga: 4 dies hàbils.

Pròrroga: 4 dies hàbils.

Finiment del termini: 09.10.1998.

Finiment del termini: 09.10.1998.

Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.

Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.

Proposició no de llei sobre la situació
processal i el règim penitenciari dels
presos catalans a l’estranger

Proposició no de llei sobre la modificació de l’actual estructura territorial de
les tarifes telefòniques a Catalunya

Tram. 250-01676/05

Tram. 250-01679/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 36970).

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 36970).

Pròrroga: 4 dies hàbils.

Pròrroga: 4 dies hàbils.

Finiment del termini: 09.10.1998.

Finiment del termini: 09.10.1998.

Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.

Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.
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Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un programa de conscienciació social sobre l’epilèpsia

Proposició no de llei sobre l’extensió a
totes les comarques de Catalunya del
programa de conscienciació sanitària
de les dones que exerceixen la prostitució

Tram. 250-01681/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Tram. 250-01693/05

Esmenes presentades

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 36970).

Admissió a tràmit: Mesa de la CSDH, el 6 d’octubre de 1998

Pròrroga: 4 dies hàbils.
Finiment del termini: 09.10.1998.
Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 36986)

1
Proposició no de llei sobre la formulació d’un Pla especial de conservació i
millora del nucli històric de Breda (Selva)
Tram. 250-01685/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a estendre el programa de conscienciació de
les dones que exerceixen la prostitució per tal que prenguin les mesures preventives pel que fa a les malalties
de transmissió sexual, especialment la sida, a les comarques de Catalunya en les que s’hagi detectat la
necessitat d’aquest tipus d’intervenció i no s’estigui
actuant, sempre i quan sigui factible la posada en funcionament d’un programa d’aquestes característiques»

Sol·licitud: G. P. Popular (Reg. 36969).
Pròrroga: 4 dies hàbils.
Finiment del termini: 09.10.1998.
Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.

Proposició no de llei sobre la substitució de la definició «disminuïts» per la
de «persones amb disminució» a tots
els rètols dels edificis públics de la
Generalitat de Catalunya
Tram. 250-01695/05

Proposició no de llei sobre l’establiment dels acords necessaris perquè la
companyia Telefónica, SA normalitzi
els serveis de cablatge telefònic per
als usuaris dels nuclis de la comarca
del Berguedà
Tram. 250-01692/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 36970).
Pròrroga: 4 dies hàbils.
Finiment del termini: 09.10.1998.
Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 36970).
Pròrroga: 4 dies hàbils.
Finiment del termini: 09.10.1998.
Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.
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Proposició no de llei sobre la redacció
de les disposicions necessàries per al
desenvolupament i el compliment de
la Llei 2/1995, de 6 d’abril, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 250-01697/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi previ per a posar en condicions normals d’ús el camí que uneix
la Fuliola (Urgell) amb Ivars d’Urgell
(Pla d’Urgell)
Tram. 250-01701/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 36970).
Pròrroga: 4 dies hàbils.

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 36970).

Finiment del termini: 09.10.1998.

Pròrroga: 4 dies hàbils.

Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.

Finiment del termini: 09.10.1998.
Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.

Proposició no de llei sobre l’adaptació
de l’ensenyament a les autoescoles de
Catalunya a la nova realitat socioeconòmica
Tram. 250-01699/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 36970).
Pròrroga: 4 dies hàbils.
Finiment del termini: 09.10.1998.

Proposició no de llei sobre la sol·licitud
de dictamen al Consell Consultiu en
relació amb totes les normes reglamentàries que es dictin per a l’execució de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística
Tram. 250-01703/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.
Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 36970).
Pròrroga: 4 dies hàbils.
Finiment del termini: 09.10.1998.
Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi epidemiològic dels efectes
del consum d’aigua amb excés de fluor dels habitants de Quart (Gironès)

Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.

Tram. 250-01700/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 36970).
Pròrroga: 4 dies hàbils.

Proposició no de llei sobre l’autorització de l’ensenyament en les dues llengües oficials als centres de règim especial d’idiomes
Tram. 250-01705/05

Finiment del termini: 09.10.1998.
Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 36970).
Pròrroga: 4 dies hàbils.
Finiment del termini: 09.10.1998.
Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.
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Proposició no de llei sobre una campanya de difusió de l’oficina per a la defensa i la promoció dels drets de les
persones grans amb la creació d’un
servei telefònic gratuït que funcioni les
vint-i-quatre hores
Tram. 250-01706/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 36970).

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un projecte de llei que reguli les indemnitzacions de les persones incloses en els supòsits determinats per la
Llei d’Amnistia i excloses de la Disposició addicional divuitena dels Pressupostos Generals de l’Estat dels anys
1990 i 1992
Tram. 250-01713/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga: 4 dies hàbils.

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 36970).

Finiment del termini: 09.10.1998.

Pròrroga: 4 dies hàbils.

Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.

Finiment del termini: 09.10.1998.
Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.

Proposició no de llei sobre la creació
de les targes d’estacionament per a
persones amb mobilitat reduïda,
d’acord amb el model recomanat pel
Consell de la Unió Europea
Tram. 250-01709/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Proposició no de llei sobre l’establiment d’un sistema públic de selecció i
d’admissió del professorat de la Universitat Oberta de Catalunya
Tram. 250-01717/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 36970).

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 36970).

Pròrroga: 4 dies hàbils.

Pròrroga: 4 dies hàbils.

Finiment del termini: 09.10.1998.

Finiment del termini: 09.10.1998.

Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.

Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.

Proposició no de llei sobre la creació
d’un servei d’assessorament i d’atenció jurídica a la població reclusa dels
centres penitenciaris de Catalunya

Proposició no de llei sobre la substitució del plom en els perdigons de caça
per materials alternatius més respectuosos amb el medi

Tram. 250-01711/05

Tram. 250-01718/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 36970).

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 36970).

Pròrroga: 4 dies hàbils.

Pròrroga: 4 dies hàbils.

Finiment del termini: 09.10.1998.

Finiment del termini: 09.10.1998.

Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.

Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.
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Proposició no de llei sobre la plena
equiparació de les condicions laborals
i professionals del personal de la xarxa hospitalària d’utilització pública
amb les del personal de l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-01720/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 36970).

Proposició no de llei sobre l’elaboració
del disseny assistencial hospitalari de
la comarca del Garraf
Tram. 250-01724/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 36970).
Pròrroga: 4 dies hàbils.
Finiment del termini: 09.10.1998.
Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.

Pròrroga: 4 dies hàbils.
Finiment del termini: 09.10.1998.
Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.
Proposició no de llei sobre el compliment del pacte de coordinació sanitària del Garraf
Tram. 250-01725/05

Proposició no de llei sobre la tramesa
anual de la memòria de les auditories
fetes en els hospitals de la xarxa hospitalària d’utilització pública
Tram. 250-01721/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 36970).
Pròrroga: 4 dies hàbils.
Finiment del termini: 09.10.1998.
Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 36970).
Pròrroga: 4 dies hàbils.
Finiment del termini: 09.10.1998.
Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.

Proposició no de llei sobre la inclusió
de la construcció de l’institut Josep
Tapiro, de Reus (Baix Camp) en els
Pressupostos de l’any 1999
Tram. 250-01726/05

Tramesa a la Comissió
Proposició no de llei sobre les campanyes per a promoure l’ús de dispositius de retenció en els automòbils per
a garantir la seguretat dels infants

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

Tram. 250-01722/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 36970).

Termini de presentació d’esmenes

Pròrroga: 4 dies hàbils.

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 09.10.1998.

Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 02.10.1998.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.
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Proposició no de llei sobre la variant
de la carretera N-340 entre Torredembarra i Altafulla (Tarragonès)

Proposició no de llei sobre els drets de
Catalunya com a nacionalitat històrica
i llurs formes d’expressió democràtica

Tram. 250-01727/05

Tram. 250-01729/05

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

Comissió competent: Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

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

Termini: 7 dies hàbils.
Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Termini: 7 dies hàbils.
Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Proposició no de llei sobre la supressió del peatge de la sortida 33
(Tarragona - Valls) de l’autopista A-7
per a resoldre els problemes de trànsit
existents a la carretera N-340 en el seu
accés a la zona nord de Tarragona

Proposició no de llei sobre la commemoració del cinquè centenari de la
mort de Francesc de Verntallat i de
l’alliberament dels «mals usos» que
oprimien els pagesos

Tram. 250-01728/05

Tram. 250-01730/05

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 05.10.1998.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores.

Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.
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Proposició no de llei sobre la supressió de les garites i les casetes de la
Policia i de la Guàrdia Civil a la duana
de la Jonquera (Alt Empordà)
Tram. 250-01731/05

Proposició no de llei sobre la dotació
dels elements de seguretat necessaris
a la mitjana de l’autopista A-16, entre
el Garraf i el Prat de Llobregat (Baix
Llobregat)
Tram. 250-01733/05

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local.

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores.

Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Proposició no de llei sobre la modificació del contingut del mapa escolar per
a atendre la demanda de la població
escolar actual

Proposició no de llei sobre el retorn a
Catalunya dels presos catalans que
compleixen condemna en altres indrets de l’Estat espanyol

Tram. 250-01732/05

Tram. 250-01734/05

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

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

Termini: 7 dies hàbils.
Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Termini: 7 dies hàbils.
Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.
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Proposició no de llei sobre la construcció en els espais cedits pel
consitori de Barcelona dels equipaments socials pendents

Proposició no de llei sobre la depuradora de Torredembarra-La Pobla de
Montornès (Tarragonès)
Tram. 250-01737/05

Tram. 250-01735/05

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 05.10.1998.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

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

Termini: 7 dies hàbils.
Termini: 7 dies hàbils.
Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores

Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Proposició no de llei sobre la definició
de les prestacions socials bàsiques
del sistema públic de serveis socials

Proposició no de llei sobre la revisió
de la línia d’alta tensió Juià (Gironès) Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà)
Tram. 250-01738/05

Tram. 250-01736/05

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.
Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.
Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.
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Proposició no de llei sobre el finançament de les obres d’ampliació del centre d’atenció primària de Corbera de
Llobregat (Baix Llobregat)

Proposició no de llei sobre la regulació
de l’activitat dels sectors professionals dedicats a la pràctica de tècniques de tatuatge i de «piercing»

Tram. 250-01739/05

Tram. 250-01741/05

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores

Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Proposició no de llei sobre la integració dels serveis de mediació en adopció internacional a la Xarxa bàsica de
serveis socials de responsabilitat Pública

Proposició no de llei sobre la construcció urgent del tram de la variant de
la carretera N-340 comprès entre el final de la variant Altafulla -Torredembarra i el municipi de Tarragona

Tram. 250-01740/05

Tram. 250-01742/05

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

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

Termini: 7 dies hàbils.
Termini: 7 dies hàbils.
Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores

Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.
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Proposició no de llei sobre el tractament urbà de l’avinguda de la Gran
Via, al municipi de l’Hospitalet de
Llobregat (Barcelonès)

Proposició no de llei de reconeixement
del dret de les poblacions indígenes a
l’autodeterminació i de respecte a llurs
sistemes tradicionals de govern

Tram. 250-01743/05

Tram. 250-01746/05

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

Comissió competent: Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

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

Termini: 7 dies hàbils.
Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Termini: 7 dies hàbils.
Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Proposició no de llei sobre la reordenació de l’àmbit territorial adscrit a
l’àrea bàsica de salut de Cassà de la
Selva (Gironès)

Proposició no de llei sobre la creació
d’oficines de Servei Comú de Consignació de Rendes

Tram. 250-01744/05

Tram. 250-01747/05

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores

Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.
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Proposició no de llei sobre el retorn
del servei telefònic als territoris afectats pels incendis

Proposició no de llei sobre el control
de la pesca d’immadurs
Tram. 250-01750/05

Tram. 250-01748/05

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

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

Termini: 7 dies hàbils.
Termini: 7 dies hàbils.
Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores

Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Proposició no de llei sobre el retard en
el pagament dels honoraris professionals derivats de l’assistència jurídica
gratuïta d’advocats i de procuradors
Tram. 250-01749/05

Proposició no de llei sobre la modificació de l’article 4 de l’Ordre del 3 de febrer de 1998, per la qual es regula el
règim d’ajuts per al foment dels mètodes de producció agrària en zones humides
Tram. 250-01751/05

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

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

Termini: 7 dies hàbils.
Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Termini: 7 dies hàbils.
Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.
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Proposició no de llei sobre el projecte
de construcció d’un centre de dia al
municipi de Solsona
Tram. 250-01752/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

Proposició no de llei sobre la construcció del camí de Prades (Baix
Camp) al nucli de Castelltallat (Bages),
fins al terme municipal de la Molsosa
(Solsonès)
Tram. 250-01754/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Termini de presentació d’esmenes

Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores

Termini: 7 dies hàbils.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Proposició no de llei sobre la posada
en funcionament del centre d’assistència primària de Bellver de Cerdanya
Tram. 250-01753/05

Proposició no de llei sobre les obres
de construcció del camí de Baldomar a
la Clua, a Artesa de Segre (Noguera)

Tramesa a la Comissió

Tram. 250-01755/05

Comissió competent: Comissió de Política Social.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Termini de presentació d’esmenes

Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores

Termini: 7 dies hàbils.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.
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Proposició no de llei sobre la millora
de la cobertura telefònica a Cava (Alt
Urgell)

Proposició no de llei sobre la millora
de la carretera de Pinós a Santa
Susanna (Solsonès)

Tram. 250-01756/05

Tram. 250-01758/05

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 05.10.1998.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores

Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Proposició no de llei sobre la millora
de la carretera C-1412, de Benavent de
Tremp a Tremp (Pallars Jussà)

Proposició no de llei sobre la millora
de la carretera de Martinet de
Cerdanya a Estana (Cerdanya)

Tram. 250-01757/05

Tram. 250-01759/05

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 05.10.1998.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores

Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.
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Proposició no de llei sobre la millora
de la carretera de Montellà a Bellver de
Cerdanya (Cerdanya)
Tram. 250-01760/05

Proposició no de llei sobre la creació
d’una unitat de neurocirurgia a l’hospital Arnau de Vilanova, de Lleida
(Segrià)
Tram. 250-01762/05

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

Comissió competent: Comissió de Política Social.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

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

Termini: 7 dies hàbils.
Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Termini: 7 dies hàbils.
Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Proposició no de llei sobre l’augment
del descompte en el peatge del túnel
del Cadí als residents de les comarques de la Cerdanya, l’Alt Urgell i el
Berguedà

Proposició no de llei sobre l’equip
mèdic responsable dels avortaments
legals a l’hospital Arnau de Vilanova,
de Lleida (Segrià)

Tram. 250-01761/05

Tram. 250-01763/05

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 05.10.1998.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores

Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.
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Proposició no de llei sobre l’incompliment de la Resolució 469/V del Parlament de Catalunya, sobre la presentació al Parlament de propostes de modificació de normatives estatals relatives a la normalització plena de la llengua catalana

Proposició no de llei sobre l’equiparació immediata dels costos de la comunicació per autopista dels ciutadans
del Garraf amb els de la resta d’àrees
metropolitanes

Tram. 250-01764/05

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

Tram. 250-01766/05

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

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

Termini: 7 dies hàbils.

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores

Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Proposició no de llei sobre el restabliment de l’equilibri econòmic en les
concessions d’autopistes

Proposició no de llei sobre la instal·lació de pantalles de formigó en ambdues calçades de l’autopista A-19 al
seu pas per Sant Adrià de Besòs i
Badalona (Barcelonès)

Tram. 250-01765/05

Tram. 250-01767/05

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 05.10.1998.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores

Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.
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Proposició no de llei sobre el projecte
de cobriment del tram de la Gran Via
entre Bac de Roda i el barri de la Pau,
a Barcelona

Proposició no de llei sobre la presència del català als jutjats

Tram. 250-01768/05

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

Tram. 250-01770/05

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

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

Termini: 7 dies hàbils.
Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Termini: 7 dies hàbils.
Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Proposició no de llei sobre el procés
de privatització del Centre Informàtic
de la Generalitat de Catalunya

Proposició no de llei sobre la suspensió de les obres de la línia elèctrica
entre Juià (Gironès) i Castell d’Aro
(Baix Empordà)

Tram. 250-01769/05

Tram. 250-01771/05

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local.

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores

Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.
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Proposició no de llei sobre la senyalització turística
Tram. 250-01772/05

Proposició no de llei sobre actuacions
de restauració i de protecció de la vall
d’Ull de Ter (Ripollès)
Tram. 250-01774/05

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores

Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Proposició no de llei sobre la senyalització del Pla de l’Estany
Tram. 250-01773/05

Tramesa a la Comissió

Proposició no de llei sobre el compliment de l’article 29 de la Llei 1/1998, de
7 de gener, de política lingüística, referent als programes informàtics de traducció automàtica
Tram. 250-01775/05

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.
Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.
Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.
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lòmetre 133 de la C-25, al seu pas per la barriada de
Mion-Puigberenguer, de Manresa.
Palau del Parlament, 28 de setembre de 1998
Jordi Guillot i Miravet
Portaveu

Proposició no de llei sobre l’establiment del Dia Internacional de la Catalunya Exterior
Tram. 250-01776/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Seguiment de la
Unió Europea i d’Actuacions Exteriors.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 05.10.1998.

Proposició no de llei sobre la construcció de l’escola Taber, de Barcelona
Tram. 250-01778/05

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds (IC-EV)
Reg. 36818 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.10.1998

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.
Finiment del termini: 22.10.1998, 9:30 hores
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

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

Proposició no de llei sobre la instal·lació de pantalles d’insonorització al
quilòmetre 133 de la carretera C-25, al
seu pas per Manresa (Bages)
Tram. 250-01777/05

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds (IC-EV)
Reg. 36795 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.10.1998

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
Atès que la C-25 (Eix Transversal), al seu pas pel barri de Mion-Puigberenguer, de la ciutat de Manresa, no
disposa de pantalles d’insonorització que redueixin la
contaminació acústica a aquesta zona.
Atès que els veïns i veïnes de l’esmentat barri s’han
queixat reiteradament dels problemes que comporta
aquesta manca d’insonorització, com alteracions de la
salut i pèrdua de la qualitat de vida.
El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Els
Verds, presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
construir pantalles d’insonorització a l’alçada del qui-

Atès el projecte de fer de la futura escola Taber, de
Barcelona un edifici amb energia solar fotovoltaica per
a la producció d’electricitat, per tal de potenciar l’ús de
l’energia solar en els edificis públics de les ciutats.
Atès que aquest projecte, amb una part homòloga a la
ciutat de Tortora (Itàlia), coordinat i assessorat per
l’Institut Cerdà, està recolzat pel Programa Thermie de
la Direcció General d’Energia de la Comissió Europea,
i subvencionat en la seva part fotovoltaica en un 40%
per la Unió Europea, amb participació del Ministeri
d’Energia i de l’Ajuntament de Barcelona.
Atès que l’Institut Municipal d’Ensenyament de
Barcelona ja ha remès a la Conselleria d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya el projecte de l’escola
Taber.
Atès que l’incompliment dels terminis establerts en
aquests projecte del Programa Thermie podrien comportar la pèrdua de la subvenció per part de la Unió
Europea.
El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Els
Verds, presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
incloure la construcció de l’escola Taber en les previsions econòmiques de 1999, i a iniciar la seva execució
dins del primer trimestre d’aquest any, per tal d’ajustarse als terminis del projecte.
Palau del Parlament, 28 de setembre de 1998
Imma Mayol i Beltran, diputada; Carme Tolosana i
Cidón, diputada; Jordi Guillot i Miravet, portaveu
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ocupacional (substituint l’existent en situació de precari) i a Enric Sanchis, a Sant Andreu, per a centre de dia.
Palau del Parlament, 28 de setembre de 1998
Proposició no de llei sobre la construcció dels equipaments residencials
per a gent gran inclosos en el conveni
signat amb l’Ajuntament de Barcelona
en matèria de serveis socials i benestar social

Imma Mayol i Beltran
Diputada

Jordi Guillot i Miravet
Portaveu

Tram. 250-01779/05

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds (IC-EV)
Reg. 36819 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.10.1998

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.

Proposició no de llei sobre l’establiment d’un marc de cooperació i de planificació conjunta amb altres administracions en matèria de serveis socials
Tram. 250-01780/05

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds (IC-EV)
Reg. 36820 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.10.1998

A LA MESA DEL PARLAMENT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès el dèficit de places públiques residencials per a la
gent gran a la ciutat de Barcelona i que aquesta creixerà
en el futur pels processos demogràfics en marxa, principalment per l’augment de l’esperança de vida i pels
canvis en les estructures familiars.

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

Atès que aquestes necessitats s’estenen també a altres
àmbits d’equipaments socials com els destinats a persones amb disminucions.

Atesa la inexistència de planificació d’equipaments
socials per part de la Generalitat, pel que fa a la ciutat
de Barcelona, en especial per atendre a persones disminuïdes i a gent gran.

Atès que el passat 15 de juliol de 1998 es va signar el
Conveni-Marc de cooperació entre el Departament de
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona en matèria de serveis socials i
benestar social.

Atesos els constants incompliments dels acords de
construcció d’equipaments, desprès de la cessió dels
drets de superfície dels solars per part de l’Ajuntament
de Barcelona.

Atesa la disposició i voluntat de l’Ajuntament de
Barcelona per constituir els corresponents drets de superfície sobre els solars que havien estat objecte de
cessió anteriorment, i d’acord amb els terminis i condicions que de comú acord pactin ambdues parts.

Atesa la creixent demanda d’equipaments socials,
especialment per a la gent gran, producte de la millora de l’esperança de vida de la població catalana i dels
dèficits que arrossega, en especial, la ciutat de
Barcelona.

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Els
Verds, presenta la següent

Atesa la conveniència de l’acord interinstitucional,
quan les competències pel que fa a l’atenció de les persones, és concurrent.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

Atès que el Consell Plenari de l’Ajuntament de
Barcelona en data 17 de juliol de 1998 es va pronunciar
sobre la necessitat que la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Barcelona planifiquin conjuntament,
en base a les necessitats, els equipaments de serveis
socials.

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
iniciar la construcció dels equipaments esmentats en el
Conveni-Marc, al carrer Carbonell 4-6, de Ciutat Vella,
de l’Avinguda de l’Alzinar 32-40 i del carrer Enric
Casanovas 71, a Nou Barris, i l’ampliació de la del carrer Siracusa 23-27, a Gràcia; així mateix insta el Consell Executiu a donar el caràcter d’urgència a les actuacions de 1999 i a establir l’ordre de prioritats pels
equipaments amb destins aprovats a Vilà-Vilà 39-41, a
Sants-Montjuïc, per a residència i centre de dia, Enric
Bargés 10, a Sants-Montjuïc, per a apartaments tutelats,
a Gran Via 970-972, a Sant Martí, per a centre de profunds, a Sant Eloi, a Sants-Montjuïc, per a centre

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Els
Verds, presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
establir un marc estable de cooperació i planificació
conjunta de les necessitats en matèria de serveis soci-
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als, que permeti un diàleg i una concertació per tal de
superar els actuals dèficits.
Palau del Parlament, 28 de setembre de 1998
Imma Mayol i Beltran
Diputada

Jordi Guillot i Miravet
Portaveu

Proposició no de llei sobre el compliment de les previsions fetes en el
Mapa escolar i en el Pla plurianual d’inversions pel que fa a noves construccions escolars de la ciutat de Barcelona
Tram. 250-01781/05

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds (IC-EV)
Reg. 36821 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.10.1998

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.

»L’Ajuntament de Barcelona ha fet i fa un important
esforç inversor i de gestió per anar aconseguint les corresponents cessions d’ús de solars municipals perquè el
Departament d’Ensenyament pugui realitzar les noves
construccions previstes, que contrasta amb les poques
realitzacions assolides en aquests tres anys: només dues
obres començades molt recentment, i ara la notificació
de tres noves construccions a començar aquest any
1998 (en total 5 de les 25 planificades, només un 20%,
11 d’elles amb el solar ja cedit, i algunes fins i tot amb
el projecte arquitectònic elaborat per l’Ajuntament).
»Ateses aquestes consideracions, l’alcalde sotasignat
proposa el següent ACORD
»Instar el govern de la Generalitat a complir les previsions del Mapa Escolar i del Pla Plurianual d’Inversions en tot el que fa referència a les noves construccions escolars de la ciutat de Barcelona, reiterant l’objectiu prioritari d’adjudicar, abans d’acabar aquest
any 1998, les que corresponen a solars que l’Ajuntament ja ha posat a disposició del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.»
El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Els
Verds, conscient de la importància per a la població de
Barcelona de disposar d’aquests equipaments, presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el Consell Plenari de l’Ajuntament de
Barcelona, de 19 de juny de 1998, es va aprovar la següent Moció:
«El govern de la Generalitat ha aprovat aquest mes de
juny les previsions d’inversió en noves construccions
escolars per a l’any 1998, tant les de gestió directa com
les que fa a través de l’empresa pública GISA. L’Ajuntament de Barcelona dóna suport als objectius reiterats
públicament pel Departament d’Ensenyament, de fer
avançar l’aplicació de la LOGSE i d’invertir en l’ampliació i millora de l’oferta educativa pública, tot reclamant, però un major reconeixement de l’especificitat de
la situació de Barcelona.
»Per a la nostra ciutat l’aplicació de la Reforma educativa és una oportunitat de recuperar la seva millor tradició història de renovació pedagògica i d’afrontar tant
la manca d’oferta pública d’algunes zones de la ciutat,
com l’existència d’un conjunt d’edificis que necessiten
ser substituïts. Així ho reconeixia ja el Mapa Escolar de
gener de 1995, que preveia la realització de 25 noves
construccions fins l’any 2000, quinze d’elles recollides
posteriorment al Pla Plurianual d’Inversions aprovat
aquell mateix estiu pel govern de la Generalitat.
»L’especificitat de la situació barcelonina ve donada
també per l’existència, des del mes de maig de 1995,
d’un Acord Marc de col·laboració institucional que
comporta el funcionament regular d’una Comissió Escolar de Barcelona amb participació del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat i l’Institut d’Educació
de l’Ajuntament, on a començament d’any es va aprovar conjuntament una planificació que preveia poder
iniciar abans d’acabar aquest any 1998 un mínim de
nou noves construccions.

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
complir les previsions del Mapa Escolar i del Pla
Plurianual d’Inversions, pel que fa a les noves construccions escolars de la ciutat de Barcelona, en funció dels
solars ja cedits per part de l’Ajuntament al Departament
d’Ensenyament: IES Domènech i Montaner, IES Salvador Espriu, IES Secretari Coloma, CEIP Ferran Sunyer,
CEIP Taber, CEIP Pit Roig, CEIP M. Batllori
(Graciel·la Arrel), CEIP Barrufet, CEIP Glòries Catalanes i els que estan en procés de cessió.
Palau del Parlament, 28 de setembre de 1998
Imma Mayol i Beltran, diputada; Carme Tolosana i
Cidón, diputada; Jordi Guillot i Miravet, portaveu

Proposició no de llei sobre el control
de les emissions de iodur d’argent a
l’atmosfera
Tram. 250-01782/05

Presentació: Grup Mixt
Reg. 36869 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.10.1998

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Benet Tugues i Boliart, Portaveu, del Grup
Parlamentari Mixt
Document/proposta: Proposició no de llei sobre el control de les emissions de iodur de plata a l’atmosfera.
3.10.25.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’evolució del temps, la formació de tempestes, els
canvis climàtics, són un dels aspectes que més intriguen
al conjunt de la població. La curiositat intel·lectual,
però, es transforma en preocupació i necessitat vital
quan del temps en depèn la pròpia subsistència. És el
cas dels pagesos i, en general, del conjunt de ciutadans,
que viuen en pobles o comarques amb una gran dependència de l’agricultura, quan aquesta és de secà i, per
tant, la seva collita està totalment condicionada a la
pluja.
En aquests pobles i comarques hi ha una gran preocupació, els mesos d’estiu, tradicionalment secs, per la
possible incidència de determinades pràctiques que es
realitzen per evitar pedregades sobre el règim de pluges, de tal manera que hom té la sensació que la «sembra» de iodur de plata a les bromades el que fa és evitar que plogui i, per tant, causar un greu perjudici en les
seves explotacions.
Hi ha diferents estudis que avalen aquestes hipòtesi, de
manera que les protestes d’aquest sector, cal estudiarles amb el rigor que mereixen.
D’altra banda cal considerar que per l’agricultura de regadiu, especialment la d’arbres fruiters, les pedregades
suposen un perill real per les seves produccions –de fet,
els últims anys tenim exemples prou evidents i dramàtics d’aquest perill– la qual cosa explica la necessitat
d’utilitzar el mitjans tècnics per tal d’evitar-les. Aquest
mitjans consisteixen, especialment en el treball de generadors de iodur de plata i en la «sembra» d’aquest
producte, mitjançant avions, damunt dels núvols.

Proposició no de llei per la qual s’encomana a la Sindicatura de Comptes
un informe de fiscalització dels contractes subscrits pels instituts, patronats i fundacions dependents de
l’Ajuntament de Barcelona amb les
empreses del Grup Movilma
Tram. 250-01783/05

Presentació: Sr. Josep Curto i Casadó,
juntament amb tretze altres diputats del
Grup Parlamentari Popular
Reg. 36904 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió de la Sindicatura de Comptes: Mesa
del Parlament, 05.10.1998

A LA MESA DEL PARLAMENT
Josep Curto i Casadó, president, M. Dolors Montserrat,
portaveu, Dolors Nadal i Aymerich, portaveu adjunta,
Rafael Luna i Vivas, Simon Pujol i Folcrà, Josep M.
Fabregat i Vidal, Enric Herranz i Masó, Daniel Sirera i
Bellés, Isidre Bonet i Palau, Ignasi Oleart, Víctor Ros,
Josep M. Francàs, Eduard Escartín i Antoni Aige i
Sánchez, diputats del Grup Parlamentari Popular,
d’acord amb allò que preveu l’article 11 de la Secció 6a
de les Normes Supletòries de l’apèndix del Reglament
de la cambra, presenten la següent Proposició no de
llei:

Actualment, els radars meteorològics permeten preveure d’una manera bastant precisa si les bromades analitzades són susceptibles de provocar pedra o només aigua. D’altra banda, en el cas d’actuar contra les nuvolades més perilloses, caldria fer-ho amb la quantitat de
iodur de plata justa, per tal d’aconseguir la transformació de pedra en aigua, sense desfer els núvols i,
d’aquesta manera, no perjudicar ningú, alhora que
s’eviten els efectes negatius que sobre el medi ambient
causa el iodur de plata.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

És per això que el G. P. Mixt presenta la següent

El Parlament de Catalunya encomana a la Sindicatura
de Comptes un informe de fiscalització dels contractes
subscrits pels Instituts, Patronats i Fundacions
depenents de l’Ajuntament de Barcelona amb les empreses del Grup MOVILMA (Movilma, SA, Movilma,
SCCL i Construccions Euro-3, SA), en relació amb les
transferències de la Generalitat a fi que el Parlament i
el Consell Executiu, tinguin la informació suficient per
permetre al Govern l’exercici de les funcions tutelars
que li corresponen.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya insta el Govern:
a) A facilitar a les ADV, situades en llocs de risc, dels
mitjans tècnics suficients, o de les informacions puntuals sobre l’evolució de les pertorbacions, per tal de lluitar d’una manera més efectiva i més selectiva contra
aquelles nuvolades que continguin pedra i, per tant
puguin causar danys a les produccions agrícoles.
b) Controlar les emissions de iodur de plata que pugin
fer determinades entitats per tal que la seva acció sigui
la necessària per evitar la pedra sense desfer el núvol,
permetent la pluja i d’aquesta manera no perjudiqui els
interessos dels pagesos de les terres de secà.
Palau del Parlament, 25 de setembre 1998
Benet Tugues i Boliart
Portaveu

En el període comprès entre els anys 1992 a 1996, els
Instituts, Patronats i Fundacions depenents de l’Ajuntament de Barcelona, van adjudicar a les empreses del
Grup MOVILMA (Movilma, SA, Movilma, SCCL i
Construccions Euro-3, SA) obres públiques mitjançant
diferents procediments de contractació municipal.
PROPOSICIÓ NO DE LLEI

Palau del Parlament, 29 de setembre de 1998
Josep Curto i Casadó, M. DOLORS Montserrat i
Culleré, Dolors Nadal i Aymerich, Rafael Luna i Vivas,
Simon Pujol i Folcrà, Josep M. Fabregat i Vidal, Enric
Herranz i Masó, Daniel Sirera i Bellés, Isidre Bonet i
Palau, Ignasi Oleart i Comellas, Víctor Ros i Casas,
Josep M. Francàs i Porti, Eduard Escartín i Sánchez,
Antoni Aige i Sánchez
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3. Establir el Pla de Formació Ocupacional per al 1999
presidit pels criteris de:
a) objectivitat en la definició dels seus objectius.
Termini de presentació d’esmenes

b) transparència en l’assignació dels recursos.
c) seguretat jurídica en els processos administratius.

Termini: 7 dies hàbils.
Finiment del termini: 22.10.1998, a les 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

3.10.30.

DEBATS GENERALS

Debat sobre l’orientació política general del Consell Executiu
Tram. 255-00013/05

Propostes de resolució presentades pels
grups parlamentaris
Reg. 36843, 36844, 36845, 36847, 36848,
36849, 36850, 36851, 36852, 36853 i 36854 /
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
01.10.1998

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GRUP
SOCIALISTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA,
PEL GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA PER CATALUNYA
- ELS VERDS I PEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 36843)
A LA MESA DEL PARLAMENT
Els Grups Parlamentaris sotasignants, d’acord amb allò
que preveu l’article 124 del Reglament de la Cambra,
presenten les següents Propostes de Resolució subsegüents al Debat General sobre l’Orientació Política
General del Consell Executiu.
Palau del Parlament, 1 d’octubre de 1998
Higini Clotas i Cierco, Grup Socialista; Jordi Guillot i
Miravet, Grup d’IC-EV; Jordi Portabella i Calvete,
Grup d’ERC

d) participació en la definició dels objectius i en la gestió per part de les administracions locals, organitzacions empresarials, sindicals i de l’economia social.
4. Establir un pla de foment de l’ocupació per a l’any
1999 adreçat a:
a) afavorir la inserció en el mon laboral en igualtat de
drets i condicions pels col·lectius amb més risc d’exclusió (dones, persones majors de 45 anys, persones amb
discapacitats físiques, psíquiques o sensorials amb dèficits formatius).
b) desenvolupar els nous jaciments d’ocupació amb
especial atenció als relacionats amb les cobertura de les
necessitats socials i culturals que el mercat per si sol no
satisfà.
c) fomentar l’esperit empresarial, amb especial atenció
per les petites i mitjanes empreses i l’economia social.
d) fomentar la reducció i reordenació de la jornada de
treball i la reducció de les hores extres vers les 35 hores setmanals, 11.600 anyals.
5. Promocionar una política de relacions laborals que es
basi en la millora de les condicions de treball (estabilitat en la contractació, salut laboral), dels mecanismes
de negociació entre les parts i de la participació dels
treballadors.
6. Desenvolupar amb les dotacions pressupostàries necessàries la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i del
Pla de prevenció de Riscos laborals, aprovat el 30 de
maig de 1995, pel Consell Català de Seguretat i Salut
Laboral, així com exercir les competències i els serveis
que ja posseeix en la mateixa direcció, donat el preocupant índex de sinistralitat laboral.
7. Donar compliment als compromisos presos en el
“Pacte per a l’ocupació a Catalunya 1998-2000”, en
especial pel que fa a ocupació, reordenació i reducció
del temps de treball, de l’Observatori del Mercat de
Treball i del Servei Públic d’Ocupació.»

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 1
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:
1. Crear el Servei Català d’Ocupació que integri totes les
polítiques, els recursos i els serveis adreçats a la millora
de la capacitat d’ocupar-se de les persones (amb especial atenció als col·lectius en pitjor situació per accedir al
treball), el foment de l’ocupació, el funcionament del
mercat de treball i la protecció de la desocupació.
Aquest Servei Català d’Ocupació haurà de ser de caràcter públic, descentralitzat i participat tant en la direcció
com en la gestió amb les administracions locals i els
agents econòmics i socials representatius.
2. Constituir el Consell de Treball, Econòmic i Social,
per donar compliment a la Llei que establia la seva
constitució a l’octubre de 1997.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL
GRUP SOCIALISTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA
(REG. 36844)
A LA MESA DEL PARLAMENT
Higini Clotas i Cierco, Portaveu del Grup Socialista,
fent ús d’allò que es preveu a l’article 124.1 del Reglament del Parlament, presento les següents Propostes de
Resolució subsegüents al Debat sobre l’Orientació Política General del Consell Executiu.
Palau del Parlament, 1 d’octubre de 1998
Higini Clotas i Cierco
Portaveu
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 1
«El Parlament de Catalunya constata que la intervenció
del Molt Honorable President de la Generalitat en el
seu discurs inicial en el debat d’Orientació de Política
General d’enguany no ha fet balanç de la seva acció de
Govern ni ha presentat cap orientació o iniciativa política concreta per al nou curs polític que comencem,
defugint així el mandat del Reglament del Parlament de
Catalunya de celebrar preceptivament aquest debat per
tal de fixar orientacions i prioritats de l’acció de Govern
del proper curs parlamentari.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 2
«El Parlament de Catalunya constata el reiterat incompliment per part del Consell Executiu de les resolucions
aprovades pel Parlament. En aquest sentit exigeix del
Govern el compliment satisfactori i puntual de tots els
mandats aprovats i a presentar al Parlament el grau de
compliment de cadascun d’ells abans d’acabar l’actual període de sessions.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 3
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:
1. Aplicar mecanismes transparents, objectius i basats
en el mèrit per a la selecció i promoció dels funcionaris i demés personal al servei de l’Administració i del
sector públic de la Generalitat, inclosos els interins i els
contractats laborals temporals.
2. Reduir la figura dels contractes interins en l’Administració i sector públic de la Generalitat a situacions
excepcionals, amb una durada en cap cas superior als
sis mesos.
3. Cobrir en el termini màxim d’un any amb funcionaris de carrera totes les places de l’Administració de la
Generalitat ocupades actualment per interins, d’acord
amb un procediment objectiu i transparent, que garanteixi la concurrència, en condicions d’igualtat, de tots
els ciutadans interessats.
4. Elaborar, en el termini de sis mesos, un programa de
millora de l’eficiència en l’administració dels recursos
humans de la Generalitat, i presentar-lo al Parlament a
fi de ser debatut per aquesta Cambra.
5. Presentar al Parlament en el termini de sis mesos, un
Projecte de Llei sobre Gestió dels Serveis que depenen
de l’Administració de la Generalitat, a fi de fixar, amb
caràcter general, principis, criteris i procediments que
s’hauran de tenir en compte per a procedir a la seva
privatització o, si s’escau, a d’altres modalitats de gestió.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 4
«El Parlament de Catalunya:
1. Insta el Consell Executiu a prioritzar la creació de
l’ocupació, l’adaptació tecnològica, la millora de la
formació i l’equilibri territorial, en els programes
cofinançats pels Fons Europeus en el marc de l’Agenda 2000.
2. Insta el Consell Executiu a complir les recomanacions del Consell de Municipis i Regions d’Europa cele-

brat el passat 5 de febrer de Londres, sobre la participació dels ens locals en les polítiques estructurals de la
UE, tant en les accions de planificació com en la gestió dels programes cofinançats amb els Fons Estructurals i de Cohesió.
3. Insta el Consell Executiu a convocar a les entitats
municipalistes, els sectors econòmics i les centrals sindicals més representatives per aconseguir un consens
que ens permeti defensar amb més força les mesures
que ens convindria que recollís la reforma dels Fons
Estructurals i els de Cohesió de la Unió Europea pel
període 2000-2006.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 5
«El Parlament de Catalunya vist el fracàs de la implantació de l’administració comarcal, insta el Consell Executiu a presentar dins la present Legislatura un Projecte
de Llei de modificació de la Llei Comarcal vigent,
consensuat al màxim possible amb els grups parlamentaris, per tal d’adequar-la a les necessitats reals dels
ciutadans, que adopti una fórmula democràtica de representació política i que faciliti als petits municipis la
prestació dels serveis públics.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 6
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a crear una comissió de control i seguiment entre el
Govern i el Parlament que faci un seguiment dels reiterats problemes que sorgeixen a les zones on es despleguen els Mossos d’Esquadra i proposi les mesures
correctores que calgui, de manera consensuada, per tal
d’aconseguir un funcionament correcta i eficaç de la
Policia Autonòmica.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 7
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a procedir de forma continuada i sistemàtica a la renovació i modernització dels medis tècnics i materials que
disposen els bombers de la Generalitat així com dotar
els Parcs dels recursos humans i dels equipaments necessaris per a fer-los veritablement operatius.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 8
El Parlament de Catalunya:
1. Insta el Consell Executiu a presentar, conjuntament
amb l’estat d’execució referit a 31 de Desembre de
cada any, una anàlisi de l’evolució del finançament
autonòmic i les seves variacions en relació a l’any anterior. L’informe referit al 31 de Desembre de 1997 es
presentarà en el termini màxim de dos mesos.
2. Constata el fracàs del model de finançament pactat
entre el PP i CiU.
3. Insta el Consell Executiu a iniciar davant del govern
central, el procés de renegociació de l’acord 19972001.
4. Insta el Consell Executiu a promoure amb tot els
grups parlamentaris el consens necessari per definir les
característiques del nou model de finançament.
5. Insta el Consell Executiu a promoure, davant del
govern central, les actuacions necessàries per impulsar
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el compliment de les mocions aprovades en el Parlament espanyol que demanen la confecció d’un estudi
que avaluï les balances fiscal de les diferents comunitats espanyoles.
6. Insta el Consell Executiu a presentar en el termini
màxim de dos mesos, pel seu debat i aprovació, un Pla
de mesures per tal de fixar l’evolució del dèficit, l’endeutament i la morositat del conjunt de la Generalitat i
les seves empreses i organismes autònoms en el període
1999-2001.»
7. Insta el Consell Executiu a limitar l’endeutament de
les empreses i organismes autònoms d’acord amb un
pla de sanejament financer del conjunt del sector públic
català.
8. Insta el Consell Executiu a limitar quantitativament
les despeses i romanents de cada any que es poden traspassar a l’any següent.
9. Insta el Consell Executiu a eliminar les practiques de
renegociació del deute que condueixen a un increment
del mateix:
10. Insta el Consell Executiu a regularitzar la situació
econòmica i comptable de l’endeutament de la Corporació Catalana de Radio i Televisió.
11. Insta el Consell Executiu a no instrumentalitzar les
actuacions de l’ICF, respectant la legislació i les competències d’aquest organisme.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 9
«El Parlament de Catalunya:
1. Acorda que el Govern de la Generalitat negociï amb
el Govern de l’Estat la declaració d’interès general de
les següents obres hidràuliques:
1.1. Regadius Xerta-Xènia
1.2. Regadius Terra Alta
1.3. Obres d’adequació depuradora de Tarragona per a
ús de les seves aigües en la zona regable del Francolí.

beneficis extraordinaris i a les concessions públiques a
activitats d’interès general, sense que en cap cas això
suposi un increment dels preus pagats pels usuaris.
4. Insta el Consell Executiu a no tramitar l’actual avantprojecte de Llei d’Ordenació i Gestió de l’Aigua fins
que no s’aconsegueixi:
4.1. Consens polític
4.2. Consens social amb el moviment ciutadà -en guerra pel rebut de l’aigua- i amb les organitzacions agràries i ramaderes.
4.3. Consens territorial amb els ciutadans de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.
4.4. Acord competencial amb els municipis que garanteixi el manteniment de la titularitat de l’abastament.
4.5. Viabilitat econòmica que asseguri la participació
del Govern de la Generalitat a través des seus pressupostos al finançament de les obres hidràuliques a un
40%.
4.6. Adscripció de l’Agència Catalana de l’Aigua al
Departament de Medi Ambient.
5. Constata que Catalunya necessita una Llei de mesures urgents en matèria de Règim del Sòl i Competències
Urbanístiques que resolgui les indeterminacions actuals i doni:
5.1. Uns criteris clars de classificació del sòl reforçant
el paper dels plans generals per a determinar-ne la seva
classificació.
5.2. Ampliï i flexibilitzi el concepte de sòl inadequat
per urbanitzar i així protegir els sòls no urbanitzables.
Es restringeixi l’autorització d’instal·lacions d’interès
públic i utilitat social en aquest sòl.
5.3. Aclareixi el concepte de sòl urbà no consolidat i en
reguli les cessions i permeti les unitats d’actuació discontínua.

1.4. Obres de prevenció inundacions Besòs i Llobregat

5.4. Atribueixi les competències d’aprovació definitiva
del planejament especial i parcial als municipis amb
acreditada capacitat de gestió.

1.5. Obres regulació Tordera

6. Insta el Consell Executiu a:

1.6. Regadius Baix Ter

6.1. Impulsar la signatura abans d’un mes d’un nou
contracte-programa per valor de 44.000 milions de
pessetes entre l’ATM i el Govern de l’Estat.

1.7. Infraestructura suficient per aconseguir l’aprofitament com a reg de les aigües de la depuradora de la
ciutat de Valls.
2.
[...]
2.2. Constata que el procés de negociació parcial sobre
la rebaixa i eliminació de peatges porta a acords insuficients i a desequilibris en els peatges que s’apliquen
en el territori.
2.3. Insta el Consell Executiu a reclamar una
renegociació dels acords entre les empreses concessionàries i els governs concedents.»
3. Insta el Consell Executiu a trametre al Parlament de
Catalunya en el termini màxim de dos mesos un estudi sobre la viabilitat econòmica i jurídica de crear alguna figura autonòmica que permeti dedicar una part dels

6.2. Reclamar l’aportació d’uns 16.000 milions/any
durant 4 anys de l’Administració General de l’Estat.
6.3. Reclamar l’equiparació amb Madrid que té subvencionat tot el transport en autobusos. En l’ATM (Autoritat del Transport Metropolità) s’ha d’incloure la
subvenció als gestors indirectes.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 10
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a complir totes i cadascuna de les inversions aprovades
en els Plans Comarcals de Muntanya de les comarques
de l’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars
Jussà, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Solsonès, el Berguedà, el Ripollès i la Garrotxa en els exercicis de 1998 i
1999 i en especial les incomplertes en els exercicis
pressupostaris anteriors.»
3.10.30.
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 11
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a accelerar el desplegament reglamentari del bloc legislatiu bàsic de la política cultural (museus, patrimoni,
sistema bibliotecari), llargament vençuts els terminis
previstos en les lleis corresponents, i a presentar en
aquesta Cambra, abans de tres mesos, el projecte de
nova Llei d’Arxius.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 12

d’inserció-laboral per aquells nois i noies que no han
assolit el títol de Graduat en educació secundària.
6. Incrementar les despeses de funcionament dels centres docents de la Generalitat per compensar la reducció efectiva de recursos dels darrers anys.
7. Afavorir l’increment dels recursos públics i privats,
destinats a Recerca i Desenvolupament Tecnològic a
Catalunya per tal d’aproximar l’assignació a la de les
regions europees més avançades.»

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a dotar de personal suficient l’Administració de Justícia de Catalunya i en particular als Jutjats de Civil de
manera que cadascun d’ells pugui realitzar la seva tasca
de manera eficient i ràpida.»

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 14

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 13

1.1. Endegar un pla de xoc per a la reducció de les llistes d’espera per a les intervencions quirúrgiques a Catalunya, a través dels centres hospitalaris de l’Institut
Català de la Salut i dels centres concertats de la Xarxa
Hospitalària d’Utilització Pública, per tal de reduir-les
a un màxim de sis mesos d’espera, amb especial èmfasi
en les intervencions pendents de cataractes i d’implantació de pròtesis de maluc i de genoll.

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:
1.
1.1. Realitzar durant el curs 1998-1999 la programació
de l’oferta pública d’escoles bressol.
1.2. Incrementar l’oferta del Departament d’Ensenyament amb la creació de 10 noves escoles bressol de la
Generalitat, donada la importància d’aquesta etapa per
l’educació dels infants i pel suport a les famílies.
1.3. Millorar els convenis amb els Ajuntaments per al
funcionament de les escoles bressol incrementant
substancialment les aportacions econòmiques de la
Generalitat, a fi de fomentar les iniciatives de l’administració local.
2.
2.1. Fomentar que tot el conjunt de centres educatius
sostinguts amb fons públic contribueixin solidàriament
a atendre les necessitats educatives de Catalunya i a la
diversitat d’alumnes.
2.2. Modificar el decret d’admissió d’alumnes i la normativa que el regula cercant el consens social i de la
comunitat educativa per facilitar la integració d’alumnes amb necessitats educatives especials. En qualsevol
cas vetllar pel correcte compliment de la normativa vigent.
3.
3.1. Presentar en el termini d’un mes el Mapa de Formació d’Adults, que especifiqui l’emplaçament dels
centres i el seu perfil i obrir un període de presentació
d’al·legacions.
3.2. Incrementar urgentment el nombre actual de quatre centres d’adults que imparteixen estudis conduents
al títol de Graduat en Educació Secundària (GES) i fent
una oferta equilibrada territorialment.
4. Realitzar una campanya d’informació dels cicles
formatius de la formació professional perquè la societat de Catalunya conegui la nova oferta de formació
professional i valori la seva importància per a l’ocupació i per al futur econòmic de Catalunya.
5. Incrementar l’oferta específica de programes de garantia social que responguin a la funció recuperadora i

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:
1.

1.2. L’establiment per part del Servei Català de la Salut de garanties de temps màxims d’espera que no superin els sis mesos per a les intervencions quirúrgiques,
especialment les de cataractes i pròtesis de maluc i genoll, implantant mecanismes de planificació i utilització dels recursos del conjunt de la Xarxa Hospitalària
d’Utilització Pública.
1.3. Establir temps màxims d’espera en proves de diagnosi per part del Servei Català de la Salut, garantint
l’atenció dins de la Xarxa Hospitalària d’Utilització
Pública.
2.
2.1. Intensificar amb urgència les negociacions amb els
hospitals concertats de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública per tal d’establir els convenis corresponents a aquest any 1998.
2.2. Prendre les mesures pressupostàries necessàries
per tal de garantir un increment del 2’1% dels concerts
hospitalaris, apart del finançament de les recurrències
d’anys anteriors, per tal de no reduir els recursos dels
hospitals concertats de Catalunya.
3. El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a elaborar un pla de racionalització de la despesa farmacèutica amb consens amb grups parlamentaris, professionals, sindicats i associacions de consumidors que
contempli mesures com:
a) Instaurar la figura del farmacòleg a l’atenció primària.
b) Llistes positives de medicaments que recullin els
necessaris per a una actuació terapèutica de qualitat.
c) Programes d’educació sanitària.
d) Mesures de foment i promoció d’hàbits de vida saludables.
e) Elaborar una normativa que limiti l’accés dels visitadors mèdics als centres sanitaris.
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f) Racionalització de les sessions clíniques.
g) L’elaboració de protocols de centre per a l’atenció de
problemes més freqüents.
h) Formació continuada dels professionals.
i) Participació de les oficines de farmàcia en el seguiment terapèutic del malalt.
4. El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:
4.1. Dotar al «Pla Sanitari de la Sida de Catalunya»
d’autonomia tècnica i pressupostària per a fer més eficients les polítiques de prevenció, control i assistència
de la problemàtica del VIH SIDA.
4.2. Dotar a l’«Òrgan Tècnic de Drogodependència» de
major autonomia tècnica i pressupostària que possibiliti polítiques de prevenció, assistència i reinserció dins
la problemàtica de les drogodependències.
5. El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:
5.1. Presentar en el termini de dos mesos al Parlament
de Catalunya un pla d’actuació per fer front a l’increment de les urgències hospitalàries per les epidèmies
gripals dels mesos d’hivern.
5.2. Incrementar les dotacions pressupostàries per a
l’atenció a la salut mental, pel que fa a la inversió en la
reconversió dels centres psiquiàtrics de Catalunya i a
l’atenció primària en salut mental.
5.3. Presentar en el termini de tres mesos un Pla per a
la millora de la comunicació i coordinació entre l’atenció primària i l’atenció hospitalària.
5.4. Incrementar arreu de Catalunya els programes de
cribatge de càncer de mama per tal d’arribar a una cobertura del 50% en un any.
5.5. Incrementar els recursos per a tractament de radioteràpia arreu de Catalunya, amb equilibri territorial i
amb l’assignació d’una població de referència per a
cada unitat de radioteràpia.
5.6. Complir l’acord del Ple del Parlament, adoptat en
el debat dels pressupostos de la Generalitat per a 1997,
en el que se l’instava a presentar al Parlament de Catalunya, abans del 30 de juny de 1997, un Projecte de
Llei de Reforma de l’Institut Català de la Salut.
6. Presentar un Pla de Sanejament del dèficit acumulat
en la Sanitat de Catalunya, conjuntament amb un estudi
del finançament sostenible de la sanitat a Catalunya.
Ambdues propostes seran consensuades amb el representants del sector concertat.
7.
7.1. Presentar en el termini de dos mesos un informe al
Parlament de Catalunya sobre el nivell de compliment
dels acords de finançament de la sanitat per a l’any
1998 així com de les mesures previstes per compensar
el no assoliment dels estalvis previstos en despesa farmacèutica i en les prestacions per invalidesa temporal.
7.2. Presentar en el termini de dos mesos al Parlament
de Catalunya els informes agregats de la situació
econòmico-financera dels hospitals de Catalunya ela-

borats per la Central de Balanços del Servei Català de
la Salut corresponents a l’exercici 1996.
7.3. Enviar un informe al Parlament de Catalunya, en el
termini d’un mes, sobre els deutes de l’any 1997 i anteriors sense consignació pressupostària a 31-12-97 del
Servei Català de la Salut, amb la relació de les corresponents factures.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 15
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:
1. Presentar un Projecte de Llei sobre l’Orientació de la
Política Agrària Catalana que integri la normativa dispersa i incorpori els previsibles impactes de l’Agenda
2000 sobre el camp català.
2. Informar al Parlament de Catalunya a través de la
Comissió d’Agricultura sobre el Pla de Regadius que es
preveu executar fins el 2025 i la previsió d’aportació
financera de les Administracions i dels particulars interessats.
3. Convocar d’immediat les eleccions a Cambres Agràries en compliment de la Llei que les regula i de l’acord
assolit a la taula de concertació agrària.
4. Pagar d’immediat totes les obligacions reconegudes
i compromeses derivades dels incendis forestals de
1994 i de 1998.
5. Presentar un Projecte de Llei per a la revisió i adequació a les circumstàncies actuals de la Llei d’Integracions Agràries.
6. Presentar davant la Comissió d’Agricultura un Pla
Integral d’actuacions per a la millora de la sanitat animal i vegetal a Catalunya.
7. Dotar suficientment en els propers Pressupostos la
partida d’assegurances agràries per a subvencionar-les
fins el límit legalment permès.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 16
«El Parlament de Catalunya d’acord amb la previsió
que fa la Llei d’Equipaments Comercials, insta el Consell Executiu a presentar abans del 31 de desembre
d’enguany una Llei de creació de l’impost sobre les
grans superfícies per a destinar-lo amb caràcter finalista
a l’elaboració d’un programa de modernització del
comerç urbà, amb la participació dels Ajuntaments.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 17
«El Parlament de Catalunya:
1. Constata la necessitat de la urgència en disposar d’un
programa de millora i modernització de les instal·lacions turístiques.
2. Insta el Consell Executiu a realitzar amb la col·laboració de les organitzacions del sector turístic de
l’inventari del nombre i a determinar les mesures adreçades a adequar les instal·lacions per ratis de qualitat
exigibles.
3. Insta el Consell Executiu a realitzar i dotar econòmicament un programa de millora de les instal·lacions turístiques.
3.10.30.
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4. Insta el Consell Executiu a personar-se en el procediment judicial obert en relació a les irregularitats del
Consorci de Promoció Turística.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 18
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:
1. Crear un observatori permanent de la família, la infància i l’adolescència a Catalunya.
2. Reestructurar les funcions de la DGAI que permeti
impulsar polítiques transversals per la infància, l’adolescència i la família.
3. Donar compliment a les recomanacions del Síndic de
Greuges i del Consell Consultiu de la Generalitat sobre
la necessitat de derogar el Decret 394/1996 de 12 de
desembre, regulador del règim de contraprestacions
dels usuaris en la prestació de serveis socials on s’aproven els preus públics per a determinats serveis prestats
per la Generalitat de Catalunya.
4. Proposar un nou model de finançament del sistema
de serveis socials que defineixi amb claredat la possibilitat d’accés a les prestacions i serveis socials de responsabilitat pública, proposant un nou mapa de recursos i programes i un Pla de Finançament a 5 anys vista per atendre molt especialment a les persones grans
en situació de dependència, a la infància i família en
risc social i a les persones amb disminució.
5. Reformular un Pla Integral de lluita contra l’exclusió social amb una actuació transversal que coordini les
diferents administracions i l’acció de la iniciativa social
no governamental.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 19
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a orientar la seva acció en matèria mediambiental sobre
els següents criteris:
a) aplicació de criteris de sostenibilitat en el conjunt de
l’acció de govern en tots els Departaments.
b) incorporar en els índex d’evolució econòmica de
Catalunya criteris de comptabilitat ambiental
valoritzant els recursos naturals, la seva conservació,
regeneració o deteriorament.
c) atribuir al Departament de Medi ambient un paper
cabdal en el conjunt de l’Executiu, essent vector fonamental de l’acció de Govern i per tant atribuint-li els
recursos necessaris en els diferents pressupostos, considerant com a punt mínim de partida la quantia dels
pressupostos de 1995 i anteriors.
d) promoure un Pla d’Energies Renovables que a més
d’afavorir programes d’eficiència energètica, substitueixi progressivament el consum de combustibles fòssils, estimulant que en la construcció d’habitatges s’incorporin aïllaments tèrmics i energies solars, i incorporant plaques fotovoltaiques als diferents edificis públics
de la Generalitat.
e) garantir la preservació de l’equilibri ecològic i el
respecte als valors naturals, gestionant adequadament
les zones PEIN, protegint espais periurbans, corredors
biològics i altres àmbits que garanteixin la biodiversitat
3.10.30.

en aquests àmbits, establint programes curosos de prevenció d’incendis.
f) aplicar a Catalunya les resolucions dels acords de les
diferents cimeres de preservació del Planeta (Rio de
Janeiro, Kioto...) confeccionant de manera immediata
l’Agenda 21 per Catalunya, amb garantia de participació social.
g) presentar en el termini de tres mesos l’adaptació del
calendari creïble del sanejament del conjunt de les aigües residuals de Catalunya, tot readequant l’actual Pla
Econòmic-Financer de la Junta de Sanejament que s’ha
evidenciat inviable.
h) unificar el cicle de l’aigua i fer-lo dependre del Departament de Medi Ambient per tal de gestionar-lo com
un bé públic, escàs i de primera magnitud i perquè a
més de superar els grans dèficits de gestió d’aquest recurs eviti catàstrofes ecològiques en la fauna fluvial
com ha succeït recentment.
i) donar molt més ampli suport a les iniciatives locals
de gestió de residus, dotant suficientment el Fons de
Gestió de Residus.
j) fer programes permanents i valents d’educació ambiental que modifiquin hàbits dels diferents sectors
socials contraris als criteris de sostenibilitat.»
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GRUP
PARLAMENTARI D’INICIATIVA PER CATALUNYA
- ELS VERDS (REG. 36845)
A LA MESA DEL PARLAMENT
El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Els
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 124 del
Reglament de la Cambra, presenta les següents Propostes de Resolució Subsegüents al Debat General sobre
l’Orientació Política del Consell Executiu, tingut pel
Ple del Parlament el dies 29 i 30 de setembre i 1 d’octubre de 1998.
Palau del Parlament, 1 d’octubre de 1998
Jordi Guillot i Miravet
Portaveu

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 1
El Parlament de Catalunya reitera un cop més la necessitat d’impulsar unitàriament i incrementar l’autogovern de Catalunya i, en conseqüència:
a) Expressa la seva voluntat de que, amb la màxima
urgència, es facin efectives la totalitat de les competències reconegudes estatutàriament, i es traspassin tots els
organismes i serveis pendents, amb les corresponents
dotacions de recursos.
b) Manifesta també la seva voluntat de que, d’acord
amb les previsions de l’article 150.2 de la Constitució,
es transfereixin amb caràcter permanent a la Generalitat
de Catalunya, totes aquelles matèries -especialment en
infraestructures de transports, ports i comunicacionsque són susceptibles de ser transferides i gestionades
per la Generalitat.
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c) Reitera la necessitat d’avançar cap a la supressió de
l’Administració perifèrica de l’Estat a Catalunya, a fi i
efecte que la Generalitat i els ens locals siguin les dues
úniques administracions a Catalunya.
d) Referma la seva voluntat de que la Generalitat participi en la gestió i direcció de les empreses públiques
que actuen a Catalunya, d’acord amb les previsions
estatutàries.

a) Continuar l’aplicació i desenvolupament del model
policial català, impulsant una més gran racionalització
en el desplegament dels Mossos d’Esquadra, per evitar
solapaments, duplicitats i disfuncions amb els cossos
estatals i, alhora, perquè no es produeixin situacions
d’insuficiència de serveis policials en cap municipi o
comarca.

e) Manifesta la seva voluntat de que la Generalitat participi activament en la formació de la voluntat i la presa de decisions en l’Unió Europea i l’aplicació dels
corresponents acords a Catalunya.

b) Impulsar el desplegament de la policia de la Generalitat a la regió primera, establint els corresponents
mecanismes de coordinació amb les policies estatals i
locals, per estudiar, abordar i superar els problemes
específics que comporta l’aplicació del model policial
a les comarques més poblades de Catalunya.

f) En conseqüència, el Parlament de Catalunya insta el
Consell Executiu a dur a terme les actuacions necessàries per aconseguir els objectius assenyalats en els apartats anteriors, cercant el més ampli consens i suport
entre els grups parlamentaris.<t6>Proposta de Resolució número 2

c) Impulsar i incrementar els convenis entre la Policia
de la Generalitat-Mossos d’Esquadra i les policies locals de Catalunya, per establir i millorar els mecanismes necessaris de coordinació, d’acord amb les necessitats dels municipis.

1. El Parlament de Catalunya constata la greu situació
econòmico-financera de la hisenda de la Generalitat.
2. El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:
a) Iniciar un procés de negociació amb participació de
totes les forces polítiques amb representació al Parlament de Catalunya, que comporti un nou sistema de
finançament per Catalunya, amb suficiència, autonomia
financera, corresponsabilitat i solidaritat, i que impliqui
en una primera fase el compliment dels articles 44 i 45
de l’Estatut de Catalunya així com la resolució dels
dèficits històrics del finançament.
b) Presentar al Parlament de Catalunya en el termini de
tres mesos, una anàlisi sobre la situació financera de la
Hisenda de la Generalitat, de forma consolidada amb
els organismes autònoms i les empreses públiques, amb
concreció entre d’altres del nivell i causes d’endeutament a curt i llarg termini, la situació de morositat en
els pagaments i les previsions futures d’ingressos i despeses per una horitzó temporal de 4 anys.
c) Presentar en el termini de tres mesos un Pla de mesures de control, reducció del dèficit, endeutament i
morositat pel període 1988-2001.
d) Presentar, en el termini de tres mesos un Pla de sanejament financer per la reducció del dèficit del sector
sanitari a Catalunya, que inclogui tant la negociació
sobre les aportacions financeres de l’Administració
central a la sanitat de Catalunya, com les mesures pròpies a adoptar pel govern de la Generalitat.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 3
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
preparar amb urgència el compliment d’allò que disposa la Llei 5/1987, en les seves disposicions addicionals
primera i segona, per convertir Catalunya en província
única i procedir a la seva divisió regional, d’acord amb
els principis d’eficàcia, desconcentració i descentralització de funcions.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 4
El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a:

d) Estudiar la revisió i millora dels instruments de selecció, preparació i treball de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, que garanteixi millor la seguretat de les ciutadanes i els ciutadans en l’exercici dels
drets i llibertats.
e) Impulsar la modificació de la Llei de Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, per ampliar les funcions de
la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, establir
el comandament de tota la policia de Catalunya per part
del president de la Generalitat.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 5
1. El Parlament de Catalunya considera que les polítiques de competitivitat empresarials hauran de fonamentar-se en els augments de productivitat, sense implicar reduccions en el nivell de vida dels treballadors
i treballadores.
2. Per aconseguir l’objectiu anterior les polítiques de
qualitat i diferenciació del producte semblen les més
convenients.
3. En correspondència amb l’anterior criteri, el Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a
desenvolupar polítiques econòmiques fonamentades en
el treball indefinit, ben format i amb la participació dels
treballadors i les treballadores a les empreses.
4. El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a desenvolupar polítiques de recolzament al
sector de l’economia social.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 6
El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a incrementar els recursos destinats a Investigació
i Recerca, per tal d’afavorir l’economia productiva i
amb la finalitat d’assolir progressivament els nivells de
recursos que la mitjana de països de la Unió Europea
destinen a Investigació i Recerca.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 7
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
impulsar i potenciar polítiques de foment de la indústria a Catalunya, contemplant la reconversió del teixit
industrial cap a línies de producció netes, que tendeixin
3.10.30.
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al reequilibri territorial de Catalunya i a la potenciació
d’aquelles comarques que pateixen una greu regressió
industrial i econòmica.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 8
El Parlament de Catalunya, considerant l’especial rellevància que el sector turístic observa per a l’economia i
l’ocupació a Catalunya, insta el govern de la Generalitat a desenvolupar una reforma del sector turístic a
Catalunya, amb els següents criteris:
1. Millora de la qualitat i diversificació de l’oferta, i en
determinades zones, reducció de la mateixa.
2. Millora de la formació i condicions laborals de les
treballadores i els treballadors del sector.
3. Millora dels recursos i serveis públics dedicats al
turisme.
4. Desenvolupar el turisme rural i el turisme ecològic.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 9
El Parlament de Catalunya manifesta la seva preocupació per la situació del mercat de treball a Catalunya amb
altes taxes d’atur, de 14’2 % (383.000 persones desocupades), i de temporalitat, 30 % (542.000 assalariats
temporals). La situació laboral dels joves encara és més
preocupant, amb taxes de temporalitat del 70 % i d’atur
del 27’6 %. Aquesta situació incrementa les desigualtats socials, redueix la protecció social de moltes persones treballadores i augmenta les càrregues de la Seguretat Social i minva el nivell de competitivitat de les
empreses, i insta el govern de la Generalitat a realitzar
les mesures de política econòmica destinades a corregir aquesta situació.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 10
1. El Parlament de Catalunya manifesta la seva preocupació per la situació laboral dels treballadors de les
ETT, que observen nivells més baixos de salaris, formació i dret laboral, així com per la insuficient supervisió
que sobre aquestes empreses realitza l’administració de
la Generalitat.
2. En conseqüència el Parlament de Catalunya insta el
govern de la Generalitat a:
a) Prendre les mesures necessàries per tal d’assegurar
el compliment de la legalitat sobre ETT.
b) Impulsar el diàleg social i els canvis legals necessaris per tal de garantir nivells salarials, de formació i
participació sindical i de seguretat en el treball als treballadors de les ETT, que en tot cas siguin iguals als de
les plantilles de les empreses usuàries.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 11
El Parlament de Catalunya manifesta el seu compromís
de manteniment i millora dels serveis públics de protecció social.
La salvaguarda del dret a una educació pública i de
qualitat, de la protecció de la salut i del manteniment
d’un règim públic de seguretat social que garanteixi
l’assistència i les prestacions socials necessàries que
seran prioritats de l’acció de govern i de la política
pressupostària del govern de la Generalitat.

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
salvaguardar l’assegurança única del sistema sanitari i
sociosanitari, així com el caràcter públic del sistema de
pensions.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 12
El Parlament de Catalunya:
1.- El Parlament de Catalunya, mitjançant els procediments reglamentaris que són d’aplicació, promourà la
creació d’una comissió d’estudi sobre les prioritats de
futur i el finançament del sistema sanitari català.
2.- Acorda debatre i proposa l’elaboració d’un Pla de
Sanejament del dèficit acumulat de la Sanitat a Catalunya i per a l’estudi d’un finançament sostenible de la
sanitat a Catalunya.
3.- Insta el Consell Executiu a presentar en el termini de
tres mesos el Pla de Serveis Sanitaris i Sòcio-Sanitaris.
4.- Insta el Consell Executiu a incrementar les dotacions pressupostàries per a l’atenció a la salut mental, pel
que fa a la inversió en la reconversió dels centres psiquiàtrics de Catalunya i a l’equiparació de les tarifes de
salut mental a les de la sanitat general.
5.- Complir l’acord del Ple del Parlament, adoptat en el
debat dels pressupostos de la Generalitat per a 1997, en
el que se l’instava a presentar en el Parlament de Catalunya, abans del 30 de juny de 1997, un Projecte de
Llei de Reforma de l’Institut Català de la Salut.
6.- Millorar la planificació hospitalària per tal de reduir
les llistes d’espera i a aprovar la normativa necessària,
en un termini de quatre mesos, per tal d’establir garanties de temps màxims a les llistes d’espera per a cada
tipus d’intervenció quirúrgica i prova de diagnosi pre
part del Servei Català de la Salut, dins de la Xarxa
Hospitalària d’Utilització Pública.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 13
1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu desacord
amb la mesura proposada pel Govern Central d’excloure un nombre important de medicaments del finançament de la Seguretat Social per considerar-la injusta,
ineficaç per reduir la despesa farmacèutica i tècnicament incorrecte, ja que inclou medicaments d’eficàcia
provada.
2. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat
d’impulsar des del Govern de l’Estat les següents mesures per tal de racionalitzar la despesa farmacèutica:
a) Modificar la Llei del Medicament de l’any 1990 per
tal d’incloure entre els criteris per a registrar un nou
medicament, a més de l’eficàcia, seguretat i qualitat en
la fabricació (ja existents en l’actualitat) el de «necessitat», és a dir que el producte aporti alguns avantatges
(en eficàcia, seguretat, comoditat o preu) respecte als ja
existents.
b) Impulsar la implantació de mesures com:
-Els llistats positius de medicaments que incloguin la
relació de medicaments finançats per la Seguretat Social, realitzats amb criteris rigorosos d’eficàcia, seguretat i efectivitat.
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-Establiment de preus de referència per grups de medicaments.
-Impulsar decididament una política de medicaments
genèrics. Això comporta:
• Retirada de la circular 3/97 de la Direcció General de
Farmàcia i afavorir l’oferta de medicaments genèrics
amb procediments abreujats de Registre.
• Potenciar en el sistema sanitari una cultura de genèrics.
• Exigir la bioequivalència als medicaments còpia (registrats per procediments).
• Revisar els acords amb Farmaindustria que tingui
condicionaments sobre el desenvolupament de polítiques de genèrics.
c) Prendre mesures polítiques pel que fa al format de la
dispensació per tal que es dispensi la quantitat necessària de medicament per a la tanda de tractament previst.
d) Establir les mesures per ajudar als sectors de professionals de la medicina a prescriure els medicaments
amb major qualitat i adequació: formació, informació
independent, objectiva, orientada a problemes, etc.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 14
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:
1.- Constituir una Central de Resultats pública on s’explicitin els objectius, els sistemes de gestió i els resultats dels Centres Sanitaris de Catalunya.
2.- Negociar amb els hospitals concertats de la XHUP,
els contractes corresponents a l’any 98, atenent els
compromisos assolits pels hospitals amb els sindicats,
amb el vist i plau de la Conselleria de Sanitat, en relació amb l’Acord de la incentivació, promoció i desenvolupament professional, la negociació col·lectiva, l’increment de preus dels seus proveïdors i les necessitats
d’atenció sanitària de la població a la qual atenen.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 15
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
derogar el Decret 394/1996, de 12 de desembre, pel
qual s’estableix el règim de contraprestacions dels usuaris en la prestació de serveis socials i s’aproven els
preus públics per a determinats serveis socials prestats
per la Generalitat de Catalunya, en espera de les conclusions a que arribi el Parlament.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 16
El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a impulsar el canvi normatiu necessari en el procés d’admissió d’alumnes en centres sostinguts amb
fons públics per tal de garantir una equilibrada distribució de l’alumnat que permeti una atenció educativa de
qualitat.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 17
El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a dur a terme les actuacions necessàries per incrementar les competències municipals en educació per
tal d’acostar els centres de decisió a la comunitat educativa i com a garantia d’adequació de les resolucions
a les necessitats concretes.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 18
a) El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a Mantenir la comprensivitat en l’Educació
Secundària Obligatòria, facilitant als professionals els
mitjans tècnico-pedagògics necessaris per a una adequada atenció a la diversitat i a concretar els recursos
tècnics i humans necessaris per a l’òptim funcionament
dels centres d’Atenció Educativa Preferent.
b) Així mateix insta el Consell Executiu a exercir el
control preceptiu dels concerts educatius tant pel que fa
al finançament com al compliment de la normativa
d’admissió d’alumnes, llibertat de càtedra i normalització lingüística i a informar-ne el Parlament un cop
l’any.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 19
El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a dur a terme les actuacions necessàries per tal de
garantir un finançament adequat per a una correcta
aplicació de la Reforma:
a) Implementació d’una Formació Professional actualitzada i de prestigi social.
b) Acceleració de l’execució d’obres compromeses
amb la supressió de les situacions de provisionalitat.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 20
El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a fer una planificació seriosa i exhaustiva del
primer cicle d’Educació Infantil (0-3) que permeti una
oferta pública progressivament suficient i un control de
les condicions materials i de la qualitat educativa de
l’oferta privada.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 21
El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat tancar els acords sobre el Mapa d’Ensenyaments
Artístics i fer-los públics amb tota la urgència possible
amb l’explicitació dels mitjans per fer-los possibles.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 22
El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a presentar el Projecte de planificació de l’educació de les persones adultes, d’acord amb la Moció 84/
V aprovada el 26 de febrer de 1998.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 23
El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a:
a) Establir servei de transport i menjador gratuït en
aquells casos en què la distància els fa necessaris,
especialment en zones rurals.
b) Modificar els Decrets 160/1996 i 161/1996, de forma que es tinguin clarament en compte les condicions
geogràfiques i la situació dels nuclis disseminats de
població.
c) Dotar dels recursos necessaris els Consells Comarcals per donar continuïtat a les beques què per necessitats socials, per atendre escolaritzacions en moments
determinats o per portar a terme projectes concrets, què
en la majoria dels casos havia iniciat i prioritzat el
3.10.30.
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mateix Departament d’Ensenyament, abans de signar
els anteriors convenis amb el Consells Comarcals.

a presentar, durant el 1998, el pla de construcció, en
col·laboració amb els ens locals, d’instal·lacions esportives de caràcter públic.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 24
El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a abordar la simplificació, per una major eficàcia i eficiència, de l’estructura administrativa pel que fa
als temes educatius en un sol departament les competències d’Universitat, Ensenyament i Educació de les
Persones Adultes.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 25
El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a endegar una veritable política de joventut per
fer possible l’emancipació de les persones joves de
Catalunya mitjançant una nova política de foment de
llocs de treball estables i d’habitatges de lloguer.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 26
Atès el seu caràcter interdepartamental, el Parlament de
Catalunya, insta el govern de la Generalitat a retornar
la gestió política juvenil al departament de la Presidència.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 27
El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a elaborar, prèvia consulta als representants de la
comunitat educativa, un avantprojecte de Llei Catalana
d’Universitats, que en reguli el finançament.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 33
El Parlament de Catalunya constata l’incompliment del
programa de desenvolupament del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) amb el conseqüent dèficit en la protecció del patrimoni natural. Per aquest motiu insta el
Govern a desenvolupar, amb la corresponent dotació
pressupostària, les previsions del PEIN, impulsant les
gestions per aconseguir les declaracions dels espais
naturals de protecció especial previstos en el seu programa, i de forma prioritària els més meridionals del
Sistema Mediterrani per les seves característiques de
major ris d’incendis.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 34
El Parlament de Catalunya reitera que la millor política de lluita contra els incendis forestals és la de prevenció de les causes que les originen i, en aquest sentit,
insta el Govern a presentar, junt amb els pressupostos
de 1998, un programa específic de prevenció d’incendis forestals que doni compliment als apartats corresponents de la Resolució 653/V d’aquest Parlament, aprovada el passat 5 d’agost.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 35

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a aplicar, en la seva totalitat i amb recursos públics, la llei del Sistema Bibliotecari Català, amb la
presentació, abans del proper debat pressupostari, de la
realització del Mapa de Lectura Pública en les diferents
comarques catalanes.

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a elaborar, amb el màxim consens de les forces
polítiques i Organitzacions Professionals Agràries, la
Llei Marc d’Orientació de la Política Agrària Catalana
que defineixi clarament els objectius, els mitjans públics a esmerçar-hi i el paper de la pagesia en el funcionament del sector, així com les prioritats socials, sectorials i territorials que aquella política ha de contemplar en funció del nou marc que definirà l’agenda 2000.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 29

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 36

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a aplicar la llei del Patrimoni, aprovada el 1993,
en especial pel que fa a la rehabilitació del Patrimoni
Arqueològic, mitjançant la presentació pública, durant
l’any 1998, del Pla d’excavacions arqueològiques que
han de ser finançades, fins al 2010, amb recursos públics.

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a promoure, en el marc de la nova llei de l’aigua,
l’elaboració d’un Pla de regadius amb mesures específiques d’atenció financera prioritària i diferencial cap a
les actuacions en comarques deprimides, i de promoció
d’actuacions d’eficiència i estalvi d’aigua.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 28

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 37
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 30
El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a adoptar mesures efectives de suport al sector de
la indústria de l’Àudiovisual a Catalunya.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 31
El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat, d’acord amb els organismes estatals corresponents, a garantir els lectorats de català a les universitats
d’arreu del món que han demostrat el seu interès envers
l’ensenyament del català.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 32
El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a afavorir la pràctica de l’Esport per a Tothom i

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a complementar obligatòriament totes les línies
d’ajuts a la pagesia que estiguin cofinançades per la
Unió Europea i/o el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, amb l’objectiu d’evitar greuges comparatius amb altres zones de l’Estat.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 38
El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a establir, amb l’objectiu de mantenir i consolidar la població rural, un Pla de desenvolupament integral, destinat a les zones de muntanya i desfavorides,
amb mesures sectorials i zonals específiques, per
contribuir a la millora de la renda i a una major diversificació de l’activitat econòmica.
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 39
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
planificar el desenvolupament social i territorial de les
polítiques d’accés a l’habitatge a través de l’adquisició
i el lloguer. Aquesta planificació haurà de ser concertada amb els agents socials (promotors, cooperatives,
consumidors, etc.) i les institucions, especialment les de
l’àmbit local, i haurà de prioritzar criteris de reequilibri
social i territorial i de sostenibilitat. La política d’habitatge concertada haurà de promoure la creació d’habitatge de protecció oficial especialment dirigida als sectors socials amb ingressos inferiors a 2’5 milions de
ptes; l’accés dels joves a l’habitatge a través del lloguer
i la compra; la creació de residències assistides per a la
tercera edat; l’augment i millora del parc d’habitatge en
lloguer i la rehabilitació d’habitatge mitjançant bonificacions fiscals.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 40
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
anul·lar l’augment de l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) per a la segona transmissió d’habitatge,
de manera que el tipus torni a ser del 6% i no del 7%
actual.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 41
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
què, en el Pla d’Habitatge i en les promocions d’habitatge públic, es tinguin en compte els criteris del desenvolupament sostenible i que es concreten en:
a) Construir habitatges seguint els criteris de l’arquitectura bioclimàtica.
b) Construir habitatges d’acord amb el criteri d’estalvi
en l’ús de l’aigua i d’energia: utilització d’energies renovables tot incorporant captadors d’energia solar, fomentant l’aïllament tèrmic.
c) Planificar l’ús dels habitatges d’acord amb els criteris de mobilitat sostenible, potenciant l’ús del transport
públic.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 42
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:
1. Impulsar la confecció de l’Agenda 21 de Catalunya,
tot creant el Consell Català de Sostenibilitat, que serà
l’òrgan de participació i consulta en la confecció
d’aquesta Agenda. El Consell definirà els criteris generals de sostenibilitat i participarà també en la definició
dels projectes econòmics, mediambientals i socials que
dimanen de l’acció de govern. La composició del Consell Català de sostenibilitat es farà de la forma següent:
un terç en representació de les institucions de Catalunya, un terç a proposta de les entitats socials més implicades en els afers ambientals i l’altre terç d’entre el
món científic i dels agents econòmics i socials.
2. Ajudar les entitats locals catalanes a confeccionar les
seves agendes locals 21, a través de les organitzacions
de base local que ja estan funcionant, tot presentant en
el termini de tres mesos en el Parlament un programa
de suport a la redacció de les agendes locals 21.

3. Donar un especial suport a la recerca universitària en
aquells àmbits d’estudi que afecten la sostenibilitat
(energies alternatives i estalvi energètic, reutilització i
estalvi d’aigua, tancament del cicle de residus, tècniques de construcció bioclimàtica, mobilitat de baix
impacte, etc…).
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 43
La sostenibilitat és la paraula clau per afrontar els reptes que planteja el segle XXI. El respecte als principis
de sostenibilitat són l’única perspectiva que permetrà
satisfer les necessitats de qualitat de vida de la futures
generacions. Tots els indicadors disponibles mostren
que el país està avui situat en un nivell inadequat de
respecte al medi ambient. És per tot això que el Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de dur a terme, amb caràcter d’urgència, un debat en el si del propi
Parlament sobre l’estat ecològic de la nació.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 44
El Parlament de Catalunya,
1.- Constata l’incompliment, per part del Govern, dels
elements essencials de la Llei 6/93 del residus, molt
especialment en allò que fa referència a l’objectiu de
l’any 1998 tots els municipis de més de 5.000 habitants
haurien de tenir la separació de la brossa domèstic, pel
cap baix, en dues fraccions, i amb el compromís de
dotar el Fons de Gestió de Residus.
2.- Demana la revisió del Programa Gestió de Residus
Municipals de Catalunya per assolir objectius de minimització i reciclatge i de tractament ecològic dels residus del més alt nivell i per establir polítiques de sensibilització i educació ambiental
3.- Constata que la Llei estatal d’envasos i residus d’envasos (LERE) no soluciona l’importantíssim volum
dels residus procedents dels envasos. El Sistema Integrat de Gestió (SIG) pel que opta la llei retalla notablement la responsabilitat dels fabricants sobre el producte
que posen en el mercat.
4.- Constata que el conveni signat entre Ecoembes i la
Junta de Residus grava injustament els municipis amb
un sobre cost diferencial entre els costos reals i l’aportació econòmica dels fabricants d’envasos, pel la qual
s’insta al Govern a renegociar aquest conveni, per tal de
millorar les aportacions econòmiques i estendre el sistema de dipòsit, com a mínim, per a aquells envasos
que superen els dos litres.
5.- Insta el Consell Executiu a dotar d’una manera suficient el Fons de Gestió de Residus per tal que les entitats locals puguin dur a terme els objectius continguts
en el Programa de Gestió de Residus Municipals de
Catalunya.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 45
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:
1.- Posar en marxa les mesures adequades per aconseguir una reducció del 15% en les emissions a l’atmosfera de CO2 de Catalunya, l’any 2010, i impulsar un
paper actiu en l’àmbit de l’Estat Espanyol per tal que es
puguin dur a terme els objectius aprovats a la tercera
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Conferència de les Parts de la Convenció sobre el Canvi
Climàtic, a la ciutat de Kyoto.
2.- A impulsar una política adreçada a reduir la càrrega contaminant a les zones d’alta vulnerabilitat atmosfèrica.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 46
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
elaborar un Pla energètic català basat en els següents
objectius:
a) Que la producció d’energies renovables en els propers anys, s’incrementi fins a representar el 12% del
consum d’energia.
b) Anar al tancament progressiu de les tres Centrals
Nuclears de Catalunya.
c) Incrementar l’eficiència energètica de tots els sectors, a partir del criteri de planejament de la demanda,
de forma particular en el sector del transport que és el
més ha crescut els darrers anys en termes de demanda
d’energia.
d) Presentar en el termini de tres mesos en el Parlament
una revisió del Pla Eòlic de Catalunya per tal d’assolir
els 300 Mw per l’any 2000 i 1.000 Mw pel 2010, en
línia amb les previsions que estan fent comunitats autònomes com Aragó, Galícia, Andalusia, Navarra o
Canàries, entre d’altres.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 47
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
reelaborar la política hidràulica, en el sentit de què
aquesta tendeixi cap a la sostenibilitat, a partir dels criteris següents:
a) La conca hidrogràfica s’ha de considerar com a única
unitat.
b) La continuïtat del cicle hidrològic.
c) La unificació del cicle de l’aigua en el Departament
de Medi Ambient.
d) El manteniment d’un cabal mínim adequat que garanteixi el paper dels rius com a ecosistema.
e) L’aplicació del principi de qui més ús fa de l’aigua
més ha de pagar.
f) La participació pública i del conjunt de la societat en
els processos de decisió.
g) Fomentar l’estalvi i l’eficiència en la gestió de l’aigua i la reutilització de les aigües depurades.
h) La protecció dels perímetres dels aqüífers i de les
zones humides i el control en les perforacions de pous
i pous cecs.
i) La revisió del règim de concessió de certes indústries consumidores de molta quantitat d’aigua.

primers criteris del Pla de Mobilitat Sostenible de Catalunya, tot comptant amb la participació dels agents
socials i els representants de les entitats locals, en base
als continguts següents:
a) Vincular el planejament urbanístic al planejament del
transport públic.
b) Planejar el territori de forma que la mobilitat tendeixi a reduir-se i l’accessibilitat als serveis a incrementarse.
c) Introduir elements correctors en els desequilibris
territorials i planificar les infraestructures de transport
des d’una perspectiva global de respecte al medi ambient.
d) Les dotacions per inversions en infraestructures de
transport públic s’han d’incrementar fins a 40.000 milions de pessetes anuals.
e) Contemplar mesures que donin prioritat al transport
de superfície en els accessos a les grans ciutats.
f) S’han de dedicar més recursos públics al sosteniment
de determinades línies interurbanes que avui ofereixen
un servei de mala qualitat.
g) S’ha d’avançar decididament cap a la integració
tarifària a l’àrea de Barcelona, dedicant-hi recursos
públics.
h) La promoció de sistemes de desplaçament amb nul
impacte ambiental com el desplaçament a peu i en bicicleta.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 49
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a :
1.- Revisar el Pla Territorial General de Catalunya,
especialment en qüestions com la introducció a tots els
nivells dels criteris de sostenibilitat. Revisar l’horitzó
de població de Catalunya de l’any 2026 i la distribució
territorial segons els àmbits funcionals de la població
de Catalunya, d’acord amb les darreres dades i projeccions demogràfiques de l’Institut d’Estadística de Catalunya.
2.- Aprovar amb caràcter d’urgència el Pla Territorial
Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona, tot
consultant amb els representants de les entitats locals,
tenint en compte que l’actual evolució dels principals
indicadors de sostenibilitat mostren una divergència en
relació a l’equilibri ecològic, com és el fet que en els
darrers divuit anys s’han creat a l’àrea metropolitana
barcelonina tantes hectàrees de sòl urbà com en els dos
mil anys anteriors.
3.- Accelerar l’aprovació del Pla Territorial Parcial de
les Terres de l’Ebre i la redacció dels altres Plans Territorials Parcials.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 48

4.- Pactar amb els Grups Parlamentaris i entitats
municipalistes, un Pla d’Inversions i Infraestructures
per tal que aquest instrument fonamental pel reequilibri
territorial i la sostenibilitat , sorgeixi del més ampli
consens polític i institucional.

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
presentar al Parlament en el termini de 6 mesos uns

5.- Acomplir les previsions d’inversió plurianuals dels
Plans Comarcals de Muntanya aprovats.

j) La creació d’una doble xarxa d’aigües pluvials i residuals.
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 50
El Parlament de Catalunya insta el Govern a convocar
el grup de treball de reordenació de peatges, d’acord
amb la Resolució 252/V aprovada pel Ple del Parlament
el 26 de febrer de 1997, per impulsar les mesures progressives de reducció i eliminació de peatges i establir
els mecanismes financers per compensar, quan s’escaigui, les concessionàries d’autopistes.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 51
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu, en
virtut de les competències que té atorgades en matèria
d’ordenació del territori, a transmetre al Ministeri de
Fomento la necessitat d’encarregar un estudi alternatiu
al Tren d’Alta Velocitat entre Lleida, Barcelona i la
frontera francesa, que consisteixi en la utilització de
trens de tecnologia pendular de velocitat alta (TRENS200), capaços d’assolir els 220-250 Km/h, adaptats a
les línies ferroviàries convencionals millorades i que
permeten una alta rendibilitat social i suposen un molt
menor impacte sobre el territori i un cost econòmic
notablement inferior.

sortida número 33 (Tarragona-Valls), amb la finalitat de
resoldre definitivament els greus problemes de trànsit
i de seguretat vial que pateix la carretera N-340 en el
seu accés a la zona nord de Tarragona, o al menys fins
a la finalització total de les obres de la variant programada entre Altafulla-La Móra i la ciutat de Tarragona.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 54
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:
1.- Abandonar el projecte de construcció de la nova
autopista Blanes-Lloret, tot potenciant i racionalitzant
l’ús dels eixos viaris ja existents i posant en marxa la
connexió ferroviària entre Blanes i Lloret.
2.- Abandonar el projecte de l’eix Vic-Olot, pel túnel de
Bracons, tot potenciant i racionalitzant l’ús dels eixos
viaris ja existents.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 52

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 55
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
presentar davant la Cambra, en el termini de tres mesos,
un pla de construcció urgent de depuradores en totes les
poblacions de més de 2.000 habitants i d’altres zones
sensibles, que encara no hagin iniciat les obres.

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu, en
virtut de les competències que té atorgades en matèria
d’ordenació del territori, a transmetre al Ministeri de
Fomento la necessitat de:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 56
En relació al Conveni d’Infraestructures i Medi Ambient del Delta del Llobregat, el Parlament de Catalunya
insta el Consell Executiu a:

1.- Potenciar les línies ferroviàries convencionals que
travessen Catalunya: Lleida-La Pobla de Segur,
Manresa-Lleida i Barcelona-Puigcerdà.

1.- Defensar davant del Ministeri de Foment la necessitat d’elaborar una proposta global d’ordenació de
l’aeroport, d’acord amb els municipis afectats, que incorpori tant la definició i característiques d’una nova
pista com l’ordenació de les activitats, infraestructures
i serveis del costat terra, amb especial atenció a l’accessibilitat viària i ferroviària al sistema aeroportuari.

2.- Ampliar els serveis ferroviaris a les Terres de l’Ebre,
incloent l’aturada dels nous trens EUROMED a l’estació de l’Aldea.
3.- Construir la línia entre Blanes i Lloret, com a prolongació de la línia de Renfe de la costa.
4.- Estudiar la construcció de la Ronda Ferroviària del
Vallès, que enllaci Martorell amb Mollet passant per
Terrassa i Sabadell.
5.- Estudiar la construcció de l’Eix Ferroviari Transversal de Catalunya entre Lleida i Girona, com a prolongació de la línia Lleida-Manresa.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 53
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
transmetre al Ministeri de Fomento la urgent necessitat
de:
1.- Completar la construcció de l’autovia N-II, en el
tram comprés entre Cervera i Igualada, en l’opció del
desdoblament.

2.- Garantir, amb el màxim rigor, la preservació de
l’equilibri ecològic i el respecte als valors naturals del
territori afectat, així com la valoració dels diferents
impactes territorials i atmosfèrics, la definició de les
mesures correctores que corresponguin i la seva aplicació, i reclamar la redacció i execució dels projectes
mediambientals: Pla Especial d’Ordenació d’Espais
Litorals, Pla de Regeneració de Costes i Pla Especial de
Protecció PEIN.
3.- Reclamar al Ministeri de Foment la participació del
Govern de la Generalitat i dels municipis afectats, en
els òrgans de gestió de l’aeroport del Prat, mentre no
sigui una competència transferida a la Generalitat de
Catalunya.
4.- Incorporar la reutilització de les aigües residuals en
el projecte de la Depuradora del Prat del Llobregat.

2.- Aturar el projecte del Quart Cinturó entre Abrera,
Terrassa i Sant Celoni, i donar resposta a les necessitats
de mobilitat entre aquestes poblacions a través de la
xarxa actual de carreteres, tot racionalitzant-la, així
com de la potenciació del transport públic de viatgers
i el ferroviari de mercaderies.
3.- Negociar amb la concessionària de l’autopista A-7,
i amb caràcter d’urgència, un conveni que permeti alliberar el peatge existent al seu pas per Tarragona, en la
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL
GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA (REG. 36847)
A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació de propostes de resolució subsegüents al
debat
Presentació: Jordi Portabella i Calvete, Portaveu adjunt,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 1
«El Parlament de Catalunya manifesta, que la manca de
poder polític i econòmic de Catalunya així com l’actual
procés de pacificació d’Euskadi ha servit per plantejar,
des d’una concepció estrictament democràtica, la legitimitat d’explorar totes les possibilitats que l’actual
marc constitucional ofereix inclosa la seva reforma, a
partir de l’actualització dels seus drets històrics diferencials i preexistents a la pròpia constitució.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 2
«El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de
materialitzar un Pacte d’Estat que retrobi l’esperit estatutari de la bilateralitat en les relacions amb l’Estat.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 3
«El Parlament de Catalunya manifesta que el procediment previst a l’article 150.2 perquè l’Estat pugui transferir les seves competències a la Generalitat, constitueix una via adequada per a la consecució a curt termini d’un ampli aprofundiment de l’autogovern de Catalunya i evitar així l’homogeneïtzació progressiva de
l’actual model d’estat de les autonomies.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 4
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a agilitar les gestions i a desplegar les iniciatives necessàries per tal d’obtenir a curt termini el traspàs de totes les competències pendents i completar així
el compliment del marc competencial previst a l’Estatut.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 5
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a dur a terme els tràmits adequats per tal d’arribar a la institucionalització de la presència de la Generalitat als organismes de la Unió Europea, de manera no inferior a la ja establerta per estats europeus de
base federal.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 6
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar davant d’aquesta Cambra i abans que acabi la legislatura un estudi per a l’establiment d’un pacte fiscal
bilateral Catalunya-Estat en la línia del Concert Econòmic i que signifiqui la recaptació per la Generalitat de
tots els impostos amb la corresponent capacitat normativa.»

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 7
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a vetllar
per la protecció de la unitat del català, a fomentar-ne
l’ús, la projecció exterior i la intercomunicació regular
i natural entre les distintes variants de la mateixa llengua.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 8
«El Parlament de Catalunya atès l’estancament demogràfic català, insta el Govern a adoptar polítiques de
suport a la unitat familiar i a la natalitat, amb el propòsit
de plantejar, almenys, mesures i beneficis fiscals, ajuts
a la bressola i d’altres que facin més assequibles les
despeses d’educació infantil.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 9
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Incrementar la dotació de tots els serveis destinats a
donar suport a les pimes i al seu procés d’internacionalització.
2. Promoure la cultura emprenedora com a valor fonamental a l’hora de la creació del teixit industrial a través de la formació ocupacional, dels currículums universitaris, de les ajudes de formació de quadres empresarials.
3. Coordinar les polítiques d’exportació industrial i turística amb les Comunitats Autònomes veïnes a Catalunya (País Valencià, Balears i Aragó).
4. Estudiar la possible modificació de la legislació sobre Caixes d’Estalvi per tal d’assegurar que els recursos obtinguts de l’estalvi popular contribueixin a la
potenciació de l’economia productiva i de l’ocupació a
Catalunya.
5. Crear el Banc Públic de Catalunya.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 10
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar
la creació d’una Comissió de relació interdepartamental per tal de tractar en la seva integritat i globalitat,
els aspectes ambientals que afecten Catalunya.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 11
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar
i debatre en aquest Parlament, un Pla d’Energies Renovables de Catalunya.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 12
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a destinar
els recursos econòmics suficients per a garantir els funcionaments dels Parcs Naturals e Catalunya i a incloure
criteris de superfície i extensió a l’hora del finançament
dels mateixos.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 13
«El Parlament de Catalunya insta el Govern rescatar les
concessions de les autopistes A-2, A-7 i A-19, al seu
pas pel territori català.»
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 14
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a reconèixer l’especificitat de les comarques de l’Alt Pirineu
Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Alt Urgell i
Cerdanya i a incloure-les dins un mateix àmbit funcional de planificació en el marc del Pla Territorial General de Catalunya.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 15
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a incloure dins del proper exercici pressupostari les actuacions corresponents a la Zona d’Ordenació
d’Explotacions (ZOE) aprovades ja fa anys i encara no
executades, relatives a l’arranjament i millora dels camins rurals.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 16
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir
un pla de millora i modernització dels aeroports de
Girona i Reus. Així mateix el Govern presentarà un
estudi que prevegi la consolidació i si cal l’ampliació
dels aeroports de Reus i Girona com a complements del
trànsit aeri de l’aeroport de Barcelona.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 17
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a emprendre les accions necessàries per tal d’establir un pla de
suport i millora al sector turístic de la Costa Brava, el
Maresme i el Garraf. Les prioritats d’aquest pla seran
la millora de qualitat de les infraestructures d’hostaleria
i restauració, regularització pel parc d’apartaments de
lloguer, i adequació de les estructures de càmping i
caravaning. Així mateix, el Govern incrementarà la
política de control i inspecció de les instal·lacions turístiques per tal de garantir-ne la qualitat.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 18
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a emprendre les accions necessàries per tal de desenvolupar l’impost sobre les grans superfícies comercials. Aquest
impost gravarà sobre els metres quadrats de superfície
neta de venda. Serà finalista, i estarà destinat a millorar l’estructura comercial urbana i la reconversió del
petit i mitjà comerç.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 19
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a emprendre les mesures necessàries per salvaguardar l’espai
natural de la Badia de Port-lligat al municipi de
Cadaqués, l’Alt Empordà, de qualsevol tipus de construcció, obra o edificació d’un port esportiu o dàrsena
de pescadors. Així mateix, es prendran les mesures
adients per tal de preservar aquest indret pel seu interès biològic, paisatgístic i cultural.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 20
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a emprendre les mesures necessàries per a la creació d’un observatori juvenil. Aquest organisme tindrà en compte
l’evolució d’indicadors referents a ocupació, tant pel
que fa al número de contractes, tipus de contractació i
temporalitat; habitatge, contractes de compra, arrenda-

ment fets per joves, número de joves no emancipats,
hàbits culturals i d’oci, grau d’escolarització tant de
secundària com universitària; i d’altres indicadors que
permetin saber el grau de socialització de valors.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 21
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Facilitar els contractes a temps parcial en l’administració pública catalana de cara a fomentar el repartiment del treball.
2. Promoure la disminució creixent de les hores extres
del personal de l’administració pública catalana i a
substituir-les per contractes a temps parcial.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 22
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure
les mesures adequades que facin possible ordenar, racionalitzar i impulsar les arts de l’espectacle, tot cercant
la col·laboració amb les diferents administracions que
intervenen en aquest àmbit i el consens amb els professionals del sector.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 23
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a prendre
les mesures normatives i pressupostàries necessàries
que permetin la reactivació de les indústries de la cultura a Catalunya, com a garantia de futur per a la continuïtat de la cultura catalana en un marc internacional
d’interculturalitat i innovació tecnològica.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 24
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar,
amb la màxima urgència, la modificació del model de
finançament de les universitats públiques, des d’una
perspectiva de criteris objectius i reequilibradors.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 25
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a, un cop
assolit el traspàs de les competències en matèria de
beques, adequar la seva dotació a la realitat dels costos,
tot establint, en el projecte de pressupostos per al 1999,
criteris específics per a l’alumnat, la residència habitual
del qual es troba situada en zones allunyades de les ciutats seus dels ensenyaments –universitaris i professionals–, en el sentit que aquest fet sigui un factor que
determini la quantia i la concessió de les beques. de la
mateix a manera, els criteris per a la concessió de beques se centraran en el foment d’una política d’equitat
en l’accés a l’ensenyament professional, superior i universitari en funció de la capacitat, la formació i la vocació.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 26
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar davant la Cambra i, de manera urgent, el Mapa de
Formació de les Persones Adultes, amb la incorporació
de la universalització dels estudis conduents a l’obtenció del Graduat en Ensenyament Secundari i el finançament suficient i adequat per a l’aplicació de la
LOGSE a la formació de les persones adultes en matèria d’ensenyament obligatori.»
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 27
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar el Mapa d’Educació Infantil, per tal d’assolir la universalització de l’oferta del primer cicle d’educació
infantil (tram. 0-3 anys), mitjançant un acord amb les
administracions locals que n’ofereixen o en volen oferir
places i, a la vegada, un significatiu augment del nombre de centres depenents del Departament d’Ensenyament o qualsevol altre organisme de la Generalitat.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 28
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar
garantint la gratuïtat i universalitat dels serveis educatius dels ensenyaments obligatoris en el sector públic,
incloent-hi el transport i el menjador escolar per a
l’alumnat d’obligat trasllat del seu lloc de residència.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 29
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir
la resolució subsegüent al debat de política general de
1997 referent a la creació del Consell de Treball, Econòmic i Social.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 30
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer extensiva la campanya de l’Habitatge Jove en règim de lloguer, a les principals ciutats arreu de Catalunya.»

2. Arribar a un acord urgent amb els òrgans representatius del sector concertat per tal de tancar definitivament els acords econòmics que hi ha pendents i de futur, de manera que es garanteixi que els Centres hospitalaris d’aquest sector puguin continuar treballant en les
millors condicions possibles, i que els usuaris i usuàries
de la XHUP no vegin minvats els serveis que reben ni
tampoc la qualitat d’aquests serveis.
3. Aplicar de manera urgent aquelles mesures que tendeixin a accelerar el procés de reforma de l’atenció
primària.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 33
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a què, d’acord amb les conclusions del III
Congrés Nacional de la Gent Gran,
a) Incrementi els actuals recursos pressupostaris destinats a l’atenció domiciliària i a la construcció de més i
millors centres residencials i assistencials.
b) Desplegui les iniciatives necessàries per tal de millorar progressivament les actuals pensions fins arribar a
la quantia del Salari Mínim Interprofessional, desenvolupades pels Pactes de Toledo, i aproximar les pensions
de viduïtat al 75% de la Base Reguladora.
c) Eliminar les actuals llistes d’espera a les places residencials de la xarxa pública de serveis socials.»

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 31

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 34

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a abordar
la reforma de l’Administració de la Generalitat, per tal
que:

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a orientar la seva política cap a la simplificació i reducció del nombre d’administracions actuants a
Catalunya a l’administració de la Generalitat i local
amb l’objectiu d’assolir una vertebració del territori
més tramada i un desenvolupament econòmic i social
més clar, de manera que es determini favorable a l’exercici de la iniciativa legislativa prevista a la Llei 5/87 per
fer possible la consecució de la província única i, transitòriament, a traspassar les competències de les diputacions provincials en favor de la resta dels ens locals.»

a) s’extremin les mesures d’estalvi efectiu i es modifiquin les actuacions que comporten despesa, com ara els
increments retributius dels alts càrrecs.
b) es potenciïn estructures més simples per tal d’agilitar i flexibilitzar l’organització i millorar l’eficiència,
reduint el nombre de nivells jeràrquics, reagrupant
competències concurrents i potenciant el traspàs de
competències als ens locals.
c) disminueixi el volum d’alts càrrecs i de càrrecs intermedis, de càrrecs de confiança i d’assessors diversos.
d) s’eviti l’excessiva politització i s’incrementi la
professionalització dels diferents nivells de l’administració.
e) s’eviti la morositat de la Generalitat i el retard en el
pagament de les obligacions adquirides amb creditors
i de les subvencions compromeses.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 32

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 35
«Davant la manca d’evolució en el volum de la participació en els ingressos de l’Estat dels ens locals en els
darrers vuit anys, que s’ha estancat en el 3,7% del ITAE
(Ingressos Tributaris Ajustats Estructuralment) i les
dificultats i limitacions que això en les hisendes locals,
es proposa la següent resolució.
El Parlament de Catalunya dóna el seu suport que en la
revisió del finançament local del període 1999-2003, la
PIE de les Corporacions locals assoleixi el 5% dels
ITAE.»

«El Parlament de Catalunya insta el govern en l’àmbit
sanitari a Catalunya a:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 36

1. Elaborar un pla específic d’estalvi en l’àmbit sanitari
basat en una nova política farmacèutica, a partir de la
negociació amb el govern de l’Estat de l’elaboració de
llistats positius de medicaments, de la potenciació dels
medicaments genèrics i de la venda de productes farmacèutics per unitats.

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat en el termini més breu possible i abans de les
properes eleccions municipals modifiqui l’article 20.5
de la LOCC, en el sentit que l’elecció dels membres
dels Consells Comarcals es farà invertint les fraccions
previstes a l’article 20.5 lletra c) de la LOCC, és a dir,
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el percentatge de regidors es multiplicarà per 1/3 i el
percentatge de vots es multiplicarà per 2/3.»
Palau del Parlament, 28 de setembre 1998

3.- Es reconeix als estrangers que es trobin al territori
de l’Estat espanyol el dret a l’educació i a la llibertat
d’ensenyament en igualtat de condicions amb la resta
de ciutadans.

Jordi Portabella i Calvete
Portaveu adjunt

4.- Els estrangers gaudiran de les prestacions i serveis
públics per la protecció de la salut, en igualtat de condicions que la resta dels ciutadans.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GRUP MIXT
(REG. 36848, 36849, 36850)

5.- Els estrangers que visquin i treballin a l’Estat espanyol gaudiran d’igualtat de condicions amb la resta dels
ciutadans en matèria d’ajudes públiques per l’accés a
l’habitatge.

(REG. 36848)
A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació de propostes de resolució subsegüents al
debat de política general (Tram.255-00013/05).
Presentació: Fidel Lora i Lillo, Benet Tugues i Boliart,
Portaveu, del Grup Parlamentari Mixt

6.- Facilitar i garantir el dret al reagrupament familiar.»
Palau del Parlament, 30 de setembre de 1998
Benet Tugues
Portaveu del Grup Mixt

Fidel Lora i Lillo
Diputat

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM.1
«El Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a ampliar la xarxa pública d’ensenyament a la
franja d’edat de 0 a 3 anys, garantint el seu finançament
als Pressupostos de la generalitat de 1999 i la col·laboració amb els ajuntaments que estan oferint aquest
servei de primer cicle d’educació infantil a les seves
ciutats.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM.2
«El Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a concretar les hores extraordinàries realitzades
pel personal que cobreix nous llocs de treball a l’administració catalana.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM.3
«El Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a no fer ús de les empreses de treball temporal
per incorporar treballadors i treballadores a l’administració de la Generalitat, els organismes autònoms i les
empreses públiques dependents de l’administració catalana.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM.4
«El Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a presentar al Parlament de Catalunya una proposta de resolució sobre una llei de reducció de la jornada laboral a 35 hores setmanals sense reducció de
salari per tal de proposar-la al Congrés dels diputats.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM.5
«El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de
modificació de la llei d’estrangeria (Llei Orgànica 7/85
de l’1 de juliol) en el següent sentit :
1.- Garantir el dret a vot a les eleccions municipals als
estrangers extracomunitaris després de tres anys de residència legal.
2.- Els estrangers residents legalment a Espanya podran
accedir als llocs de treball convocats per l’administració pública. Tanmateix, els estrangers amb residència
permanent podran accedir a les places de personal funcionari convocades per l’administració pública.

(REG. 36849)
A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació de propostes de resolució subsegüents al
debat de política general (Tram. 255-00013/05)
Presentació: Benet Tugues i Boliart, Portaveu, Xavier
Bosch i Garcia, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari
Mixt
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM.1
«El Parlament de Catalunya, en aquesta nova etapa
política, ratifica el dret del poble català a determinar
lliurament el seu futur com a poble, en pau, democràcia i solidaritat amb tots els altres pobles lliures del
món.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM.2
«El Parlament de Catalunya declara la necessitat de
reformar l’actual marc legal per permetre la igualtat de
drets i deures de totes les nacions que conformen, actualment, l’estat espanyol i el reconeixement del futur
nacional que lliurement decideixin.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM.3
«El Parlament de Catalunya declara que la consecució
d’un nou sistema de finançament més just és prioritari
pel futur del país i el benestar dels seus ciutadans i insta
el Govern a treballar i reivindicar, fermament, un conveni tributari propi.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM.4
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a emprendre les accions que siguin necessàries per tal de
publicitar la realitat del dèficit fiscal de Catalunya, i
reclamar el compliment de la Resolució d’aquest Parlament 1.4 de 17-10-97.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM.5
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar els
contactes oportuns destinats a possibilitar la presència
de Catalunya en els organismes internacionals i molt
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especialment a l’Organització de les Nacions Unides,
on hi ha previst l’estatut d’observador reservat a les
nacions sense estat com la nostra.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM.6
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar
i accelerar la política d’obertura de representacions
nacionals a les principals ciutats del món, tal com ja
s’ha fet darrerament amb la Casa de Catalunya, a París.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM.7
«El Parlament de Catalunya manifesta la seva preocupació per la desertització del medi rural i insta al Govern a endegar urgentment polítiques de suport a les
explotacions agropecuaries i, en particular, a favor de
l’empresa familiar agrària dels arrendataris i masovers
i d’altres agricultors no propietaris de la terra.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM.8
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les
accions i gestions necessàries per tal de garantir la continuïtat del Règim Especial Agrari de la Seguretat Social.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM.9
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a concertar amb el Govern Central l’acord sobre el finançament
del canal Segarra-Garrigues, amb participació dels representants dels futurs regants.»

ni de tres mesos, les mesures necessàries per la distribució territorial del cost dels peatges actuals en tot l’estat, a partir de formules fiscals i financeres unitàries
vinculades per exemple, a l’impost de circulació o de la
benzina, seguint el model suís o alemany, que distribueixin i equilibrin la contribució que avui és suportada
pels usuaris d’aquestes vies ràpides, que en una gran
majoria corresponen a ciutadans catalans.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM.15
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a destinar
en el Projecte de Llei de Pressupostos per al 99 el 0,7%
dels ingressos propis per a la cooperació amb el Tercer
Món, en compliment de les recomanacions internacionals»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM.16
«El Parlament de Catalunya manifesta que l’assistència
social i sociosanitària ha de gaudir finalment de la mateixa universalitat que l’ensenyament i la sanitat. En
aquest sentit insta el govern a qüestionar l’actual plantejament del Departament de Benestar Social, finançarlo adequadament i encertar un debat entre institucions
i forces polítiques, sindicals, patronals i cíviques per tal
de trobar la manera de finançar adequadament els serveis socials i fer-los arribar a tota la població que els
requereixi.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM.17

«El Parlament de Catalunya reclama al Govern el compliment del Pla General de Política Forestal i, en especial, les dotacions pressupostàries previstes en aquest
Pla.»

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a valorar
més positivament el paper de les entitats d’Iniciativa
Social que exerceixen tasques substitutòries de la responsabilitat governamental en el camp dels serveis socials i en conseqüència a cercar fórmules per tal que el
finançant d’aquest serveis sigui més abundant, transparent i de pagament puntual.»

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ NÚM.11

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM.18

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir
les dotacions previstes en els Plans Comarcals de Muntanya per tal que es puguin realitzar les obres previstes
i, d’aquesta manera, ajudar al reequilibri territorial del
país.»

«El Parlament de Catalunya valora molt positivament la
gran i creixent implantació a Catalunya dels sistemes de
comunicació telemàtica, amb un ús molt elevat
d’internet tant per empreses i col·lectius com per persones particulars.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM.10

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM.12
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar
el traspàs complert de tot el personal al servei de l’Administració de Justícia i integrar-los, respectant els drets
adquirits, en la funció pública del Govern de Catalunya.»

Per aquest motiu rebutja les noves tarifes aplicades per
la Companyia Telefónica de l’estat i insta el Govern a
intervenir activament per evitar els abusos d’aquesta
companyia monopolística en el camp de les comunicacions telefòniques pel que fa a internet.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 19

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear una
oficina única per tal de realitzar una atenció integral per
als immigrants que arriben al nostre país, i amb especial cura en la matriculació escolar dels fills.»

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a replantejar-se l’actual decisió de privatitzar el Centre Informàtic
de la Generalitat i decidir-se per una política de potenciació d’aquest servei públic com eina fonamental per
estendre les noves tecnologies a tota l’administració i a
la societat en general.»

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM.14

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM.20

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a que faci les gestions oportunes davant del
govern de l’estat perquè creï una ponència en el si de la
Comissió d’infraestructures per estudiar, en un termi-

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a fer les
gestions oportunes per tal d’aconseguir articular, juntament amb tots els sectors implicats (distribuïdores de
cinema i vídeo domèstic i televisió de Catalunya), un

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM.13
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pla de doblatge-subtitulació al català de les pel·lícules
d’expressió original no catalana per a la seva distribució i emissió en tots els formats existents: cinema, vídeo domèstic (magnètic i DVD) i televisió; en qualsevol dels sistemes de transmissió existents: hertzià, satèl·lit, i cable (canals de pagaments, canals de temàtica i
generalistes tant analògics com digitals).»

2n.- Reconèixer l’important paper que la medecina
natural té tradicionalment a Catalunya tot duent a terme les gestions necessàries per tal que els seus medicaments siguin inclosos en les receptes mèdiques»
Palau del Parlament, 1 d’octubre 1998
Maria Olivares i Usac

Palau del Parlament, 30 de setembre 1998
Benet Tugues i Boliart
Portaveu

Xavier Bosch i Garcia
Portaveu adjunt

(REG. 36850)
A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació de propostes de resolució subsegüents al
debat de política general (Tram.255-00013/05)
Presentació: Maria Olivares i Usac, Benet Tugues i
Boliart, Portaveu, del Grup Parlamentari Mixt

Benet Tugues i Boliart
Portaveu

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GRUP MIXT
I PEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA (REG. 36851)
A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació de propostes de resolució subsegüents al
debat de política general (Tram.255-00013/05)
Presentació: Maria Olivares i Usac, Benet Tugues i
Boliart, Portaveu, del Grup Parlamentari Mixt, Jordi
Portabella i Calvete, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 1
«El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a dur a terme dins les competències actuals, una política de treball equitatiu, desenvolupant el concepte
d’ocupació social i ecològica amb l’impuls dels sectors
que donin llocs de treball sense destruir recursos, la
racionalització de la indústria de l’automòbil, i en canvi, amb el desenvolupament dels espais agraris i transformadors a nivell territorial, dels serveis socials, les
energies alternatives, el reciclatge i la recuperació de
l’entorn»

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 1
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu,
donades les seves competències en ordenació del territori, a dur a terme les gestions pertinents davant del
Ministerio de Fomento per tal de dur a terme un estudi alternatiu al Tren d’Alta Velocitat que permeti l’alternativa dels trens de tecnologia pendular de velocitat
alta, que s’adapten amb poques millores a les línies
convencionals i alhora tinguin un menor cost econòmic
i especialment un menor impacte mediambiental sobre
el territori.»

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 2
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a elaborar un pla que permeti anar instal·lant progressivament plaques solars en els edificis que depenen total
o parcialment de la gestió de la Generalitat de Catalunya o dels seus Organismes Autònoms Administratius»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 3
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a incrementar l’autogovern de Catalunya, amb l’objectiu d’accedir a una estructura política sobirana basada
en l’assoliment d’unes institucions nacionals representatives a tots els nivells, que defensin la pluralitat cultural, social i lingüística a Catalunya, fent compatible la
defensa i la consolidació de la identitat nacional amb la
diversitat que aquesta integra, amb l’establiment de
plenes competències polítiques, legislatives i de política
econòmica, energètica i de control dels recursos naturals a Catalunya

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 2
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a
1r.- Dur a terme una política d’habitatge que contempli la supressió de l’especulació en el sòl no urbanitzable, on el dret a un habitatge digne es complementi amb
la protecció de sòls rurals i d’espais forestals
2n.- En el Pla d’Habitatge i en les promocions d’habitatge públic, tenir en compte els criteris de desenvolupament sostenible, concretats en afavorir la construcció
d’habitatges seguint els criteris de l’arquitectura
bioclimàtica, amb criteris d’estalvi en l’ús de l’aigua i
de l’energia, de consum responsable i de minimització,
selecció i reciclatge de residus.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 4

3r.-En el Pla d’Habitatge tenir en compte el dret a ocupació dels habitatges deshabitats durant un període
entre 5 i 10 anys quan aquestes estiguin visiblement
abandonats i molt especialment quant siguin ocupats
amb finalitats socials.»

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 3

1r.- Potenciar la medecina preventiva fonamentalment
en el món escolar, laboral i familiar, amb una clara defensa del dret a viure cadascú la seva normalitat amb la
supressió de qualsevol tipus de barrera arquitectònica,
física o social.

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a desenvolupar els Plans Parcials que emanen del Pla
Territorial General de Catalunya,
1r.- Tot i adaptant-los a les projeccions demogràfiques
que es deriven dels darrers resultats sobre la natalitat,
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revisant els criteris relacionats amb el nombre d’habitants i que determinen la distribució dels serveis sanitaris, educatius i relacionats amb el benestar de les persones.
2n.- Tenint com a màxima prioritat el respecte al desenvolupament dels sectors productius majoritaris i el
necessari equilibri territorial entre les diferents àrees de
Catalunya.
3r.- Preservant bàsicament els valors mediambientals i
els recursos naturals de les àrees allà on es desenvolupen els esmentats plans.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 4
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a desenvolupar harmònicament el sector agroalimentari, fomentant el cooperativisme de producció, transformació i distribució i a dur a terme les accions necessàries per tal de desenvolupar l’agricultura ecològica i
la seva diversificació territorial, amb la recuperació dels
utillatges tradicionals de forma harmònica amb les noves tecnologies ecològiques.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 5
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a fer polítiques conduents a l’establiment de la jornada
laboral de 35 hores i d’un sou social mínim equivalent
al salari mínim interprofessional, amb l’ocupació de les
persones capacitades per a fer-ho en treballs útils. La
reducció de jornada ha d’anar acompanyada amb la
redistribució de les hores de treball per tendir a la consecució de la plena ocupació, fomentant l’establiment
de les empreses autogestionades.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 6
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a donar un impuls decidit al compliment de la Llei 6/
93, reguladora de residus :
1r.- Duent a terme una alternativa a l’actual política de
gestió de les deixalles, que estigui basada en el criteri
del residu mínim, que implica la minimització, la
reutilització, la recollida selectiva i el reciclatge a tota
Catalunya, orientant el consum dins d’aquesta filosofia
cap a un consum ecològic que eviti deixalles tòxiques
o irrecuperables.
2n.- Desenvolupant una àmplia campanya de formació
i conscienciació ciutadana dirigida a informar sobre les
conseqüències nocives que per al Medi Ambient i la
salut pot comportar l’acumulació de residus, promovent la participació activa de la ciutadania de Catalunya
en la implantació de la recollida selectiva en origen.
3r.- Promovent la utilització de residus un cop recuperada la fracció reutilitzable com a font d’energia, facilitant la preparació dels mateixos amb aquesta finalitat
i contemplant un programa d’obtenció del biogas produït a tots els abocadors de Catalunya i del procedent
dels fangs que pervenen de plantes depuradores d’aigües residuals
4t.- Nodrint el Fons de Gestió de Residus, contemplat
a la Llei 6/1993, Reguladora dels Residus, per tal de fer
efectives les previsions del Programa de Gestió de residus Municipals de Catalunya.»

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 7
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a considerar la política hidràulica com un eix a desenvolupar des dels criteris de sostenibilitat, considerant la
conca hidràulica com una unitat, amb el manteniment
d’un cabal adequat que garanteixi el paper dels rius
com a ecosistema, amb una gestió basada en els resultats dels índex biològics, i amb l’aplicació de l’aigua
basada en l’estalvi, l’eficiència i la reutilització un cop
depurades les seves aigües.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 8
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a donar compliment als Acords de la Cimera de Rio de
Janeiro de 1992, per tal de confeccionar les Agendes 21
en cada nivell administratiu, així com als altres acords
posteriors que es desprenen de les cartes d’Aalborg i el
Pla d’Acció de Lisboa, tot afavorint la participació
ciutadana (sectors econòmics, socials i ecologistes) en
el procés d’elaboració de les mateixes com a exemple
de democràcia participativa en el desenvolupament
sostenible de Catalunya.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 9
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a
1r.- Elaborar un Pla energètic català que tingui com a
objectiu principal i irrenunciable el progressiu tancament i posterior desmantellament de les tres centrals
nuclears que encara estan en funcionament a Catalunya. Aquest pla energètic ha d’apostar decididament
per les energies renovables, que a mesura que la seva
implantació i producció així ho permeti vagin
substituint progressivament l’energia produïda respectivament per les centrals nuclears i les centrals tèrmiques.
2n.- Dur a terme les gestions necessàries per tal de participar directament en els mecanismes de control de
l’energia nuclear competencialment en mans de
Consejo de Seguridad Nacional (CSN), tot donant el
necessari suport a les administracions públiques i civils
de control nuclear i radiològic.
3r.- Instar al Govern de l’Estat Espanyol a executar de
manera immediata, atesa la demora existent i les diferents resolucions aprovades per aquest Parlament, les
carències dels plans d’emergència municipals en cas
d’accident nuclear que garanteixin mínimament la supervivència dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya
cas d’accident nuclear amb emissió de radioactivitat.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 10
«El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a
1r.- Incentivar la implantació de les energies renovables
com a font primària d’energia, amb l’objectiu que
aquestes incrementin la seva aportació fins al 20% del
consum d’energia a Catalunya en els propers anys.
2n.- Incentivar l’eficiència energètica i donar suport
decidit a l’ús racional de l’energia incentivant l’utilització de les energies renovables. En aquest sentit ins-
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ta a anar substituint progressivament les làmpades incandescents per làmpades de baix consum en les diferents dependències d’aquells serveis sota la tutela de la
Generalitat de Catalunya.
3r.- Establir convenis de col·laboració especialment
amb les administracions d’àmbit local per afavorir l’implantació de les esmentades mesures territorialment.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 11
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a
1r.- Fer possible una Catalunya, sostenible, igualitària
i solidària, amb plena sobirania política i econòmica,
que cerqui l’avenç d’un projecte ecològic i nacional
capaç de promoure la cooperació i la solidaritat amb els
altres pobles des de la defensa del dret a l’autodeterminació de tots els pobles i el dret a autogovernar-se i a
confederar-se.
2n.- Dur a terme les gestions necessàries per tal d’avançar cap a la supressió de l’administració perifèrica de
l’Estat a Catalunya, amb la supressió de la delegació del
Govern, les diputacions, cossos de seguretat i en general totes aquelles administracions que exerceixin funcions duplicades, per tal que Generalitat i ens locals siguin les úniques administracions a Catalunya.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 12
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a incrementar el Fons de Cooperació Local per als
Ajuntament, i treballar per aconseguir la suficiència
financera per als Ajuntaments i l’increment de les competències municipals, principalment en matèria d’urbanisme, educació, serveis socials i gestió ecològica dels
respectius termes municipals.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 13
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a
1r.- Avançar en la millora del sistema de finançament
de Catalunya, amb l’aprofundiment dels principis de
corresponsabilitat fiscal, autonomia financera, suficiència i solidaritat
2n.- Tendir a exercitar el control sobre la política
impositiva per a accedir a un pressupost públic capaç
de promoure un pla de reconversió ecològica i social
per a Catalunya, amb la concreció d’un institut nacional de crèdit que vehiculi la utilitat social de l’estalvi a
Catalunya i faciliti contribucions desgravables en inversions ecològiques i socials.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 14
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a dur a terme les gestions necessàries per tal que es
concretin iniciatives legislatives que regulin l’activitat
política amb el propòsit que s’eviti el transfuguisme
polític, es reguli la durada del mandat dels alts càrrecs
de l’administració de la Generalitat i dels ens locals i
estableixi un sistema d’incompatibilitats en els organismes de titularitat pública.»

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 15
«El Parlament de Catalunya condemna i rebutja totes
aquelles manifestacions de racisme, xenofòbia i discriminació per raó de sexe o creences, tot instant al Consell Executiu a intensificar els esforços per tal de lluitar contra la discriminació social en tots els seus àmbits
i garantir la igualtat de drets entre totes aquelles persones que viuen i treballen a Catalunya.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 16
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a defensar un concepte d’educació integral, que contempli el desenvolupament de l’educació alternativa
(escoles de la natura, d’agricultura ecològica, de medicina alternativa, d’ecotècniques, artesanies, entre d’altres), amb la presentació de nous projectes de reforma
educativa que estiguin enfocats a la recerca de valors i
no solament a titulacions específiques.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 17
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
que plantegi al Govern de l’Estat el progressiu
desmantellament del Ministeri de Cultura i el traspàs de
totes les seves competències i recursos a les Comunitats
Autònomes, que permetin la potenciació de a política
cultural autòctona.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 18
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a prendre les mesures necessàries per tal de protegir el
sector pesquer i molt especialment a:
1r.- Dur a terme les gestions pertinents davant del Govern de l’Estat per tal d’aconseguir la delegació de les
plenes competències en matèria de pesca que permetin
la simplificació i claretat de la gestió dels recursos pesquers de Catalunya.
2n.- Donar impuls al ple funcionament de la Mesa Sectorial de la Pesca, per tal de donar compliment a diverses resolucions aprovades pel Parlament de Catalunya,
relatives a l’establiment de vedes biològiques que permetin el desenvolupament sostenible dels recursos pesquers a Catalunya, i elaborar finalment el Pla de la Pesca de Catalunya qe contempli els criteris de
sostenibilitat que requereix el sector.
3r.- Prendre mesures immediates per tal de limitar l’entrada indiscriminada de peix procedent de països tercers no comunitaris i controlar la de peix procedent dels
països comunitaris que incompleixen la normativa pesquera a Catalunya, a nivell de vies de comunicació i
mercats centrals de distribució.
4t.- Controlar intensament la pesca d’immadurs molt
especialment a nivell de barques i llotges, tot destinant
personal tècnic qualificat que pugui controlar el peix
abans de la seva subhasta en llotja.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 19
El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a:
1r.- Iniciar, en el decurs dels propers sis mesos, un estudi sobre l’efecte de les radiacions electromagnètiques, especialment l’efecte de les mateixes sobre
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l’estrès i sobre el sistema inmunitari en l’organisme
humà.
2n.- Dur a terme les gestions necessàries per tal que les
línies d’alta tensió, i les línies telefòniques de nova
instal·lació, siguin soterrades, procedint al soterrament
progressiu dels ja existents, amb una prioritat absoluta
en aquelles zones naturals incloses dins el Pla d’Espais
d’Interès Natural i les considerades com a Zona d’Especial Protecció per a les Aus.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 20
El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a
aplicar les directrius urbanístiques i extractives descrites en l’articulat del Pla d’Espais d’Interès Natural, tot
procedint a la delimitació definitiva dels Espais Naturals de Catalunya inclosos en l’esmentat Pla abans de
finalitzar l’any 1998, tot incloent en el mateix aquells
espais sol·licitats des dels ens locals.
Palau del Parlament, 30 de setembre 1998
Maria Olivares i Usac, Grup Parlamentari Mixt; Benet
Tugues i Boliart, Portaveu del Grup Parlamentari Mixt;
Jordi Portabella i Calvete, Portaveu adjunt del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GRUP
SOCIALISTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA,
PEL GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA PER CATALUNYA
- ELS VERDS I PEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 36852)
A LA MESA DEL PARLAMENT
Els grups parlamentari sotasignats, d’acord amb allò
que preveu l’article 124 del Reglament de la Cambra,
presenten les següents Propostes de Resolució Subsegüents al Debat General sobre l’Orientació Política del
Consell Executiu, tingut pel Ple del Parlament el dies
29 i 30 de setembre i 1 d’octubre de 1998
Palau del Parlament, 1 d’octubre de 1998
Higini Clotas i Cierco, Portaveu del Grup Socialista;
Jordi Guillot i Miravet, Portaveu d’IC-EV; Jordi
Portabella i Calvete, Portaveu del Grup Socialista

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 1
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
preparar amb urgència la revisió de les Lleis d’Ordenació Territorial de Catalunya, amb la finalitat d’adequarles a les necessitats del nostre país i perquè siguin un
veritable instrument de reequilibri territorial, descentralització i simplificació administrativa i de millora i racionalització dels serveis públics.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 2
El Parlament de Catalunya constata novament la greu
marginació que pateixen les institucions de govern local a Catalunya, així com la inadequació del seu marc
normatiu, competencial i financer i, en conseqüència:

1.- Manifesta el seu desacord amb els continguts del
Pacte Local impulsat pel govern de l’Estat i expressa la
necessitat de que s’introdueixin aquelles propostes
municipalistes que comporten l’increment substancial
de les competències que poden exercir els ajuntaments,
garantint alhora, la seva suficiència financera.
2.- Insta el Consell Executiu a impulsar la reforma de
la Comissió de Govern Local de Catalunya, introduint
els criteris de participació i seguiments dels acords de
les entitats municipalistes, atorgant-li caràcter permanent per garantir una coordinació continuada entres les
administracions públiques de Catalunya.
3.- Manifesta la necessitat de que s’avanci cap a un
pacte institucional, financer i territorial a Catalunya,
que defineixi clarament el paper de les administracions
locals i el seu encaix en el nostre sistema institucional.
4.- Insta el Consell Executiu a incrementar substancialment les aportacions econòmiques de la Generalitat de
Catalunya a les hisendes locals, especialment el Fons de
Cooperació Local pels ajuntaments i els programes de
cooperació amb les inversions municipals.
5.- Insta el Consell Executiu a instrumentar totes les
actuacions necessàries per aconseguir una nova legislació estatal reguladora de les hisendes locals, que garanteixi la suficiència financera pels ajuntaments, aplicant els principis de corresponsabilitat i autonomia,
racionalitat, rigor pressupostari i simplificació, avançant amb urgència cap a la consecució del 25% del total de la despesa pública pels ajuntaments, en la perspectiva d’arribar desprès al 30%.
6.- Insta el Consell Executiu a dur a terme totes les actuacions necessàries per incrementar les competències
municipals, principalment en matèria d’urbanisme,
d’educació, de serveis socials , ocupació i instruments
i serveis per potenciar la igualtat dona-home, amb la
dotació dels recursos corresponents, amb aplicació plena del principi de subsidiarietat i el model de finestreta administrativa única.
7.- Insta el Consell Executiu a potenciar el paper dels
ajuntaments com a nivell bàsic de l’Administració pública i reconèixer formalment els alcaldes com a representants institucionals de la Generalitat en el municipi.
8.- Insta el Consell Executiu a potenciar i facilitar l’accés dels ajuntaments catalans als Fons europeus i garantir als seus representants la participació en la gestió, el
seguiment i optimització d’aquests.
9. - Insta el Consell Executiu a potenciar les televisions
locals i desenvolupar i vetllar per la integritat de l’acord
pres entre el Govern de la Generalitat i les entitats
municipalistes, recollit en el Decret 320/1996.
10.- Insta el Consell Executiu a adoptar les resolucions
necessàries per abonar, amb caràcter immediat, als
ajuntaments les quantitats reconegudes a favor d’aquestes sentències judicials sobre padró de beneficiència i
sobre sosteniment dels dipòsits municipals de detinguts.
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 3
El Parlament de Catalunya condemna i rebutja tota
manifestació de racisme i xenofòbia. Alhora, el Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a
a) Intensificar la lluita contra totes les formes de discriminació social amb l’aplicació estricta de les mocions,
aprovades per unanimitat pel Parlament de Catalunya,
per garantir els drets de totes les persones, amb una
atenció especial als treballadors i treballadores
extracomunitaris.
b) Reforçar tot el conjunt d’actuacions en l’àmbit de les
polítiques de benestar social, per tal de millorar el nivell de vida dels nostres conciutadans i de prevenir
l’exclusió social.
c) Fomentar els valors de la solidaritat i de la tolerància com a pilar per a construir la nostra societat.
d) Impulsar l’elaboració d’una legislació que afavoreixi
la integració dels immigrants. I, alhora, rebutjar qualsevol mesura legislativa contra les persones que gaudeixin, a tot l’Estat espanyol, del dret d’asil.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚMERO 4
El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat, en exercici de les seves competències exclusives,
a adoptar mesures efectives i amb caràcter immediat, en col·laboració amb els ens locals, cossos policials,
delegació del govern de l’Estat i organitzacions socials
implicades- per solucionar la situació en què es troben
col·lectius de joves magrebins indocumentats a les ciutats de Barcelona i de Santa Coloma de Gramenet entre d’altres.
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GRUP
PARLAMENTARI DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 36853)
A LA MESA DEL PARLAMENT
Ramon Camp i Batalla, Portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa
l’article 124 del Reglament del Parlament, presenta les
següents Propostes de Resolució subsegüents al Debat
sobre l’orientació política general del Consell Executiu,
(Tram. 255-00013/05).
Palau del Parlament, 1 d’octubre de 1998.
Ramon Camp i Batalla
Portaveu del G. P.
de Convergència i Unió

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 1
«El Parlament de Catalunya constata la necessitat de
reafirmar el reconeixement de la realitat plurinacional
de l’Estat Espanyol i reitera un cop més la urgència
d’impulsar i incrementar l’autogovern de Catalunya
com a nacionalitat històrica. En conseqüència insta el
Govern de la Generalitat, per tal que assoleixi ja des
d’ara el traspàs de tots els organismes i serveis pendents
amb les oportunes dotacions de recursos, insti la progressiva supressió de l’administració perifèrica de l’Es-

tat per tal d’assolir l’administració única i obtingui
d’acord amb les previsions de l’article 150 de la Constitució i 28 del nostre Estatut, la transferència de totes
les matèries susceptibles de ser transferides i gestionades per la Generalitat de forma permanent».
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 2
«El Parlament de Catalunya manifesta la persistència
de la situació de tracte econòmic injust per a Catalunya
que produeix l’actual sistema de finançament. Aquest
fet amenaça el manteniment de la nostra competitivitat;
la sostenibilitat del nostre estat de benestar, i fins i tot
de la mateixa autonomia, vulnerant a més l’esperit que
informa l’article 138 de la Constitució.
En conseqüència insta el Govern a situar com a primera
prioritat a partir de l’any 2000-2001, la revisió de l’actual sistema de finançament de forma que en el següent
període la Generalitat recapti tots els tributs, i el dèficit fiscal es redueixi fins arribar al nivell més usual de
les regions més desenvolupades d’Europa.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 3
«El Parlament de Catalunya manifesta la conveniència
de que en el sí de la Comissió d’Estudi sobre el Concert
Econòmic com a via adequada del finançament de Catalunya es busqui al màxim acord entre les forces parlamentàries per tal de millorar el sistema de finançament, reduint l’elevat dèficit fiscal que pateix Catalunya.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 4
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a aprofundir en totes les estratègies educatives
que millorin l’atenció a la diversitat dels alumnes,
especialment aquelles que es produeixin com a conseqüència de situacions de marginació social, origen cultural diferent o desequilibris econòmics. Per aconseguir
la integració d’aquests alumnes s’assegurarà un bon
acolliment en el medi escolar, la informació en idiomes
comprensibles pels nouvinguts, i la orientació cap els
centres amb més i millors recursos d’atenció a la diversitat, tot respectant el seu dret d’elecció de centre»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 5
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a estudiar formules perquè, després de consultar els sectors implicats, es puguin dur a terme polítiques de guarderies i de llars d’infants. Aquestes polítiques hauran de donar resposta a les demandes de les
famílies que més ho necessitin.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 6
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar juntament amb la Federació Catalana de Municipis i l’Associació Catalana de Municipis,
-atès que és l’Administració Local qui té les competències, d’acord amb la normativa vigent-, la revisió i actualització de l’atenció domiciliària per ampliar-la al nivell que el país necessita, especialment en el cas de
persones grans de més de vuitanta anys.»
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 7
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a destacar el paper de les famílies en la nostra
societat, com a element imprescindible en la lluita contra la erradicació de la pobresa i contra l’exclusió social. En el termini màxim d’un any es presentarà el projecte de llei sobre el suport a les famílies.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 8
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a desenvolupar en tots els seus punts el «Pacte per a l’Ocupació a Catalunya 1998-2000» signat el
13 de maig proppassat amb els agents socials, evitant
qualsevol retard en la seva execució.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 9
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar un projecte de Llei per atorgar
competències sobre ordenació del territori i sobre urbanisme als consells comarcals, tal i com preveu la Llei
d’Organització Comarcal 6/1987»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 10
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar el procés d’aplicació i desplegament de la Llei de política lingüística de la mateixa
manera concertada i progressiva, amb el ritme positiu
en què ho ha fet en els primers vuit mesos d’aplicació.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 11
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Continuar el desplegament de la reforma de l’atenció primària de salut, per tal de poder finalitzar-la abans
de finals de l’any 2002.
b) Continuar treballant per tal de reduir el temps màxim
d’espera per a les intervencions quirúrgiques més
prevalents.
c) Dur a terme campanyes d’informació sobre els medicaments genèrics, adreçades als usuaris de la sanitat.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 12
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a implicar totes les institucions competents en
la recerca de solucions a la problemàtica en la qual es
troben els menors immigrants, especialment aquells
que es troben en situacions anàlogues al desemparament.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 13
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a esgotar les competències que reconeix a la
Generalitat de Catalunya l’article 9.2 EAC, pel que fa
a l’exercici de la iniciativa legislativa en matèria de
codificació del nostre dret patrimonial.»

anualment un informe sobre l’estat del medi ambient a
Catalunya.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 16
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a que reclami al Govern Central, de conformitat amb l’article 48.2 de l’Estatut, el reconeixement
competencial per a:
a) L’establiment dels criteris de distribució dels ingressos provinents de l’Estat d’acord amb la legislació i
l’ordenació territorial de què s’ha dotat Catalunya.
b) La selecció de les actuacions en matèria de cooperació local a finançar amb càrrec als fons comunitaris,
així com el seguiment i la gestió econòmica de llur
execució.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 17
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a intensificar les gestions per acordar amb el
Govern Central el conveni de finançament dels serveis
de transport metropolità, tot incloent en aquest conveni el finançament de les empreses públiques, TMB i
FGC, i dels serveis de gestió directa, així com a impulsar nous avenços a la integració tarifaria del sistema de
transport metropolità».
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 18
«El Parlament de Catalunya:
1- Insta el Govern a donar continuïtat a la política
d’execució de nous regadius a tot el territori nacional
com a eina imprescindible pel manteniment de la renda agrària i l’estabilitat de la política rural.
De la mateixa manera, s’insta el Govern a negociar amb
el Govern Central a fi i efecte que els pressupostos generals de l’Estat per als propers exercicis incloguin les
dotacions necessàries per al finançament de la part que
pertoca executar a l’Estat en el projecte Segarra-Garrigues.
2- Insta el govern a preparar un pla de pesca on es recullin mesures de preservació del fons marí i dels recursos pesquers, així com les mesures necessàries per
avançar en l’ordenació del sector, amb l’objectiu d’assegurar una explotació sostenible dels recursos pesquers.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 19
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar adaptant progressivament la política d’internacionalització des d’una política centrada
en les exportacions i la captació de la inversió estrangera cap a una política de projecció de les empreses
catalanes vers a l’exterior, fomentant llurs activitats
productives arreu del món i la participació d’aquestes
mateixes empreses catalanes en projectes de cooperació internacional a tots nivells.»

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 14
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a crear un Consell Assessor en matèria de medi
ambient, de caràcter consultiu, amb participació de
persones de reconegut prestigi, així com a fer públic

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 20
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a l’elaboració d’un nou pla estratègic de
l’energia que abordi els temes de la competència entre
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fonts d’energia i entre proveïdors, el nou marc de distribució, les noves exigències de qualitat de subministrament, el foment de l’estalvi i de les energies renovables, i l’assoliment dels compromisos de reducció
d’emissions.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 21
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a augmentar el nombre de convenis de dinamització del comerç
urbà, tant a nivell global de ciutats intermèdies com
particular de barris concrets.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 22
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a donar suport a la política d’equilibri territorial en actuacions de creació d’activitat econòmica
adaptades i optimitzades per les característiques endògenes de cada territori, és a dir, dissenyades per aprofitar les potencialitats específiques de cada localitat, ja
siguin agrícoles, industrials, comercials, o turístiques,
de manera que generin oportunitats en tot el territori per
garantir una alta qualitat de vida independentment de la
localització.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 23
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a posar en marxa de forma immediata la plena aplicació del Protocol Interdepartamental d’Atenció
a la Dona Maltractada».
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 24
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a concretar i aprofundir en les mesures de suport a les famílies d’acord amb el Pla Integral aprovat
pel Govern l’any 1993, promovent davant el Govern
Central les polítiques que en depenen».
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 25
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat per a que la política de crèdit públic consideri com a línia prioritària les actuacions relatives a les
indústries audiovisuals catalanes».
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 26
«El Parlament de Catalunya, davant la necessitat de
definir i equilibrar les competències i el finançament
dels nostres ajuntaments, insta el Govern de la Generalitat a impulsar la constitució de la Mesa Tripartita amb
representants del Govern de l’Estat, del de la Generalitat i de les entitats municipalistes,»
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GRUP
PARLAMENTARI POPULAR (REG. 36854)
A LA MESA DEL PARLAMENT
El Grup Parlamentari Popular, d’acord amb allò que
preveu l’article 124 del Reglament de la Cambra, presenta les següents Propostes de resolució subsegüents
al Debat sobre l’orientació política general del Consell
Executiu per a l’exercici 1999, substanciat ahir dia 29
de setembre de 1998.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 1
Davant les mancances dels nostres Ajuntaments, el
Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a iniciar les negociacions amb totes les forces polítiques amb representació parlamentària per tal d’impulsar el Pacte Local de Catalunya.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 2
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar a la Comissió de Política Territorial,
en el termini màxim de nou mesos el Pla parcial de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 3
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a que s’iniciï la redacció, al llarg del proper exercici 1999, de Plan Parcials Territorials.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 4
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar a la Comissió de Política Territorial,
en el termini màxim de sis mesos, un pla d’inversions
per a infraestructures viàries comarcals en els propers
quatre anys, per tal de millorar l’equilibri territorial a
Catalunya.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 5
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a actualitzar els Plans Comarcals de Muntanya.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 6
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a preveure els projectes d’ampliació i millora de
tota aquella xarxa viària que es troba catalogada dins la
xarxa de carreteres internacionals, en especial la E-9
(C-1411) en tot el seu traçat.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 7
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a incloure en el Pla de Carreteres de la Generalitat per al proper quinquenni, el projecte d’execució de
la carretera C-243 en el seu tram Martorell-Sant
Sadurní d’Anoia per la vall del riu Anoia, per tal de
comunicar el Baix Llobregat amb l’Alt Penedès, contemplat en la xarxa arterial metropolitana.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 8
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a augmentar les dotacions destinades a la millora de l’economia productiva de les Direccions Generals
de Comerç i Turisme, per tal d’impulsar els sectors productius de l’economia catalana, concretats en la petita
i mitjana empresa.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 9
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir les aportacions amb les línies de
cofinançament tant de l’Estat com de l’Unió Europea
pel que fa als aspectes agraris, ramaders i pesquers.
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 10

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 19

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a augmentar les dotacions a les Direccions Generals d’Estructures Agràries i d’Indústries
Agroalimentàries, destinades a impulsar els sectors productius de la nostra agricultura.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar treballant per la integració en la societat de les persones afectades per alguna disminució,
programes d’actuació per promoure l’accés d’aquestes
persones al món del treball.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 11

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 20

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a destinar els recursos necessaris en els diferents
Departaments, per tal d’obtenir un major equilibri del
territori, posant especial èmfasi a les comarques de l’interior més deprimides.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 12

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a incrementar amb fons propis, els fons transferits per part de l’Estat, en matèria de beques universitàries, a partir del moment en què es faci efectiu el traspàs d’aquesta competència.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 21

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a portar a terme les accions necessàries per tal
d’incrementar les polítiques dirigides a millorar la formació de les petites i mitjanes empreses, davant l’immediata entrada en circulació de l’Euro.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar un informe sobre els resultats de
l’aplicació de la reforma educativa en les següents
qüestions: formació en els valors de la igualtat entre
gèneres i formació en els valors per la tolerància, la
multiculturalitat i la pau.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 13

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 22

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar mesures de foment del comerç urbà,
davant el pes específic que estan assolint les grans superfícies en el sector.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a estudiar a partir de les previsions del Mapa
Escolar de Catalunya, l’aprovació de un nou encàrrec
d’obres en centres docents a l’empresa GISA.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 14

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 23

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat, en col·laboració amb les entitats més representatives del sector i amb l’Associació i Federació de
Municipis, a elaborar i presentar en el termini de sis
mesos, davant la Comissió de Consum, Comerç i Turisme, un cens del comerç de Catalunya.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 15
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar en el termini més breu possible, la
situació d’endeutament consolidat (Departaments, Organismes, Empreses Públiques).

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a dur a terme les actuacions necessàries per tal de
donar a conèixer i promoure de manera eficaç la nova
Formació Professional i les seves grans possibilitats
laborals dins la societat, especialment entre els estudiants de secundària obligatòria i les seves famílies.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 24
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a estudiar la creació en determinats supòsits de
la figura dels auxiliars no docents, que donin suport als
professorat tant de primària com de secundària, amb la
finalitat de poder millorar les condicions professionals
dels docents i, per tant, la seva dedicació educativa.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 16
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a complir les previsions en quan als terminis del
pagament d’obres públiques contractades a Catalunya,
tal com estableix la Llei 13/1995 de 18 de maig de contractes de les Administracions Públiques.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 17
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a executar la totalitat del Pla de Sanejament pel
que fa a la construcció de depuradores a poblacions de
més de 2.000 habitants, al llarg de l’any 2001.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 18
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a incrementar en els propers exercicis pressupostaris, les polítiques de Formació Ocupacional per tal
d’afavorir la creació de nous llocs de treball.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 25
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a avançar en el grau d’autonomia dels centres, possibilitant als seus equips directius la màxima flexibilitat
en les qüestions organitzatives, amb la finalitat d’adaptar
el centre a les necessitats del seu entorn i alumnat.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 26
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a promoure una oferta escolar de llars d’infants
de 0-3 anys, especialment dirigida a les economies familiars més febles, mitjançant convenis amb les corporacions locals.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 27
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a portar a terme el desplegament definitiu de la
reforma de l’atenció primària a Catalunya
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 28

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 36

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a incrementar les dotacions dels equips d’atenció
primària, per tal de millorar l’eficàcia i la qualitat dels
serveis sanitaris.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a prendre totes les mesures al seu abast per tal
d’avançar en la flexibilitat i la distribució del temps de
treball, que permeti les dones i els homes compatibilitzar, en condicions d’igualtat, l’ocupació remunerada
amb les responsabilitats familiars, amb l’objectiu
d’aconseguir millores en la flexibilitat d’horaris i els
tipus de jornada.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 29
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a portar a terme les actuacions necessàries per tal
de fomentar que els recanvis protèsics es realitzin basant-se en criteris de les necessitats temporals reals dels
usuaris.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 30
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a millorar els serveis d’atenció a la gent gran,
desenvolupant un pla integral de suport a la família amb
atenció domiciliària, tenint en compte l’increment de
malalties geriàtriques cròniques i terminals.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 31
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar la formació en atenció geriàtrica especialitzada per tal de donar suport i atenció individualitzada a la gent gran en el seu entorn.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 37
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a incrementar la col·laboració amb les organitzacions sindicals i empresarials, i establir estratègies per
tal d’aconseguir l’aplicació efectiva del dret a una remuneració igual per treball igual, sense discriminació
de gènere, i intensificar la col·laboració amb la Inspecció de Treball per a l’aplicació del principi d’igualtat
d’oportunitats i per a detectar discriminacions directes
i indirectes.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 38
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a potenciar l’habitatge social d’acció pública en
règim de lloguer, en especial l’adreçat a parelles joves,
mitjançant convenis amb les corporacions locals.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 39

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 32
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a aprofundir en el pla gerentològic, per tal de
pal·liar les mancances existents a Catalunya i oferir
l’atenció adequada als malalts d’alzheimer i llurs familiars.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar i fomentar la recerca de la industrialització en el procés constructiu dels habitatges, per tal
d’abaratir la despesa i obtenir com a resultat final, la
reducció del preu dels habitatges (sobre tot de caire
social).

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 33

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 40

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
elaborar i presentar davant la Comissió de Política Social, en un termini màxim de tres mesos, un informe
sobre les mancances materials i personals que impedeixen resoldre la problemàtica dels menors immigrants,
en situació de desemparament, que es troben a Catalunya.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 34
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar, en el termini de sis mesos, davant la
Comissió de Política Social, les propostes de futur previstes tant en l’àmbit de les persones grans com en els
dels discapacitats i en relació a la coordinació de nous
projectes amb les demés Administracions i amb la societat civil, tant en la basant de les institucions sense
afany de lucre com amb les de iniciativa privada.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 35
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a realitzar i presentar una actualització dels indicadors de necessitat, en termes quantitatius i qualitatius,
en especial pel que fa a les persones grans i les seves
famílies, i de les persones grans que viuen soles, molt
especialment de les dones grans.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar promovent iniciatives urbanístiques
de construcció d’habitatge en els teixits històrics de les
ciutats, per tal d’evitar la seva despoblació i reactivar la
seva integració econòmica i social en la resta del nucli
urbà.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 41
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a trametre, en el termini de nou mesos, una Llei
de foment i protecció de la família.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 42
Atès que es commemora el 50 aniversari de la Declaració dels Drets Humans, el Parlament de Catalunya
insta el Govern de la Generalitat a intensificar i millorar l’eficàcia dels programes de lluita contra la pobresa i l’exclusió social, per tal de garantir des de la solidaritat, la dignitat de les persones i la millora de la seva
qualitat de vida.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 43
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a estudiar les necessitats socials a Catalunya, per
tal de determinar els dèficits existents i impulsar un
programa d’actuació per la seva correcció, amb coordi3.10.30.
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nació amb d’altres Administracions Públiques i Institucions.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 44
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a que la Guia Escolar facilitada pel Departament
d’Ensenyament sigui editada en català i en castellà, per
tal de procedir a la seva distribució.
Palau del Parlament, 1 d’octubre de 1998
M. Dolors Montserrat i Culleré

Propostes transaccionals a les propostes
de resolució
Reg. 36855, 36856, 36864, 36865 i 36866 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.10.1998

PROPOSTA TRANSACCIONAL ENTRE LA NÚMERO 3
DEL GRUP DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ I LA NÚMERO 6
DEL GRUP PARLAMENTARI D’ERC (REG. 36855)
«El Parlament de Catalunya manifesta la conveniència
que en el si de la Comissió d’Estudi sobre el Concert
Econòmic com a via adequada del finançament de Catalunya, es busqui el màxim acord entre les forces parlamentàries per tal de millorar el sistema de finançament, reduint l’elevat dèficit fiscal que pateix Catalunya, i insta al Govern que presenti en el si d’aquesta
Comissió un estudi per a l’establiment d’un pacte fiscal bilateral Catalunya-Estat, que signifiqui la recaptació per la Generalitat de tots els impostos amb la corresponent capacitat normativa.»
Ramon Camp i Batalla
Jordi Portabella i Calvete
G. P. de Convergència i Unió
G. P. d’Esquerra
Republicana de Catalunya
PROPOSTA TRANSACCIONAL ENTRE LA NÚMERO 1
DEL GRUP MIXT I EL GRUP DE CONVERGÈNCIA
I UNIÓ (REG. 36856)
«El Parlament de Catalunya, en el marc de la celebració del 50è. Aniversari de la Declaració Universal de
Drets Humans, ratifica un cop més el dret del poble
català a determinar lliurament el seu futur com a poble,
en pau, democràcia i solidaritat.»
Benet Tugues i Boliart
Ramon Camp i Batalla
G. Mixt
G. P. de Convergència i Unió

1) Preparar un pla de pesca on es recullin mesures de
preservació del fons marí i dels recursos pesquers, així
com les mesures necessàries per avançar en la ordenació del sector, amb l’objectiu d’assegurar una explotació sostenible dels recursos pesquers.
2) Seguir les gestions pertinents davant del Govern de
l’Estat per tal d’aconseguir la delegació de les plenes
competències en matèria de pesca que permetin la simplificació i claredat de la gestió dels recursos pesquers
de Catalunya.
3) Donar impuls al ple funcionament de la Mesa Sectorial de la Pesca, per tal de donar compliment a diverses resolucions aprovades pel Parlament de Catalunya,
relatives a l’establiment de vedes biològiques que permetin el desenvolupament sostenible dels recursos pesquers a Catalunya.
4) Controlar intensament la pesca d’immadurs molt
especialment a nivell de barques i llotges, tot destinant
personal tècnic qualificat que pugui controlar el peix
abans de la seva subhasta en llotja.»
Ramon Camp i Batalla
CiU

Benet Tugues i Boliart
G. Mixt

PROPOSTES TRANSACCIONALS PRESENTADES
PEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR I PEL GRUP
PARLAMENTARI DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 36865)
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONAL ENTRE LA NÚM.
13 DEL PARTIT POPULAR I LA NÚM. 21 DE CONVERGÈNCIA
I UNIÓ
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar mesures de foment i augmentar el
nombre de convenis de dinamització del comerç urbà,
tant a nivell global de ciutats intermèdies com particulars de barris concrets.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONAL ENTRE LA
NÚMERO 26 DEL P ARTIT POPULAR I LA NÚM. 5 DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a estudiar promoure fórmules perquè, després
de consultar els sectors implicats, es puguin dur a terme polítiques de guarderia i de llars d’infants de 0 a 3
anys, per a possibilitar una oferta especialment dirigida a donar resposta a les demandes de les economies
familiars més febles amb la participació de les corporacions locals.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONAL ENTRE LA
NÚMERO 29 DEL PARTIT P OPULAR I LA NÚM. 11 DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONAL ENTRE LA
NÚMERO 18 DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ I LA NÚMERO 18
DEL GRUP MIXT I DEL GRUP PARLAMENTARI
D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
(REG. 36864)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a prendre les mesures necessàries per tal de protegir el
sector pesquer i molt especialment a

b) Continuar treballant per tal de reduir el temps màxim
d’espera per a les intervencions quirúrgiques més
prevalents i recanvis protèsics.

a) Continuar el desplegament de la reforma de l’atenció primària de salut, per tal de poder finalitzar-la abans
de finals de l’any 2002.

3.10.30.
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c) Dur a terme campanyes d’informació sobre els medicaments genèrics, adreçades als usuaris de la sanitat.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONAL ENTRE LA
NÚMERO 30 I 31 DEL PARTIT POPULAR I LA NÚM . 6 DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar juntament amb la Federació Catalana de Municipis i l’Associació Catalana de Municipis
–atès que és l’Administració Local qui té les competències, d’acord amb la normativa vigent–, la revisió i actualització de l’atenció domiciliària per ampliar-la al
nivell que el país necessita.
I en el mateix sentit desenvolupar el Pla Integral de
Suport a les Famílies, prioritzant aquells ajuts a les famílies en persona gran discapacitada a càrrec.
Així com impulsar la formació en atenció geriàtrica
especialitzada i individualitzada a la gent gran del seu
entorn.»
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONAL ENTRE LA
NÚMERO 41 DEL PARTIT P OPULAR I LA NÚM . 7 DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a destacar el paper de les famílies en la nostra
societat, com a element imprescindible en la lluita contra l’eradicació de la pobresa i conta l’exclusió social.
En el termini màxim de nou mesos es presentarà el projecte de llei sobre el suport a les famílies.»
M. Dolors Montserrat i CulleréRamon Camp i Batalla
G. P. Popular
G. P. de Convergència i Unió

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONAL ENTRE LA
NÚM. 32 PUNT 1 D’ERC, I L’11 PUNT C DE CIU
(REG. 36866)
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar la implementació de mesures d’estalvi en l’àmbit sanitari en base a una política farmacèutica que potenciï els medicaments genèrics, l’establiment de preus de referència i altres actuacions pendents
a la reducció i racionalització de la despesa farmacèutica.»
Ramon Camp i Batalla

Jordi Portabella i Calvete

CiU

Grup ERC

3.20.

INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els grups de menors en situació residencial d’il·legalitat i jurídicament desemparats
Tram. 300-00435/05 i 301-00086/05

Presentació: Sra. Manuela De Madre
Ortega, juntament amb cinc altres diputats del Grup Socialista al Parlament de
Catalunya
Reg. 368942 i 36966 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 05.10.1998

A LA MESA DEL PARLAMENT
Manuela de Madre i Ortega, Rosa Barenys i Martorell,
Marina Geli i Fàbrega, Josep M. Rañé i Blasco, Carme
Figueras i Siñol i Xavier Guitart i Domènech, diputades i diputats del Grup Socialista, fent ús d’allò que es
preveu als articles 128 i següents del Reglament de la
cambra, formulen la interpel·lació que segueix al Consell Executiu.
Des de fa temps es vénen observant a Catalunya la presència de grups de menors de procedència magrebí en
situació residencial d’il·legalitat i jurídicament desemparats, que tenen el risc d’explotació i maltractament
per part d’adults no identificats.
Fins ara no s’han trobat els mecanismes socials i jurídics adequats, per poder aplicar mesures de protecció
i d’acolliment que facin possible la prevenció i el tractament de conductes delictives i afavoreixin l’acollida
i l’atenció de manera continuada d’aquesta situació,
que requereix una col·laboració estreta entre les Administracions de l’Estat, de la Generalitat i els Ajuntaments, així com la Fiscalia de Menors.
A fi de buscar estratègies conjuntes d’actuació davant
d’un fenomen social que podem caracteritzar de recent,
les diputades i diputats sotasignats formulen la següent
interpel·lació:
– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu en relació amb la política general per als menors desemparats i especialment pel que fa referència
als grups de menors en situació residencial d’il·legalitat
i jurídicament desemparats?
Palau del Parlament, 30 de setembre de 1998
Manuela de Madre i Ortega, Rosa Barenys i Martorell,
Marina Geli i Fàbrega, Josep M. Rañé i Blasco, Carme
Figueras i Siñol, Xavier Guitart i Domènech
3.20.
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Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Grup Socialista al Parlament de Catalunya
(Reg. 37224).
Acord: Presidència del Parlament, 09.10.1998

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política hidràulica
Tram. 300-00438/05

Presentació: Sr. Joan Boada i Masoliver,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya-Els Verds (IC-EV)
Reg. 36890 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.10.1998

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els espais naturals catalogats en el Pla
d’espais d’interès natural
Tram. 300-00436/05

Presentació: Sra. Maria Olivares i Usac,
del Grup Mixt
Reg. 36877 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.10.1998

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Maria Olivares i Usac, del Grup Parlamentari Mixt

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 128 del Reglament de la cambra, presenta la següent interpel·lació al Consell Executiu.
Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu en relació amb la política hidràulica?
Palau del Parlament, 1 d’octubre de 1998
Joan Boada i Masoliver
Diputat

Document/proposta: Interpel·lació sobre els espais naturals catalogats dins el Pla d’Espais d’Interès Natural.
– Quins són els propòsits de capteniment del Govern
respecte als espais naturals catalogats dins el Pla d’Espais d’Interès Natural i especialment pel que fa a les
activitats urbanístiques i extractives que hi tenen lloc?
Palau del Parlament, 29 de setembre 1998

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la introducció en l’acció de govern
dels criteris de sostenibilitat ecològica
Tram. 300-00439/05

Maria Olivares i Usac
Presentació: Sr. Joan Boada i Masoliver,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya-Els Verds (IC-EV)
Reg. 36891 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.10.1998

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’execució del Pla d’emergència nuclear de Tarragona
Tram. 300-00437/05

Presentació: Sra. Maria Olivares i Usac,
del Grup Mixt
Reg. 00437/05 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.10.1998

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Maria Olivares i Usac, del Grup Parlamentari Mixt
Document/proposta: Interpel·lació sobre l’execució del
PENTA.

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 128 del Reglament de la cambra, presenta la següent interpel·lació al Consell Executiu.
Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu en relació amb la Introducció en l’acció de
govern dels criteris de sostenibilitat ecològica?
Palau del Parlament, 1 d’octubre de 1998
Joan Boada i Masoliver
Diputat

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern
respecte a l’execució del PENTA i més particularment
i en concret, respecte a les seves mancances i a la seguretat dels ciutadans i les ciutadanes mentre aquestes
mancances no siguin corregides?
Palau del Parlament, 29 de setembre 1998
Maria Olivares i Usac
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Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel procediment d’urgència, sobre els menors desemparats a Catalunya

Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel procediment d’urgència, sobre els menors immigrants desemparats

Tram. 301-00083/05

Tram. 301-00085/05

Presentació: Grup Parlamentari Popular

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 36785 / Admissió a tràmit i tramitació pel
procediment d’urgència: Mesa del Parlament,
05.10.1998

Reg. 37211 / Admissió a tràmit i tramitació pel
procediment d’urgència: Presidència del Parlament, 09.10.1998

A LA MESA DEL PARLAMENT
M. Dolors Nadal i Aymerich, portaveu adjunta del Grup
Parlamentari Popular, d’acord amb allò que preveu l’article 128 i següents del Reglament de la cambra, presenta la següent Interpel·lació per tal que sigui tramitada
pel procediment d’urgència.
– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu pel que fa als/les menors que es troben en situació de desemparament a Catalunya?
Palau del Parlament, 28 de setembre de 1998
M. Dolors Nadal i Aymerich

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.
Document / proposta: Interpel·lació d’urgència al Govern.
Quin és el propòsit de capteniment del Govern de la
Generalitat respecte als menors immigrants desemparats?
Palau del Parlament, 8 d’octubre de 1998
Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel procediment d’urgència, sobre les mesures per a garantir els
drets dels estrangers extracomunitaris
a Catalunya
Tram. 301-00084/05

Presentació: Sr. Ignasi Riera i Gassiot, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds
Reg. 37093 / Admissió a tràmit i tramitació pel
procediment d’urgència: Presidència del Parlament, 09.10.1998

A LA MESA DEL PARLAMENT
Ignasi Riera i Gassiot, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 128 del Reglament de la Cambra
presenta la següent interpel·lació per tal que sigui tramitada pel procediment d’urgència.
Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu per garantir els drets dels estrangers
extracomunitaris a Catalunya, amb una especial referència a la situació dels infants magrebins desemparats?
Palau del Parlament, 6 d’octubre de 1998
Ignasi Riera i Gassiot
Diputat
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4.

INFORMACIÓ

4.50.
4.40.

ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Delegació de funcions del president
del Parlament

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 80/
V del Parlament de Catalunya, sobre
l’elaboració d’un informe dels resultats
de les loteries gestionades per l’Entitat
Autònoma de Jocs i Apostes
Tram. 340-00309/05

Resolució
Informe relatiu al compliment de la Moció

D’acord amb el que disposa l’article 28 del Reglament,
RESOLC
Delegar en el vicepresident primer, l’Il·ltre. senyor
Domènec Sesmilo i Rius, del dia 6 al 12 d’octubre de
1998, les funcions que em corresponen com a president
del Parlament.
Palau del Parlament, 5 d’octubre de 1998
Joan Reventós i Carner
President del Parlament de Catalunya

4.45.

COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Composició de la Comissió de Política
Cultural
Substitució d’un diputat del Grup Mixt

Reg. 36800 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
05.10.1998.

A LA MESA DE LA COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I
ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT I GOVERN LOCAL
D’acord amb allò que disposen els articles 130 i 131
del Reglament de la cambra, i en relació a la Moció 80/
V, del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració d’un
informe dels resultats de les loteries gestionades per
l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, publicada al
Butlletí Oficial del Parlament núm. 226, em plau informar que, en compliment del seu contingut, s’ha elaborat l’informe interessat a la Moció de referència, el qual
s’annexa al present escrit.
Barcelona, 28 de setembre de 1998
Xavier Pomés i Abella
Conseller de Governació
N. de la R.: Els membres de la cambra poden consultar la documentació esmentada a l’Arxiu del Parlament.

Reg. 36788 / Coneixement: Mesa del Parlament,
05.10.1998

Baixa: Sr. Àngel Colom i Colom.
Alta: Sr. Fidel Lora i Lillo.

Control del compliment de la Resolució 495/V del Parlament de Catalunya,
sobre la instal·lació d’un armari per a
cada alumne en els centres escolars
Tram. 340-00504/05

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 36896 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
05.10.1998.

A LA MESA DEL PARLAMENT
Per tal de donar compliment a la Resolució 495/V
d’aquest Parlament, sobre la instal·lació d’un armari per
a cada alumne en els centres escolars, em correspon
d’informar a la Comissió de Política Cultural en els
termes següents:
– En compliment del punt a) d’aquesta resolució, el
Govern ha dut a terme les següents mesures:
El Departament d’Ensenyament està estudiant fórmules per tal de facilitar la reducció del nombre de llibres
4.40.
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i de material escolar que els alumnes hagin de portar
quotidianament. En aquests moments s’està efectuant
la consulta als centres docents per conèixer les seves
opinions i necessitats.
– En compliment del punt b) de la resolució el Govern
ha dut a terme les següents actuacions:
Igualment, el Departament d’Ensenyament està portant
a terme un estudi dels espais, despeses d’inversió i les
necessitats de manteniment que suposarien la instal·lació de taquilles als centres de secundària. Al llarg
d’aquest curs es finalitzarà aquest estudi.
Finalment, el Consell Comarcal del Maresme ha iniciat
una experiència pilot per oferir als centres de la comarca la dotació d’armaris pels alumnes. El Departament
d’Ensenyament seguirà i valorarà aquesta experiència
per estudiar una possible generalització.
Barcelona, 29 de setembre de 1998
Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 518/V del Parlament de Catalunya,
sobre l’establiment i la dotació econòmica d’una Ordre de reequilibrament
territorial que inclogui les comarques
de Ponent
Tram. 340-00505/05

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 36806 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
05.10.1998.

A LA MESA DEL PARLAMENT
En compliment de la Resolució 518/V del Parlament de
Catalunya, sobre l’establiment i la dotació econòmica
d’una Ordre de reequilibrament territorial que inclogui
les comarques de Ponent i, d’acord amb el que disposen els articles 131 i 135 del Reglament del Parlament,
em plau notificar-vos el següent:

Promoció exterior de les comarques de Lleida. Fer conèixer la diversitat i potencialitat dels recursos humans
i materials que configuren les comarques de Lleida.
Promoció de la qualitat i productivitat empresarial.
Identificar els elements que configuren la qualitat i la
productivitat per donar resposta al canvi accelerat fruit
de les innovacions tecnològiques, dels canvis en l’organització dels processos de producció, de les noves exigències del mercat i dels nous requeriments de qualificació professional.
Promoció de la innovació tecnològica. Millorar la
competitivitat empresarial augmentant el novell d’innovació tecnològica amb el desenvolupament de noves
tecnologies aplicades a processos i a productes.
Accés a informació d’interès empresarial. Posar a
l’abast de les empreses lleidatanes la informació bàsica, necessària i d’interès per a llur activitat.
Promoció de la cooperació empresarial i el disseny.
Promoure i dinamitzar la cooperació empresarial i l’assimilació o l’aplicació de tècniques innovadores i de
disseny.
Promoció de l’artesania. Donar solucions a les necessitats de les empreses artesanes per tal de permetre la
promoció dels productes artesans en els mercats català, estatal i internacional.
Promoció del foment per a la creació d’empreses. Afavorir les persones que han estat capaces d’identificar
idees innovadores i que es troben amb la manca de coneixements i de confiança en les capacitats d’un mateix
per tal de pilotar de forma adequada una unitat empresarial.
Millora del finançament de les empreses. Contribuir a
la difusió dels instruments i les tècniques financeres a
les empreses lleidatanes.
Barcelona, 28 de setembre de 1998
Antoni Subirà i Claus
Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

En aquests moments continuen vigents les condicions
a nivell pressupostari que el 23 de gener de 1996 van
portar al Govern de la Generalitat a deixar sense efecte l’ordre de 31 de maig de 1994 al reequilibrament
territorial industrial de Catalunya.

Control del compliment de la Resolució 506/V del Parlament de Catalunya,
sobre el desenvolupament del projecte turístic de la Muntanya de la Sal de
Cardona (Bages) i de la resta d’atractius turístics de la comarca

No obstant, es continuen realitzant actuacions en el
sentit d’afavorir el reequilibrament territorial a les comarques de Ponent com les que es duen a terme arran
del conveni de col·laboració que s’ha de signar entre el
Centre d’Informació i Desenvolupament Empresarial
(CIDEM) del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, i el Patronat de Promoció Econòmica de les Terres
de Lleida de la Diputació de Lleida, mitjançant el qual
s’ha creat un Pla de desenvolupament empresarial per
al conjunt de les comarques de Lleida, per tal de generar noves iniciatives empresarials i desenvolupar el teixit empresarial ja existent. Aquest pla conté els programes de promoció següents:

Tram. 340-00506/05

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 36807 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
05.10.1998.

A LA MESA DEL PARLAMENT
En compliment de la Resolució 506/V del Parlament de
Catalunya i, d’acord amb el que disposen els articles
131 i 135 del Reglament del Parlament, em plau notificar-vos el següent:
4.50.
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a) L’alberg juvenil de la ciutat de Manresa va obrir
durant dos períodes el mes d’agost d’enguany, tot i
tractar-se d’un centre destinat fonamentalment a residència d’estudiants durant el curs escolar i que la seva
reduïda plantilla dificulta l’organització de torns de
vacances.
Aquests períodes foren, concretament, de l’1 al 8 i 20
al 28 d’agost. Durant el primer, l’ocupació de l’alberg
fou de menys de 20 persones per dia (concretament 152
persones en total), xifra equivalent a un 24% d’ocupació, i durant el segon període només es varen produir
quatre pernoctacions en total, nombre que suposa un
0,6% d’ocupació.

4.55.15.

CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 62
Convocada per al dia 14 d’octubre de
1998

D’acord amb els articles 50, 62.2 i concordants del
Reglament, es convoca la sessió següent del:

b) A través de les oficines de turisme, tant de les pròpies com de les adscrites a la xarxa de la Generalitat, es
ve informant sobre els atractius de Cardona i de la
Muntanya de Sal, així com de la comarca del Bages.

PLE DEL PARLAMENT

Seguint en la línia d’actuacions previst i dins el marc
del Club de Turisme Actiu i de Cultura es va organitzar
aquest juny un viatge de familiarització (fam trip) per
a professionals turístics del mercat britànic membres de
l’AITO (Associació de Tour Operadors Independents).
Va ser seguit d’un taller celebrat a Cardona on els operadors van poder visitar tant el parador com les Mines
de la Muntanya de Sal.

Saló de sessions

Barcelona, 28 de setembre de 1998
Antoni Subirà i Claus
Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

4.53.

COMPAREIXENCES I SESSIONS INFORMATIVES EN LES COMISSIONS

4.53.15.

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

Compareixença del director d’informatius de Televisió de Catalunya, SA davant la Comissió de Control Parlamentari de l’Actuació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió perquè informi sobre la política d’informatius de
Televisió de Catalunya
Tram. 357-00411/05

Sol·licitud

Sol·licitud: Sr. Josep M. Carbonell i Abelló, juntaments
amb quatre altres diputats del Grup Socialista al Parlament de Catalunya (Reg. 36965).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control
Parlamentari de l’Actuació de la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió i de les Empreses Filials, sessió del
06.10.1998.

Dia 14 d’octubre de 1998
10:00h.

ORDRE DEL DIA
1. Necrològica per la diputada Sra. M. Carme Vidal i
Xifre.
2. Proposició de llei de modificació de la Llei 10/1994,
d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra i de la Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la
funció pública de l’Administració de la Generalitat, per
a la lliure sindicació dels Mossos d’Esquadra. Tram.
202-00114/05. 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.
3. Proposició de llei de modificació de l’apartat e) de
l’article 68 de la Llei 10/1994, de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, en relació amb el règim
sancionador. Tram. 202-00115/05. 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. Proposició de llei de modificació de la Llei 10/1994,
d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra, de reconeixement als membres d’aquest
cos del dret d’afiliació als sindicats de classe. Tram.
202-00116/05. 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.
5. Proposició de llei de modificació de l’apartat e) de
l’article 68 de la Llei 10/1994, de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra. Tram. 202-00119/05. Sr.
Joan Ridao i Martín, juntament amb quatre altres diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya. Debat i votació de la presa en consideració.
6. Proposta de resolució per la qual es crea la Comissió
d’Estudi sobre la Prevenció i l’Extinció dels Incendis
Forestals. Tram. 252-00024/05. Grup Socialista al Parlament de Catalunya, Grup Parlamentari d’ Iniciativa
per Catalunya - Els Verds (IC-EV), Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació.
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7. Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel procediment d’urgència, sobre els menors desemparats a
Catalunya. Tram. 301-00083/05. Grup Parlamentari
Popular. Substanciació.
8. Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel procediment d’urgència, sobre les mesures per a garantir
els drets dels estrangers extracomunitaris a Catalunya.
Tram. 301-00084/05. Sr. Ignasi Riera i Gassiot, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds
(IC-EV). Substanciació.
9. Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel procediment d’urgència, sobre els menors immigrants desemparats. Tram. 301-00085/05. Grup Parlamentari de
Convergència i Unió. Substanciació.
10. Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel
procediment d’urgència, sobre els grups de menors en
situació residencial d’il·legalitat i jurídicament desemparats. Tram. 301-00086/05. Sra. Manuela De Madre
Ortega, juntament amb cinc altres diputats del Grup
Socialista al Parlament de Catalunya. Substanciació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre l’estat de les aigües continentals i litorals.
Tram. 302-00204/05. Sra. Montserrat Tura i
Camafreita, del Grup Socialista al Parlament de Catalunya. Debat i votació.
21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre el finançament de les inversions i el nivell
d’endeutament de la Generalitat. Tram. 302-00205/05.
Sr. Martí Carnicer i Vidal, del Grup Socialista al Parlament de Catalunya. Debat i votació.
22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la revisió i el desenvolupament del Pla d’espais d’interès natural. Tram. 302-00206/05. Sr. Víctor
Gimeno i Sanz, del Grup Parlamentari d’ Iniciativa per
Catalunya - Els Verds (IC-EV). Debat i votació.
23. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades
el dia 15 d’octubre, a les 10 del matí).
Palau del Parlament, 9 d’octubre de 1998
Domènec Sesmilo i Rius
Vicepresident en funcions de President

11. Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política
d’adopcions a Catalunya. Tram. 300-00427/05. Sr.
Joan Ridao i Martín, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Substanciació.
12. Interpel·lació al Consell Executiu sobre la gestió
unificada dels espais naturals. Tram. 300-00307/05.
Sra. Montserrat Tura i Camafreita, del Grup Socialista
al Parlament de Catalunya. Substanciació.
13. Interpel·lació al Consell Executiu sobre el sexisme
en els mitjans de comunicació. Tram. 300-00416/05.
Sra. Montserrat Duch i Plana, juntament amb cinc altres diputats del Grup Socialista al Parlament de Catalunya. Substanciació.
14. Interpel·lació al Consell Executiu sobre el desplegament del Programa de gestió de residus municipals de
Catalunya. Tram. 300-00222/05. Sr. Joan Boada i
Masoliver, del Grup Parlamentari d’ Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV). Substanciació.
15. Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política
lingüística. Tram. 300-00335/05. Sr. Àngel Colom i
Colom, del Grup Mixt. Substanciació.
16. Control del compliment de la Resolució 343/V del
Parlament de Catalunya, sobre la regulació de l’accés
dels infants i els adolescents a les curses de braus i als
combats de boxa. Tram. 340-00501/05. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya Control
del compliment.
17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la política de joventut. Tram. 302-00201/05.
Sr. Fidel Lora i Lillo, del Grup Mixt. Debat i votació.
18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre les mesures a prendre respecte a l’impacte
que determinats nous fàrmacs tenen sobre la salut dels
ciutadans. Tram. 302-00202/05. Sr. Isidre Bonet i Palau, del Grup Parlamentari Popular. Debat i votació.
19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la política mediambiental. Tram. 30200203/05. Sr. Josep Maria Fabregat i Vidal, del Grup
Parlamentari Popular. Debat i votació.

4.70

COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA
GENERALITAT I DEL GOVERN

4.70.05.

DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT DE LLEIS I ALTRES NORMES

Estats de desenvolupament i d’execució del Pressupost de la Generalitat de
Catalunya del 1998 el 30 de juny de 1998
Tram. 334-00093/05

Presentació: Conseller, del Departament
d’Economia i Finances
Reg. 36839 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: Mesa del
Parlament, 05.10.1998.

En compliment de l’article 79 del Decret legislatiu 9/
1994, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de finances públiques de Catalunya, us trameto
els estats de desenvolupament i d’execució del Pressupost de la Generalitat de Catalunya de 1998 i l’informe
sobre l’evolució del dèficit previst en la disposició addicional novena de la Llei 16/1997, de 24 de desembre,
per al seu lliurament a la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost del Parlament de Catalunya.
Barcelona, 28 de setembre de 1998
Artur Mas i Gavarró
Conseller d’Economia i Finances
M. H. SR. PRESIDENT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
N. de la R.: La documentació tramesa pel conseller
d’Economia i Finances pot ésser consultada a l’Arxiu
del Parlament.
4.70.05.
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Informe sobre l’evolució del dèficit i
les possibles desviacions pressupostàries el 31 de març de 1998
Tram. 334-00094/05

Presentació: Conseller, del Departament
d’Economia i Finances
Reg. 36839 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: Mesa del
Parlament, 05.10.1998.

N. de la R.: L’Informe sobre l’evolució del dèficit i les
possibles desviacions pressupostàries el 31 de març de
1998, es reprodueix dins els Estats de desenvolupament
i d’execució del Pressupost de la Generalitat de Catalunya del 1998 el 30 de juny de 1998, tram. 334-00093/05.

4.87.

PROCEDIMENTS DAVANT EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

4.87.15.

QÜESTIONS D’INCONSTITUCIONALITAT

Qüestió d’inconstitucionalitat núm.
3730/98 plantejada per la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, respecte a l’article 12 de la Llei de Catalunya 5/1987, de 4 d’abril, i a l’article únic
de la Llei 26/1991, de 13 de desembre
Tram. 382-00011/05 / Provisió del president del
TC del 15.09.1998 (Reg. 36787)

Acord de compareixença del Parlament i
designació de lletrats per a la representació processal i la direcció lletrada

Lletrat designat: Sra. Esther Andreu i Fornós.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.

Qüestió d’inconstitucionalitat núm.
3671/98 plantejada per la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, respecte a l’article 12 de la Llei de Catalunya 5/1987, de 4 d’abril, i a l’article únic
de la Llei 26/1991, de 13 de desembre
Tram. 382-00010/05 / Provisió del president del
TC del 15.09.1998 (Reg. 36786)

Acord de compareixença del Parlament i
designació de lletrats per a la representació processal i la direcció lletrada

Lletrada designada: Sra. Esther Andreu i Fornós.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.10.1998.
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