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TRAMITACIONS CLOSES AMB
TEXT APROVAT O CLOSES EN LA
FORMULACIÓ
Lleis i altres normes
Lleis

Llei de mesures relatives a la conciliació del treball amb la vida familiar del personal de les
administracions públiques catalanes i de modificació dels articles 96 i 97 del Decret legislatiu 1/1997
(tram. 200-00046/06). Aprovació.
Llei de modificació de la Llei 6/1984,
del 5 de març, de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, modificada per la Llei 15/1991, del 4 de
juliol (tram. 202-00137/06). Aprovació.
1.10.

U

11

14

Resolucions

Resolució 1162/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la participació del Govern en la
pavimentació dels camins rurals de Santa Cecília de
Voltregà (Osona) (tram. 250-02208/06). Correcció
d’errades de publicació (BOPC 273).
Resolució 1197/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el suport a la identitat, la llengua
i la cultura del poble amazic (tram. 250-01782/06).
Adopció en comissió.
Resolució 1198/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la revisió de l’àmbit militar i l’aprofundiment en la tutela dels drets dels soldats i els
mariners (tram. 250-02116/06). Adopció en comissió.
Resolució 1200/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració d’un inventari dels
immobles que els ajuntaments van cedir a
Telefónica quan era una empresa pública, amb la
finalitat de recuperar-los (tram. 250-01879/06).
Adopció en comissió.
Resolució 1201/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’exercici del dret de petició de la
ciutadania davant les institucions polítiques i administratives de la Generalitat (tram. 250-01771/06).
Adopció en comissió.
Resolució 1202/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la modificació del decret que regula els estudis i les enquestes d’opinió de la Generalitat (tram. 250-02078/06). Adopció en comissió.
Resolució 1203/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el foment de la solidaritat, la col·laboració i la germanor entre els pobles fronterers
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d’acord amb els principis de la Unió Europea (tram.
250-02015/06). Adopció en comissió.

17

Resolució 1204/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’adequació de l’exigència de coneixements de llengua catalana en els processos
selectius de personal al servei de la Generalitat
(tram. 250-01837/06). Adopció en comissió.

18

Resolució 1205/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la rehabilitació jurídica i històrica
del president de la Generalitat Lluís Companys
(tram. 250-00946/06). Adopció en comissió.

18

Resolució 1206/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’eliminació dels antecedents
policials generats en funció de l’orientació sexual
(tram. 250-01910/06). Adopció en comissió.

19

Resolució 1207/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’itinerari i l’efectivitat de l’exposició «Cataluña, tierra de acogida» (tram. 250-01951/
06). Adopció en comissió.

19

Resolució 1255/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la dotació de la Universitat de Girona amb la segona facultat d’art de Catalunya
(tram. 250-01869/06). Adopció en comissió.

19

Resolució 1256/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’increment de l’import dels ajuts
econòmics destinats a les famílies amb infants
d’edats compreses entre els zero i els tres anys
(tram. 250-01954/06). Adopció en comissió.

20

Resolució 1257/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les obres d’un nou centre d’educació infantil i primària al barri de Granollers Nord, a
Granollers (Vallès Oriental) (tram. 250-01982/06).
Adopció en comissió.

20

Resolució 1258/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la inclusió en els programes d’actuació del Departament de Cultura dels jaciments i
els monuments de les comarques de Lleida que ho
requereixin (tram. 250-02001/06). Adopció en comissió.

20

Resolució 1259/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la dotació amb un gimnàs del
Centre d’Educació Infantil i Primària d’Aragai, de
Vilanova i la Geltrú (Garraf) (tram. 250-02067/06).
Adopció en comissió.

21

Resolució 1260/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció d’una llar d’infants
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a Vilanova i la Geltrú (Garraf) (tram. 250-02083/06).
Adopció en comissió.
Resolució 1261/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’ensenyament del rus i l’italià a
l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona (tram. 25002090/06). Adopció en comissió.
Resolució 1262/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’ensenyament integral de la literatura catalana (tram. 250-02112/06). Adopció en
comissió.
Resolució 1263/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les obres de reforma, adaptació i
millora del Centre d’Educació Infantil i Primària Sant
Climent, de Sant Climent de Llobregat (Baix Llobregat) (tram. 250-02157/06). Adopció en comissió.
Resolució 1264/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la dotació dels recursos necessaris per a millorar l’oferta educativa de les escoles
d’adults de Mataró (Maresme) (tram. 250-02173/
06). Adopció en comissió.
Resolució 1265/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’execució total de l’obra del Centre Cívic - Cultural de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre)
(tram. 250-02187/06). Adopció en comissió.

1.20.
21

21

21

22

22

23

Resolució 1266/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’aplicació d’un programa d’actuació urbanística en el nucli històric de Balaguer
(Noguera) (tram. 250-02193/06). Adopció en comissió.

23

Resolució 1267/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció d’un nou centre
d’educació infantil i primària a Cabrils (Maresme)
(tram. 250-02244/06). Adopció en comissió.

23

Resolució 1268/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el compliment del conveni signat
per la Generalitat i la Federació de Caixes d’Estalvi relatiu a l’ús de la llengua catalana en aquestes
entitats (tram. 250-01907/06). Adopció en comissió.
Resolució 1279/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’Informe de fiscalització 11/
2001-B/A, relatiu a l’Ajuntament de Badia del Vallès
i Badia 2004 Promocions, SL, exercici 1998; l’Informe de fiscalització 7/2001-B, relatiu a l’eficiència i
el cost dels serveis locals de recollida d’escombraries, corresponent a l’exercici del 1998; l’Informe de
fiscalització 14/2001-B, relatiu a l’anàlisi dels comptes generals dels municipis, exercici 1999, i l’Informe de fiscalització 2/2000, relatiu al Compte general de les corporacions locals, exercici 1999 (tram.
258-00030/06, 258-00031/06, 258-00032/06, 25800033/06. Adopció en comissió.
1.15.

Moció 153/VI del Parlament de Catalunya, sobre la gestió hospitalària (tram. 302-00215/
06). Aprovació.

28

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques d’estrangeria (tram. 300-00115/06).
Substanciació.

28

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el seu capteniment en matèria de seguretat ciutadana (tram. 300-00238/06). Substanciació.

28

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política d’atenció a la gent gran (tram. 300-00306/
06). Substanciació.

28

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques de participació social de la gent gran
(tram. 300-00583/06). Substanciació.

28

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’ús racional dels medicaments (tram. 300-00873/
06). Substanciació.

28

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política urbanística (tram. 300-00904/06). Substanciació.

28

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la resposta als problemes d’envelliment de la població (tram. 300-00938/06). Substanciació.

28

2.

2.01.02.

29

Proposició de llei de modificació de la
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística,
reguladora del règim de quotes lingüístiques de
pantalla i de distribució per als productes cinematogràfics (tram. 202-00135/06). Decaïment.

29

2.10.25.

24

25

26

Moció 154/VI del Parlament de Catalunya, sobre el finançament de l’Administració local
(tram. 302-00218/06). Aprovació.

27

Moció 155/VI del Parlament de Catalunya, sobre la política en matèria d’aqüicultura
(tram. 302-00219/06). Aprovació.

27

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

Proposició de llei de modificació dels
apartats 1 i 2 de l’article 4 de la Llei 15/1984, del 20
de març, del joc (tram. 202-00006/06). Decaïment.

2.10.

Mocions

Moció 152/VI del Parlament de Catalunya, sobre la política d’habitatge a Catalunya
(tram. 302-00212/06). Aprovació.

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’avaluació del sistema educatiu (tram. 300-00087/
06). Substanciació.

2.01.

24

Interpel·lacions

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

Proposició no de llei sobre l’establiment de franges de protecció contra el foc a les
urbanitzacions (tram. 250-01021/06). Retirada.

29

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

29

Proposició no de llei sobre la composició dels òrgans de cooperació Estat - Generalitat
(tram. 250-01611/06). Rebuig.

29

Proposició no de llei sobre el cablatge
de les capitals de comarca i, especialment, de les
principals poblacions de l’Anoia (tram. 250-01766/
06). Rebuig.

29

Proposició no de llei sobre la revisió
per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Girona
del Pla especial Can Mario, de Palafrugell (Baix
Empordà), i el retorn de l’expedient a l’ajuntament
d’aquest municipi (tram. 250-01832/06). Retirada.

29
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Proposició no de llei sobre la construcció d’un dofinari al parc aquàtic de la Pineda, de
Vila-seca i Salou (Tarragonès) (tram. 250-01835/
06). Retirada.
Proposició no de llei sobre la negociació amb l’empresa Menta de l’arribada del cablatge de fibra òptica a Vilafranca del Penedès i la resta
de la comarca de l’Alt Penedès (tram. 250-01859/
06). Rebuig.
Proposició no de llei sobre la negociació amb l’empresa Menta de l’arribada del cablatge de fibra òptica a Vilanova i la Geltrú i la resta de
la comarca del Garraf (tram. 250-01860/06). Rebuig.
Proposició no de llei sobre la negociació amb Telefónica perquè iniciï el procés de reconversió de la tecnologia rural d’accés cel·lular
(TRAC) a una tecnologia que permeti la transmissió de dades i la connexió a Internet (tram. 25001861/06). Rebuig.
Proposició no de llei sobre la negociació amb l’empresa Menta de l’arribada del cablatge de fibra òptica a la comarca de l’Alt Camp i a la
resta de municipis de Catalunya (tram. 250-01868/
06). Rebuig.
Proposició no de llei sobre l’establiment d’una moratòria en la requalificació del subsector Ruda de la cota 1500 de Vaquèira-Beret
(tram. 250-01877/06). Rebuig.
Proposició no de llei sobre l’escassedat d’aigua a la conca del riu Òdena (tram. 25002037/06). Retirada.

30

30

30

30

30

30

30

Proposició no de llei sobre la publicitat
institucional (tram. 250-02163/06). Rebuig.

31

Proposició no de llei sobre l’estudi de
l’impacte de les noves sales multicinema en els
cinemes anomenats urbans o de barri (tram. 25002214/06). Retirada.

31

Proposició no de llei sobre la construcció d’un centre d’educació infantil i primària a Canet
de Mar (Maresme) (tram. 250-02298/06). Retirada.

31

Proposició no de llei sobre la signatura amb el Ministeri de Ciència i Tecnologia d’un

32

2.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el seu propòsit de capteniment pel que fa als mitjans de comunicació de titularitat de la Generalitat (tram. 302-00213/06). Rebuig.

32

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre els seus propòsits de capteniment per a evitar la seva ingerència sistemàtica en la Direcció General de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i en les decisions que
aquesta pren (tram. 302-00214/06). Rebuig.

32

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el finançament, la gestió i la
licitació de les grans infraestructures del transport
de la regió metropolitana de Barcelona (tram. 30200216/06). Rebuig.

32

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política relativa a la societat del coneixement, especialment pel que fa a les
seves infraestructures (tram. 302-00217/06). Rebuig.

32

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la indústria farmacèutica i
les inversions en aquest sector (tram. 302-00220/
06). Rebuig.

32

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el model curricular de l’educació secundària obligatòria (tram. 302-00221/06).
Rebuig.

32

3.01.01.

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

Projecte de llei de creació de l’Institut
de desenvolupament de l’Alt Pirineu i l’Aran (tram.
200-00057/06). Ponència per a elaborar l’Informe.

33

Projecte de llei de drets reals de garantia (tram. 200-00058/06). Ponència per a elaborar l’Informe.

33

Projecte de llei d’adequació de procediments administratius en relació al règim de silenci
administratiu i al termini de resolució (tram. 20000059/06). Ponència per a elaborar l’Informe.

33

Projecte de llei sobre un torn especial
de promoció interna del cos auxiliar administratiu al
cos administratiu (tram. 200-00060/06). Ponència
per a elaborar l’Informe. Tramitació pel procediment
d’urgència.

34

Projecte de llei modificació de determinats articles de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, amb
relació a l’afiliació sindical de les persones membres del Cos de Mossos d’Esquadra (tram. 20000061/06). Ponència per a elaborar l’Informe.

34

31

31

Proposició no de llei sobre les indemnitzacions als afectats per la pesta porcina clàssica (tram. 250-02365/06). Retirada.

Proposició no de llei sobre l’aplicació
de mesures de mercat al sector porcí de la comarca d’Osona immobilitzat a causa de la pesta porcina clàssica (tram. 250-02404/06). Retirada.

3.
3.01.

Proposició no de llei sobre la construcció d’un nou centre d’ensenyament infantil i primari a Cabrils (Maresme) (tram. 250-02297/06). Retirada.

Proposició no de llei sobre l’aprovació
d’un pla d’integració dels centres universitaris adscrits promoguts per l’Administració local a les universitats respectives (tram. 250-02316/06). Rebuig.

31

30

Proposició no de llei sobre l’assignació
de personal auxiliar de docència els instituts d’ensenyament secundari (tram. 250-02081/06). Rebuig.

Proposició no de llei sobre l’embassament de l’Albagés (Garrigues) (tram. 250-02197/
06). Rebuig.

acord marc de coordinació d’actuacions en matèria
de recerca científica, desenvolupament i innovació
tecnològica (tram. 250-02374/06). Retirada.

31

31
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3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació dels
articles 81, 82 i 83 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
(tram. 202-00136/06). Presa en consideració.
3.10.
3.10.25.

35

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

Proposició no de llei sobre la revisió i
la modificació de la senyalització a la carretera C25 o Eix Transversal per tal de millorar-ne la seguretat (tram. 250-02367/06). Esmenes presentades.

35

Proposició no de llei sobre la reparació
dels efectes de les nevades a les carreteres (tram.
250-02370/06). Esmenes presentades.

35

Proposició no de llei sobre el millorament de la carretera d’Avinyonet de Puigventós Vilanant - Cistella - Terrades (Alt Empordà) (tram.
250-02371/06). Esmenes presentades.

35

Proposició no de llei sobre l’increment
de la dotació dels efectius de personal d’inspecció
de l’Agència Catalana de l’Aigua a les terres de
l’Ebre (tram. 250-02387/06). Esmenes presentades.

36

Proposició no de llei sobre l’adequació
del servei ferroviari Igualada-Barcelona (tram. 25002390/06). Esmenes presentades.

36

Proposició no de llei sobre la gestió de
l’aeroport del Prat, a Barcelona (tram. 250-02391/
06). Esmenes presentades.

36

Proposició no de llei sobre la construcció d’un aparcament subterrani a l’Hort de Can
Compte, a Centelles (Osona) (tram. 250-02396/06).
Esmenes presentades.
Proposició no de llei sobre les repercussions de la construcció de la variant de la carretera C-243 de Martorell (Baix Llobregat) a Sant
Sadurní d’Anoia (Alt Penedès) (tram. 250-02397/
06). Esmenes presentades.

36

37

Proposició no de llei sobre el millorament del servei nocturn de transport públic al Maresme (tram. 250-02400/06). Esmenes presentades.

38

Proposició no de llei sobre la restauració del pont de Roma, a Borredà (Berguedà) (tram.
250-02413/06). Esmenes presentades.

38

Proposició no de llei sobre la transformació en carretera del camí rural que uneix la carretera BV-1031 a Prats de Rei (Anoia) amb la C-25
a Aguilar de Segarra (Bages) (tram. 250-02421/06).
Esmenes presentades.

39

Proposició no de llei sobre el millorament i la restauració ecològica del riu Mediona-Bitlles (tram. 250-02453/06). Esmenes presentades.

39

Proposició no de llei sobre la retirada
del projecte de construcció del col·lector d’aigües
residuals de Breda (Selva) (tram. 250-02454/06).
Esmenes presentades.

40

Proposició no de llei sobre l’accés a
Canovelles (Vallès Oriental) des de la C-17 (tram.
250-02455/06). Esmenes presentades.

40

Proposició no de llei sobre la situació
de manca de recursos humans del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Mataró (Maresme) (tram. 250-02460/06). Esmenes presentades.

40

Proposició no de llei sobre l’acolliment
familiar d’infants d’entre 14 i 17 anys que hagin
comès delictes (tram. 250-02461/06). Esmenes
presentades.

41

Proposició no de llei sobre les barreres laterals de les carreteres (tram. 250-02465/06).
Esmenes presentades.

41

Proposició no de llei sobre la inclusió
en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN) de l’espai delimitat per la conca del riu Mogent comprès
en els termes municipals de Llinars del Vallès, la
Roca del Vallès, Vilanova del Vallès i Montornès del
Vallès (Vallès Oriental) (tram. 250-02470/06). Esmenes presentades.

41

Proposició no de llei sobre el millorament del servei d’autobusos entre Argentona (Maresme) i la Universitat Autònoma de Barcelona, a
Bellaterra (UAB) (tram. 250-02471/06). Esmenes
presentades.

42

Proposició no de llei sobre la realització d’un estudi per a la construcció d’una nova sortida a la carretera C-31, a l’altura de Badalona
(Barcelonès) (tram. 250-02472/06). Esmenes presentades.

42

Proposició no de llei sobre la subscripció d’un conveni entre el Departament de Política
Territorial i Obres Públiques i el Ministeri de Foment
per al desenvolupament del «Plan de vivienda
2002-2005» (tram. 250-02481/06). Esmenes presentades.

42

Proposició no de llei sobre la pluralitat
d’opinions en els debats dels mitjans de comunicació (tram. 250-02484/06). Esmenes presentades.

43

Proposició no de llei sobre la cobertura informativa especial que els mitjans de comunicació que integren la Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió han de donar als acords adoptats pel
Parlament de Catalunya (tram. 250-02485/06). Esmenes presentades.

43

Proposició no de llei sobre el projecte
d’ampliació del CEIP Ferrer i Guàrdia de Granollers
(Vallès Oriental) (tram. 250-02488/06). Esmenes
presentades.

43

38

Proposició no de llei sobre la reducció
de l’impacte ambiental negatiu dels runams salins
al Bages (tram. 250-02422/06). Esmenes presentades.

38

Proposició no de llei sobre el llit de la
riera de Repiaix de Breda (Selva) (tram. 250-02431/
06). Esmenes presentades.

39

Proposició no de llei sobre el projecte
de construcció de la variant de Dosrius (Maresme),
BV-501, des de Can Tarau fins al Pla dels Gitanos
(tram. 250-02451/06). Esmenes presentades.

Proposició no de llei sobre la remodelació del revolt «de la mort» a la carretera C-16, a
l’altura de Cercs (Berguedà) (tram. 250-02452/06).
Esmenes presentades.

39
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Proposició no de llei sobre la prohibició de l’ús dels perdigons amb plom (tram. 25002489/06). Esmenes presentades.
Proposició no de llei sobre el manteniment del cicle formatiu en grau superior en Administració i Finances en l’Institut d’Ensenyament
Secundari de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà)
(tram. 250-02492/06). Esmenes presentades.
Proposició no de llei sobre la valoració
del temps de serveis prestats com a bomber
d’AENA en les convocatòries per a proveir places
de bombers de la Generalitat de Catalunya (tram.
250-02493/06). Esmenes presentades.
Proposició no de llei sobre l’ensenyament del català fora dels territoris de parla catalana (tram. 250-02495/06). Esmenes presentades.
Proposició no de llei sobre la necessitat de prendre mesures de caràcter laboral per a
garantir els llocs de treball de la planta de Lear
Corporation a Cervera (Segarra) (tram. 250-02499/
06). Esmenes presentades.

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

49

Proposició no de llei sobre la creació
d’un fons de productes en Internet vinculat al desenvolupament dels continguts dels arxius de Catalunya (tram. 250-02513/06). Esmenes presentades.

49

Proposició no de llei sobre la creació
d’un fons de productes en Internet vinculat al desenvolupament de l’oferta cultural dels museus de
Catalunya (tram. 250-02514/06). Esmenes presentades.

50

44

Proposició no de llei sobre el decret
31/2002, pel qual s’estableix el règim d’admissió
d’alumnat als centres docents (tram. 250-02517/
06). Esmenes presentades.

50

45

Proposició no de llei sobre la construcció immediata d’una escola d’ensenyament primari i sobre la previsió d’una altra escola a Lliçà
d’Amunt (Vallès Oriental) (tram. 250-02518/06).
Esmenes presentades.

50

Proposició no de llei sobre la construcció de la nova escola de Sentfores, a Vic (Osona)
(tram. 250-02520/06). Esmenes presentades.

51

Proposició no de llei el tractament informatiu que han de donar els mitjans de comunicació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a les institucions de l’Estat espanyol, de
Catalunya i d’Europa i a les persones que les representen (tram. 250-02521/06). Esmenes presentades.

51

46

Proposició no de llei sobre la necessitat d’aturar la sobreexplotació de l’aqüífer Carme Capellades, a l’Anoia (tram. 250-02523/06). Esmenes presentades.

51

47

Proposició no de llei sobre la implantació del cànon ambiental (tram. 250-02524/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes.
Esmenes presentades.

51

47

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de l’Institut d’Ensenyament Secundari Mare de Déu
de la Candelera, a l’Ametlla de Mar (Baix Ebre)
(tram. 250-02527/06). Esmenes presentades.

52

47

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

52

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

53

Proposició no de llei sobre l’elaboració
del projecte de la nova escola de dues línies de Can
Borrell, a Blanes (Selva) (tram. 250-02532/06).
Esmenes presentades.

53

Proposició no de llei sobre la construcció d’un nou centre cívic d’adults a Blanes (Selva)
(tram. 250-02533/06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. Esmenes presentades.

54

Proposició no de llei sobre la Facultat
de Dret, del campus universitari de Montilivi, de la
Universitat de Girona (tram. 250-02534/06). Esmenes presentades.

54

43

44

44

Proposició no de llei sobre la reorientació de la planta de l’empresa Lear Corporation a
Cervera i el desenvolupament d’un Pla estratègic
de promoció i reindustrialització de la Segarra
(tram. 250-02500/06). Esmenes presentades.

45

Proposició no de llei sobre la rehabilitació de la sala polivalent de Vallbona de les Monges (Urgell) (tram. 250-02501/06). Esmenes presentades.

46

Proposició no de llei sobre la reordenació i el millorament del passeig central, els jardins
i els aparcaments de l’avinguda Montesquiu, de
Vallbona de les Monges (Urgell) (tram. 250-02502/
06). Esmenes presentades.
Proposició no de llei sobre la rehabilitació i el millorament de les instal·lacions de la pista esportiva de Vallbona de les Monges (Urgell)
(tram. 250-02503/06). Esmenes presentades.
Proposició no de llei sobre l’increment
del recolzament a la Taula de Grups d’Ajuda Mútua
i de Promoció de la Salut (tram. 250-02504/06).
Esmenes presentades.
Proposició no de llei sobre la restauració de l’església de Sant Miquel de Cruïlles, a
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura (Baix
Empordà) (tram. 250-02506/06). Esmenes presentades.
Proposició no de llei sobre la millora
de les comunicacions transversals entre les comarques de l’Alt Pirineu català i la resta de Catalunya,
Espanya i Europa (tram. 250-02508/06). Esmenes
presentades.
Proposició no de llei sobre la construcció d’un nou centre d’ensenyament a Pacs (Alt
Penedès) (tram. 250-02509/06). Esmenes presentades.
Proposició no de llei sobre la millora
de les normes de seguretat i la delimitació de les
responsabilitats en la pràctica de l’esquí (tram. 25002510/06). Esmenes presentades.
Proposició no de llei sobre l’impuls de
l’esquí alpí de competició (tram. 250-02511/06).
Esmenes presentades.

47

48

48

48
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Proposició no de llei sobre el millorament de l’enllumenat públic del carrer Caputxins, de
Girona (tram. 250-02535/06). Esmenes presentades.
Proposició no de llei sobre el millorament durant l’any 2002 del tram de la carretera GI618 que va des del Port de la Selva fins al desviament de Cadaqués (Alt Empordà) (tram.
250-02536/06). Esmenes presentades.
Proposició no de llei sobre el projecte
de construcció d’uns nous jutjats a Santa Coloma
de Farners (Selva) (tram. 250-02537/06). Esmenes
presentades.
Proposició no de llei sobre l’eixamplament durant l’any 2003 de les carreteres GI-602,
GI-603, GI-604 i GI-610 (tram. 250-02538/06). Esmenes presentades.

54

Proposició no de llei sobre la dotació
d’una unitat d’atenció nefrològica de l’Hospital Comarcal Sant Antoni Abat, de Vilanova i la Geltrú
(Garraf) (tram. 250-02553/06). Esmenes presentades.

59

Proposició no de llei sobre el Museu
del Joguet de Catalunya, de Figueres (Alt Empordà) (tram. 250-02648/06). Presentació.

59

Proposició no de llei sobre el millorament i la restauració ecològica del riu Foix (tram.
250-02649/06). Presentació.

60

Proposició no de llei sobre la modificació de la normativa dels plans d’ocupació per al
2002 (tram. 250-02650/06). Presentació.

61

Proposició no de llei sobre els recursos materials destinats a la construcció d’infraestructures (tram. 250-02651/06). Presentació.

62

54

55

55

Proposició no de llei sobre l’increment
del nombre de personal auxiliar a la judicatura del
Jutjat de Menors de Girona (tram. 250-02539/06).
Esmenes presentades.

55

Proposició no de llei sobre l’ensenyament del català com a matèria optativa de segon
cicle d’ESO (tram. 250-02652/06). Presentació.

62

Proposició no de llei sobre els embassaments de la província de Girona (tram. 25002540/06). Esmenes presentades.

55

Proposició no de llei sobre el manteniment del Jutjat de Primera Instància i Instrucció de
Falset (Prioritat) (tram. 250-02653/06). Presentació.

63

Proposició no de llei sobre els centres
classificats de pràctiques de Catalunya (tram. 25002654/06). Presentació.

63

Proposició no de llei sobre la telefonia
mòbil (tram. 250-02655/06). Presentació.

64

Proposició no de llei sobre les infraestructures de comunicació transpirenenca, especialment les ferroviàries (tram. 250-02656/06). Presentació.

65

Proposició no de llei sobre l’ampliació
del CEIP Torres Jonama, de Mont-Ras (Baix Empordà) (tram. 250-02657/06). Presentació.

66

Proposició no de llei sobre els equipaments educactius i l’oferta escolar pública de Torrelles de Llobregat (Baix Llobregat) (tram. 25002658/06). Presentació.

66

Proposició no de llei sobre l’ampliació
del Col·legi Sant Jordi, de l’Ametlla de Mar (Baix
Ebre) (tram. 250-02659/06). Presentació.

67

Proposició no de llei sobre la finalització de les obres d’ampliació del CEIP de Roda de
Barà (Tarragonès) (tram. 250-02660/06). Presentació.

67

Proposició no de llei sobre les produccions d’animació audiovisual catalanes (tram. 25002661/06). Presentació.

68

Proposició no de llei sobre el Pla hidrològic zonal del baix Ter (tram. 250-02662/06).
Presentació.

68

Proposició no de llei sobre la venda
irregular del cercador d’Internet Olé (tram. 25002663/06). Presentació.

69

Proposició no de llei sobre la creació
d’un registre únic informatitzat dels contractes d’assegurança de vida (tram. 250-02664/06). Presentació.

70

Proposició no de llei sobre la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió o d’antenes de
telefonia mòbil als centres educatius de les comarques nord-orientals (tram. 250-02541/06). Esmenes
presentades.
Proposició no de llei sobre la construcció d’una nova llar d’infants al Port de la Selva (Alt
Empordà) (tram. 250-02542/06). Esmenes presentades.
Proposició no de llei sobre la construcció d’una nova residència assistida a Palafrugell
(Baix Empordà) (tram. 250-02543/06). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. Esmenes presentades.

56

56

56

Proposició no de llei sobre la construcció d’una nova residència assistida a Palamós (Baix
Empordà) (tram. 250-02544/06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. Esmenes presentades.

57

Proposició no de llei sobre la inserció
laboral de les persones que exerceixen la prostitució (tram. 250-02545/06). Esmenes presentades.

57

Proposició no de llei sobre l’ampliació
del Centre d’Adults de Girona (tram. 250-02546/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes.
Esmenes presentades.
Proposició no de llei sobre l’ampliació
de l’Institut d’Educació Secundària de Castelló
d’Empúries (Alt Empordà) (tram. 250-02547/06).
Esmenes presentades.
Proposició no de llei sobre l’aplicació
de l’u per cent o cànon ambiental al pressupost
d’obres públiques en sòl no urbanitzable (tram. 25002549/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. Esmenes presentades.
Proposició no de llei sobre el suport a
la celebració del Womex 2003 a Barcelona (tram.
250-02551/06). Esmenes presentades.

57

58

58
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3.10.85.

Propostes de resolució per a crear
comissions

Proposta de resolució per la qual es
crea la Comissió d’Investigació sobre les Presumptes Irregularitats en la Contractació i la Gestió del
Personal del Consorci de Turisme de Catalunya
(tram. 252-00023/06). Presentació.
3.15.

70

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política d’habitatge a
Catalunya (tram. 302-00212/06). Esmenes presentades.
Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el seu propòsit de capteniment pel que fa als mitjans de comunicació de titularitat de la Generalitat (tram. 302-00213/06). Esmenes presentades.
Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre els seus propòsits de capteniment per a evitar la seva ingerència sistemàtica en la Direcció General de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i en les decisions que
aquesta pren (tram. 302-00214/06). Esmenes presentades.
Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la gestió hospitalària (tram.
302-00215/06). Esmenes presentades.
Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el finançament, la gestió i la
licitació de les grans infraestructures del transport
de la regió metropolitana de Barcelona (tram. 30200216/06). Esmenes presentades.
Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política relativa a la societat del coneixement, especialment pel que fa a les
seves infraestructures (tram. 302-00217/06). Esmenes presentades.

71

74

74

75

77

77

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el finançament de l’administració local (tram. 302-00218/06). Esmenes presentades.

78

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política en matèria d’aqüicultura (tram. 302-00219/06). Esmenes presentades.

79

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la indústria farmacèutica i
les inversions en aquest sector (tram. 302-00220/
06). Esmenes presentades. Esmenes presentades.
Esmenes presentades. Esmenes presentades.

80

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el model curricular de l’educació secundària obligatòria (tram. 302-00221/06).
Esmenes presentades.

82

3.20.

Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la Unió Europea (tram. 300-00924/06). Presentació.

83

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el futur de l’esport català (tram. 300-00925/06). Presentació.

83

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les urgències sanitàries (tram. 300-00926/06). Presentació.

83

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques sanitàries, especialment pel que fa als
serveis hospitalaris (tram. 300-00927/06). Presentació.

83

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la concertació dels serveis sanitaris (tram. 30000928/06). Presentació.

84

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els mitjans de comunicació (tram. 300-00929/06).
Presentació.

84

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques d’igualtat d’oportunitats de les dones
(tram. 300-00930/06). Presentació.

84

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’atenció a la infància (tram. 300-00931/06). Presentació.

84

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el suport a persones amb dependència (tram. 30000932/06). Presentació.

85

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la lluita contra la pobresa (tram. 300-00933/06).
Presentació.

85

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’atenció a la salut mental (tram. 300-00934/06).
Presentació.

85

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’atenció hospitalària (tram. 300-00935/06). Presentació.

85

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la lluita contra el racisme i la xenofòbia (tram. 30000936/06). Presentació.

86

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques (tram. 300-00937/06). Presentació.

86

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les instal·lacions de telefonia mòbil i altres installacions de radiocomunicacions (tram. 300-00939/
06). Presentació.

86

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política universitària (tram. 300-00940/06). Presentació.

86

3.30.
3.30.06.

Altres tramitacions
Procediments relatius al compte
general de les corporacions locals
i a altres informes de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 11/2001-B/A, relatiu a l’Ajuntament de
Badia del Vallès i Badia 2004 Promocions, SL,
exercici 1998; l’Informe de fiscalització 7/2001-B,
relatiu a l’eficiència i el cost dels serveis locals de
recollida d’escombraries, corresponent a l’exercici
del 1998; l’Informe de fiscalització 14/2001-B, relatiu a l’anàlisi dels comptes generals dels municipis,
exercici 1999, i l’Informe de fiscalització 2/2000,
relatiu al Compte general de les corporacions locals,
exercici 1999 (tram. 258-00030/06, 258-00031/06,
258-00032/06, 258-00033/06). Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris. Propostes de resolució transaccional.
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4.
4.45.

INFORMACIÓ
Composició dels òrgans de la cambra

Composició del Ple del Parlament
(tram. 396-00001/06). Accés al ple exercici de la
condició de parlamentari.

90

Composició del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (tram. 399-00001/06). Adscripció de diputats.

90

Composició de la Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme (tram. 400-00004/
06). Substitució de diputats.

90

Composició de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (tram. 400-00005/06).
Substitució de diputats.

90

Composició de la Comissió de Política
Social (tram. 400-00008/06). Substitució de diputats.

90

Composició de la Comissió Permanent de Legislatura sobre el Procés d’Equiparació
Dona-Home (tram. 400-00016/06). Substitució de
diputats.

90

Composició de la Comissió d’Estudi
sobre la Sida (tram. 400-00019/06). Elecció del
secretari.

91

Composició de la Comissió d’Estudi
sobre els Efectes de les Línies d’Alta Tensió i de les
Instal·lacions de Telefonia Mòbil en la Salut de les
Persones (tram. 400-00026/06). Adscripció de diputats. Adscripció de diputats.
Composició de la Comissió d’Estudi
sobre els Efectes del Procés de Mundialització de
l’Economia i les Repercussions en les Relacions
Internacionals (tram. 400-00027/06). Adscripció de
diputats. Adscripció de diputats.
4.50.

91

91

Compliment de resolucions i de
mocions

Control del compliment de la Moció
47/VI del Parlament de Catalunya, sobre la política
cultural, especialment pel que fa a les infraestructures culturals (tram. 340-00161/06). Informe relatiu al compliment de la Moció.
Control del compliment de la Resolució 166/VI del Parlament de Catalunya, sobre el
desplegament normatiu de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català pel que fa a les matèries pendents de regulació (tram. 340-00332/06). Informe
relatiu al compliment de la Resolució.
Control del compliment de la Resolució 327/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
presentació d’un projecte de llei regulador del sistema d’acreditació de les entitats col·laboradores de
l’Administració en matèria ambiental (tram. 34000833/06). Sol·licitud de criteri de la Comissió sobre
el compliment.
Control del compliment de la Resolució 912/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
revisió del procés a Salvador Puig i Antich (tram.
340-00951/06). Sol·licitud de criteri de la Comissió
sobre el compliment.
Control del compliment de la Resolució 985/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’es-

92

92

93

93

tabliment de programes d’ajut a la implantació de
les noves tecnologies a les microempreses i a les
empreses petites i mitjanes (tram. 340-01029/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució.

93

Control del compliment de la Resolució 986/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
modificació de l’article 10.3 del Decret 252/2000,
del 24 de juliol, sobre l’activitat artesanal a la Catalunya, en el sentit d’ampliar les funcions de la Comissió d’Artesania de Catalunya (tram. 340-01030/
06). Informe relatiu al compliment de la Resolució.

94

Control del compliment de la Resolució 988/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’establiment d’un sistema de finestreta única en els
tràmits de la constitució de les empreses (tram.
340-01031/06). Informe relatiu al compliment de la
Resolució.

94

Control del compliment de la Resolució 1036/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
constitució de la Mesa de Seguretat de les Indústries Extractives (tram. 340-01032/06). Informe relatiu al compliment de la Resolució.

95

Control del compliment de la Resolució 868/VI del Parlament de Catalunya, sobre les
mesures a adoptar per a potenciar la xarxa ferroviària a les comarques de l’interior de Catalunya
(tram. 340-01033/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució.

95

Control del compliment de la Resolució 934/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
proposta de modificació de part del Pla general
metropolità d’Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) (tram. 340-01034/06). Informe relatiu al compliment de la Resolució.

96

Control del compliment de la Resolució 941/VI del Parlament de Catalunya, sobre els
intercanvis regulars i la coordinació entre els governs de Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià i Aragó (tram. 340-01035/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució.

96

Control del compliment de la Resolució 917/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
creació de les especialitats d’endocrinologia, reumatologia i neurologia a la Fundació Sant Hospital,
de la Seu d’Urgell (Alt Urgell) i la instal·lació d’un
escàner a l’hospital (tram. 340-01036/06). Informe
relatiu al compliment de la Resolució.

97

Control del compliment de la Resolució 1046/VI del Parlament de Catalunya, sobre el
reconeixement de la identitat del poble gitano i del
valor de la seva cultura (tram. 340-01037/06). Informe relatiu al compliment de la Resolució.

97

Control del compliment de la Resolució 1039/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
construcció d’un centre residencial i un centre de
dia d’atenció especialitzada per a persones amb
disminució al Baix Llobregat (tram. 340-01038/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució.

98

Control del compliment de la Resolució 991/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’ajust
de la legislació vigent en matèria de joc a l’ús de les
noves tecnologies en els jocs propis dels casinos
de Catalunya (tram. 340-01039/06). Informe relatiu
al compliment de la Resolució.

98

Control del compliment de la Resolució 1033/VI del Parlament de Catalunya, sobre
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l’adopció de mesures per a garantir la normalització lingüística en el procés immigratori de Catalunya (tram. 340-01040/06). Informe relatiu al compliment de la Resolució.
Control del compliment de la Resolució 1171/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
menció del lloc on es duran a terme els actes del
Fòrum Universal de les Cultures, Barcelona 2004
(tram. 340-01041/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució.
Control del compliment de la Resolució 935/VI del Parlament de Catalunya, sobre el
suport del Govern a l’acord assolit pels ajuntaments
de Premià de Dalt i Vilassar de Dalt (Maresme) per
a garantir la preservació de l’entorn del santuari de
la Cisa (tram. 340-01042/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució.
Control del compliment de la Resolució 928/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
millora de la senyalització de la sortida de Granollers (Vallès Oriental) de la carretera C-17 (abans N152) (tram. 340-01043/06). Informe relatiu al compliment de la Resolució.
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activitats i els projectes del Col·legi (tram. 35600505/06). Sol·licitud.
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Sessions informatives i compareixences
Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Oriol Illa i Garcia, president del Consell Nacional de
Joventut de Catalunya davant la Comissió d’Estudi sobre la Sida perquè informi sobre la valoració de
les campanyes de prevenció de la sida adreçades
als joves, així com de l’augment d’infecció de VIH
en els joves d’entre 15 i 24 anys (tram. 356-00358/
06). Acord sobre la sol·licitud.
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Sol·licitud de compareixença dels representants de la International Aids Vaccina
Initiative (IAVI) davant la Comissió d’Estudi sobre la
Sida, perquè informin sobre les recerques i els
avenços per a establir la vacuna de la sida (tram.
356-00490/06). Acord sobre la sol·licitud.
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Sol·licitud de compareixença de representants d’Àmbit Prevenció davant la Comissió
d’Estudi sobre la Sida perquè informin sobre l’experiència i la intervenció en el barri del Raval (tram.
356-00491/06). Acord sobre la sol·licitud.
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Miquel Puig i Raposo davant la Comissió de Control Parlamentari de l’Actuació de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisó i de les Empreses Filials perquè informi sobre la seva dimissió al capdavant de la CCRTV (tram. 356-00502/06). Sol·licitud
i tramesa a la Comissió.
Sol·licitud de compareixença del representant de l’Associació Cinegètica de Barraquers
de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca perquè informi sobre el mètode
de caça del tord amb barraques (tram. 356-00503/
06). Sol·licitud i tramesa a la Comissió.
Sol·licitud de compareixença de l’Associació de ludòpates i familiars en rehabilitació de
Catalunya davant la Comissió de Política Social
perquè informi sobre la situació de la ludopatia a
Catalunya (tram. 356-00504/06). Sol·licitud i tramesa a la Comissió.
Sol·licitud de compareixença de la degana del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en
Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya davant
la comissió corresponent perquè informi sobre les
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Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió
d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme amb el conseller d’Indústria, Comerç i Turisme sobre la qualitat i la productivitat de les indústries de Catalunya
(tram. 355-00105/06). Substanciació.
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Sessió informativa de la Comissió
d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme amb el conseller d’Indústria, Comerç i Turisme sobre l’atenció
a la petita i mitjana empresa (pime) (tram. 35500106/06). Substanciació.
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Sessió informativa de la Comissió de
Política Territorial amb el conseller de Medi Ambient sobre la política de parcs i d’espais naturals
(tram. 355-00129/06). Substanciació.
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Sessió informativa de la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el conseller de Justícia sobre l’aplicació i l’avaluació del Pla
de normalització lingüística per a l’àmbit judicial
(tram. 355-00165/06). Substanciació.
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Sessió informativa de la Comissió
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Finances sobre la liquidació del
pressupost de la Generalitat de Catalunya per a
l’any 2001 (tram. 355-00177/06). Substanciació.
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Sessió informativa de la Comissió
d’Estudi sobre el Millorament de la Prevenció i
l’Extenció d’Incendis amb el conseller d’Interior
sobre la campanya d’estiu d’extinció d’incendis
Infocat-2002 (tram. 355-00178/06). Sol·licitud i tramesa a la Comissió.
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Sessió informativa de la Comissió
Permanent de Legislatura per a la Societat de la
Informació amb la consellera de Governació i Relacions Institucionals i amb el president de Localret
sobre l’evolució de l’Acord institucional per a la promoció i el desenvolupament de la societat de la informació a les administracions públiques de Catalunya (tram. 355-00179/06). Sol·licitud i tramesa a la
Comissió.
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Compareixences d’autoritats, de
funcionaris i d’altres persones

Compareixença de la Federació de
Cooperatives Agràries de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè informin sobre la situació del cooperativisme agrari
català (tram. 357-00083/06). Substanciació.
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Compareixença de representants de
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya davant
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè informin sobre la situació del sector agrari
(tram. 357-00084/06). Substanciació.
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Compareixença de representants de
la comunitat educativa del CEPA Oriol Martorell
davant la Comissió de Política Cultural perquè informin sobre l’experiència de cursar simultàniament
en el mateix centre els ensenyaments de música o
dansa i els de règim general (tram. 357-00150/06).
Substanciació.
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Compareixença de les Sres. Mercè
Molina i Encarna Bodelón, representants de l’Associació Ca la Dona davant la Comissió Permanent
de Legislatura sobre el Procés d’Equiparació Dona
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- Home perquè presentin el projecte «Un espai per
als drets de les dones» i les seves conclusions
(tram. 357-00181/06). Substanciació.
Compareixença de la presidenta de
l’Associació Ciutadana pels Drets de les Dones
davant la Comissió Permanent de Legislatura sobre el Procés d’Equiparació Dona-Home perquè
informi sobre les pensions de viduïtat (tram. 35700254/06). Substanciació.
Compareixença del Sr. Oriol Illa i
Garcia, president del Consell Nacional de Joventut
de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi sobre la
Sida perquè informi sobre la valoració de les campanyes de prevenció de la sida adreçades als joves, així com de l’augment d’infecció de VIH en els
joves d’entre 15 i 24 anys (tram. 357-00258/06).
Acord de tenir la sessió de compareixença. Substanciació.
Compareixença dels representants de
la International Aids Vaccina Initiative (IAVI) davant
la Comissió d’Estudi sobre la Sida perquè informin
sobre les recerques i els avenços per a establir la
vacuna de la sida (tram. 357-00259/06). Acord de
tenir la sessió de compareixença.
Compareixença de representants
d’Àmbit Prevenció davant la Comissió d’Estudi sobre la Sida perquè informin sobre l’experiència i la
intervenció en el barri del Raval (tram. 357-00260/
06). Acord de tenir la sessió de compareixença.
Compareixença del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya davant la
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
perquè informi sobre la Memòria de l’estat i el funcionament de la Justícia a Catalunya corresponent
al 2001 (tram. 357-00261/06). Acord de tenir la sessió de compareixença.
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1.01.

LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01.

LLEIS

Llei de mesures relatives a la conciliació del treball amb la vida familiar del
personal de les administracions públiques catalanes i de modificació dels
articles 96 i 97 del Decret legislatiu 1/
1997
Tram. 200-00046/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 56, 17.04.2002, DSPC-P 84

PLE DEL PARLAMENT
El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 17 d’abril
de 2002, ha debatut el Dictamen de la Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern
Local referent al Projecte de llei de mesures relatives a
la conciliació del treball amb la vida familiar del personal de les administracions públiques catalanes i les esmenes reservades pels grups parlamentaris.
Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que estableix l’article 33.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i d’acord amb l’article 103.3 del Reglament del
Parlament, ha aprovat la Llei de Catalunya següent:
LLEI

DE MESURES RELATIVES A LA CONCILIACIÓ DEL
TREBALL AMB LA VIDA FAMILIAR DEL PERSONAL DE LES
ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES
CATALANES
I
DE
MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 96 I 97 DEL DECRET
LEGISLATIU 1/1997

PREÀMBUL
La Unió Europea ha establert una sèrie de principis per
a aconseguir la igualtat real entre homes i dones en els
àmbits econòmic, social i cívic. Aquesta igualtat comporta la necessitat d’introduir en la legislació nous instruments encaminats a la conciliació de la vida familiar amb la laboral, sense discriminació per raó de sexe,
a fi de fomentar una participació més equilibrada de les
persones d’ambdós sexes en aquests àmbits, que es
materialitza especialment en la Directiva del Consell
96/34/CE, del 3 de juny, que regula el permís parental
en els casos de naixement o adopció d’un infant.
D’altra banda, la Constitució espanyola estableix el
deure dels poders públics d’assegurar la protecció social, econòmica i jurídica de la família (article 39.1), el
dret a la igualtat davant la llei i el principi de no-discriminació (articles14 i 9.2).
D’acord amb aquest context comunitari i constitucional, es considera necessari establir una sèrie de mesures per a afavorir la conciliació del treball del personal
al servei de les administracions públiques catalanes

amb la vida familiar, en els casos de naixement,
d’adopció o d’acolliment permanent o preadoptiu d’un
o una menor, i també per a tenir cura de persones en
situació de dependència.
La garantia constitucional de la seguretat jurídica; l’amplitud dels sectors a qui la Llei intenta de protegir; el
pas endavant que aquesta significa en la consolidació
de l’estat social i les polítiques del benestar, ni que sigui només per al personal al servei de les administracions públiques catalanes, i la funció pedagògica del
Parlament envers tota la societat, per tal que les mesures adoptades per aquesta Llei amb la finalitat de conciliar la vida familiar amb la laboral es puguin anar
estenent gradualment a tots els treballadors per compte d’altri, són les raons que aconsellen d’integrar les
reformes recents de l’article 97 del Decret legislatiu 1/
1997, del 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en
un text únic dels preceptes de determinats textos legals
vigents a Catalunya en matèria de funció pública, fetes
per les lleis 4/2000 i 21/2001, de mesures fiscals i administratives, en una sola norma. En conseqüència,
l’article 2, que constitueix el nucli fonamental de la
Llei, dóna una redacció única i harmònica al damunt dit
article 97 del Decret legislatiu 1/1997.
Raons de tècnica jurídica i d’harmonització del Decret
legislatiu en què s’insereix justifiquen l’article 1, que en
modifica congruentment l’article 96. La Llei va acompanyada d’unes disposicions addicionals que condicionen algunes polítiques sectorials i l’actuació de la
Generalitat en la resta del sector públic no afectat directament per la Llei; d’una disposició transitòria, d’una
disposició derogatòria única, no imprescindible però
recomanable per a garantir la seguretat jurídica dels
administrats i de les persones que han d’aplicar la norma, i de les inevitables disposicions finals.
En concret, mitjançant aquesta Llei s’amplia el permís
que s’atorga en els casos de naixement d’un fill o filla
fins a cinc dies, i aquest permís es fa extensiu expressament als casos d’adopcions o acolliments permanents
o preadoptius.
Tanmateix, la novetat principal consisteix en la introducció del dret dels funcionaris i la resta de personal
afectat a percebre el 100% de la retribució en el supòsit de reducció d’un terç de la jornada de treball per a
tenir cura d’un o una menor fins que tingui un any.
Aquesta innovació comporta una regulació integral de
la reducció de jornada de treball per guarda legal, en el
sentit que també es manté la regulació actual de reducció d’un terç o de la meitat de la jornada de treball per
a tenir cura d’un fill o filla de menys de sis anys, o
d’una persona disminuïda psíquica, física o sensorial
que no fa cap activitat retribuïda, amb dret a percebre
el 80% i el 60% de la retribució, respectivament,
d’acord amb la regulació establerta per la Llei 20/2001,
del 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat
de Catalunya per al 2002.
La nova regulació es duu a terme, doncs, mitjançant la
modificació dels articles 96 i 97 del Decret legislatiu 1/
1997, norma que també és aplicable a les universitats i
les corporacions locals. Aquest nou enfocament va més
enllà de les disposicions actuals per a afavorir la con1.01.01.

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

Llista BOPC

22 d’abril de 2002

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 286

12

ciliació del treball amb la vida familiar, tant estatals
com de l’Administració de la Generalitat, les quals han
comportat especialment la flexibilització del permís de
maternitat, reduccions de jornada de treball i la introducció de l’excedència per a tenir cura de familiars. Per
aquestes raons, la disposició addicional cinquena estén
l’aplicació dels preceptes d’aquesta Llei al personal
sotmès a règim estatutari, per tal que tot el personal al
servei de l’Administració catalana es pugui beneficiar
dels drets reconeguts.
En definitiva, mitjançant aquesta nova regulació es vol
donar un altre pas en aquest context constitucional i
comunitari, i intensificar els esforços de les diverses
administracions públiques per a afavorir la natalitat, les
adopcions i els acolliments, i assolir un grau més alt de
participació del personal al servei d’aquestes en la vida
familiar, que, alhora, es pugui compaginar amb el treball. Es tracta, en definitiva, de la implantació d’un nou
instrument, que no és de caràcter substitutiu sinó complementari, de les polítiques públiques de suport a la
conciliació de la vida laboral amb la familiar.
ARTICLE 1. PRIMERA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 96 DEL
DECRET LEGISLATIU 1/1997
1. Es modifica l’article 96.1.a del Decret legislatiu 1/
1997, del 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en
un text únic dels preceptes de determinats textos legals
vigents a Catalunya en matèria de funció pública, que
resta redactat de la manera següent:
«a) En els supòsits de naixement i d’adopció o d’acolliment permanent o preadoptiu d’un o una menor, cinc
dies.»
2. S’afegeix una lletra f a l’article 96.1 del Decret legislatiu 1/1997, amb el text següent:
«f) Per la mort, l’accident, la malaltia greu o l’hospitalització d’un o una familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, dos dies si el succés es produeix
a la mateixa localitat i fins a quatre dies si és en una
altra localitat.»
ARTICLE 2. TERCERA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 97 DEL
DECRET LEGISLATIU 1/1997
Es modifica l’article 97 del Decret legislatiu 1/1997,
inclòs el títol, que resta redactat de la manera següent:
«Article 97. Especificitats dels permisos per lactància,
guarda legal, maternitat, adopció i acolliment, i per a
tenir cura de persones en situació de dependència
»1. Els funcionaris amb un fill o filla de menys de nou
mesos tenen dret a un permís d’una hora diària d’absència del treball per lactància; aquest període de temps
pot ésser dividit en dues fraccions. Si tant el pare com
la mare són funcionaris, només un d’ells pot exercir
aquest dret.
»2. Els permisos per guarda legal, adopció i acolliment,
i per a tenir cura de persones en situació de dependència, tenen les especificitats següents:
»a) Els funcionaris que per raó de guarda legal tenen
cura directa d’un infant de menys de sis anys, o d’una
persona disminuïda psíquica, física o sensorial que no
fa cap activitat retribuïda, i també els que tenen a càr-

rec directe seu un o una familiar, fins al segon grau de
consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució reconeguda de més del 65%, que en depèn i en
requereix una dedicació especial tenen dret a una reducció d’un terç o de la meitat de la jornada de treball,
amb una percepció del 80% o del 60% de la retribució
íntegra, respectivament.
»b) En el supòsit de reducció d’un terç de la jornada de
treball per raó de guarda legal d’un infant, els funcionaris tenen dret a percebre el 100% de la retribució fins
que l’infant tingui un any com a màxim. Per a obtenir
aquesta reducció de jornada de treball, el funcionari o
funcionària ha de presentar la sol·licitud a partir del
moment en què es reincorpora al treball després del
permís per maternitat que regula l’apartat 4.
»c) En els supòsits d’adopció o d’acolliment permanent
o preadoptiu d’un infant menor de tres anys, en el cas
de reducció d’un terç de la jornada de treball, els funcionaris tenen dret a percebre el 100% de les retribucions durant setze setmanes, comptades a partir de la finalització del permís a què fa referència l’apartat 5.a.
»d) El règim retributiu establert per les lletres a, b i c és
aplicable exclusivament als supòsits que s’hi esmenten
i no es pot fer extensiu a cap altre tipus de reducció de
jornada establert per la normativa de funció pública.
»3. En casos justificats degudament, per incapacitat física, psíquica o sensorial d’un o una familiar fins al
primer grau de consanguinitat o afinitat, també es pot
demanar una reducció d’un terç o de la meitat de la
jornada de treball, amb la reducció proporcional de les
retribucions. Excepcionalment, i amb la valoració prèvia de les circumstàncies concurrents en cada cas, també poden demanar la reducció de jornada de treball els
funcionaris que tenen a càrrec directe seu un o una familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat
que requereixi una dedicació especial. A aquests efectes, el departament competent en matèria de funció
pública ha d’establir els criteris de concessió d’aquesta reducció de jornada de treball.
»4. En el cas de part, per al permís de maternitat s’han
de tenir en compte les especificitats següents:
»a) Les funcionàries tenen dret a un permís de setze
setmanes ininterrompudes, ampliables, en cas de part
múltiple, a dues setmanes més per cada fill o filla a
partir del segon. El permís es distribueix a opció de la
funcionària, sempre que sis de les setmanes de permís
siguin immediatament posteriors al part. En el cas de
mort de la mare, el pare pot fer ús de tot el permís o, si
escau, de la part que en resti.
»b) No obstant el que disposa la lletra a, i sens perjudici de les sis setmanes immediatament posteriors al
part, de descans obligatori per a la mare, en el cas que
la mare i el pare treballin, aquesta, en iniciar-se el període de descans per maternitat, pot optar perquè el
pare gaudeixi d’una part determinada i ininterrompuda
del període de descans posterior al part, de manera simultània o successiva amb el de la mare, llevat que en
el moment de fer-se això efectiu la incorporació al treball de la mare impliqui risc per a la seva salut.
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»c) L’opció, exercida per la mare en iniciar-se el període de descans per maternitat, en favor del pare, a fi
que aquest gaudeixi d’una part del permís, pot ésser
revocada per la mare si s’esdevenen fets que fan inviable l’aplicació d’aquesta opció, com poden ésser l’absència, la malaltia, l’accident del pare, o l’abandonament de la família, la violència o altres causes
equivalents, llevat que aquests tres darrers casos siguin
imputables a la mare.
»5. En els supòsits de permisos de treball per adopció
o acolliment s’han de tenir en compte les especificitats
següents:
»a) En el cas d’adopció o acolliment, tant preadoptiu
com permanent, de menors de fins a sis anys, el permís
té una durada de setze setmanes ininterrompudes, ampliables en el supòsit d’adopció o acolliment múltiple
en dues setmanes més per fill o filla a partir del segon,
comptades, a elecció de la funcionària o del funcionari, bé a partir de la decisió administrativa o judicial
d’acolliment, bé a partir de la resolució judicial per la
qual es constitueix l’adopció. La durada del permís és,
així mateix, de setze setmanes en els supòsits d’adopció o acolliment de menors més grans de sis anys, si es
tracta d’infants discapacitats o minusvàlids, o en els
casos que, per llurs circumstàncies i experiències personals o perquè provenen de l’estranger, tenen especials dificultats d’inserció social i familiar, acreditades
degudament pels serveis socials competents.
»b) En el cas que la mare i el pare treballin, el permís
s’ha de distribuir a opció dels interessats, que en poden
gaudir de manera simultània o successiva, sempre en
períodes ininterromputs. En els casos en què gaudeixin
simultàniament de períodes de descans, la suma dels
períodes no pot excedir les setze setmanes que estableix
la lletra a o les que corresponguin en cas d’adopció o
acolliment múltiple.
»c) En els supòsits d’adopció internacional, si cal el
desplaçament previ dels pares al país d’origen de l’infant adoptat, el permís establert per a cada cas en aquest
apartat es pot iniciar fins a quatre setmanes abans de la
resolució per la qual es constitueix l’adopció.
»6. En els casos de naixement de fills prematurs o que,
per qualsevol motiu, aquests hagin de romandre hospitalitzats després del part, la funcionària o funcionari té
dret a absentar-se del lloc de treball fins a un màxim de
tres hores diàries, amb la percepció de les retribucions
íntegres. En aquests supòsits, el permís de maternitat es
pot computar, a instàncies de la mare o, si aquesta manca, del pare, a partir de la data de l’alta hospitalària.
S’exclouen d’aquest còmput les primeres sis setmanes
posteriors al part, de descans obligatori per a la mare.
»7. S’han de tenir en compte les necessitats especials
dels funcionaris que tenen fills amb discapacitació psíquica, física o sensorial, als quals funcionaris s’ha de
garantir, com a mínim, més flexibilitat horària, que els
permeti conciliar els horaris dels centres d’educació
especial, o altres centres on el fill o filla discapacitat
rebi atenció amb els horaris dels propis llocs de treball,
tenint en compte la situació del domicili familiar. A
aquests efectes, el funcionari o funcionària gaudeix de
dues hores de flexibilitat horària diària.

»8. Es pot atorgar també als funcionaris amb fills discapacitats un permís retribuït per a assistir a reunions de
coordinació ordinària amb finalitats psicopedagògiques
amb el centre d’educació especial o d’atenció precoç
on rebi tractament el fill o filla, o bé per a acompanyarlo si ha de rebre suport addicional en l’àmbit sanitari.
»9. La concessió de les reduccions de jornada que regula aquest article és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol altra activitat econòmica, remunerada o no remunerada, durant l’horari que sigui objecte
de la reducció.
»10. En els casos en què la concessió de la llicència al
funcionari o funcionària, per raó de comandament,
afecti el rendiment del treball d’altres funcionaris,
s’han de prendre les mesures pertinents per a garantir
una prestació del servei adequada.»

DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA
Es faculta el Govern perquè dicti, en un termini màxim
de quatre anys, les disposicions necessàries per a ampliar progressivament el temps durant el qual es pot
gaudir de la reducció de jornada amb dret a percebre el
100% de les retribucions, ara establerta per l’article
97.2.b del Decret legislatiu 1/1997, fins al màxim d’un
any, comptat a partir del moment en què s’exhaureixi el
permís de maternitat.
SEGONA
En els supòsits de reducció de jornada derivada de
l’aplicació d’aquesta Llei, es poden fer nomenaments
a temps parcial per a cobrir la part de jornada no feta.
TERCERA
El Govern ha de tenir en compte especialment les funcions del personal docent, i ha d’adoptar les mesures
necessàries per a minimitzar l’impacte d’aquesta Llei
en la prestació correcta del servei docent.
QUARTA
Les disposicions d’aquesta Llei són aplicables al personal laboral que presta serveis a les administracions públiques catalanes en virtut de la negociació col·lectiva
que duguin a terme.
CINQUENA
Les disposicions d’aquesta Llei són aplicables al personal estatutari. En aquest sentit, el Departament de Sanitat i Seguretat Social ha d’adaptar, en el termini màxim de tres mesos, les mesures pertinents per a adequar
la prestació del servei a aquestes disposicions.
SISENA
En el supòsit que dues persones que presten llurs serveis al sector públic, en qualsevol règim, generin pel
mateix fet causant el dret a les reduccions de jornada i
als permisos que reconeix l’article 2, només en pot
gaudir una d’elles. Això no obstant, aquest dret pot és1.01.01.

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

Llista BOPC

22 d’abril de 2002

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 286

14

ser exercit per les dues persones alternativament mentre es mantingui el fet causant.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
En el supòsit de persones incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei que ja tinguin concedida la reducció
de jornada regulada per l’article 97.2 del Decret legislatiu 1/1997, tenen dret a percebre automàticament les
retribucions que estableix aquesta Llei a partir que entri
en vigor i durant el temps que els resti de reducció de
jornada, sense que els calgui fer una nova sol·licitud.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Els preceptes d’aquesta Llei substitueixen i, per consegüent, deroguen, l’article 97 del Decret legislatiu 1/
1997 i les modificacions i les addicions incorporades
per les lleis 4/2000 i 21/2001.
DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA
S’autoritza el Govern perquè dicti les normes de caràcter reglamentari necessàries per a desplegar i aplicar
aquesta Llei.
SEGONA
Aquesta Llei entra en vigor el dia 1 del mes següent
d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 17 d’abril de 2002
La secretaria primera
Carme Valls i Llobet

El president del Parlament
Joan Rigol i Roig

Llei de modificació de la Llei 6/1984,
del 5 de març, de la Sindicatura de
Comptes, modificada per la Llei 15/
1991, del 4 de juliol
Tram. 202-00137/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 56, 17.04.2002, DSPC-P 84

PLE DEL PARLAMENT
El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 17 d’abril
de 2002, ha debatut el Dictamen de la Comissió de la
Sindicatura de Comptes referent a la Proposició de llei
de modificació de la Llei 6/1984, del 5 de març, de la
Sindicatura de Comptes, modificada per la Llei 15/
1991, del 4 de juliol.
Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que estableix l’article 33.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i d’acord amb l’article 103.3 del Reglament del
Parlament, ha aprovat la Llei de Catalunya següent:
LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 6/1984, DEL 5 DE
MARÇ, DE LA SINDICATURA DE COMPTES, MODIFICADA
PER LA LLEI 15/1991, DEL 4 DE JULIOL
PREÀMBUL
La Llei 6/1984, del 6 de març, de la Sindicatura de
Comptes, va desplegar el que estableix l’article 42 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i va regular el marc
jurídic aplicable a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Posteriorment, com a conseqüència de la Sentència del Tribunal Constitucional del 17 d’octubre de
1988, es va aprovar la Llei 15/1991, de 4 de juliol, de
modificació de la Llei 6/1984. Ni l’un ni l’altre text,
però, no regulen el procediment per a fer la proposta de
nomenament del síndic major, que correspon al Ple de
la Sindicatura, d’acord amb el que estableixen els articles 14 i 20 de la Llei 6/1984, modificada per la Llei 15/
1991. Aquesta mancança legal pot tenir conseqüències
negatives per al funcionament de la institució en els
casos que no es produeixi un acord sobre la proposta.
Per aquesta raó, cal establir un procediment que permeti evitar aquestes conseqüències. Les regulacions fetes
amb relació a altres institucions i organismes col·legiats
similars permeten tenir referents que ajuden a resoldre
amb facilitat aquesta qüestió, alhora que garanteixen la
independència de la institució.
Finalment, ateses les circumstàncies especials que han
concorregut darrerament en les repetides i fallides votacions al si del Ple de la Sindicatura per tal de proposar-ne el síndic major, es fa necessari establir un procediment específic per a desbloquejar de manera
immediata el nomenament, per la qual cosa s’estableix
una disposició transitòria, l’aplicabilitat de la qual es
preveu per al procés de designació ja iniciat en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

1.01.01.
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ARTICLE ÚNIC
S’afegeix un article 20 bis a la Llei 6/1984, del 5 de
març, de la Sindicatura de Comptes, modificada per la
Llei 15/1991, del 4 de juliol, amb el text següent:

1.10.

«Article 20 bis
»1. La proposta per al nomenament del síndic major, a
què es refereix l’article 20.2, ha de recaure en el síndic que presenti la seva candidatura per al càrrec i
compti amb l’aprovació de la majoria absoluta dels
membres de la Sindicatura.

Resolució 1162/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la participació del
Govern en la pavimentació dels camins rurals de Santa Cecília de Voltregà (Osona)
Tram. 250-02208/06

»2. Si en una primera convocatòria cap candidat no ha
assolit la majoria absoluta, s’ha de fer una segona votació dins els quinze dies hàbils següents.
»3. Si, un cop fetes les dues votacions, cap candidat no
ha obtingut la majoria absoluta, s’ha de fer, dins els
quinze dies hàbils següents, una tercera votació en la
qual només poden ésser candidats els dos síndics que
hagin obtingut més vots en la votació immediatament
precedent. En aquesta tercera votació ha de resultar
proposat qui obtingui més vots. En cas d’empat, la proposta ha de recaure en el síndic que hagi exercit més
temps com a tal i, si el temps fos el mateix, qui tingui
més edat.»

Correcció d’errades de publicació (BOPC
273)

Al BOPC 273, pàg. 21.
On diu: «Santa Cecília de Voltregrà (Osona)»
Ha de dir: «Santa Cecília de Voltregà (Osona)»

Resolució 1197/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el suport a la identitat, la llengua i la cultura del poble
amazic

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
En els procediments de designació de síndic major ja
iniciats a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, si al Ple de
la Sindicatura ja s’han fet dues votacions per a fer la
proposta sense que cap candidat no hagi obtingut la
majoria absoluta, no cal fer noves votacions i, en lloc
del procediment establert per aquesta Llei, la designació del síndic major d’entre els síndics de la Sindicatura
correspon de fer-la, per majoria simple dels seus membres, a la comissió parlamentària encarregada de les
relacions del Parlament amb la Sindicatura de Comptes, constituïda de conformitat amb l’article 29 de la
Llei 6/1984. El president del Parlament ha de proposar
el síndic designat al president de la Generalitat perquè
el nomeni.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia en què es
publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 17 d’abril de 2002
El secretari segon
Ernest Benach i Pascual

El president del Parlament
Joan Rigol i Roig

RESOLUCIONS

Tram. 250-01782/06

Adopció: Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local
Sessió núm. 23, 06.03.2002, DSPC-C 298

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT I GOVERN LOCAL
La Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 6 de
març de 2002, ha estudiat el text de la Proposició no de
llei sobre el suport a la identitat, la llengua i la cultura
amazic (tram. 250-01782/06), presentada pel Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 29901).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya:
a) Manifesta el seu rebuig a la repressió indiscriminada contra la població de la Cabília algeriana i el seu
suport a la reivindicació del respecte a la identitat, la
llengua i la cultura del poble amazic al nord d’Àfrica.
b) Manifesta el seu suport als intel·lectuals amazics represaliats en l’exercici de la llibertat d’expressió, i declara Catalunya terra d’acolliment polític i cultural del
poble amazic.
c) Insta el Govern a sol·licitar al Govern de l’Estat que
introdueixi en les negociacions bilaterals amb els governs del nord d’Àfrica la demanda de respecte per tots
els drets humans, especialment pel que fa al dret a la
identitat amaziga.
1.10.
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d) Insta el Govern a promoure en l’àmbit educatiu l’ensenyament de l’amazic al mateix nivell que el d’ altres
llengües de la nova immigració, i a estudiar la incorporació experimental de l’estudi de l’amazic i de la població que el parla entre les opcions acadèmiques de
l’oferta universitària.

Resolució 1200/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració d’un inventari dels immobles que els ajuntaments van cedir a Telefónica quan era
una empresa pública, amb la finalitat
de recuperar-los

Palau del Parlament, 6 de març de 2002
La presidenta de la Comissió
M. Eugènia Cuenca i Valero

El secretari
Joan Ridao i Martín

Tram. 250-01879/06

Adopció: Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local
Sessió núm. 23, 06.03.2002, DSPC-C 298

Resolució 1198/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la revisió de l’àmbit
militar i l’aprofundiment en la tutela
dels drets dels soldats i els mariners
Tram. 250-02116/06

Adopció: Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local
Sessió núm. 23, 06.03.2002, DSPC-C 298

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT I GOVERN LOCAL
La Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 6 de
març de 2002, ha estudiat el text de la Proposició no de
llei sobre les gestions a fer davant del Govern de l’Estat perquè aquest creï un observatori permanent de la
violència quotidiana a les casernes militars (tram. 25002116/06), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
(reg. 33296) i pel Grup Parlamentari de Convergència
i Unió (reg. 33948).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les
gestions pertinents davant el Govern de l’Estat perquè:
a) Aprofundeixi en els mecanismes de tutela dels drets
dels soldats i els mariners.
b) Revisi l’objecte i l’àmbit de la jurisdicció militar,
amb vistes a aconseguir-ne la superació, després de la
supressió del servei militar obligatori i de la tropa de
lleva, en la línia de les valoracions resultants dels treballs de la Comissió Mixta Congrés-Senat constituïda
per a establir la fórmula i els terminis per a fer possible
la professionalització plena de les forces armades.

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT I GOVERN LOCAL
La Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 6 de
març de 2002, ha estudiat el text de la Proposició no de
llei sobre l’elaboració d’un inventari dels immobles que
els ajuntaments van cedir a Telefónica quan era una
empresa pública, amb la finalitat de recuperar-los
(tram. 250-01879/06), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 31458).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Elaborar, al més aviat possible, amb la participació
que pugui ésser procedent de la Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis, en tant que organitzacions representatives dels ens
locals, i amb el consentiment previ de l’ens local afectat
en cada cas, un estudi consistent en una relació dels
béns immobles que els ajuntaments van cedir a
Telefónica quan era una empresa pública, amb expressió del títol jurídic que va determinar la cessió i de la
situació legal a què es troben sotmesos segons les dades comunicades per l’ens local interessat.
b) Determinar, en funció del resultat de l’estudi a què
es refereix la lletra a, les actuacions que es poden dur
a terme, si és procedent, per col·laborar amb els ens
locals que ho necessitin a recuperar els béns corresponents.
Palau del Parlament, 6 de març de 2002
La presidenta de la Comissió
M. Eugènia Cuenca i Valero

Palau del Parlament, 6 de març de 2002
La presidenta de la Comissió
M. Eugènia Cuenca i Valero

El secretari
Joan Ridao i Martín

1.10.
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Resolució 1201/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’exercici del dret de
petició de la ciutadania davant les institucions polítiques i administratives
de la Generalitat
Tram. 250-01771/06

Adopció: Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local
Sessió núm. 23, 06.03.2002, DSPC-C 298

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ
GENERALITAT I GOVERN LOCAL

DE LA

La Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 6 de
març de 2002, ha estudiat el text de la Proposició no de
llei sobre l’exercici del dret de petició de la ciutadania
davant les institucions polítiques i administratives de la
Generalitat (tram. 250-01771/06), presentada pel Grup
Popular, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 29277).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

febrer, sobre coordinació d’estudis i enquestes d’opinió
i creació del Registre públic d’enquestes i estudis d’opinió de la Generalitat de Catalunya, pel que fa al subministrament de dades al Parlament (tram. 250-02078/
06), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel
Grup Popular (reg. 33134).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a modificar,
amb el consens dels partits amb representació parlamentària, el Decret 25/1998, del 4 de febrer, sobre coordinació d’estudis i enquestes d’opinió i creació del
Registre públic d’enquestes i estudis d’opinió de la
Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu principal de:
a) Aclarir el procés d’homologació de les empreses i
entitats que elaboren les enquestes i els estudis d’opinió per a la Generalitat.
b) Establir els mecanismes necessaris per a garantir que
les enquestes i els estudis d’opinió encarregats per la
Generalitat siguin lliurats als grups parlamentaris, un
cop finalitzat el treball de camp, juntament amb un informe que especifiqui el cost de l’enquesta o estudi,
l’organisme o el departament que l’ha encarregat i les
motivacions que l’han generat.

RESOLUCIÓ

Palau del Parlament, 6 de març de 2002

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar, en
el termini de sis mesos de l’entrada en vigor de la Llei
orgànica reguladora del dret de petició, les disposicions
normatives que escaiguin per a desenvolupar i fer efectiu l’exercici del dret de petició davant les diferents institucions públiques i autoritats de la Generalitat, dels
seus organismes autònoms i de les entitats que en depenen, en desenvolupament i aplicació de la dita Llei
orgànica.

La presidenta de la Comissió
M. Eugènia Cuenca i Valero

Resolució 1203/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el foment de la solidaritat, la col·laboració i la germanor
entre els pobles fronterers d’acord
amb els principis de la Unió Europea

Palau del Parlament, 6 de març de 2002
La presidenta de la Comissió
M. Eugènia Cuenca i Valero

El secretari
Joan Ridao i Martín

El secretari
Joan Ridao i Martín

Tram. 250-02015/06

Adopció: Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local
Sessió núm. 23, 06.03.2002, DSPC-C 298

Resolució 1202/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la modificació del
decret que regula els estudis i les enquestes d’opinió de la Generalitat
Tram. 250-02078/06

Adopció: Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local
Sessió núm. 23, 06.03.2002, DSPC-C 298

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ
GENERALITAT I GOVERN LOCAL

DE LA

La Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 6 de
març de 2002, ha estudiat el text de la Proposició no de
llei sobre la modificació del Decret 25/1998, de 4 de

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ
GENERALITAT I GOVERN LOCAL

DE LA

La Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 6 de
març de 2002, ha estudiat el text de la Proposició no de
llei sobre la revisió anual de les fites de la frontera i
l’aplicació del principi internacional del «Rebus sic
stantibus» (tram. 250-02015/06), presentada pel Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les
mesures necessàries per a estimular i fomentar la soli1.10.
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daritat, la col·laboració i la germanor entre els pobles
confrontants i fronterers, dins de l’esperit i els principis proclamats pel Tractat de la Unió Europea.
Palau del Parlament, 6 de març de 2002
La presidenta de la Comissió
M. Eugènia Cuenca i Valero

Resolució 1205/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la rehabilitació jurídica i històrica del president de la Generalitat Lluís Companys

El secretari
Joan Ridao i Martín

Tram. 250-00946/06

Adopció: Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local
Resolució 1204/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’adequació de l’exigència de coneixements de llengua
catalana en els processos selectius de
personal al servei de la Generalitat
Tram. 250-01837/06

Adopció: Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local
Sessió núm. 23, 06.03.2002, DSPC-C 298

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT I GOVERN LOCAL
La Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 6 de
març de 2002, ha estudiat el text de la Proposició no de
llei sobre l’adequació de l’exigència de coneixements
de llengua catalana en els processos selectius de personal al servei de la Generalitat (tram. 250-01837/06),
presentada pel Grup Popular, i les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 31042).

Sessió núm. 23, 06.03.2002, DSPC-C 298

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT I GOVERN LOCAL
La Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 6 de
març de 2002, ha estudiat el text de la Proposició no de
llei per a la rehabilitació jurídica i històrica del president de la Generalitat Lluís Companys (tram. 25000946/06), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 14292) i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14875).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

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

a) Evocar la memòria del president de la Generalitat
Lluís Companys i Jover, en ocasió de complir-se el seixantè aniversari del seu afusellament, i tributar-li l’homenatge degut al seu alt sacrifici per Catalunya.

RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les
mesures necessàries perquè els coneixements de llengua catalana exigits en els processos selectius de personal al servei de l’Administració de la Generalitat siguin
adequats i proporcionats a l’activitat i el servei que
aquest personal hagi de dur a terme en el lloc de treball
corresponent.

b) Fer-se ressò de la consciència històrica que reconeix
la iniquitat de la condemna al president Companys arran del simulacre de procés judicial que es va seguir,
sense més legitimació que la victòria militar dels qui el
jutjaren, i al mateix temps a refermar l’arbitrarietat de
les acusacions, la injustícia del procediment i la manca de legitimitat del consell de guerra que va condemnar-lo, rere el qual només hi havia el designi polític de
proporcionar un càstig exemplar a Catalunya.

Palau del Parlament, 6 de març de 2002

c) Fer les gestions pertinents davant el Govern de l’Estat per a aconseguir la rehabilitació jurídica i històrica
de la figura del president Companys i, amb ell, de tots
els afusellats i represaliats per la dictadura franquista.

La presidenta de la Comissió
M. Eugènia Cuenca i Valero

El secretari
Joan Ridao i Martín

d) Declarar el dia 15 d’octubre de cada any «Dia del
President Companys» i dedicar-lo a evocar el missatge
del president màrtir com a home d’estat, humanista,
patriota i lluitador exemplar pel progrés social, la llibertat nacional i la renaixença política de Catalunya.
Palau del Parlament, 6 de març de 2002
La presidenta de la Comissió
M. Eugènia Cuenca i Valero
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tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 31049)
i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
31066).
Resolució 1206/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’eliminació dels antecedents policials generats en funció
de l’orientació sexual
Tram. 250-01910/06

Adopció: Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local
Sessió núm. 23, 06.03.2002, DSPC-C 298

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ
GENERALITAT I GOVERN LOCAL

DE LA

La Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 6 de
març de 2002, ha estudiat el text de la Proposició no de
llei sobre l’eliminació dels antecedents policials en funció de l’orientació sexual (tram. 250-01910/06), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds, i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
(reg. 31041).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Portar fins a la Comunitat Valenciana l’exposició
«Cataluña, tierra de acogida».
b) Garantir que els sondeigs de visitants de l’exposició
«Cataluña, tierra de acogida» reflecteixin amb valor
estadístic i científic el nombre de visitants que han millorat la imatge que tenien de Catalunya i dels catalans.
Palau del Parlament, 6 de març de 2002
La presidenta de la Comissió
M. Eugènia Cuenca i Valero

El secretari
Joan Ridao i Martín

Resolució 1255/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la dotació de la Universitat de Girona amb la segona facultat d’art de Catalunya
Tram. 250-01869/06

RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les
gestions pertinents davant el Govern de l’Estat perquè
es faci efectiu el compliment de les normes que estableixen l’eliminació de qualsevol antecedent policial
generat per les lleis «de vagos y maleantes» i «de
peligrosidad y rehabilitación social» o per qualsevol
altra llei discriminatòria per raó de l’orientació sexual.
Palau del Parlament, 6 de març de 2002
La presidenta de la Comissió
M. Eugènia Cuenca i Valero

El secretari
Joan Ridao i Martín

Resolució 1207/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’itinerari i l’efectivitat
de l’exposició «Cataluña, tierra de
acogida»
Tram. 250-01951/06

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

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 33, 21.03.2002, DSPC-C 309

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL
La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 21 de març de 2002, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre la dotació de la segona facultat
d’art de Catalunya a la Universitat de Girona, presentada per tots els grups parlamentaris (tram. 250-01869/
06).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a dotar la
Universitat de Girona de la segona facultat d’art de
Catalunya, dins la programació universitària per al període 2000-2004.
Palau del Parlament, 21 de març de 2002
La secretària
El president de la Comissió
M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca

Sessió núm. 23, 06.03.2002, DSPC-C 298

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ
GENERALITAT I GOVERN LOCAL

DE LA

La Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 6 de
març de 2002, ha estudiat el text de la Proposició no de
llei sobre l’itinerari de l’exposició «Catalunya, tierra de
acogida» (tram. 250-01951/06), presentada pel Grup
Popular, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen1.10.
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Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
RESOLUCIÓ
Resolució 1256/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’increment de l’import dels ajuts econòmics destinats a
les famílies amb infants d’edats compreses entre els zero i els tres anys

El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure en
la planificació d’actuacions per al curs 2002-2003 les
obres d’un nou centre d’educació infantil i primària al
barri de Granollers Nord, a Granollers (Vallès Oriental).
Palau del Parlament, 21 de març de 2002

Tram. 250-01954/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 33, 21.03.2002, DSPC-C 309

La secretària
El president de la Comissió
M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL
La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 21 de març de 2002, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre l’increment de l’import dels ajuts
econòmics destinats a les famílies amb infants d’edats
compreses entre els zero i els tres anys, presentada pel
Grup Parlamentari Popular (tram. 250-01954/06), i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes
- Ciutadans pel Canvi (reg. 31127), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana per Catalunya (reg. 31394)
i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
31773).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a incrementar l’import dels ajuts econòmics destinats a les famílies
amb infants d’edats compreses entre els zero i els tres
anys, per a famílies amb ingressos anuals no superiors
a 36.060 euros.
Palau del Parlament, 21 de març de 2002
La secretària
El president de la Comissió
M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca

Resolució 1257/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les obres d’un nou
centre d’educació infantil i primària al
barri de Granollers Nord, a Granollers
(Vallès Oriental)

Resolució 1258/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la inclusió en els programes d’actuació del Departament de
Cultura dels jaciments i els monuments de les comarques de Lleida que
ho requereixin
Tram. 250-02001/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 33, 21.03.2002, DSPC-C 309

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL
La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 21 de març de 2002, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un pla d’inversions,
manteniment i seguretat en els monuments i els jaciments arqueològics de les comarques de la Catalunya
occidental, presentada pel Grup Parlamentari Popular
(tram. 250-02001/06), i l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 31487).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure en
els programes d’actuació del Departament de Cultura
els jaciments i els monuments de les comarques de
Lleida que ho requereixin, segons els criteris tècnics i
d’equilibri territorial corresponents.
Palau del Parlament, 21 de març de 2002
La secretària
El president de la Comissió
M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca

Tram. 250-01982/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 33, 21.03.2002, DSPC-C 309

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL
La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 21 de març de 2002, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre l’inici de les obres d’un nou centre educatiu a Granollers (Vallès Oriental) dins el curs
2001-2002, presentada pel Grup Parlamentari Popular
(tram. 250-01982/06), i l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 31483).
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RESOLUCIÓ

Resolució 1259/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la dotació amb un
gimnàs del Centre d’Educació Infantil i
Primària Aragai, de Vilanova i la Geltrú
(Garraf)
Tram. 250-02067/06

El Parlament de Catalunya insta el Govern a signar un
conveni amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (Garraf) per a la construcció d’una llar d’infants que doni
resposta a la demanda existent.
Palau del Parlament, 21 de març de 2002
La secretària
El president de la Comissió
M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 33, 21.03.2002, DSPC-C 309

Resolució 1261/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’ensenyament del
rus i l’italià a l’Escola Oficial d’Idiomes
de Tarragona

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL
La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 21 de març de 2002, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre la dotació d’un gimnàs del CEIP
l’Aragai, de Vilanova i la Geltrú (Garraf), presentada
pel Grup Parlamentari Popular (tram. 250-02067/06),
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 33289) i pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 33420).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a preveure
la inversió necessària per a dotar el Centre d’Educació
Infantil i Primària l’Aragai, de Vilanova i la Geltrú
(Garraf), d’un gimnàs per a la pràctica esportiva.

Tram. 250-02090/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 33, 21.03.2002, DSPC-C 309

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL
La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 21 de març de 2002, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre l’ensenyament del rus i l’italià a
l’Escola Oficial d’Idiomes, de Tarragona, presentada
pel Grup Parlamentari Popular (tram. 250-02090/06),
i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 33429).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

Palau del Parlament, 21 de març de 2002
RESOLUCIÓ
La secretària
El president de la Comissió
M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca

El Parlament de Catalunya insta el Govern a autoritzar
l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona a impartir l’ensenyament del rus i l’italià i a dotar-la del professorat
necessari per a cobrir la demanda existent.
Palau del Parlament, 21 de març de 2002

Resolució 1260/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció d’una
llar d’infants a Vilanova i la Geltrú (Garraf)

La secretària
El president de la Comissió
M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca

Tram. 250-02083/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 33, 21.03.2002, DSPC-C 309

Resolució 1262/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’ensenyament integral de la literatura catalana

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

Tram. 250-02112/06

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 21 de març de 2002, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre la construcció d’una nova llar
d’infants a Vilanova i la Geltrú (Garraf), presentada pel
Grup Parlamentari Popular (tram. 250-02083/06), i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 33291) i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 33426).

Adopció: Comissió de Política Cultural

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

Sessió núm. 33, 21.03.2002, DSPC-C 309

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL
La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 21 de març de 2002, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre l’ensenyament integral de la
literatura catalana, presentada pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, pel Grup Parlamen1.10.

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

Llista BOPC

22 d’abril de 2002

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 286

22

tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds (tram. 25002112/06).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure en
la programació d’obres de reforma adaptació i millora
(RAM) per a l’any 2003 les que siguin prioritàries en
les instal·lacions del Centre d’Educació Infantil i Primària Sant Climent, de Sant Climent de Llobregat (Baix
Llobregat), per a adequar-les a les necessitats dels
alumnes i del desenvolupament de llur activitat docent.

El Parlament de Catalunya:

Palau del Parlament, 21 de març de 2002

1. Manifesta que l’ensenyament de la literatura és part
d’una tradició cultural i històrica que no pot ésser constreta des de la limitació de fronteres polítiques actuals,
i que, en conseqüència, tota pretensió d’esquarterar,
empobrir o negar aquesta realitat no parteix de cap criteri científic, ans al contrari.

La secretària
El president de la Comissió
M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca

2. Lamenta la voluntat anorreadora de la tradició literària comuna dels escriptors en la nostra llengua i d’imposició d’una limitació a l’alumnat valencià pel que fa
al coneixement d’aquesta.
3. Insta el Govern a refermar la presència de textos
d’escriptors de les Illes Balears, el País Valencià, la
Catalunya Nord i la Franja de Ponent, i també de textos escrits originàriament en qualsevol altra llengua en
els curricula de literatura de l’ensenyament obligatori
i el batxillerat que ha de cursar l’alumnat de Catalunya.
4. Insta el Govern a consensuar amb els altres governs
autonòmics de l’antiga Corona d’Aragó els elements
comuns dels curricula de literatura catalana.
Palau del Parlament, 21 de març de 2002
La secretària
El president de la Comissió
M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca

Resolució 1264/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la dotació dels recursos necessaris per a millorar l’oferta
educativa de les escoles d’adults de
Mataró (Maresme)
Tram. 250-02173/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 33, 21.03.2002, DSPC-C 309

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL
La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 21 de març de 2002, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre la millora de l’oferta educativa de
les escoles d’adults de Mataró (Maresme), presentada
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana per
Catalunya (tram. 250-02173/06), i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
35327).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució 1263/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les obres de reforma,
adaptació i millora del Centre d’Educació Infantil i Primària Sant Climent, de
Sant Climent de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-02157/06

Adopció: Comissió de Política Cultural

RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar
dotant dels recursos necessaris les escoles d’adults de
Mataró (Maresme) dependents del Departament de
Benestar Social per a millorar-ne l’oferta educativa.
Palau del Parlament, 21 de març de 2002
La secretària
El president de la Comissió
M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca

Sessió núm. 33, 21.03.2002, DSPC-C 309

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL
La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 21 de març de 2002, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre les obres de reforma, adaptació i
millora de les instal·lacions del CEIP de Sant Climent
de Llobregat (Baix Llobregat), presentada pel Grup
Parlamentari Popular (tram. 250-02157/06) i l’esmena
presentada Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 34964).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
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Resolució 1265/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’execució total de l’obra
del Centre Cívic - Cultural de l’Ametlla
de Mar (Baix Ebre)
Tram. 250-02187/06

RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar
converses amb l’Ajuntament de Balaguer (Noguera),
per a impulsar conjuntament un programa d’actuació
urbanística en el nucli històric d’aquest municipi, ateses la importància que té des del punt de vista patrimonial i la necessària dignificació de les condicions de
vida dels seus habitants.
Palau del Parlament, 21 de març de 2002

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 33, 21.03.2002, DSPC-C 309

La secretària
El president de la Comissió
M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL
La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 21 de març de 2002, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre la remodelació del Centre Cívic Cultural de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre), presentada
pel Grup Parlamentari Popular (tram. 250-02187/06),
i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 34958).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a subscriure un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de
l’Ametlla de Mar (Baix Ebre) per a dotar-lo dels recursos pressupostaris que garanteixin l’execució total de
l’obra del Centre Cívic - Cultural d’aquest municipi,
d’acord amb la normativa vigent en matèria de subvencions.
Palau del Parlament, 21 de març de 2002
La secretària
El president de la Comissió
M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca

Resolució 1266/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’aplicació d’un programa d’actuació urbanística en el nucli històric de Balaguer (Noguera)
Tram. 250-02193/06

Resolució 1267/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció d’un
nou centre d’educació infantil i primària a Cabrils (Maresme)
Tram. 250-02244/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 33, 21.03.2002, DSPC-C 309

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL
La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 21 de març de 2002, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre la construcció d’un nou centre
d’educació infantil i primària a Cabrils (Maresme) als
terrenys anomenats Les Sorres, cedits per l’Ajuntament, presentada pel Grup Parlamentari Popular (tram.
250-02244/06), i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana per Catalunya
(reg. 35856) i pel Grup Parlamentari de Convergència
i Unió (reg. 37167)
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a construir
un nou centre d’educació infantil i primària al municipi
de Cabrils (Maresme) en els terrenys que determini
l’Ajuntament, el qual centre ha de poder iniciar el curs
escolar 2004-2005.
Palau del Parlament, 21 de març de 2002

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 33, 21.03.2002, DSPC-C 309

La secretària
El president de la Comissió
M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL
La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 21 de març de 2002, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre la rehabilitació del nucli històric
de Balaguer (Noguera), presentada pel Sr. Francesc
Xavier Boya i Alós, juntament amb quatre altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi (tram. 250-02193/06), i les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari Popular (reg. 34648).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
1.10.
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Resolució 1268/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el compliment del
conveni signat per la Generalitat i la
Federació de Caixes d’Estalvi relatiu a
l’ús de la llengua catalana en aquestes
entitats

Resolució 1279/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’Informe de fiscalització 11/2001-B/A, relatiu a l’Ajuntament de Badia del Vallès i Badia 2004
Promocions, SL, exercici 1998; l’Informe de fiscalització 7/2001-B, relatiu a
l’eficiència i el cost dels serveis locals
de recollida d’escombraries, corresponent a l’exercici del 1998; l’Informe de
fiscalització 14/2001-B, relatiu a l’anàlisi dels comptes generals dels municipis, exercici 1999, i l’Informe de fiscalització 2/2000, relatiu al Compte
general de les corporacions locals,
exercici 1999

Tram. 250-01907/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 33, 21.03.2002, DSPC-C 309

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL
La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 21 de març de 2002, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre l’ús de la llengua catalana a les
caixes d’estalvi, presentada pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana per Catalunya (tram. 25001907/06), i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 31076).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a analitzar i verificar el compliment del conveni
del 15 de desembre de 1998, signat per la Generalitat
i la Federació de Caixes d’Estalvi, representativa de
totes les caixes que operen a Catalunya, relatiu a l’ús de
la llengua catalana en aquestes entitats.
Palau del Parlament, 21 de març de 2002
La secretària
El president de la Comissió
M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca

Tram. 258-00030/06, 258-00031/06, 258-00032/
06, 258-00033/06

Adopció: Comissió de la Sindicatura de
Comptes
Sessió núm. 15, 03.04.2002, DSPC-C 312

COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES
La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en sessió
tinguda els dies 19 de març i 3 d’abril de 2002, ha debatut les propostes de resolució presentades pel Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds (reg.
40203), Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya (reg. 40268), pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 40323), pel Grup Parlamentari Popular (reg. 40344), i pel Grup Parlamentari
de Convergència i Unió (reg. 40352), en relació amb el
procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 11/
2001-B/A, relatiu a l’Ajuntament de Badia del Vallès i
Badia 2004 Promocions, SL, exercici 1998
(258-00030/06), amb el procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2001-B, relatiu a l’eficiència i el
cost dels serveis locals de recollida d’escombraries,
corresponent a l’exercici del 1998 (258-00031/06),
amb el procediment relatiu a l’Informe de fiscalització
14/2001-B, relatiu a l’anàlisi dels comptes generals dels
municipis, exercici 1999 (258-00032/06) i amb el procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2000,
relatiu al Compte general de les corporacions locals,
exercici 1999 (258-00033/06)
Finalment, d’acord amb el que estableixen l’article
145.5 del Reglament del Parlament i el criteri interpretatiu d’aquest article, del 17 de novembre de 1992, ha
adoptat la següent
RESOLUCIÓ
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Comunicar a totes les corporacions locals i associacions municipalistes de Catalunya les recomanacions
dels informes 2/2000 i 14/2001-B de la Sindicatura de
Comptes que afecten les corporacions locals.
b) Complir les recomanacions incloses en els informes
2/2000 i 14/2001-B que afectin el Govern, en l’àmbit
de les seves competències, i a donar trasllat al Govern
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de l’Estat de totes les recomanacions que puguin comportar modificacions de la normativa estatal en matèria
de comptabilitat i finances locals.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, al llarg de l’any 2002, un informe, amb la consulta prèvia a les entitats municipalistes de Catalunya que,
d’acord amb les recomanacions de la Sindicatura de
Comptes, avaluï les condicions i les possibilitats jurídiques de modificar la normativa vigent en matèria de
comptabilitat i finances locals, de cara a millorar, en
l’àmbit de les administracions locals, els aspectes següents:
a) La gestió comptable i pressupostària.
b) El sistema d’informació i de control, intern i extern,
de la gestió economicofinancera.
c) Les mesures de sanejament comptable, especialment
les que fan referència al càlcul dels deutors de
cobrabilitat dubtosa a incloure en el romanent de tresoreria.
d) El contingut i l’abast de les memòries justificatives
dels costos i els rendiments dels serveis públics locals,
i també l’establiment d’un sistema d’indicadors que
permeti l’estudi comparatiu de l’eficiència dels esmentats serveis.
e) Les mesures coercitives que garanteixin el compliment de l’obligació de les corporacions locals de retre
comptes.
3. El Parlament de Catalunya encomana a la Sindicatura de Comptes que tingui en compte, en el moment de
formular el seu programa de treball, les corporacions
locals que no rendeixin correctament els comptes.
Palau del Parlament, 3 d’abril de 2002
El secretari
Jaume Oliveras

1.15.

El president de la Comissió
Joan Manuel Sabanza

MOCIONS

Moció 152/VI del Parlament de Catalunya, sobre la política d’habitatge a Catalunya
Tram. 302-00212/06

G. P. Popular (reg. 41148) i G. P. de Convergència i
Unió (reg. 41158).
Finalment, d ‘acord amb el que estableixen els articles
130 i 135 del Reglament, ha aprovat la següent
MOCIÓ
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar i presentar al Parlament, en el termini de tres mesos,
el Pla d’habitatge, amb la corresponent normativa reguladora que el defineixi i, alhora, ampliï i complementi
les mesures i els ajuts del Pla d’habitatge 2002-2005,
dotat amb recursos propis i amb els del Pla d’habitatge estatal, que doni prioritat als aspectes següents:
a) La constitució d’un potent parc públic de lloguer i de
venda –amb dret de tanteig i retracte– per a atendre els
sectors socials més necessitats i per a facilitar operacions de reallotjament dels afectats per plans urbanístics,
especialment als barris més degradats en situació de
remodelació.
b) La promoció d’habitatges de lloguer en rotació per
a joves, per tal d’afavorir-ne l’emancipació i l’accés a
l’ensenyament superior, en el cas dels estudiants.
c) El suport a la rehabilitació del parc d’habitatges, especialment als nuclis antics i als barris degradats o amb
patologies, i també per a la posada al mercat de lloguer
d’habitatges de segona mà, amb una atenció especial a
l’eradicació de l’infrahabitatge.
d) Elaborar un pacte amb les entitats municipalistes per
tal de potenciar la constitució i l’optimització de patrimonis públics de sòl i habitatge per mitjà, entre altres,
dels mecanismes i els instruments establerts per la Llei
d’urbanisme.
e) L’accessibilitat de les persones amb disminucions a
l’habitatge.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Formalitzar una nova línia d’actuació que asseguri
l’accessibilitat de les famílies de rendes més baixes a
l’habitatge, preferentment de lloguer, en combinació
amb les actuacions dels serveis socials i d’ocupació
públics, i amb objectius i eines territorialitzats i diversificats, atenent les situacions personals, sectorials i
ètniques dels possibles beneficiaris, incloent-hi els
immigrants.
b) Promoure els habitatges de lloguer assistits per a la
tercera edat.
c) Impulsar les borses d’habitatge jove, directament o
en coordinació amb l’Administració local, com a instrument d’intermediació, i també el programa de
microcrèdits per a la rehabilitació d’habitatges de lloguer per a joves.

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 56, 18.04.2002, DSPC-P 85

PLE DEL PARLAMENT
El Ple de Parlament, en sessió tinguda el dia 18 d’abril
de 2002, d’acord amb els articles 130 i concordants del
Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la política d’habitatge a Catalunya (tram. 302-00212/06), presentada pel
diputat Sr. Joan Boada i Masoliver, del G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds, i les esmenes presentades pel
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 41103), G.
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 41139),

d) Incloure, en el projecte de llei de l’habitatge que ha
de presentar al Parlament durant l’any 2002 i en el Pla
d’habitatge, mesures tendents a afavorir la sostenibilitat en la construcció d’habitatges mitjançant els materials utilitzats i el model energètic –orientació, energia
solar, consums, etc.
e) Promoure una millora de la fiscalitat dels habitatges
protegits en règim de compravenda i de lloguer, tant
1.15.
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respecte als impostos de l’Estat com de la Generalitat
i dels ens locals.
f) Fer les gestions oportunes davant les entitats financeres que treballen a Catalunya per establir un pla de
finançament específic que promogui habitatges protegits de lloguer amb un tipus d’interès preferent.
g) Estudiar la utilització, amb les adaptacions que corresponguin, de les figures regulades pel dret civil català, com ara el cens emfitèutic, que poden facilitar el
règim d’ús dels habitatges protegits amb més garanties per als promotors públics i privats.
Palau del Parlament, 18 d’abril de 2002
La secretària primera
Carme Valls i Llobet

El president del Parlament
Joan Rigol i Roig

Moció 153/VI del Parlament de Catalunya, sobre la gestió hospitalària
Tram. 302-00215/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 56, 18.04.2002, DSPC-P 85

c) Accelerar els treballs per a la posada en funcionament d’un registre centralitzat de les llistes d’espera per
a les visites a especialistes i proves complementàries, de
tal manera que es pugui disposar de dades sobre la situació de les llistes d’espera per a tot Catalunya abans
que fineixi el 2002.
d) Establir garanties de terminis màxims d’espera per
a les visites a especialistes i proves complementàries,
un cop conegudes les dades del registre centralitzat a
què fa referència la lletra c), d’acord amb les conclusions que elabori la Comissió de seguiment en aquest
tema.
e) Presentar davant la Comissió de Política Social
d’aquest Parlament, en el termini màxim de tres mesos,
un informe de la situació actual del procés d’integració
dels especialistes d’atenció primària als hospitals i de
les previsions del Govern per a finir el dit procés, informe que ha de tenir en compte els canvis necessaris pel
que fa a l’adopció de l’estructura especialitzada a les
necessitats i als fluxos actuals i previsibles de la demanda.
f) Estendre progressivament a tot Catalunya els mecanismes de diagnòstic ràpid en els casos de sospita de
càncer en atenció primària, en el temps més breu possible, d’acord amb els resultats de la prova pilot que
s’està desenvolupant en diverses àrees bàsiques de Catalunya.
Palau del Parlament, 18 d’abril de 2002

PLE DEL PARLAMENT
El Ple de Parlament, en sessió tinguda el dia 18 d’abril
de 2002, d’acord amb els articles 130 i concordants del
Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la gestió hospitalària (tram. 302-00215/06), presentada per la diputada
Sra. Carme Figueras i Siñol, del G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi i les esmenes presentades pel G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 41138), G.
P. de Convergència i Unió (reg. 41144), G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds (reg. 41154) i G. P. Popular
(reg. 41155).

El secretari segon
Ernest Benach i Pascual

Finalment, d ‘acord amb el que estableixen els articles
130 i 135 del Reglament, ha aprovat la següent
MOCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Constituir, en el termini màxim de dos mesos, una
comissió de seguiment i control de les llistes d’espera,
com a continuació de la tasca portada a terme per la
Comissió d’Anàlisi i Control de la Situació Actual de
les Llistes d’Espera a Catalunya, la qual ha d’ésser integrada per representants de l’Administració de la Generalitat i comptar amb la participació de professionals
experts en la matèria i dels grups parlamentaris. En
acabar els treballs relatius a les llistes d’espera per a
visites a especialistes i proves complementàries, la dita
comissió ha d’emetre un dictamen que ha d’ésser presentat a la Comissió de Política Social d’aquest Parlament.
b) Accelerar l’aplicació de les mesures que proposi el
dictamen de la comissió de seguiment i control de les
llistes d’espera.
1.15.
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Moció 154/VI del Parlament de Catalunya, sobre el finançament de l’Administració local

Moció 155/VI del Parlament de Catalunya, sobre la política en matèria
d’aqüicultura

Tram. 302-00218/06

Tram. 302-00219/06

Aprovació: Ple del Parlament

Aprovació: Ple del Parlament

Sessió núm. 56, 18.04.2002, DSPC-P 85

Sessió núm. 56, 18.04.2002, DSPC-P 85

El Ple de Parlament, en sessió tinguda el dia 18 d’abril
de 2002, d’acord amb els articles 130 i concordants del
Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre el finançament de
l’Administració local (tram. 302-00218/06), presentada pel diputat Sr. Jaume Oliveras i Maristany, del G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes
presentades pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi
(reg. 41104), el G. P. Popular (reg. 41149) i el G. P. de
Convergència i Unió (reg. 41159).

PLE DEL PARLAMENT
El Ple de Parlament, en sessió tinguda el dia 18 d’abril
de 2002, d’acord amb els articles 130 i concordants del
Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la política en matèria d’aqüicultura (tram. 302-00219/06), presentada pel
diputat Sr. Rafel Luna i Vivas, del G. P. Popular, i les
esmenes presentades pel G. P. Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 41105), el G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds (reg. 41131) i el G. P. de Convergència i Unió
(reg. 41145).

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

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

MOCIÓ

MOCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

PLE DEL PARLAMENT

1. El Parlament de Catalunya constata la necessitat
d’incrementar el pes dels ens locals en el conjunt de la
despesa pública a Catalunya, sense que aquest augment
s’efectuï a costa de la fracció de despesa pública que
actualment és gestionada per la Generalitat.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Revisar en el termini de sis mesos l’actual model de
cooperació local vigent a Catalunya, amb el doble objectiu de dotar d’estabilitat el sistema i actualitzar els
instruments de cooperació vigent, per a adaptar-los a
les noves demandes municipals. Aquesta revisió ha
d’incorporar el concepte de «marc financer estable», la
tendència a la disminució del càrrec condicionat de les
subvencions i l’aprofundiment en el tractament dels
règims municipals especials.
b) Formular una proposta davant el Govern de l’Estat
respecte als criteris que hauria d’incorporar la revisió
del sistema de finançament local, amb una referència
especial al reconeixement de la participació de la Generalitat en l’establiment de la distribució de la participació en els ingressos de l’Estat corresponent als ens
locals de Catalunya.
c) Impulsar el màxim consens possible amb les entitats
municipalistes per a revisar el model de cooperació
local i formular la proposta de revisió del sistema de
finançament local, mitjançant la participació de la Comissió de Govern Local de Catalunya, per a la qual
cosa cal tenir en compte les conclusions del II Congrés
de Municipis de Catalunya.

a) Presentar dins l’any 2002 un mapa d’emplaçaments
d’instal·lacions d’aqüicultura de Catalunya consensuat
amb el sector pesquer i els ajuntaments afectats.
b) Potenciar el Centre de Referència i Desenvolupament en Aqüicultura de Catalunya com a organisme
vertebrador de la investigació en aquest sector.
c) Reforçar les actuacions de promoció del peix fresc
produït pel sector de l’aqüicultura, en el marc de la
campanya de promoció de consum del peix que porta
a terme el Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca.
d) Fer les gestions necessàries davant el Govern de
l’Estat perquè es facin les actuacions pertinents davant
la Unió Europea per a resoldre la problemàtica derivada
de les importacions irregulars d’orada i llobarro procedents d’altres països de la Unió, d’acord amb les comunitats autònomes de la Mediterrània i amb el sector
pesquer.
Palau del Parlament, 18 d’abril de 2002
El secretari quart
Isidre Gavín i Valls

El president del Parlament
Joan Rigol i Roig

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2002
El secretari tercer
Esteve Orriols i Sendra

El president del Parlament
Joan Rigol i Roig
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1.20.

INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques de participació social de
la gent gran

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’avaluació del sistema educatiu

Tram. 300-00583/06

Tram. 300-00087/06

Substanciació

Substanciació

Sessió plenària núm. 56, tinguda el dia 17.04.2002
(DSPC-P 84).

Sessió plenària núm. 56, tinguda el dia 17.04.2002
(DSPC-P 84).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’ús racional dels medicaments

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques d’estrangeria

Tram. 300-00873/06

Tram. 300-00115/06

Substanciació

Substanciació

Sessió plenària núm. 56, tinguda el dia 17.04.2002
(DSPC-P 84).

Sessió plenària núm. 56, tinguda el dia 17.04.2002
(DSPC-P 84).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política urbanística

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el seu capteniment en matèria de seguretat ciutadana

Tram. 300-00904/06

Substanciació

Tram. 300-00238/06

Sessió plenària núm. 56, tinguda el dia 17.04.2002
(DSPC-P 84).

Substanciació

Sessió plenària núm. 56, tinguda el dia 17.04.2002
(DSPC-P 84).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la resposta als problemes d’envelliment de la població

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política d’atenció a la gent gran

Tram. 300-00938/06

Tram. 300-00306/06

Substanciació

Substanciació

Sessió plenària núm. 56, tinguda el dia 17.04.2002
(DSPC-P 84).

Sessió plenària núm. 56, tinguda el dia 17.04.2002
(DSPC-P 84).
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2.

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG,
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

Proposició no de llei sobre la seguretat i la contaminació acústica a l’entorn
dels aeroports catalans
2.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I
ALTRES PROPOSTES DE NORMA

2.01.02.

PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació dels
apartats 1 i 2 de l’article 4 de la Llei 15/
1984, del 20 de març, del joc

Tram. 250-01398/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 34 de la Comissió de Política Territorial, tinguda el dia 10.04.2002 (DSPC-C
315).

Tram. 202-00006/06

Decaïment

El Ple del Parlament ha acordat de no prendre-la en
consideració, en la sessió núm. 56, tinguda el dia
17.04.2002 (DSPC-P 84).

Proposició no de llei sobre la composició dels òrgans de cooperació Estat Generalitat
Tram. 250-01611/06

Rebuig

Proposició de llei de modificació de la
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística, reguladora del règim de
quotes lingüístiques de pantalla i de
distribució per als productes cinematogràfics
Tram. 202-00135/06

Decaïment

El Ple del Parlament ha acordat de no prendre-la en
consideració, en la sessió núm. 56, tinguda el dia
17.04.2002 (DSPC-P 84).

Rebutjada per la Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local en la sessió núm.
25, tinguda el dia 10.04.2002 (DSPC-C 318).

Proposició no de llei sobre el cablatge
de les capitals de comarca i, especialment, de les principals poblacions de
l’Anoia
Tram. 250-01766/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió Permanent de Legislatura
per a la Societat de la Informació en la sessió núm. 17,
tinguda el dia 10.04.2002 (DSPC-C 316).
2.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

2.10.25.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre l’establiment de franges de protecció contra el
foc a les urbanitzacions
Tram. 250-01021/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 25 de la Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern
Local, tinguda el dia 10.04.2002 (DSPC-C 318).

Proposició no de llei sobre la revisió
per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Girona del Pla especial Can
Mario, de Palafrugell (Baix Empordà), i
el retorn de l’expedient a l’ajuntament
d’aquest municipi
Tram. 250-01832/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 34 de la Comissió de Política Territorial, tinguda el dia 10.04.2002 (DSPC-C
315).
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Proposició no de llei sobre la negociació amb l’empresa Menta de l’arribada
del cablatge de fibra òptica a la comarca de l’Alt Camp i a la resta de municipis de Catalunya

Proposició no de llei sobre la construcció d’un dofinari al parc aquàtic de
la Pineda, de Vila-seca i Salou (Tarragonès)
Tram. 250-01835/06

Tram. 250-01868/06

Retirada

Rebuig

Retirada en la sessió núm. 34 de la Comissió de Política Territorial, tinguda el dia 10.04.2002 (DSPC-C 315).

Rebutjada per la Comissió Permanent de Legislatura
per a la Societat de la Informació en la sessió núm. 17,
tinguda el dia 10.04.2002 (DSPC-C 316).

Proposició no de llei sobre la negociació amb l’empresa Menta de l’arribada
del cablatge de fibra òptica a Vilafranca del Penedès i la resta de la comarca de l’Alt Penedès

Proposició no de llei sobre l’establiment d’una moratòria en la requalificació del subsector Ruda de la cota 1500
de Vaquèira-Beret

Tram. 250-01859/06

Tram. 250-01877/06

Rebuig

Rebuig

Rebutjada per la Comissió Permanent de Legislatura
per a la Societat de la Informació en la sessió núm. 17,
tinguda el dia 10.04.2002 (DSPC-C 316).

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 34, tinguda el dia 10.04.2002 (DSPC-C
315).

Proposició no de llei sobre la negociació amb l’empresa Menta de l’arribada
del cablatge de fibra òptica a Vilanova
i la Geltrú i la resta de la comarca del
Garraf

Proposició no de llei sobre l’escassedat d’aigua a la conca del riu Òdena
Tram. 250-02037/06

Retirada

Tram. 250-01860/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió Permanent de Legislatura
per a la Societat de la Informació en la sessió núm. 17,
tinguda el dia 10.04.2002 (DSPC-C 316).

Proposició no de llei sobre la negociació amb Telefónica perquè iniciï el procés de reconversió de la tecnologia
rural d’accés cel·lular (TRAC) a una
tecnologia que permeti la transmissió
de dades i la connexió a Internet
Tram. 250-01861/06

Retirada en la sessió núm. 34 de la Comissió de Política Territorial, tinguda el dia 10.04.2002 (DSPC-C
315).

Proposició no de llei sobre l’assignació de personal auxiliar de docència
els instituts d’ensenyament secundari
Tram. 250-02081/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 34, tinguda el dia 11.04.2002 (DSPC-C
321).

Rebuig

Rebutjada per la Comissió Permanent de Legislatura
per a la Societat de la Informació en la sessió núm. 17,
tinguda el dia 10.04.2002 (DSPC-C 316).
2.10.25.
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Proposició no de llei sobre la publicitat
institucional
Tram. 250-02163/06

Proposició no de llei sobre la construcció d’un centre d’educació infantil
i primària a Canet de Mar (Maresme)
Tram. 250-02298/06

Rebuig
Retirada

Rebutjada per la Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local en la sessió núm.
25, tinguda el dia 10.04.2002 (DSPC-C 318).

Proposició no de llei sobre l’embassament de l’Albagés (Garrigues)
Tram. 250-02197/06

Rebuig

Retirada en la sessió núm. 34 de la Comissió de Política Cultural, tinguda el dia 11.04.2002 (DSPC-C 321).

Proposició no de llei sobre l’aprovació
d’un pla d’integració dels centres universitaris adscrits promoguts per l’Administració local a les universitats respectives
Tram. 250-02316/06

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 34, tinguda el dia 10.04.2002 (DSPC-C
315).

Proposició no de llei sobre l’estudi de
l’impacte de les noves sales multicinema en els cinemes anomenats
urbans o de barri

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 34, tinguda el dia 11.04.2002 (DSPC-C
321).

Tram. 250-02214/06

Proposició no de llei sobre les indemnitzacions als afectats per la pesta
porcina clàssica

Retirada

Tram. 250-02365/06

Retirada en la sessió núm. 34 de la Comissió de Política Cultural, tinguda el dia 11.04.2002 (DSPC-C 321).

Proposició no de llei sobre la construcció d’un nou centre d’ensenyament infantil i primari a Cabrils (Maresme)
Tram. 250-02297/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 34 de la Comissió de Política Cultural, tinguda el dia 11.04.2002 (DSPC-C 321).

Retirada

Retirada en la sessió núm. 18 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, tinguda el dia 11.04.2002
(DSPC-C 320).

Proposició no de llei sobre la signatura amb el Ministeri de Ciència i Tecnologia d’un acord marc de coordinació
d’actuacions en matèria de recerca científica, desenvolupament i innovació
tecnològica
Tram. 250-02374/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 17 de la Comissió Permanent de Legislatura per a la Societat de la Informació,
tinguda el dia 10.04.2002 (DSPC-C 316).
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Proposició no de llei sobre l’aplicació
de mesures de mercat al sector porcí
de la comarca d’Osona immobilitzat a
causa de la pesta porcina clàssica

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el finançament, la gestió i la licitació de les
grans infraestructures del transport de
la regió metropolitana de Barcelona

Tram. 250-02404/06

Tram. 302-00216/06

Retirada
Rebuig

Retirada en la sessió núm. 18 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, tinguda el dia 11.04.2002
(DSPC-C 320).

2.15.

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 56,
tinguda el dia 18.04.2002 (DSPC-P 85).

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política relativa a la societat del coneixement, especialment pel que fa a les seves infraestructures

MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el seu propòsit
de capteniment pel que fa als mitjans
de comunicació de titularitat de la Generalitat
Tram. 302-00213/06

Tram. 302-00217/06

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 56,
tinguda el dia 18.04.2002 (DSPC-P 85).

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 56,
tinguda el dia 18.04.2002 (DSPC-P 85).

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre els seus propòsits de capteniment per a evitar la
seva ingerència sistemàtica en la Direcció General de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i en les decisions que aquesta pren

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la indústria farmacèutica i les inversions en aquest
sector
Tram. 302-00220/06

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 56,
tinguda el dia 18.04.2002 (DSPC-P 85).

Tram. 302-00214/06

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 56,
tinguda el dia 18.04.2002 (DSPC-P 85).
Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el model curricular de l’educació secundària obligatòria
Tram. 302-00221/06

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 56,
tinguda el dia 18.04.2002 (DSPC-P 85).
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3.

TRAMITACIONS EN CURS

Projecte de llei de drets reals de garantia
3.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I
ALTRES PROPOSTES DE NORMES

3.01.01.

PROJECTES DE LLEI

Tram. 200-00058/06

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA
Projecte de llei de creació de l’Institut
de desenvolupament de l’Alt Pirineu i
l’Aran
Tram. 200-00057/06

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT I GOVERN LOCAL
La Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 10
d’abril de 2002, d’acord amb l’article 97.1 del Reglament del Parlament, ha nomenat la Ponència per a elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei de creació de
l’Institut de desenvolupament de l’Alt Pirineu i l’Aran
(tram. 200-00057/06) i les esmenes presentades, que
resta constituïda pels membres següents:
Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en
sessió tinguda el dia 11 d’abril de 2002, atès l’acord de
la Mesa i de la Junta de Portaveus del 29 de gener de
2002, d’acord amb l’article 97.1 del Reglament del
Parlament, ha nomenat la Ponència que ha d’elaborar
l’Informe sobre el Projecte de llei de drets reals de garantia (tram. 200-00058/06), que resta constituïda pels
membres següents:
Grup Parlamentari de Convergència i Unió:
Sr. Jaume Camps i Rovira
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi:
Sra. Flora Vilalta i Sospedra
Grup Parlamentari Popular:
Sra. M. Dolors Nadal i Aymerich

Sr. Agustí López i Pla

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya:

Grup Parlamentari Socialistes – Ciutadans pel Canvi:

Sr. Joan Ridao i Martín

Sr. Francesc Xavier Boya i Alós

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds:

Grup Parlamentari Popular:

Sr. Rafael Ribó i Massó

Sr. Josep Maria Fabregat i Vidal
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya:

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2002
La secretària
Carme Porta i Abad

President en funcions
Jaume Farguell i Sitges

Sr. Jordi Ausàs i Coll
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya – Verds
(IC-V):
Sra. Bet Font i Montanyà
Palau del Parlament, 10 d’abril de 2002
El secretari
Joan Ridao i Martí

La presidenta de la Comissió
M. Eugènia Cuenca i Valero

Projecte de llei d’adequació de procediments administratius en relació al
règim de silenci administratiu i al termini de resolució
Tram. 200-00059/06

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ
GENERALITAT I GOVERN LOCAL

DE LA

La Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 10
d’abril de 2002, d’acord amb l’article 97.1 del Reglament del Parlament, ha nomenat la Ponència per a elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei d’adequació de
procediments administratius en relació al règim de silenci administratiu i al termini de resolució (tram. 20000059/06) i les esmenes presentades, que resta constituïda pels membres següents:
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Grup Parlamentari de Convergència i Unió:
Sr. Carles Puigdomènech i Cantó
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi:
Sr. Josep Maria Vallès i Casadevall

Tramitació pel procediment d’urgència

Grup Parlamentari Popular:
Sra. M. Ángeles Esteller i Rueda
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya:
Sr. Joan Ridao i Martín
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds
(IC-V):
Sr. Rafel Ribó i Massó

Sol·licitud: Sr. Ramon Camp i Batalla, juntament amb
27 altres diputats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 41123).
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 16.04.2002.
S’acorda que sigui tramitat pel procediment d’urgència
i que els terminis posteriors al de presentació d’esmenes en la tramitació siguin reduïts a la meitat dels que
són fixats amb caràcter ordinari.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2002
El secretari
Joan Ridao i Martí

La presidenta de la Comissió
M. Eugènia Cuenca i Valero
Projecte de llei modificació de determinats articles de la Llei 10/1994, d’11 de
juliol, de la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra, amb relació a
l’afiliació sindical de les persones
membres del Cos de Mossos d’Esquadra

Projecte de llei sobre un torn especial
de promoció interna del cos auxiliar
administratiu al cos administratiu

Tram. 200-00061/06

Tram. 200-00060/06

Ponència per a elaborar l’Informe

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT I GOVERN LOCAL
La Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 10
d’abril de 2002, d’acord amb l’article 97.1 del Reglament del Parlament, ha nomenat la Ponència per a elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei sobre un torn
especial de promoció interna del cos auxiliar administratiu al cos administratiu (tram. 200-00060/06) i les
esmenes presentades, que resta constituïda pels membres següents:
Grup Parlamentari de Convergència i Unió:
Sra. M. Eugènia Cuenca i Valero
Grup Parlamentari Socialistes – Ciutadans pel Canvi:

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA
La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en
sessió tinguda el dia 11 d’abril de 2002, atès l’acord de
la Mesa i de la Junta de Portaveus del 19 de febrer de
2002, d’acord amb l’article 97.1 del Reglament del
Parlament, ha nomenat la Ponència que ha d’elaborar
l’Informe sobre el Projecte de llei modificació de determinats articles de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, amb
relació a l’afiliació sindical de les persones membres
del Cos de Mossos d’Esquadra (tram. 200-00061/06),
que resta constituïda pels membres següents:
Grup Parlamentari de Convergència i Unió:
Sr. Josep Micaló i Aliu
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi:

Sr. Josep Maria Rañé i Blasco

Sr. David Pérez Ibáñez

Grup Parlamentari Popular:
Sr. Daniel Sirera i Bellés

Grup Parlamentari Popular:

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya:

Sr. Daniel Sirera i Bellés

Sr. Joan Ridao i Martín

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya:

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya – Verds
(IC-V):

Sr. Joan Ridao i Martín

Sr. Rafel Ribó i Massó

Sr. Rafael Ribó i Massó

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2002
El secretari
Joan Ridao i Martí

La presidenta de la Comissió
M. Eugènia Cuenca i Valero

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds:
Palau del Parlament, 11 d’abril de 2002
La secretària
Carme Porta i Abad
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3.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I
ALTRES PROPOSTES DE NORMES

3.01.02.

PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició no de llei sobre la reparació dels efectes de les nevades a les
carreteres
Tram. 250-02370/06

Proposició de llei de modificació dels
articles 81, 82 i 83 de la Llei 13/1989, de
14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
Tram. 202-00136/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 17.04.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA
I UNIÓ (REG. 38977)

Presa en consideració

El Ple del Parlament ha acordat de prendre-la en consideració, en la sessió núm. , tinguda el dia 17.04.2002
(DSPC-P ).

3.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reparar la senyalització de les carreteres
afectades per les nevades del passat mes de desembre,
especialment d’aquelles comarques que són més proclius a la conducció en situacions d’escassa visibilitat
degudes a la boira persistent, dins del conjunt d’actuacions previstes als contractes de manteniment de la
senyalització.»

Proposició no de llei sobre la revisió i
la modificació de la senyalització a la
carretera C-25 o Eix Transversal per tal
de millorar-ne la seguretat

Proposició no de llei sobre el millorament de la carretera d’Avinyonet de
Puigventós - Vilanant - Cistella - Terrades (Alt Empordà)

Tram. 250-02367/06

Tram. 250-02371/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 17.04.02

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 17.04.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA
I UNIÓ (REG. 39284)
APARTAT 2

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA
I UNIÓ (REG. 38976)

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

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

1

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a estudiar el desdoblament de l’Eix Transversal en els
trams on sigui necessari per millorar-ne la seguretat
viària.»

1

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions oportunes davant de la Diputació de Girona per tal de milorar el ferm, si s’escau,
de la carretera GIP-5101 a la comarca de l’Alt Empordà.»
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Proposició no de llei sobre l’increment
de la dotació dels efectius de personal
d’inspecció de l’Agència Catalana de
l’Aigua a les terres de l’Ebre

Proposició no de llei sobre la gestió de
l’aeroport del Prat, a Barcelona

Tram. 250-02387/06

Esmenes presentades

Tram. 250-02391/06

Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 17.04.02

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 17.04.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA
I UNIÓ (REG. 38967)

1

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA
I UNIÓ (REG. 38965)
APARTAT 1

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

1

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a què, en el termini més breu possible i atesa la urgència de les funcions administratives a realitzar, incrementi la coordinació entre les diferents efectius de personal d’inspecció que actuen a les Terres de l’Ebre i a
Lleida, amb la finalitat de millorar l’eficàcia dels serveis de vigilància, control, inspecció i de policia que
s’exerceix als rius i rieres i els seus afluents de la part
catalana de la conca hidrogràfica de l’Ebre.»

«Desenvolupar les actuacions necessàries que permetin l’exercici de la competència del Govern català en
les terminals de càrrega en matèria de transport i la
creació amb posterioritat d’una empresa que gestioni
el centre de càrrega de l’aeroport.»

APARTAT 2

2
Proposició no de llei sobre l’adequació
del servei ferroviari Igualada-Barcelona
Tram. 250-02390/06

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

ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«Demanar al Govern de l’Estat l’establiment d’un horari permanent del PIF (Puesto de inspección
fronterizo).»

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 17.04.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA
I UNIÓ (REG. 39457)
APARTAT 1

1

Proposició no de llei sobre la construcció d’un aparcament subterrani a
l’Hort de Can Compte, a Centelles
(Osona)

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

Tram. 250-02396/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 17.04.02

«Dur a terme durant el període de vigència del Pla de
Transports de Viatgers de Catalunya (2002-2005), les
inversions a la línia Martorell-Igualada necessàries
per assolir una freqüència de dos trens per hora i sentit.»

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE SOCIALISTES CIUTADANS PEL CANVI (REG. 38170)
APARTAT 1

1

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de Socialistes - Ciutadans pel Canvi

«1. Col·laborar econòmicament i tècnica en el procés
de redacció i execució del projecte de restauració i rehabilitació del nucli històric i centre comercial del
municipi de Centelles, amb la inclusió d’un aparcament subterrani a l’Hort de Can Compte.»
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ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA
I UNIÓ (REG. 39458)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a participar, juntament amb l’Ajuntament de Centelles,
en l’elaboració del projecte per a la construcció d’un
aparcament subterrani a l’Hort de Can Compte, quan
s’hagi dut a terme la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana que el faci possible.»

Proposició no de llei sobre les repercussions de la construcció de la variant de la carretera C-243 de Martorell
(Baix Llobregat) a Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 250-02397/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 17.04.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES CIUTADANS PEL CANVI (REG. 38983)

1

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:
1. Reconsiderar l’anomenat tram «J» de la variant de
la carretera C-243 de Martorell a Sant Sadurní d’Anoia, que afecta al nucli urbà de Martorell, i estudiar totes les alternatives possibles. En concret, pel que fa la
perllongació de l’anomenat tobogan a partir de la seva
connexió amb la carretera B-224, mitjançant la construcció i connexió del Cinturó Oest amb la Ronda de
SEAT.
2. Realitzar el projecte –ja instat pel Parlament en data
28/02/01 i que ho fou de forma unànime en sessió
d’aquesta mateixa Comissió de Política Territorial i
Obres Públiques–, del Diamant-Rotonda o accés
paral·lel, que permeti el desviament de vehicles des de
la carretera B-224 fins a l’autovia del Llobregat, passant per o al costat de l’actual ramal d’accés de l’Autopista A-7 a l’N-2.

del projecte de la nova carretera en el tram Gelida Sant Sadurní d’Anoia, a l’acabament del procés de
debat i d’aprovació de l’esmentat Pla Especial.»
ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ (REG. 39129)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:
1r. Reconsiderar l’anomenat tram «J» de la variant de
la carretera C-243 de Martorell a Sant Sadurní d’Anoia que afecta al nucli urbà de Martorell, i a estudiar
totes les alternatives possibles. En concret, la prolongació de l’anomenat «tobogan» a partir de la seva
connexió amb la carretera B-224, mitjançant la construcció i connexió del Cinturó Oest amb la Ronda de
SEAT.
2n. Realitzar el projecte –ja instat pel Parlament en
data 28/02/01 i que ho fou de forma unànime en sessió
d’aquesta mateixa Comissió de Política Territorial i
Obres Públiques–, del Diamant-Rotonda o accés
paral·lel, que permeti el desviament de vehicles des de
la carretera B-224 fins a l’autovia del Llobregat passant pel –o al costat de l’actual– ramal d’accés de
l’autopista A-7 a la N-2.
3r. Gestionar davant el Ministerio de Fomento, la sol·licitud de la prolongació del Quart Cinturó des
d’Abrera a la carretera B-224 (ja previst i acceptat en
els plantejaments municipals) com una solució definitiva per a la descongestió de l’actual trànsit de més de
20.000 vehicles diaris d’aquesta zona.
4t. Elaborar un Pla Especial o Director de protecció de
l’entorn de la nova carretera, des de la zona del «tobogan» de la C-243 fins a Sant Sadurní d’Anoia, d’acord
amb els ajuntaments afectats.
5è. Vincular la tramitació del projecte de la nova carretera en el tram Gelida - Sant Sadurní d’Anoia, a
l’acabament del procés de debat i d’aprovació de l’esmentat Pla Especial.»

3. Gestionar davant el Ministeri de Foment, la sol·licitud de la perllongació del Quart Cinturó des
d’Abrera a la Carretera B-224 (ja previst i acceptat en
els plantejaments municipals) com una solució definitiva per a la descongestió de l’actual trànsit de més de
20.000 vehicles diaris d’aquesta zona.
4. Elaborar un Pla Especial o Director de protecció de
l’entorn de la nova carretera, des de la zona del tobogan de la C-243 fins a Sant Sadurní d’Anoia, d’acord
amb els ajuntaments afectats. 5. Vincular la tramitació
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necessàries per possibilitar l’execució d’un nou pont
sobre la riera de Merlès al terme municipal de Borredà (Berguedà).»
Proposició no de llei sobre el millorament del servei nocturn de transport
públic al Maresme
Tram. 250-02400/06

Proposició no de llei sobre la transformació en carretera del camí rural que
uneix la carretera BV-1031 a Prats de
Rei (Anoia) amb la C-25 a Aguilar de
Segarra (Bages)

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 17.04.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES CIUTADANS PEL CANVI (REG. 38169)

Tram. 250-02421/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 17.04.02

APARTAT 1

1

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

«1. Realitzar un estudi sobre la demanda de transport
nocturn entre Barcelona i els municipis compresos entre Santa Susanna i Blanes, i si d’aquest estudi se’n
determina la necessitat, posar en marxa una nova línia
de transport nocturn entre Blanes i Barcelona.»
ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA
I UNIÓ (REG. 39130)

1

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

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ (REG. 39273)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a demanar a la Diputació de Barcelona, com organisme gestor de la xarxa de carreteres locals, que redacti el projecte executiu de transformació de l’actual camí
rural que uneix la carretera BV-1031 a Prats del Rei
(Anoia) amb la C-25, passant pel nucli de les Coromines, pertanyent al municipi d’Aguilar de Segarra (Bages), en carretera i a executar-lo en el termini màxim
de 18 mesos, des de l’aprovació de la present iniciativa.»

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar en el termini de tres mesos, una proposta concreta
per a ampliar el servei de transport públic nocturn per
carretera a un àrea d’influència de setanta quilòmetres
de Barcelona.»

Proposició no de llei sobre la reducció
de l’impacte ambiental negatiu dels
runams salins al Bages
Tram. 250-02422/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 17.04.02

Proposició no de llei sobre la restauració del pont de Roma, a Borredà (Berguedà)

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ (REG. 38954)

Tram. 250-02413/06

1

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 17.04.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ (REG. 38960)

1

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

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a presentar davant la Cambra un informe on s’especifiquin les accions endegades per reduir l’impacte ambiental dels runams salins a la comarca del Bages.»

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a establir en el marc del nou Pla Comarcal de
Muntanya del Berguedà 2001-2005, si s’acorda amb el
Consell Comarcal i aquest defineix aquesta obra com
a prioritària, les determinacions financeres i de gestió
3.10.25.
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Proposició no de llei sobre el llit de la
riera de Repiaix de Breda (Selva)

Proposició no de llei sobre la remodelació del revolt «de la mort» a la
carretera C-16, a l’altura de Cercs
(Berguedà)

Tram. 250-02431/06

Esmenes presentades

Tram. 250-02452/06

Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 17.04.02

Esmenes presentades

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ (REG. 38951)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a què, fent ús de les competències que li són
pròpies en matèria de conservació de la natura, gestió
i sanejament d’aigües residuals i obres públiques,
prengui les mesures oportunes per tal de garantir la
preservació dels l’eco-sistemes fluvials i, en especial,
el de la riera de Breda.»

Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 17.04.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ (REG. 39918)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a portar a terme l’actuació corresponent a l’eixamplament puntual de la plataforma de la C-16 al P.K.
104’300 a l’alçada del terme municipal de Cercs, en el
termini més curt possible.»

Proposició no de llei sobre el projecte
de construcció de la variant de
Dosrius (Maresme), BV-501, des de
Can Tarau fins al Pla dels Gitanos

Proposició no de llei sobre el millorament i la restauració ecològica del riu
Mediona-Bitlles
Tram. 250-02453/06

Tram. 250-02451/06

Esmenes presentades

Esmenes presentades

Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 17.04.02

Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 17.04.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ (REG. 39919)
APARTAT 1

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ (REG. 40107)
APARTAT 1

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

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

1

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a redactar l’estudi informatiu de la Variant de la carretera B-510 en el tram corresponent a Dosrius, des del
pont sobre la Riera de Rials fins al límit del casc urbà.»

APARTAT 2

2

1

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:
1. Desenvolupar en el termini màxim d’un any la “Planificació de l’Espai Fluvial de les Conques del Baix
Llobregat i Anoia” fent referència expressa al riu de
Bitlles i la Riera de Mediona des de Sant Joan de
Mediona.»

ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«Programar l’execució de les obres un cop fets els tràmits normatius previs, i d’acord amb les disponibilitats
pressupostàries d’aquest Departament.»
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APARTAT 2

2

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ (REG. 39917)
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

1

«2. L’esmentat Pla haurà d’incloure aspectes hidrològics, hidràulics, geomorfològics i, en la vessant ambiental, es farà una amplia diagnosi des de diversos
punts de vista (qualitat de l’aigua, estat dels boscos de
ribera, condicions morfològiques, corredors biològics,
etc.) amb l’objectiu de formular els corresponents programes de mesures correctores.»

«El Parlament de Catalunya insta a impulsar l’actuació corresponent al projecte constructiu de la Ronda
Nord de Granollers, dins de la qual s’inclou la nova
ordenació de l’accés a Canovelles des de la C-17.»

Proposició no de llei sobre la situació
de manca de recursos humans del Jutjat de Primera Instància i Instrucció
número 1 de Mataró (Maresme)

Proposició no de llei sobre la retirada
del projecte de construcció del col·lector d’aigües residuals de Breda
(Selva)

Tram. 250-02460/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CJD, del
17.04.2002

Tram. 250-02454/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 17.04.02

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 40104)

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ (REG. 40106)

1

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

«Dels punts 1 i 3 de la Proposició no de Llei.»

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern –en la
mesura de les competències que té atribuïdes en matèria de justícia– a continuar duent a terme actuacions
per tal de pal·liar el volum de feina del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Mataró i, en concret, a continuar dotant aquest òrgan judicial de personal de reforç en la mateixa línia que s’ha seguit fins
ara.»

Proposició no de llei sobre l’accés a
Canovelles (Vallès Oriental) des de la
C-17
Tram. 250-02455/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 17.04.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES CIUTADANS PEL CANVI (REG. 38981)

1

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

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

«El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a:
1. Iniciar les obres de la Ronda Nord, en el seu tram a
Canovelles, per tal d’eliminar el perill d’accés des de
la carretera C-17 a Canovelles.
2. Millorar, de forma urgent, la senyalització de l’esmentat accés, tant des de la C-17 com a la incorporació a la mateixa des de la carretra BV 1439.»
3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

Llista BOPC

Núm. 286

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

22 d’abril de 2002
41

Proposició no de llei sobre l’acolliment
familiar d’infants d’entre 14 i 17 anys
que hagin comès delictes

Proposició no de llei sobre la inclusió
en el Pla d’espais d’interès natural
(PEIN) de l’espai delimitat per la conca
del riu Mogent comprès en els termes
municipals de Llinars del Vallès, la
Roca del Vallès, Vilanova del Vallès i
Montornès del Vallès (Vallès Oriental)

Tram. 250-02461/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CJD, del
17.04.2002

Tram. 250-02470/06

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 40103)

Esmenes presentades

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

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES CIUTADANS PEL CANVI (REG. 39445)

1

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a executar el Programa de convivència amb una altra
persona, família o grup educatiu per a menors d’entre
14 i 17 anys que hagin estat sancionats al compliment
d’aquesta mesura, prevista a l’article 7 de la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, de responsabilitat penal
dels menors, en virtut de resolució judicial ferma i amb
el consentiment explícit tant del menor com de la família biològica.»

Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 17.04.02

1

«...Govern de la Generalitat a col·laborar amb els municipis afectats en la redacció d’un Pla Especial de
preservació de l’espai fluvial del riu Mogent.»
ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ (REG. 40099)

1
Proposició no de llei sobre les barreres laterals de les carreteres
Tram. 250-02465/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 17.04.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ (REG. 39916)

1

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a estudiar les característiques ecològiques,
socials, territorials i urbanístiques de l’espai delimitat
per la conca del riu Mogent comprès en els termes
municipals de Llinars del Vallès, la Roca del Vallès,
Vilanova del Vallès i Montornès del Vallès (Vallès Oriental), amb la finalitat d’avaluar la seva inclusió al Pla
d’espais d’interès natural.»

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a instal·lar les empares de secció “C” o tubulars en
totes les actuacions de nova construcció o reparació en
les carreteres de la xarxa viària gestionada per la Generalitat de Catalunya.»
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Proposició no de llei sobre el millorament del servei d’autobusos entre Argentona (Maresme) i la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra
(UAB)

Proposició no de llei sobre la subscripció d’un conveni entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el Ministeri de Foment per al
desenvolupament del «Plan de
vivienda 2002-2005»

Tram. 250-02471/06

Tram. 250-02481/06

Esmenes presentades
Esmenes presentades

Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 17.04.02

Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 17.04.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ (REG. 40098)

1

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 39834)

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

1

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a facilitar el desplaçament dels estudiants de
la UAB d’Argentona (Maresme) cap a Bellaterra en les
condicions més adients segons la demanda existent.»

Proposició no de llei sobre la realització d’un estudi per a la construcció
d’una nova sortida a la carretera C-31,
a l’altura de Badalona (Barcelonès)
Tram. 250-02472/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 17.04.02

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a subscriure a través del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, un conveni amb el Ministeri de Foment per tal de desenvolupar i donar efectivitat
al contingut del Pla estatal de l’habitatge 2002-2005,
de manera que l’acord final comporti:
a) L’increment efectiu del nombre d’actuacions protegides a Catalunya respecte el període de vigència del
pla estatal anterior.
b) La plena execució dels recursos pressupostaris destinats al compliment del pla per part del Departament
de Política Territorial i Obres Públiques i el Ministeri
de Foment.

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ (REG. 39912)

c) La introducció de mesures de finançament específiques i immediates destinades a fomentar a Catalunya
la construcció d’habitatges en règims protegits de lloguer i propietat.

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

d) L’atenció preferent a les actuacions en matèria de
creació de sòl urbanitzat, reforma interior de barris,
rehabilitació i patologies estructurals dels habitatges.

1

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a analitzar abans de finalitzar l’any 2002 la
viabilitat tècnica de la construcció d’una nova sortida
a la C-31 pels vehicles procedents de Mataró a l’alçada de l’avinguda Caritg de Badalona, tenint en compte
la normativa vigent pel que fa a les distàncies mínimes
entre accessos a una autopista.»

e) L’avaluació anual del grau de compliment del conveni, informant-ne al Parlament de Catalunya dels resultats.»
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Proposició no de llei sobre la pluralitat
d’opinions en els debats dels mitjans
de comunicació

Proposició no de llei sobre el projecte
d’ampliació del CEIP Ferrer i Guàrdia
de Granollers (Vallès Oriental)

Tram. 250-02484/06

Tram. 250-02488/06

Esmenes presentades

Esmenes presentades

Admissió a tràmit: Mesa CCRTV, 17.04.2002

Admissió a tràmit: Mesa CPC del 17.04.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 40546)

1

ESMENA NÚM. 1
De modificació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya insta a la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a continuar impulsant,
d’acord amb els principis del Contracte programa, que
els mitjans de comunicació...»

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 40943)

1

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a habilitar els mecanismes necessaris per encarregar la
redacció del projecte constructiu de l’ampliació del
Col·legi d’Educació Infantil i Primària Ferrer i Guàrdia, de Granollers, durant l’exercici 2002.»

Proposició no de llei sobre la cobertura informativa especial que els mitjans
de comunicació que integren la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió han
de donar als acords adoptats pel Parlament de Catalunya

Proposició no de llei sobre la prohibició de l’ús dels perdigons amb plom
Tram. 250-02489/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 17.04.02

Tram. 250-02485/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CCRTV, 17.04.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 40545)

1

ESMENA NÚM. 1
De modificació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya insta a la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió que els mitjans de comunicació que l’integren, d’acord amb els principis del
Contracte programa, donin especial cobertura informativa als acords adoptats pel Parlament...»

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

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ (REG. 40544)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Vetllar pel compliment del Reial Decret 581/2001,
que estableix la prohibició de tinença i ús de munició
amb plom per a l’exercici de la caça i tir esportiu en
determinades zones humides des de l’1 d’octubre de
2001.
2. Elaborar un Pla per a l’ampliació de l’aplicació de
l’esmentat Reial Decret a les zones humides que estiguin afectades per la presència plom.»
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Proposició no de llei sobre el manteniment del cicle formatiu en grau superior en Administració i Finances en l’Institut d’Ensenyament Secundari de Sant
Feliu de Guíxols (Baix Empordà)
Tram. 250-02492/06

Catalunya en altres administracions públiques. el tribunal qualificador valorarà aquest mèrit d’acord amb
l’adequació de l’experiència professional acreditada al
contingut funcional que la Llei 5/1994, de 4 de maig,
atribueix al cos de bombers de la Generalitat de Catalunya.»

APARTAT 2

Esmenes presentades

2

Admissió a tràmit: Mesa CPC del 17.04.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 40844)

ESMENA NÚM. 2
De supressió
G. P. de Convergència i Unió

De tot el text de l’apartat.

APARTAT 1

1

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

Proposició no de llei sobre l’ensenyament del català fora dels territoris de
parla catalana
Tram. 250-02495/06

De tot el text de l’apartat 1

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CPC del 17.04.2002

APARTAT 2

1

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 40843)
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

1

«Estudiar la implantació de nous cicles formatius a la
comarca del Baix Empordà, en funció tant de les necessitats de l’entorn com del nombre d’alumnes.»

Proposició no de llei sobre la valoració
del temps de serveis prestats com a
bomber d’AENA en les convocatòries
per a proveir places de bombers de la
Generalitat de Catalunya
Tram. 250-02493/06

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a proposar a la Comunitat Autònoma de Madrid la formalització d’un conveni específic amb l’objecte de què en determinats centres docents i
institucions culturals de Madrid sigui possible, tant la
implantació d’una oferta educativa de llengua i cultura
catalana adaptada al currículum de cada edat, com la
promoció d’aquesta oferta, com a activitat extraescolar
i fora de l’horari lectiu, amb la col·laboració d’associacions de mares i pares d’alumnes residents a Madrid
o d’altres institucions o entitats d’ambdues comunitats.»

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CJD, del
17.04.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 40609)
APARTAT 1

1

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

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

«1. Tenir en consideració, en les convocatòries per a
proveir places pel cos de bombers de la Generalitat de
Catalunya, en la seva escala bàsica, l’experiència acreditada pels aspirants en el desenvolupament de funcions pròpies del cos de bombers de la Generalitat de
3.10.25.
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Proposició no de llei sobre la necessitat de prendre mesures de caràcter laboral per a garantir els llocs de treball
de la planta de Lear Corporation a Cervera (Segarra)
Tram. 250-02499/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del
17.04.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 40543)

1

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

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern, pel que
fa a l’empresa Lear Corporation, a reforçar les converses amb la mesa de negociació per tal de trobar un pla
de viabilitat de la planta que l’empresa té a Cervera
(Segarra), per a defensar el màxim nombre de llocs de
treball i que permeti la reorientació cap a una producció de més valor afegit i no basada en el baix cost de la
mà d’obra.

da per representants del Govern de la Generalitat, de
la Diputació de Lleida, de l’Ajuntament de Cervera,
dels sindicats Unió General de Treballadors i Comissions Obreres i de les Cambres de Comerç de Lleida i
de Tàrrega, entre altres.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar, a la Segarra i a les comarques veïnes, les mesures
destinades a la creació d’ocupació i de noves empreses
com a instrument eficient de desenvolupament econòmic:
a) Incrementar les dotacions econòmiques pròpies –i
negociar amb el Govern de l’Estat un augment–, destinades als col·lectius en situació de risc d’exclusió laboral.
b) Incrementar les dotacions econòmiques pròpies –i
negociar amb el Govern de l’Estat un augment–, destinades als contractes d’inserció laboral.
c) Fomentar l’ocupació, amb els corresponents nivells
formatius per a les persones més grans de quarantacinc anys.
d) Reforçar els programes d’integració social, d’ajut
familiar i altres de similars per reduir l’impacte de l’increment de l’atur, i adaptar els recursos econòmics i
l’estructura de serveis a un increment de la demanda
d’ajuts familiars.»

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, en el termini de sis mesos, i a promoure un programa de dinamització econòmica de la Segarra i les altres comarques veïnes dirigit a:

Proposició no de llei sobre la reorientació de la planta de l’empresa Lear
Corporation a Cervera i el desenvolupament d’un Pla estratègic de promoció i reindustrialització de la Segarra

a) Reforçar el teixit econòmic i, per extensió, el nivell
d’ocupació de la zona tot promovent el desenvolupament de les potencialitats endògenes que té.
b) Avançar en la diversificació de l’activitat econòmica i productiva de la zona, enfortint el sector de serveis,
especialment els relacionats amb les persones i les
empreses, i també en l’àmbit del turisme d’interior.
c) Fomentar la formació tècnica i professional, la qualitat i la quantitat dels serveis i els subministraments i
les infraestructures de la zona, especialment pel que fa
a la promoció de sòl industrial mitjançant la participació de l’Institut Català del Sòl.
d) Millorar el nivell d’equipament tecnològic de la
comarca per crear les condicions de desenvolupament
d’activitats de més valor afegit i, consegüentment, més
resistents a les oscil·lacions dels cicles econòmics.
e) Afavorir, paral·lelament, la capacitat d’adaptar-se de
les persones sense feina als canvis en l’activitat que es
vol promoure.
3. El programa a què fa referència l’apartat 2 s’ha de
dotar amb els recursos públics previstos en el pressupost aprovat per aquest Parlament i s’ha de desenvolupar, quan s’escaigui, en coordinació amb les altres
administracions, i els agents socials i econòmics del
territori. L’ens de coordinació ha d’ésser la Taula per
a la reindustrialització de les Terres de Lleida, forma-

Tram. 250-02500/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CIE, 17.04.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 40542)

1

ESMENA NÚM. 1
De modificació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern, pel que
fa a l’empresa Lear Corporation, a reforçar les converses amb la mesa de negociació per tal de trobar un
pla de viabilitat de la planta que l’empresa té a Cervera (Segarra), per a defensar el màxim nombre de llocs
de treball i que permeti la reorientació cap a una producció de més valor afegit i no basada en el baix cost
de la mà d’obra.
»2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, en el termini de sis mesos, i a promoure un programa de dinamització econòmica de la Segarra i les
altres comarques veïnes dirigit a:
»a) Reforçar el teixit econòmic i, per extensió, el nivell
d’ocupació de la zona tot promovent el desenvolupa3.10.25.
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ment de les potencialitats endògenes que té.
»b) Avançar en la diversificació de l’activitat econòmica i productiva de la zona, enfortint el sector de serveis, especialment els relacionats amb les persones i
les empreses, i també en l’àmbit del turisme d’interior.

Proposició no de llei sobre la rehabilitació de la sala polivalent de Vallbona
de les Monges (Urgell)

»c) Fomentar la formació tècnica i professional, la
qualitat i la quantitat dels serveis i els subministraments i les infrastructures de la zona, especialment pel
que fa a la promoció de sòl industrial mitjançant la
participació de l’Institut Català del Sòl.
»d) Millorar el nivell d’equipament tecnològic de la
comarca per crear les condicions de desenvolupament
d’activitats de més valor afegit i, consegüentment, més
resistents a les oscil·lacions dels cicles econòmics.
»e) Afavorir, paral·lelament, la capacitat d’adaptar-se
de les persones sense feina als canvis en l’activitat que
es vol promoure.
»3. El programa a què fa referència l’apartat 2 s’ha de
dotar amb els recursos públics previstos en el pressupost aprovat per aquest Parlament i s’ha de desenvolupar, quan s’escaigui, en coordinació amb les altres
administracions, i els agents socials i econòmics del
territori. L’ens de coordinació ha d’ésser la Taula per
a la reindustrialització de les Terres de Lleida, formada per representants del Govern de la Generalitat, de
la Diputació de Lleida, de l’Ajuntament de Cervera,
dels sindicats Unió General de Treballadors i Comissions Obreres i de les Cambres de Comerç de Lleida i
de Tàrrega, entre altres.

Tram. 250-02501/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CPC del 15.04.2002

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 40541)

1

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a
terme les actuacions necessàries per a prioritzar la
rehabilitació de la sala polivalent del municipi de
Vallbona de les Monges (Urgell), d’acord amb la convocatòria corresponent de concurs públic per a la concessió de subvencions per a equipaments.»

Proposició no de llei sobre la reordenació i el millorament del passeig central, els jardins i els aparcaments de
l’avinguda Montesquiu, de Vallbona de
les Monges (Urgell)

»4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar, a la Segarra i a les comarques veïnes, les mesures
destinades a la creació d’ocupació i de noves empreses com a instrument eficient de desenvolupament econòmic:
»a) Incrementar les dotacions econòmiques pròpies
–i negociar amb el Govern de l’ Estat un augment–,
destinades als col·lectius en situació de risc d’exclusió
laboral.

Tram. 250-02502/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 17.04.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ (REG. 40540)

»b) Incrementar les dotacions econòmiques pròpies
–i negociar amb el Govern de l’Estat un augment–,
destinades als contractes d’inserció laboral.
»c) Fomentar l’ocupació, amb els corresponents nivells
formatius per a les persones més grans de quarantacinc anys.
»d) Reforçar els programes d’integració social, d’ajut
familiar i altres de similars per reduir l’increment de
l’atur, i adaptar els recursos econòmics i l’estructura
de serveis a un increment de la demanda d’ajuts familiars.»

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

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a escoltar les al·legacions que pugui presentar l’Ajuntament de Vallbona a l’anualitat del 2003 del Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya, per tal d’incloure-hi
les obres de millora del passeig central, els jardins i els
aparcaments de l’avinguda Montesquiu d’aquest municipi.»

3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

Llista BOPC

Núm. 286

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

22 d’abril de 2002
47

Proposició no de llei sobre la rehabilitació i el millorament de les instal·lacions de la pista esportiva de
Vallbona de les Monges (Urgell)

Proposició no de llei sobre la restauració de l’església de Sant Miquel de
Cruïlles, a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura (Baix Empordà)

Tram. 250-02503/06

Tram. 250-02506/06

Esmenes presentades

Esmenes presentades

Admissió a tràmit: Mesa CPC del 15.04.2002

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 40539)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a escoltar les al·legacions que pugui presentar l’Ajuntament de Vallbona a l’anualitat del 2003 del Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya, per tal d’incloure-hi
les obres de rehabilitació i millora de les instal·lacions
de la pista esportiva d’aquest municipi, així com els
seus equipaments i els jardins annexos»

Admissió a tràmit: Mesa CPC de l’ 11.04.2002

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 40538)

1

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

De tot el text de la Proposició

Proposició no de llei sobre la millora
de les comunicacions transversals
entre les comarques de l’Alt Pirineu
català i la resta de Catalunya, Espanya
i Europa
Tram. 250-02508/06

Proposició no de llei sobre l’increment
del recolzament a la Taula de Grups
d’Ajuda Mútua i de Promoció de la Salut

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 17.04.02

Tram. 250-02504/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del
17.04.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 40608)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a dur a terme les accions necessàries per tal de donar
suport a les activitats de les entitats presents a la Taula de Grups d’Ajuda Mútua i de Promoció de la Salut,
a tot el territori català, en la línia de les subvencions i
el suport que actualment ja desenvolupen les Conselleries de Sanitat i Benestar Social.»

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ (REG. 40537)
APARTAT 1

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a proposar davant la Unió Europea i per la seva inclusió a les comunicacions transfrontereres previstes en el
Llibre Blanc del Transport, la comunicació viària entre Espanya i França a través de Puigcerdà.»

APARTAT 2

2

ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a portar a terme les gestions oportunes davant el Ministeri de Foment per tal de contemplar la construcció
del túnel de Toses en el marc d’un projecte global de
comunicació per carretera de la Cerdanya amb el Ripollès i Osona.»
3.10.25.
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APARTAT 5

3

ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

Proposició no de llei sobre la millora
de les normes de seguretat i la delimitació de les responsabilitats en la
pràctica de l’esquí

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a establir la necessitat del desdoblament de la C-17
fins al Ripollès d’acord amb l’evolució del trànsit.»

Tram. 250-02510/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CPC del 17.04.2002

APARTAT 6

4

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 40842)

ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a portar a terme les gestions oportunes davant el Ministeri de Foment per tal d’establir per al túnel de Toses la funció de comunicació entre la Cerdanya i el
Ripollès per carretera.»

1

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

De tot el text de la Proposició

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

Proposició no de llei sobre la construcció d’un nou centre d’ensenyament a Pacs (Alt Penedès)

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CPC del 15.04.2002

Tram. 250-02509/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CPC del 15.04.2002

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 40536)

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 40607)
APARTAT 1

1

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

De tot el text de la Proposició

1

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

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 40614)

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:
1. Iniciar els estudis per a la redacció del projecte d’un
nou equipament escolar al municipi de Pacs (Alt Penedès), en funció de la demanda d’escolarització
d’aquest municipi.»

APARTAT 2

2

ESMENA NÚM. 2
De supressió
G. P. de Convergència i Unió

De l’apartat 2

1

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1.- Elaborar d’acord amb Federació Catalana d’esports d’hivern i els clubs esportius un Pla per a l’impuls de l’esquí alpí de competició, que inclogui mesures de suport i finançament públic a fi de consolidar i
impulsar els equips d’entrenament, avui sustentats pels
clubs i la Federació.
Aquest pla tindrà en compte les condicions tècniques,
esportives i educatives dels joves seleccionats,…»
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2

ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«2.- Promoure i fer les gestions oportunes amb la Federació Catalana d’esports d’hivern per tal d’aconseguir el reconeixement internacional de la Selecció
Nacional Catalana d’Esquí Alpí.»

Proposició no de llei sobre la creació
d’un fons de productes en Internet vinculat al desenvolupament dels continguts dels arxius de Catalunya
Tram. 250-02513/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CPC del 15.04.2002

Proposició no de llei sobre l’impuls de
l’esquí de fons de competició
Tram. 250-02512/06

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 40534)
APARTAT 1

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CPC del 15.04.2002

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 40535)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1

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

De tot el text de la Proposició
ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI
D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 40613)

1

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a elaborar i executar, d’acord amb Federació
catalana d’esports d’hivern, un Pla per a l’impuls de
l’esquí de fons de competició que inclogui mesures de
suport i finançament públic amb una dotació no inferior a 25.000 euro per als primers quatre anys d’execució i que iniciï un treball de selecció d’esportistes en
l’esquí de fons a fi de consolidar equips d’entrenament
en les comarques que tinguin les millors condicions per
a la pràctica d’aquest esport.
Aquest pla tindrà en compte les condicions tècniques,
esportives i educatives dels joves seleccionats,...

Estudiar, conjuntament amb totes les administracions
públiques de Catalunya, la creació d’un Fons de productes a internet vinculat al desenvolupament dels continguts dels arxius de Catalunya a fi d’ampliar la informació actualment disponible a internet»

APARTAT 2

2

ESMENA NÚM. 2
De supressió
G. P. de Convergència i Unió

De l’apartat 2

APARTAT 3

3

ESMENA NÚM. 3
De supressió
G. P. de Convergència i Unió

De l’apartat 3
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APARTAT 3

Proposició no de llei sobre la creació
d’un fons de productes en Internet vinculat al desenvolupament de l’oferta
cultural dels museus de Catalunya
Tram. 250-02514/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CPC del 15.04.2002

3

ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«Dotar econòmicament amb càrrec al pressupost del
2003 del Departament de Cultura el desenvolupament
i l’execució del projecte, tant pel que fa al disseny tecnològic com dels canvis en l’organització i documentació que es requereixi en cadascun dels museus per
l’èxit del projecte»

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 40533)

1

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

Proposició no de llei sobre el decret
31/2002, pel qual s’estableix el règim
d’admissió d’alumnat als centres docents

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar facilitant la cerca, la consulta i l’accés als museus
a través de les noves tecnologies de la informació, a fi
de millorar l’oferta cultural dels museus de Catalunya.»
ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 40610)
APARTAT 1

1

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

Tram. 250-02517/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CPC del 15.04.2002

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 40532)

1

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

De tot el text de la Proposició

«Elaborar i presentar al Parlament de Catalunya, en el
termini de quatre mesos, un projecte de llei de modificació de la llei de Museus per tal d’incloure-hi la regulació de la difusió dels fons dels museus de Catalunya
amb finalitats informatives, de consulta i de recerca, i
coordinar a través d’un únic òrgan depenent del Departament de Cultura, el disseny i la creació d’un sistema de dades accessible homogeni a través d’Internet
de tots els fons dels museus, com a mínim pel que fa als
museus de titularitat de les administracions públiques»

Proposició no de llei sobre la construcció immediata d’una escola d’ensenyament primari i sobre la previsió
d’una altra escola a Lliçà d’Amunt (Vallès Oriental)
Tram. 250-02518/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CPC del 17.04.2002

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 40949)

APARTAT 2

2

ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«Iniciar el desenvolupament, abans de la finalització
de l’any 2002, d’aquest sistema de dades dels fons
museístic»

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a encarregar el projecte, previst pel Departament d’Ensenyament, per a la construcció d’un col·legi d’educació infantil i primària al municipi de Lliçà d’Amunt
(Vallès Oriental), a l’inici del curs 2002-2003.»
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Proposició no de llei sobre la construcció de la nova escola de Sentfores,
a Vic (Osona)

Proposició no de llei sobre la necessitat d’aturar la sobreexplotació de
l’aqüífer Carme - Capellades, a l’Anoia

Tram. 250-02520/06

Tram. 250-02523/06

Esmenes presentades

Esmenes presentades

Admissió a tràmit: Mesa CPC del 17.04.2002

Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 17.04.02

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 40948)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a portar a terme les actuacions necessàries per tal que
el projecte de construcció del nou edifici del col·legi
d’educació infantil i primària Sentfores, de Vic, s’encarregui durant l’exercici 2002.»

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ (REG. 40947)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a informar a aquesta Cambra de les accions
dutes a terme a l’aqüifer Carme - Capellades, a comarca de l’Anoia, en relació amb:
a) La declaració de sobreexplotació.
b) El subministrament d’aigua fora del perímetre de
l’aqüífer Carme-Capellades.
c) La depuració i reutilització d’aigües residuals.

Proposició no de llei el tractament informatiu que han de donar els mitjans
de comunicació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a les institucions de l’Estat espanyol, de Catalunya
i d’Europa i a les persones que les representen

d) La contaminació difusa i puntual de l’aigua de
l’aqüífer.
e) La Bassa de Capellades.»

Tram. 250-02521/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CCRTV, 17.04.2001
2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 40531)

1

ESMENA NÚM. 1
De modificació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya insta a la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a que els mitjans de comunicació que l’integren, d’acord amb els principis del
Contracte programa, donin una informació acurada,
veraç, objectiva i plural de totes les institucions de
l’Estat, de Catalunya i d’Europa així com de les persones que les representen.»

Proposició no de llei sobre la implantació del cànon ambiental
Tram. 250-02524/06

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 40951).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.04.2002; 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2002.
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Esmenes presentades

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de l’Institut d’Ensenyament Secundari
Mare de Déu de la Candelera, a l’Ametlla de Mar (Baix Ebre)

Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 17.04.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ (REG. 40979)

Tram. 250-02527/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CPC del 15.04.2002

APARTAT 1

1

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 40606)

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

«Elaborar un estudi, amb la proposta de les fórmules
jurídiques adequades, per a l’establiment, en el seu
cas, d’un cànon sobre determinades obres d’implantació d’activitats, instal·lacions i infrastructures d’ús col·lectiu o d’interès general a executar sobre el sòl no urbanitzable, destinat a la preservació, conservació i
gestió d’aquesta classe de sòl, a presentar al Parlament
de Catalunya abans de finals de 2002.»

APARTAT 2

2

ESMENA NÚM. 2
De supressió
G. P. de Convergència i Unió

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:
1) Adjudicar el projecte d’ampliació de l’IES Mare de
Déu de la Candelera, de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre),
en un termini màxim de sis mesos.
2) Un cop elaborat i aprovat l’esmentat projecte d’ampliació, iniciar de forma immediata les obres relatives
a les instal·lacions de l’IES Mare de Déu de la Candelera en la localitat de l’Ametlla de Mar, una vegada
realitzats els tràmits de licitació i adjudicació corresponents.»

«De tot el text de l’apartat.»
Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi tècnic i científic de l’estat
actual del llit del riu Ebre i sobre les
actuacions de descontaminació que
se’n derivin

APARTAT 3

3

ESMENA NÚM. 3
De supressió
G. P. de Convergència i Unió

Tram. 250-02528/06

Esmenes presentades

«De tot el text de l’apartat.»

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 40611)
PARÀGRAF 1

APARTAT 4

4

Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 17.04.02

ESMENA NÚM. 4
De supressió
G. P. de Convergència i Unió

1

«De tot el text de l’apartat.»

ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«... productes pontencialment tòxics i radioactius als
llots i sediments ...»
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PARÀGRAF 2

2

ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

Proposició no de llei sobre la necessitat d’un control exhaustiu de les aigües del riu Ebre destinades al consum humà

«... presència d’elements contaminants i radioactius i
amb risc que aquesta contaminació ...»

Tram. 250-02529/06

PARÀGRAF 3
Esmenes presentades

3

ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«... conèixer el grau de contaminació química i radioactiva acumulada al llit del riu ...»
ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ (REG. 40946)
PARÀGRAFS 1 I 2

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:
Presentar el nou Programa de Sanejament de les Aigües Industrials (PSARI) fent especial esment de les
actuacions que afecten a la part catalana de la Conca
de l’Ebre»

Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 17.04.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 40612)
PARÀGRAF 1

1

ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«... la presència de metalls pesants o altres elements
químics o radioactius que poden suposar un perill ...»
PARÀGRAF 2

2

ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«... en l’àmbit dels paràmetres químics i radiològics a
analitzar ...»

PARÀGRAF 3

2

Proposició no de llei sobre l’elaboració
del projecte de la nova escola de dues
línies de Can Borrell, a Blanes (Selva)

ESMENA NÚM. 2
De supressió
G. P. de Convergència i Unió

Tram. 250-02532/06

«De tot el text del paràgraf.»

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CPC del 17.04.2002

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 40530)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a encarregar, durant l’exercici pressupostari corresponent a l’any 2002, el projecte de construcció de la nova
escola de Can Borrell, al terme municipi de Blanes (La
Selva), i adjudicar les obres corresponents a la primera
fase de la primera línia tan aviat com s’aprovi l’esmentat projecte.»
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Proposició no de llei sobre la construcció d’un nou centre cívic d’adults a
Blanes (Selva)

Proposició no de llei sobre el millorament de l’enllumenat públic del carrer
Caputxins, de Girona

Tram. 250-02533/06

Tram. 250-02535/06

Esmenes presentades

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 40951).

Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 17.04.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ (REG. 40529)

Pròrroga: 1 dia hàbil.

1

Finiment del termini: 15.04.2002; 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2002.

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a escoltar les al·legacions que pugui presentar l’Ajuntament de Girona a l’anualitat del 2003 del Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya, per tal d’incloure-hi
les obres de millora de l’enllumenat públic del carrer
Caputxins d’aquesta població.»

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CPC del 17.04.2002

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 40978)

1

Proposició no de llei sobre el millorament durant l’any 2002 del tram de la
carretera GI-618 que va des del Port de
la Selva fins al desviament de
Cadaqués (Alt Empordà)

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

Tram. 250-02536/06

«El Parlament de Catalunya manifesta la seva satisfacció per l’encàrrec que el Departament de Benestar
Social, amb data 5 de febrer de 2002, ha fet a GISA,
per a la construcció d’un nou casal cívic i centre de
formació d’adults, al municipi de Blanes (La Selva),
amb la col·laboració amb el seu ajuntament.»

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 17.04.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ (REG. 40528)

1

Proposició no de llei sobre la Facultat
de Dret, del campus universitari de
Montilivi, de la Universitat de Girona

«El Parlament de Catalunya insta el consell Executiu
a impulsar l’actuació corresponent a la construcció de
la rotonda a Port de la Selva a la cruïlla entre la GI612 i GI-613.»

Tram. 250-02534/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CJD, del
17.04.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 40945)

1

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

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

De tot el text de la Proposició no de llei.
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Proposició no de llei sobre el projecte
de construcció d’uns nous jutjats a
Santa Coloma de Farners (Selva)

Proposició no de llei sobre l’increment
del nombre de personal auxiliar a la
judicatura del Jutjat de Menors de Girona

Tram. 250-02537/06

Tram. 250-02539/06

Esmenes presentades
Esmenes presentades

Admissió a tràmit: Mesa de la CJD, del
17.04.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 40840)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar,
en el termini de 6 mesos i un cop l’Ajuntament de Santa
Coloma de Farners hagi cedit el solar corresponent, el
projecte de construcció del nou edifici judicial de Santa
Coloma de Farners (Selva) i a presentar el calendari
d’execució de les obres.»

Admissió a tràmit: Mesa de la CJD, del
17.04.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 40839)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern -en la
mesura de les competències que té atribuïdes en matèria de justícia- a continuar duent a terme actuacions
per tal de pal·liar el volum de feina del Jutjat de Menors
de Girona i, en concret, a continuar dotant aquest òrgan judicial del personal de reforç necessari, en la
mateixa línia que s’ha seguit fins ara.»

Proposició no de llei sobre l’eixamplament durant l’any 2003 de les carreteres GI-602, GI-603, GI-604 i GI-610

Proposició no de llei sobre els embassaments de la província de Girona

Tram. 250-02538/06

Tram. 250-02540/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 17.04.02

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 17.04.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ (REG. 40527)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a impulsar i agilitar les fases prèvies a l’execució de les
obres de les actuacions a les carreteres GI-603, GI-604
i GI-610 següents.»

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ (REG. 40944)
APARTAT 2

1

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

«2. A la vista dels anteriors estudis, valorar la necessitat d’establir un programa d’actuació adreçat a la
possible retirada dels sediments dels embassaments
gironins per augmentar la seva capacitat.»
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Proposició no de llei sobre la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió o
d’antenes de telefonia mòbil als centres educatius de les comarques nordorientals

Proposició no de llei sobre la construcció d’una nova residència assistida a Palafrugell (Baix Empordà)

Tram. 250-02541/06

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Tram. 250-02543/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CIE, 17.04.2002 2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 40526)

1

ESMENA NÚM. 1
De modificació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 40951).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.04.2002; 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2002.

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
»Elaborar una relació detallada dels centres educatius
ubicats a les comarques de Girona que tenen en la
seva proximitat línies elèctriques d’alta tensió o antenes de telefonia mòbil.
»Vetllar, conjuntament amb els ajuntaments, per l’aplicació estricta del Decret 148/2001, de 29 de maig,
d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació,
principalment pel que fa a l’entorn dels centres d’ensenyament.»

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del
17.04.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 40326)
APARTAT 1

1

ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

«... l’any 2002, d’acord amb l’Ajuntament de la localitat, un projecte...»
Proposició no de llei sobre la construcció d’una nova llar d’infants al Port
de la Selva (Alt Empordà)
Tram. 250-02542/06

2

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del
17.04.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 40525)

1

ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

«... de Palafrugell i/o la millora i ampliació de l’actual residència municipal.»

APARTAT 2

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a acordar
inversions destinades a fomentar la creació de noves
places de llars d’infants al municipi de Port de la Selva, en el moment que l’Ajuntament hagi sol·licitat la
subvenció corresponent d’acord amb els requisits de la
convocatòria.»

3

ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

«... menors o a garantir en el CAP els serveis bàsics de
rehabilitació i recuperació funcional.»
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ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 40977)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:
1. Continuar les converses amb l’Ajuntament de Palafrugell en relació als equipaments per a la gent gran a
la comarca del Baix Empordà, orientats a la població
d’aquest municipi.

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 40976)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a estudiar les necessitats assistencials de la gent gran
de la comarca del Baix Empordà, i, en el marc de la
planificació de creixement prevista per aconseguir un
equilibri territorial, donar suport a la creació de places residencials assistides per a gent gran al terme
municipal de Palamós.»

2. Garantir un servei de rehabilitació de qualitat per a
la població de Palafrugell a través dels dispositius existents al Baix Empordà i el desplegament del programa
de rehabilitació domiciliària.»
Proposició no de llei sobre la inserció
laboral de les persones que exerceixen la prostitució
Tram. 250-02545/06

Proposició no de llei sobre la construcció d’una nova residència assistida a Palamós (Baix Empordà)

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del
17.04.2002

Tram. 250-02544/06

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 40951).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.04.2002; 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2002.

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 40524)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a incrementar les línies d’ajuts o subvencions, que permeti a les persones en risc d’exclusió social a inserirse en el mercat de treball amb la garantia d’una formació adequada, així com d’uns ajuts socials que facilitin
aquesta integració al mercat laboral.»

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del
17.04.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 40327)

1

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

«... a iniciar al llarg de l’any 2002...»

Proposició no de llei sobre l’ampliació
del Centre d’Adults de Girona
Tram. 250-02546/06

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 40951).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.04.2002; 9:30 hores.

2

ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2002.

«... l’any 2002, la construcció...»
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Esmenes presentades

Proposició no de llei sobre l’aplicació
de l’u per cent o cànon ambiental al
pressupost d’obres públiques en sòl
no urbanitzable

Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del
17.04.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 40975)

1

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

Tram. 250-02549/06

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 40951).

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a continuar la millora del Centre d’Adults de Girona,
mitjançant la creació d’una nova aula, així com a una
major dotació del nombre de professorat de l’esmentat
centre.»

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de l’Institut d’Educació Secundària de
Castelló d’Empúries (Alt Empordà)
Tram. 250-02547/06

Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.04.2002; 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2002.

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 17.04.02

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ (REG. 40974)

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CPC del 17.04.2002

1

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 40838)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a incloure en la planificació del proper curs la redacció del projecte d’ampliació de l’Institut d’Educació
Secundària, de Castelló d’Empúries, sempre que l’increment de la demanda d’escolarització de l’esmentat
municipi ho requereixi.»

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

«Elaborar un estudi, amb la proposta de les fórmules
jurídiques adequades, per a l’establiment, en el seu
cas, d’un cànon sobre determinades obres d’implantació d’activitats, instal·lacions i infrastructures d’ús col·lectiu o d’interès general a executar sobre el sòl no
urbanitzable, destinat a la preservació, conservació i
gestió d’aquesta classe de sòl, a presentar al Parlament
de Catalunya abans de finals de 2002.»
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ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
POPULAR (REG. 40498)
APARTAT 2
Proposició no de llei sobre el suport a
la celebració del Womex 2003 a Barcelona
Tram. 250-02551/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CPC del 15.04.2002

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 40523)

1

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

«...certamen musical WOMEX, sempre que l’organització garanteixi una presència destacada d’intèrprets
en llengua catalana així com del català com a llengua
oficial del certamen.»

1

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Popular

«En funció d’aquest estudi, i d’acord amb les necessitats existents a les comarques del Garraf i l’Alt Penedès, valorar la conveniència de dotar-les d’una estructura d’atenció nefrològica que, a partir de la
coordinació amb l’Hospital de Bellvitge, pugui realitzar els tractaments de diàlisi i les visites de control dels
pacients renals.»

Proposició no de llei sobre el Museu
del Joguet de Catalunya, de Figueres
(Alt Empordà)
Tram. 250-02648/06

Proposició no de llei sobre la dotació
d’una unitat d’atenció nefrològica de
l’Hospital Comarcal Sant Antoni Abat,
de Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 250-02553/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del
17.04.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 40328)
APARTAT 2

1

ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

«... dels pacients renals i la realització de fístules
arteriovenoses, d’acord amb les necessitats existents.»

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS

2

ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

«3. Contractar directament la unitat d’atenció
nefrològica a l’Hospital Comarcal de Sant Antoni
Abad, tal com està contemplat en el Pla funcional.»

Presentació: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds
Reg. 40897 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Joaquim Nadal i Farreras i Josep Ma. Carbonell i Abelló, Portaveu i Diputat del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Josep Huguet i Biosca i Josep Bargalló i Valls, Portaveu i Diputat del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya,
Joan Boada i Masoliver, Portaveu del Grup Parlamentari d’iniciativa Verds, , fent ús d’allò que es preveu als
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per a la seva tramitació, la següent Proposició no de
Llei.
L’any 1982, amb les col·leccions de Pilar Casademont
i de Josep Maria Joan Rosa, es va constituir el Museu
del Joguet de Figueres en l’Hotel París, instal·lat a la
casa pairal del baró de Terradas, immoble construït
l’any 1767, a la Rambla de Figueres. D’immediat va ser
molt ben acollit pel públic i moltes persones d’arreu
van contribuir al seu creixement cedint peces, cosa que
va fer que prengués de seguida un abast més ampli.
A la vista de l’interès creat, l’any 1985, amb la finalitat de consolidar el centre, els propietaris de la collecció
van fer l’oferiment a la Generalitat de Catalunya, a la
Diputació de Girona, al Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i a l’Ajuntament de Figueres de crear una
Fundació per cedir-hi gratuïtament la col·lecció del
Museu i a canvi les institucions es responsabilitzarien
de rehabilitar i adequar l’immoble per aquest ús .
Anys més tard, el 1997, es va inscriure la Fundació del
Museu del Joguet de Catalunya. Els seus fundadors,
Pilar Casademont i Josep Maria Joan Rosa, tal com
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s’havia ofert, varen invitar la Generalitat, la Diputació,
el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Figueres a serne patrons fundacionals vitalicis. Amb aquesta fórmula, quan arribés el dia en què per raons naturals els fundadors no hi fossin, els únics responsables de la
Fundació i del Museu serien, per escriptura notarial, les
institucions vitalícies: el coordinador territorial de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, el president de
la Diputació de Girona, el president del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l’alcalde de l’Ajuntament
de Figueres i el regidor de Cultura de l’Ajuntament de
Figueres. A ells correspondria, doncs, nomenar patrons, presidir, administrar i dirigir aquesta Fundació
d’esperit decididament pública.
El 12 de desembre de 1998 es va inaugurar la primera part de les noves instal·lacions: a) la Sala Oberta
d’exposicions temporals a la planta baixa, b) les sales
d’exposició permanent de la primera planta i c) l’auditori Brossa-Frègoli a la segona planta; quedava per
obrir al públic l’exposició permanent de la segona planta i el Centre de Documentació i de Recerca dels Jocs
i del Joguets a la planta tercera.
L’any 1999 el Museu va rebre el Premi Nacional de
Cultura Popular, catorzè premi atorgat al centre des de
l’any 1982.
En aquesta inauguració van quedar per completar, entre altres, dos aspectes importants de les instal·lacions
que ja hem comentat abans:
El condicionament i muntatge de la Sala d’exposició
permanent de la planta segona, continuació del discurs
de la planta primera.
El condicionament i muntatge del Centre de Documentació i de Recerca dels Jocs i dels Joguets, per posar-lo
a l’abast d’investigadors i estudiosos.

ser de 1.020 joguets, la segona donació incloïa 1.480
peces i la darrera donació ha estat formada per 2.500
joguets, corresponents als registres fets durant l’any
2001. El nombre total de peces registrades fins ara és de
5.000; els registres i donacions s’aniran succeint fins a
completar-ne la col·lecció, que acabarà sent d’unes
9.000 peces.
És per tot això que presenten la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:
1. Reconèixer la tasca feta envers el foment, la difusió,
la divulgació i la defensa de la cultura lúdica i popular
pel Museu del Joguet de Catalunya en aquest any en
què es compleixen vint anys de la seva instal·lació a
l’Hotel París.
2. Concedir l’ajut de 100.000’00 euros necessaris per
al condicionament i muntatge de la segona planta d’exposició permanent de les seves col·leccions i completar
així aquest important aspecte pendent del Museu.
3. Atorgar anualment una subvenció per al funcionament de la Fundació Museu del Joguet de Catalunya
que asseguri el funcionament del Museu i en especial
el Centre de Documentació i la nova planta d’exposició
permanent.
Palau del Parlament, 4 d’abril de 2002
Joaquim Nadal i Farreras i Josep Ma. Carbonell i Abelló, del Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel
Canvia; Josep Huguet i Biosca i Josep Bargalló i Valls
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i Joan Boada i Masoliver del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds

De fet, les tasques al Centre de Documentació les va
iniciar tot just després de la inauguració un biblioteconomista, però l’anul·lació dels ajuts que es rebien mitjançant les entitats bancàries van obligar a aturar molt
aviat aquestes feines.

Proposició no de llei sobre el millorament i la restauració ecològica del riu
Foix

Tots dos espais i serveis son sovint reclamats pels usuaris del centre.
El nombre de visitants anuals que acull el Museu del
Joguet de Catalunya oscil·la entre els 65.000 i els
70.000. Dels prop de 300 museus de Catalunya, per
ordre de visitants, el MJC/F es troba entre els 25 més
visitats. Aquest centre no practica jornades de portes
obertes i per captar visitants procura il·lusionar i motivar tot l’any els usuaris amb la programació anual de sis
exposicions temporals a la Sala Oberta o oferint-los un
obsequi/record del Museu amb el tiquet, si hi ha un
motiu concret de celebració (Dia internacional dels
Museus, aniversari del MJC/F...). Els ingressos anuals
per la venda d’entrades reporten cada any a la Fundació MJC/F, aproximadament, uns 140.000’00 euros
(23.000.000 ptes).
Anualment, tal com es va convenir amb les institucions,
Pilar Casademont i Josep Maria Joan Rosa visiten el
notari de Figueres, senyor Miquel Àngel Vera Moreno,
per fer donació gratuïta a la Fundació de les peces registrades durant l’any. El primer any la donació va és-

Tram. 250-02649/06

Presentació: Sr. Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, juntament amb quatre
altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 40898 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Roberto Labandera i Ganachipi, Ma. Assumpta Baig i
Torras, Marta Camps i Torrens, Montserrat Tura i Camafreita i Manel Nadal i Farreras, diputats i diputades
del Grup parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que preveuen els articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra presenten per a la seva tramitació la següent Proposició no de llei.
El Riu Foix és un dels patrimonis naturals més importants de les comarques de l’Alt Penedès i del Garraf. A
causa de la reduïda conca que té, del clima i del perfil
transversal acusat, el Foix és un riu amb fortes variaci-
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ons de cabal. En alguns períodes de l’any s’atura la circulació superficial de l’aigua en alguns trams, quedant
estancada en basses o assecant-se. No té afluents importants, llevat d’alguns cursos espasmòdics (rieres de
Pontons i de Marmellar per la dreta i de la Maçana per
l’esquerra).
La fixació i conservació del cabal ecològic al llarg de
tot el seu recorregut ha de ser una de les prioritats de
l’acció futura per a la conservació i millora del riu en
el seu tram des de la Serra d’Ancosa fins al terme de
Vilafranca.
Els processos d’industrialització de l’Alt Penedès i de
creixement residencial al Garraf i per tant el creixement
quan a indústries i població que han experimentat les
comarques en els darrers anys, aproximadament uns
60.000 habitants que estan convivint amb el Foix, han
provocat uns determinats usos de l’aigua que sense un
tractament adequat no són els ecològicament més adients per a la conservació del riu.
La construcció i posada en marxa de l’EDAR de la
Mancomunitat Penedès – Garraf, situada a les afores de
Vilafranca, va significar un dels elements més significatius en matèria de la qualitat de les aigües del riu, la
qual cosa ha millorat la potabilitat de les aigües del
Pantà de Foix.
Cal destacar que, en canvi, la situació actual del Pantà
no permet un major creixement de les possibilitats de
tractament de les aigües del riu i que cal per tant, com
a element fonamental per a qualsevol acció, fer l’estudi sobre les possibilitats de nous tractaments del pantà.
Per tot això, els diputats i les diputades sotasignants
presenten la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:
1. Presentar durant l’any 2002 un Pla integral de millora i restauració ecològica del Riu Foix que contempli
les actuacions necessàries per garantir els cabals mínims de manteniment.
2. Encarregar un estudi sobre les possibilitats de neteja dels sediments del pantà de Foix o les possibles alternatives per assegurar un millor aprofitament de les
seves aigües.
3. Acordar la realització de l’esmentat Pla amb els ajuntaments afectats pel seu recorregut.
Palau del Parlament, 9 d’abril de 2002
Roberto Labandera i Ganachipi, Ma. Assumpta Baig i
Torras, Marta Camps i Torrens, Montserrat Tura i Camafreita, Manel Nadal i Farreras

Proposició no de llei sobre la modificació de la normativa dels plans d’ocupació per al 2002
Tram. 250-02650/06

Presentació: Sr. Josep Maria Rañé i Blasco, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 40899 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Josep Maria Rañé i Blasco, Carme Figueras i Siñol,
Marina Geli i Fàbrega, Núria Segú i Ferré, Juan Manuel
Jaime i Ortea diputats i diputades del Grup parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei
Els plans d’ocupació van néixer a l’etapa de la Generalitat provisional en uns moments d’alts nivells de
desocupació, amb el concert i la participació dels sindicats i les administracions locals i amb la participació
dels sindicats, per minvar els seus efectes socials, afavorir la seva inserció laboral facilitar i allunyar-ne el
risc d’exclusió. En aquests moments amb taxes d’atur
més baixes, aquesta política ha demostrat seguir sent
necessària per afavorir la inserció professional dels
col·lectius menys afavorits.
Com a conseqüència de la Llei 12/2001, de reforma del
mercat de treball, que defineix els contractes d’inserció,
es contempla una aportació màxima als plans d’ocupació determinada per la base mínima de cotització.
Com a conseqüència de l’aplicació d’aquesta llei les
administracions locals que optin per a aquest programa
hauran de satisfer una aportació per completar els salaris fins el que s’estableixi en els seus convenis, cosa que
comporta un fort increment del cofinançament addicional que ja venien fent malgrat que no tenen ni competències ni assignacions per aquest tema.
Així, doncs, l’Administració de l’Estat ha traslladat a
les administracions locals un sobrecost en els seus pressupostos, sense comptar amb l’acord necessari amb les
entitats municipalistes, imposant una legislació que
defuig la ineludible responsabilitat de l’Estat en matèria de plans d’ocupació.
Per la seva banda el Consell Executiu ha restat passiu.
Ni ha aportat recursos addicionals amb recursos propis
per compensar aquest sobre cost ni ha atès la demanda
municipal d’articular mecanismes que minorin l’impacte de la normativa estatal i, ni ha redefinit aquesta
normativa, en exercici de les seves competències.
Es per tot això que els diputats i les diputades sotasignats formulen la següent:
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a:
Modificar la normativa de plans d’ocupació per al
2002, de comú acord amb els agents socials i les entitats municipalistes, per tal que les administracions locals no hagin de suportar el sobre cost que es deriva de
la Llei 12/2001 ja sigui per incloure l’aportació de recursos propis addicionals i/o per considerar la inclusió
de temps de formació en el temps de treball.
Palau del Parlament, 9 d’abril de 2002
Josep Maria Rañé i Blasco, Carme Figueras i Siñol,
Marina Geli i Fàbrega, Núria Segú i Ferré, Juan Manuel
Jaime i Ortea

Es per això que els diputats sotasignants proposen la
següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
1. Elaborar un estudi sobre les necessitats a Catalunya
de materials i recursos minerals destinats a la construcció d’infrastructures i edificis previstes per als propers
anys.
2. Elaborar un pla de zones aptes per a les explotacions
que respecti les normatives ambientals i paisatgístiques.
3. Negociar les propostes d’aquests estudis amb els
sectors econòmics i ambientals afectats.
Palau del Parlament, 9 d’abril de 2002
Miquel Barceló i Roca, Manel Nadal i Farreras, Oriol
Nel·lo i Colom, Montserrat Tura i Camafreita, Ramon
Vilalta i Oliva

Proposició no de llei sobre els recursos materials destinats a la construcció d’infraestructures
Tram. 250-02651/06

Proposició no de llei sobre l’ensenyament del català com a matèria optativa
de segon cicle d’ESO

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

Tram. 250-02652/06

Presentació: Sra. Montserrat Duch i Plana, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Reg. 40900 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Miquel Barceló i Roca, Manel Nadal i Farreras, Oriol
Nel·lo i Colom, Montserrat Tura i Camafreita i Ramon
Vilalta i Oliva, diputats del Grup parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu
als articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per a la seva tramitació la següent Proposició no
de Llei.
A Catalunya, anualment, es consumeixen 60 milions de
Tones de recursos minerals no renovables per a la construcció de tot tipus d’infraestructures i edificacions.
Aquests recursos provenen de l’explotació de les diferents pedreres que hi ha autoritzades, que han permès
atendre els ritmes de creixement que ha experimentat el
país durant els darrers anys.
Les previsions d’obres corresponents a grans infraestructures ja anunciades (TGV, ampliació del port i de
l’aeroport de Barcelona, desdoblament de l’eix transversal, Fòrum 2004,…) i les pròpies en el sòl industrial i residencial, permeten considerar que el creixement
es mantindrà.
No obstant, les reserves dels recursos minerals autoritzats han anat disminuint fins el punt que a partir de
l’any 2006 es preveu que la capacitat de subministrament serà inferior a la demanda amb perjudici de les
necessitats apuntades i de l’activitat constructiva en
general.
Entenent que aquesta circumstància no es pot resoldre,
objectiva i raonablement, tant des d’un punt logístic,
com econòmic, mitjançant la importació de pedres i
graves de fora de Catalunya.

Reg. 40935 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Montserrat Duch i Plana, Josep Ma. Carbonell i Abelló,
Joan Surroca i Sens, Ma. Assumpta Baig i Torras i
Francesc Boya i Alós, diputades i diputats del Grup
parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que disposen els articles 134 i 135 del Reglament
de la Cambra, presenten la següent Proposició no de
Llei sobre l’ensenyament del català en altres Comunitats Autònomes d’Espanya.
El reconeixement de la pluralitat cultural i lingüística
d’Espanya requereix l’adopció de polítiques actives. La
llengua és el fet identitari que nuclea realitats socioculturals diverses que es corresponen amb les nacionalitats
històriques. Es fa imprescindible una acció pública
compartida en l’àmbit autonòmic, de cooperació entre
les autonomies i del govern de l’estat conseqüent amb
la pluralitat d’Espanya.
En motiu de l’any europeu de les llengües (2001) s’han
auspiciat iniciatives múltiples per tal de que els estats
democràtics, en resposta a les influències que la
mundialització exerceix sobre les cultures i els intercanvis culturals, es dissenyin polítiques destinades a
assegurar el reconeixement i l’expressió de les diferents
formes de diversitat cultural que coexisteixen en els
seus territoris.
El coneixement de la llengua, element essencial d’identificació cultural, constitueix un eix fonamental en el
procés d’ensenyament i aprenentatge i molt especial-
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ment per aconseguir objectius educatius referits als
valors de convivència, multiculturalitat i solidaritat.
La legislació educativa com ara la LOGSE i els decrets
que la desenvolupen posen les bases perquè l’Administració de l’Estat asseguri un suficient coneixement i
comprensió de la realitat social, cultural i lingüística de
tots els pobles d’Espanya. Fins ara però només han
avançat tímides declaracions d’intenció.
En relació a això el Senat va aprovar, a iniciativa del
Grup Entesa Catalana de Progrés, el setembre de 2001,
una Moció per unanimitat per tal d’adoptar mesures
d’impuls de l’ensenyament de les llengües oficials a
Espanya en el marc de la decisió 1934/2000/CE del
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de juliol de
2000 que establí l’Any Europeu de les llengües 2001.
És per tots aquests motius que es presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:
Proposar, en el marc de la Conferència Sectorial d’Educació, programes en col·laboració amb les administracions educatives de les Comunitats Autònomes per tal
d’impulsar l’ensenyament del català com a matèria
optativa de segon cicle de l’Educació Secundària Obligatòria i Postobligatòria.
Proposar, en l’àmbit del Consejo de Coordinación
Universitaria, programes en col·laboració amb les Comunitats Autònomes i les Universitats per tal de considerar en l’oferta curricular de matèries optatives i de
lliure elecció l’ensenyament del català».
Palau del Parlament, 9 d’abril de 2002
Montserrat Duch i Plana, Josep Ma. Carbonell i Abelló,
Joan Surroca i Sens, Ma. Assumpta Baig i Torras, Francesc Boya i Alós

Davant la previsió de creació d’un nou jutjat de Primera instància i instrucció a Móra d’Ebre, algunes institucions i ajuntaments del Priorat s’han mobilitzat per conservar el jutjat de Primera instància i instrucció de Falset.
Entre d’altres raons, s’addueix la importància de poder
oferir el màxim de serveis dins d’una comarca en la
qual resulta especialment necessari mantenir-hi el màxim de serveis, de cara a consolidar el seu desenvolupament humà i econòmic.
Per aquests motius, els diputats i diputada sotasignats
presenten la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a fer les gestions oportunes davant del Ministeri de Justícia, per tal que en el nou mapa de les plantes judicials de Catalunya es garanteixi el manteniment del Jutjat de Primera instància i instrucció de Falset».
Palau del Parlament, 9 d’abril de 2002
Àlex Masllorens i Escubós, Josep M. Simó i Huguet,
Antoni Sabaté i Ibarz, Montserrat Duch i Plana, Martí
Carnicer i Vidal

Proposició no de llei sobre els centres
classificats de pràctiques de Catalunya
Tram. 250-02654/06

Presentació: Sra. M. Assumpta Baig i Torras, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 40937 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Proposició no de llei sobre el manteniment del Jutjat de Primera Instància i
Instrucció de Falset (Prioritat)
Tram. 250-02653/06

Presentació: Sr. Àlex Masllorens i Escubós, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 40936 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Àlex Masllorens i Escubós, Josep M. Simó i Huguet,
Antoni Sabaté i Ibarz, Montserrat Duch i Plana i Martí Carnicer i Vidal, diputats i diputada del Grup parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò
que es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten per a la seva tramitació la següent
Proposició no de Llei.

M. Assumpta Baig i Torras, Martí Sans i Pairutó, Montserrat Duch i Plana, Pilar Díaz i Romero i Marta Camps
i Torrens, diputades i diputats del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per a la seva tramitació la següent Proposició no de Llei.
El dret a l’educació i a la formació per a tothom i durant tota la vida desborda en molt, els recursos i els sistemes educatius i organitzatius coneguts. Donar i trobar
respostes adequades ha de ser una de les prioritats de
futur, que no pot cercar cada centre educatiu de forma
individual sinó que ha de ser la suma i l’esforç conjunt
dels poders públics.
L’Administració Educativa ha d’estimular la recerca i l’experimentació educativa per tal que hi hagi una millora
constant de la qualitat de l’educació i aprofitar els diferents
avenços tecnològics i científics per assolir una educació
que doni una resposta més adaptada a cada persona.
Per assolir aquest objectiu és òptim treballar conjuntament els centres educatius i les Universitats, així com
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les diferents àrees de govern en els anomenats programes transversals.
És per tot això que es presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:
1. Demanar la no publicació de l’esborrany de decret
que determina la pèrdua del caràcter experimental i de
pràctiques dels centres classificats de Pràctiques de
Catalunya. (Escoles annexes)
2. Planificació d’escoles bressol, d’educació infantil i
de primària i de secundària públiques vinculades amb
la Universitat per a portar a terme recerca i experimentació d’aspectes concrets i mètodes pedagògics que
millorin la qualitat de l’educació. Entre elles hi haurà
els centres classificats abans de la publicació del decret.
3. Potenciar la Formació Permanent Compartida entre
la Universitat i els centres docents classificats de Pràctiques de Catalunya.
4. Difondre la recerca i experimentació a les escoles
públiques i privades arreu de Catalunya, entre els mestres i professorat i en el món associatiu de pares i mares».
Palau del Parlament, 9 d’abril de 2002
Ma. Assumpta Baig i Torras, Martí Sans i Pairutó,
Montserrat Duch i Plana, Pilar Díaz i Romero, Marta
Camps i Torrens

Proposició no de llei sobre la telefonia
mòbil
Tram. 250-02655/06

Presentació: Sra. Pilar Díaz i Romero,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 40938 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Pilar Díaz i Romero, Josep Clofent i Rosique, Mª Jesús
Fanego i Lorigados, Miquel Barceló i Roca, Roberto
Labandera Ganachipi, diputades i diputats del Grup
Socialista – Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que disposen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per a la seva tramitació la següent Proposició no de Llei.
Durant els últims anys els serveis de telefonia mòbil, en
la seva versió digital, han experimentat un creixement
espectacular al nostre país, de manera equivalent al que
ha passat a d’altres regions i països del nostre entorn.
Actualment l’índex de penetració d’aquests serveis a la
població del nostre país es situa a prop del 70%.
L’objectiu d’un sistema de comunicacions mòbils, al
igual que el d’altres sistemes de comunicació, és pro-

porcionar la capacitat d’enviar i/o rebre informació en
forma de veus, dades o imatges, amb la particularitat
que la ubicació d’un dels extrems és desconeguda o bé
es troba en moviment. El servei de comunicació prestat per aquest sistema ha esdevingut una part essencial
del món del comerç, del món del turisme, del món dels
negocis, i per tant, del desenvolupament de l’economia
i de la producció del nostre país.
També hem de tenir present que aquest tipus de servei
ha esdevingut molt popular per facilitar les comunicacions personals i, el que encara és més important,
aquest sistema ofereix un servei de comunicació imprescindible en aquelles situacions de desastre natural
en les que, en la majoria dels casos, és l’única via de
comunicació que roman operativa i que pot permetre
una resposta i una actuació ràpida davant el desastre. És
per aquests motius que entenem que el servei públic de
telefonia mòbil hauria de ser considerat com un servei
universal.
Aquests serveis fan servir per a la seva operació una
xarxa d’accés, formada per estacions de base amb les
corresponents antenes de propagació, desplegada al
llarg del territori i uns terminals mòbils que permeten
als usuaris la comunicació bidireccional de veu, dades
i imatges. La zona de cobertura, que és la zona geogràfica que abasta el senyal electromagnètic de les antenes,
és cada cop una zona més àmplia del nostre país, i a
l’actualitat una gran part del territori té cobertura. Però
malauradament, encara es donen greus desequilibris
territorials ja que mentre a les grans ciutats hi ha en
general una bona cobertura dels serveis de telefonia
mòbil, a molts dels municipis mitjans i petits i a les
zones rurals ni la tenen bona, i de vegades, ni tan sols
dolenta.
Aquesta és la situació que, precisament, es produeix a
la comarca del Maresme. Per raons d’orografia específiques d’aquesta comarca encara hi ha un gran nombre
de zones fosques des del punt de vista de cobertura.
Algunes zones de certs municipis o de certes vies de
connexió entre municipis no tenen cobertura i això, per
tant, perjudica i discrimina notablement els seus habitants o els ciutadans/ciutadanes que viatgen per la comarca. Es fa necessari instar les Administracions a cercar una solució a aquesta problemàtica per tal d’evitar
que s’agreugin les diferències existents entre els ciutadans i les ciutadanes en funció del seu lloc de residència i per tal de corregir el desequilibri territorial que
clarament s’està produint en el desplegament de les
infrastructures de les tecnologies de la informació i les
comunicacions.
Per tots aquests motius es presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:
1. Fer les gestions oportunes davant les instàncies reguladores i de l’Administració de l’Estat (Comissió del
Mercat de les Telecomunicacions i el Ministeri de Ciència i Tecnologia) per tal d’assegurar que l’accés a la
telefonia mòbil esdevingui un servei universal com a
garantia del desenvolupament de la societat i del
reequilibri territorial.
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2. Realitzar en el termini de tres mesos un inventari a
nivell de municipi de la comarca del Maresme que contingui el mapa de cobertura real de tots els operadors de
telefonia mòbil que operen al territori.
3. Impulsar les mesures necessàries per a que en el termini de sis mesos es posin en funcionament sistemes
de desenvolupament compensatori per tal d’assegurar
que en tots aquells municipis de la comarca del Maresme que encara no tenen una bona cobertura dels
serveis de telefonia mòbil es doni com a mínim un
accés a aquests serveis amb qualitat satisfactòria per
part d’un dels operadors habilitats.
4. Impulsar les mesures corresponents per tal de promoure a la comarca del Maresme la compartició d’infrastructures per part dels tres operadors de telefonia
mòbil a fi de minimitzar el nombre d’ubicacions d’estacions de base i el corresponent impacte visual, paisatgístic i sobre la salut de les persones de les antenes
d’aquest servei».
Palau del Parlament, 9 d’abril de 2002
Pilar Díaz i Romero, Josep Clofent i Rosique, Mª Jesús
Fanego i Lorigados, Miquel Barceló i Roca, Roberto
Labandera i Ganachipi

Proposició no de llei sobre les infraestructures de comunicació transpirenenca, especialmen les ferroviàries
Tram. 250-02656/06

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 40950 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió , d’acord amb el
que disposen els articles 134 i 135 del Reglament del
Parlament, presenten la següent Proposició no de Llei.
Document/proposta: Proposició no de llei.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La permeabilitat dels Pirineus, fonamental per a la integració de la Península Ibèrica a Europa, resulta imprescindible per al bon desenvolupament socioeconòmic no tan sols de l’àrea estrictament pirinenca sinó
també de tots els territoris peninsulars, europeus i, cada
cop més, africans.
D’ençà de la seva creació l’any 1983, la Comunitat de
Treball dels Pirineus (CTP organisme de cooperació
que aplega les Regions franceses, les Comunitats Autònomes de l’estat espanyol frontereres i el principat
d’Andorra, ha reclamat sempre la potenciació de la
permeabilitat transpirinenca. Per la seva part, Catalunya
l’ha defensada com a un element de la política territorial europea que, enfocada conjuntament amb la recerca de l’equilibri territorial, permet avançar en l’homo-

geneïtzació i cohesió europees. Així mateix, de Catalunya estant s’ha considerat que aquest plantejament requereix la coordinació i la coherència de les accions
que s’emprenguin, sota una visió global de la permeabilitat, capaç de tenir en compte totes les parts del territori i tots els modes de transport en un marc de respecte a les condicions socioambientals.
L’atenció a aquest tema per la CTP, ha portat a l’aprovació, l’any 1988, dels Esquemes viari i ferroviari com
a expressió de l’acord global dels territoris pirinencs.
Aquests esquemes, amb els acords adoptats per unanimitat al Consell Plenari del 2000 i recollits al document
«Infrastructures i transports, un repte per als Pirineus»,
representen una aproximació racional i sensible a l’entorn envers la permeabilitat global, en plena sintonia
amb la posició catalana.
L’actual desequilibri de les infrastructures de comunicació, limitades als dos corredors d’alta capacitat situats als extrems de la serralada, envers les demandes
sempre creixents de transport, fa preveure, tot i tenint
en compte les actuacions programades, un horitzó amenaçat a mig termini per problemes ambientals, socials
i econòmics. Aquesta situació ha estat darrerament analitzada per diversos organismes, entre els quals destaca la Comissió Europea amb el seu Llibre Blanc del
Transport 2001, on s’assenyala com a possibles solucions, addicionals a la línia ferroviària d’altes prestacions
Barcelona - Perpinyà, la rehabilitació de la línia Pau Canfranc - Saragossa com a fase prèvia d’una posterior travessia central de baixa cota, també ferroviària.
Atès que aquesta limitació al mode ferroviari entre els
transports terrestres i la focalització en la travessia central de baixa cota com a nova gran infrastructura, així
com l’oblit de la millora de la línia en servei Barcelona - La Tor de Querol, podrien desdibuixar el caràcter
de gradualitat, multimodalitat i equilibri en el repartiment territorial dels eixos de comunicació transpirinenca, principis que haurien de presidir qualsevol millora de la permeabilitat, els diputats sotasignats
presenten la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar la millora global de les comunicacions expressada en la Posició Comuna de la Comunitat
de Treball dels Pirineus (CTP) adoptada al Consell Plenari del 2000, sobre la base de gradualitat, multimodalitat i equilibri en el repartiment es infrastructures de
comunicació transpirinenca i, en conseqüència pel que
fa a les infrastructures ferroviàries, un cop aconseguida la rehabilitació i conversió a l’ample estàndard europeu (UIC) de les línies Pau - Canfranc - Saragossa i
Barcelona - La Tor de Querol - Tolosa de Llenguadoc,
donar suport a la travessia ferroviària a baixa cota del
Pirineu central mitjançant les iniciatives oportunes davant de les Institucions europees, el Govern de l’Estat
i, si s’escau, acords amb el Govern d’Aragó.»
Palau del Parlament, 9 d’abril de 2002
Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Agustí López i Pla

3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

Llista BOPC

22 d’abril de 2002

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 286

66

Proposició no de llei sobre l’ampliació
del CEIP Torres Jonama, de Mont-Ras
(Baix Empordà)

Proposició no de llei sobre els equipaments educactius i l’oferta escolar pública de Torrelles de Llobregat (Baix
Llobregat)

Tram. 250-02657/06

Tram. 250-02658/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 40961 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Joan Boada i Masoliver, portaveu del grup parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord amb allò que
es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenta la següent Proposició no de llei.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Malgrat els esforços fets per l’Ajuntament de Mont-ras
(Baix Empordà) i per l’AMPA de l’escola per oferir un
servei educatiu de qualitat, el CEIP Torres Jonama de
Mont-ras té un seguit de mancances: dèficit en serveis
(només dos lavabos per a 56 alumnes de pàrvuls) o
manca d’espais per a laboratori, menjador, aula d’informàtica, sala de professors, etc.
La situació s’ha fet més greu encara a causa de la manca de previsió de la Delegació d’Ensenyament, que va
considerar, en el seu moment, que l’augment de la
matrícula era una qüestió temporal. Provisionalitat que
la ubicació de la meitat de l’alumnat escolar en mòduls
prefabricats ha desmentit del tot.
És per tot això que el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta al Consell executiu a
ampliar el CEIP Torres Jonama, de Mont-ras (Baix
Empordà), d’acord amb les necessitats d’escolarització
de la zona abans d’acabar l’any 2002.
Palau del Parlament, 12 d’abril de 2002
Joan Boada i Masoliver
Portaveu

Reg. 40973 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Els grups sotasignants, d’acord amb el que
preveuen els articles 134 i 135 del Reglament del Parlament, presenten per a la seva tramitació, la següent
Proposició no de Llei.
Document/proposta: Proposició no de llei sobre els
equipaments educatius i l’oferta escolar pública de
Torrelles de Llobregat (Baix Llobregat).
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Torrelles de Llobregat és un municipi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que ha tingut un fort creixement
demogràfic els darrers anys, fins i tot de manera comparativa amb els de seu entorn més immediat: 1747
habitants l’any 1985, 2179 el 1990, 3043 el 1995 i
3566 el 2000.
Per les seves característiques dels nuclis familiars que
s’hi han traslladat, l’evolució del creixement demogràfic dels nens i nenes en edat escolar ha estat igualment
important. Pel que fa als 0-4 anys, si el 1991 hi havia
165 nens i nenes, n’hi ha 277 el 2001 –una variació del
68%. I si analitzem la franja de 0-14 anys, observem
que el 1991 n’hi havia 492, mentre que el 2001 són
711– una variació global del 45%.
Actualment, Torrelles de Llobregat compta amb un
CEIP de dues línies i els alumnes de secundària han de
traslladar-se a centres de fora del municipi, però sembla evident que el manteniment d’aquestes corbes de
creixement apunten a la necessitat de previsió de nous
equipaments.
És per tot això que es presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: D’acord amb l’Ajuntament de Torrelles de
Llobregat, efectuar les planificacions necessàries per
respondre a la demanda d’escolarització del municipi,
preveient, en funció del creixement de la matriculació,
una tercera línia d’ensenyament infantil i primari i
l’oferta d’ensenyament secundari obligatori.»
Palau del Parlament, 11 d’abril de 2002
Ramon Camp i Batalla
G.P. de Convergència i Unió
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Proposició no de llei sobre l’ampliació
del Col·legi Sant Jordi, de l’Ametlla de
Mar (Baix Ebre)

Proposició no de llei sobre la finalització de les obres d’ampliació del CEIP
de Roda de Barà (Tarragonès)

Tram. 250-02659/06

Tram. 250-02660/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular

Presentació: Grup Parlamentari Popular

Reg. 40993 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.04.2002

Reg. 40994 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Alberto Fernández Díaz, President del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, Maria Dolors Nadal i Aymerich, portaveu, Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, Àngels Esteller i Ruedas, M.Dolors Montserrat i Culleré i
Rafael Luna i Vivas, diputades i diputats del Grup Popular al Parlament de Catalunya d’acord amb allò que
preveu els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten la següent proposició no de llei:

A LA MESA DEL PARLAMENT
Alberto Fernández Díaz, President del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, Maria Dolors Nadal i Aymerich, portaveu Carina Mejias i Sánchez, Rafael Luna i
Vivas i Josep Curto i Casadó, diputades i diputats del
Grup Popular al Parlament de Catalunya d’acord amb
allò que preveu els articles 134 i 135 del Reglament de
la Cambra, presenten la següent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’actual Junta de l’AMPA del Col·legi Públic Sant Jordi
a la localitat de l’Ametlla de Mar –Baix Ebre–, s’ha
dirigit en reiterades ocasions als representants del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per tal de donar a conèixer la creixent preocupació
que representa el fet de comprovar l’urgent necessitat
d’establir una nova línia a l’esmentat col·legi.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El maig de 2001 es van iniciar les obres d’ampliació
del Centre d’Ensenyament Infantil i Primària (CEIP) de
la localitat de Roda de Barà (Tarragonès). La data de
finalització de les obres estava prevista pel mes de setembre del passat 2001 per tal de que els alumnes poguessin iniciar les classes corresponents al curs 20012002 amb total normalitat però, totes les previsions
inaugurals no han estat complertes.

De les darreres comunicacions que s’han anat efectuant
amb els responsables d’ensenyament no es desprèn ni
la voluntat ni la sensibilitat de donar solució a aquesta
realitat, emparant-se en meres estadístiques de naixement, sense tenir en compte la documentació referent
a l’important increment de nouvinguts al municipi de
l’Ametlla de Mar –Baix Ebre–.

En l’actualitat, les obres no han finalitzat i els professors continuen donant les classes als seus alumnes en
els passadissos. La situació en que estan treballant en el
CEIP de la localitat de Roda de Barà es fa insostenible.

Per la qual cosa, el Grup parlamentari Popular presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a
dur a terme les accions necessàries per tal de finalitzar
les obres d’ampliació del CEIP de la localitat de Roda
de Barà abans de l’inici del curs escolar 2002-2003.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a
elaborar durant l’any 2002 les obres d’ampliació del
Col·legi San Jordi de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre) per
tal de que pugui ubicar-se una nova línia educativa que
respongui al número real d’alumnes.
Palau del Parlament, 9 d’abril de 2002
Alberto Fernández Díaz, President del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, Maria Dolors Nadal i Aymerich, portaveu, Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, Àngels Esteller i Ruedas, M. Dolors Montserrat i Culleré
i Rafael Luna i Vivas, diputades i diputats del Grup
Popular al Parlament de Catalunya

Per la qual cosa, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2002
Alberto Fernández Díaz, President del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, Maria Dolors Nadal i Aymerich, portaveu, Carina Mejias i Sánchez, Rafael Luna i
Vivas i Josep Curto i Casadó, diputades i diputats del
Grup Popular al Parlament de Catalunya
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1. Estudiï la possibilitat d’incrementar de forma considerable les mesures de suport al sector, tant amb
l’adopció de mesures de foment directes com amb les
de caràcter fiscal.
Proposició no de llei sobre les produccions d’animació audiovisual catalanes
Tram. 250-02661/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Alberto Fernández Díaz, President del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, Maria Dolors Nadal i Aymerich, portaveu, Àngels Esteller i Ruedas, Francesc
Vendrell i Bayona i Ricard Fernández Deu, Diputada i
Diputats del Grup Popular, d’acord amb allò que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten la següent proposició no de llei:

2. Impulsi la implantació d’un cicle formatiu encaminat a oferir una formació professional especialitzada en
la producció d’animació.
3. Fomentar la comercialització i distribució de les produccions d’animació audiovisuals catalanes a través
d’un programa d’internacionalització del sector.
Palau del Parlament, 11 d’abril de 2002
Alberto Fernández Díaz, President del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, Maria Dolors Nadal i Aymerich, portaveu, Àngels Esteller i Ruedas, Francesc
Vendrell i Bayona i Ricard Fernández Deu, Diputada i
Diputats del Grup Popular

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Proposició no de llei sobre el Pla hidrològic zonal del baix Ter

La indústria del gènere de l’animació audiovisual és un
sector amb una gran rellevància dins del camp educatiu, social i cultural d’un país. Un dels primers contactes amb el món audiovisual dels nostres infants és produeix a través de la televisió, més concretament a través
dels serials d’animació o, com és ben conegut per tots
nosaltres, amb els dibuixos animats. La funció educativa d’aquests és indiscutible.

Tram. 250-02662/06

El sector industrial de l’animació audiovisual es caracteritza per tenir una competència espectacular. Països
com Japó, Estats Units, Regne Unit i Espanya són els
pocs que acaparen aquest mercat de producció tant limitat.
Malgrat el reconeixement internacional de les produccions catalanes i/o espanyoles en aquest sector, les
emissions d’animació a la televisió catalana són escasses i esporàdiques. El percentatge d’animació a la setmana de produccions japoneses, americanes i europees constitueixen el 84% sobre el total de les emissions
que es realitzen al canal K3, mentre que al Canal 33 el
100% de les produccions que s’emeten són de nacionalitat americana.
Amb l’objectiu de consolidar el sector industrial de
l’animació audiovisual, és necessari fomentar la formació de professionals en aquest terreny així com impulsar les mesures adients perquè augmenti les emissions
de produccions catalanes i/o espanyoles tant a Televisió de Catalunya com a les televisions locals.
Per la qual cosa, el grup parlamentari Popular presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a
que, conjuntament amb el sector de la indústria de
l’animació audiovisual i en el marc de les competències
que té reconegudes la Generalitat de Catalunya en
aquest àmbit

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 41000 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Francesc Ferrer i Gironès, Xavier Vendrell
i Segura, Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Document/proposta: Proposició no de llei sobre «Pla
hidrològic Zonal del Baix Ter».
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des de fa més de 30 anys, és a dir des de la portada
d’aigües a Barcelona (1960), la qual cosa va suposar la
reducció del 40% dels cabals del riu Ter, a l’àrea del
Baix Ter , es pateixen diverses problemàtiques en el seu
aspecte hidrològic que mereixen plantejar-se i solucionar-se d’una forma integral i global. Sense ànim de ser
exhaustius classifiquem els temes que serien convenients d’estudiar la seva definitiva solució, els quals molts
varen ser aprovats a la Jornades Hidràuliques de Torroella de Montgrí del 1996, i que son els següents:
– Acompliment Llei de l’11 de maig de 1959. Verificar
i ordenar que el cabal sanitari mínim i instantani sigui
de 3m3/seg. a la ciutat de Girona. Insistir en que tenen
prioritat les necessitats gironines en tots els usos, i que
a l’àrea de Barcelona només s’hi poden derivar els cabals sobrants, un cop satisfetes aquestes fretures.
Per assolir aquests objectius, i en especial en els anys
de sequera, cal posar en funcionament la Resclosa de
Colomers, i la seva capacitat de regulació de recursos
hidràulics dedicar-los als regadius mitjançant la seva
connexió tant dels del marge dret, com els de l’esquerra.
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– Vigilància de les aigües subalvees. Fer públiques les
dades relatives als nivells freàtics dels pous testimoni,
i sobretot els resultats de llurs anàlisis bioquímiques per
fer-ne coneixement públic de la qualitat de les aigües
subterrànies. Eradicar la contaminació dels purins.
Controlar les extraccions i fer legalitzar administrativament els pous privats. Evitar que el subministrament de l’aigua potable de la Costa Brava-Centre es
faci mitjançant aigües subterrànies, i en canvi es continuï fins a Palafrugell la xarxa de subministrament que
ve de l’estació de Montfullà.
– Regadius. Acomplir la Resolució 470-V del Parlament de Catalunya, per la qual el Govern ha de fer els
projectes de reforma i millora dels regadius del Baix
Ter, amb la finalitat efectiva de materialitzar la compensació que encara està pendent. Aquesta compensació
que està pendent, entre d’altres objectius, hi ha la inexcusable expropiació del canal principal del marge esquerra (rec de Sentmenat), reiterada per la resolució 30/
VI. També en aquesta compensació cal sobretot establir
fefaentment que els afectats dels regadius paguin tant
al marge dret i també al marge esquerre només el 30%
del cost de les obres de les branques secundàries o filloles, atès que els canals principals estan a càrrec del
Govern. No es pot oblidar que ambdós regadius varen
ser declarats d’Alto Interès Nacional per Decret 2110/
1966. Aquest interès no s’ha vist i encara no el veiem.
– Compensació Econòmica. Amb el «Pla Hidrològic
Nacional» s’ha implantat un tribut ecològic amb la finalitat de compensar ambientalment a la conca cedent.
Cal que finalment amb la derivació de la conca del Ter
cap a la conca del Llobregat, el Govern apliqui la
«Quota Ambiental» dins del còmput del «Cànon de
regulació» o del «Cànon de transvasament» per tal de
compensar els perjudicis ambientals causats al territori del Baix Ter.
– Inundacions. Cal finalment establir la solució de les
inundacions del Daró. Dragar el tram final del Ter. Suprimir els obstacles de Gualta. Condicionar el Massot.
Supressió d’obstacles a la platja de la Gola. Conservació de les dues motes laterals del Ter des del Daró al
mar.
– Estalvi i reutilització. Cal la immediata terciarització
de les aigües emergents de les estacions depuradores
del Baix Ter, amb la finalitat de poder reutilitzar les
aigües depurades per a l’agricultura.
Per això, formulem la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat, a que dins del termini més breu possible,
d’acord amb el previst al «Pla hidrològic de les conques
internes de Catalunya», la Llei 6/1999 d’ordenació,
gestió i tributació de l’aigua i els principis tributaris del
«Plan Hidrológico Nacional» elabori un «Pla Zonal del
Baix Ter» amb la finalitat de preveure i estudiar tota la
problemàtica hidrològica esmentada a l’exposició de
motius i solucionar definitivament els seus problemes,
ordenant el criteris de gestió, i en especial liquidar les
compensacions pendents a favor dels afectats per la

derivació d’aigües del Ter cap a les àrees de la conca
del Llobregat.»
Palau del Parlament, 15 d’abril de 2002
Francesc Ferrer i Gironès, Xavier Vendrell i Segura i
Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la venda
irregular del cercador d’Internet Olé
Tram. 250-02663/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 41037 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt del Grup Popular, d’acord amb allò que preveuen els articles 134 i 135
del Reglament de la Cambra, i d’acord amb la següent
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El fiscal del jutjat d’instrucció número 8 de Barcelona
ha decidit imputar a Josep Vallés (fundador del cercador d’Internet Olé) i a Josep Antoni Plana i Castellví
(ex director general de la Fundació Catalana per a la
Recerca) per un presumpte delicte d’estafa i apropiació
indeguda per la venda irregular del cercador d’Internet
anomenat Olé.
Segons el fiscal, la Fundació Catalana per a la Recerca
(FCR) va ser víctima d’una estafa per la venda d’Olé
sense el consentiment del patronat de la Fundació i
acusa els imputats d’apropiar-se indegudament del cercador d’Internet -que va ser creat i desenvolupat amb
fons públics- sense que la Generalitat en sortís beneficiada per aquesta venda.
En aquest sentit, el Govern de la Generalitat, conscient
dels perjudicis que, per els ciutadans de Catalunya, va
tenir la venda irregular d’Olé, va adreçar-se al president
de la FCR el proppassat dia 25 de juny de 2001 per tal
que intentés temptejar, amb els actuals propietaris
d’Olé, la possibilitat de rebre un complement de preu,
el Grup popular presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:
1. Personar-se en la causa oberta en el jutjat d’Instrucció número 8 de Barcelona contra els responsables de
la Fundació Catalana per a la Recerca per la venda irregular del cercador d’Internet Olé
2. Presentar-se com a acusació particular contra els responsables de la Fundació Catalana per a la Recerca per
la venda irregular del cercador d’Internet Olé en el cas
de que de la causa judicial endegada pel jutjat d’Instrucció número 8 de Barcelona és derivin indicis de
l’existència de responsabilitat penal com a conseqüència d’un delicte d’estafa i/o d’apropiació indeguda per
la venda d’aquest cercador d’Internet.
3.10.25.
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3. Comunicar als grups parlamentaris el resultat de les
gestions que s’estan portant a terme per part dels actuals responsables de la Fundació Catalana per a la Recerca per tal de que la Generalitat rebi, dels actuals propietaris d’Olé, un complement de preu o una
compensació en els guanys obtinguts per aquest cercador d’Internet.

titzat dels contractes d’assegurança de vida. En aquest
registre hi hauran de constar necessàriament les dades
dels prenedors, assegurats i beneficiaris, així com dels
capitals assegurats. igualment, s’establirà l’actualització periòdica del registre i la possibilitat que pugui ser
consultat per aquelles persones que ostentin un interès
legítim al respecte, en allò que els afecti directament.»

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2002

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2002

Daniel Sirera i Bellés
Portaveu adjunt del Grup Popular

Àlex Masllorens i Escubós, Flora Vilalta i Sospedra,
Cristina Viader i Anfrons, Marc López i Plana i Martí
Sans i Pairutó

Proposició no de llei sobre la creació
d’un registre únic informatitzat dels
contractes d’assegurança de vida

3.10.85.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A CREAR COMISSIONS

Tram. 250-02664/06

Proposta de resolució per la qual es
crea la Comissió d’Investigació sobre
les Presumptes Irregularitats en la
Contractació i la Gestió del Personal
del Consorci de Turisme de Catalunya

Presentació: Sr. Àlex Masllorens i Escubós, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 41043 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.04.2002

Tram. 252-00023/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds, Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

A LA MESA DEL PARLAMENT
Àlex Masllorens i Escubós, Flora Vilalta i Sospedra,
Cristina Viader i Anfrons, Marc López i Plana i Martí
Sans i Pairutó, diputats i diputades del Grup parlamentari Socialistes–Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten per a la seva tramitació la següent
Proposició no de Llei.
Amb l’actual normativa, les companyies asseguradores
no tenen cap obligació d’avisar els possibles beneficiaris de les pòlisses d’assegurança de vida, en cas de
defunció del titular. A més, si els beneficiaris no reclamen abans de tres anys, les companyies tenen dret a
quedar-se els diners que haurien correspost als hereus
del prenedor o als altres possibles beneficiaris.
En el cas de les assegurances de vehicles existeix un
únic registre centralitzat, i l’accés a aquest registre és
ràpid i directe, especialment per als cossos policials.
Sembla evident que un registre centralitzat d’assegurances de vida podria resultar enormement útil als possibles beneficiaris, els quals, sovint, han de realitzar una
multiplicitat de consultes i de gestions, precisament en
moments en què el seu estat anímic sol estar força afectat. i en molts casos, fins i tot deixen de percebre els
diners que els corresponen legalment per desconeixement de l’existència de les pòlisses.

Reg. 40962 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Els grups parlamentaris sotasignants, d’acord amb allò
que preveu l’article 48 del Reglament de la Cambra,
sol·liciten la creació d’una comissió d’investigació sobre les pressumptes irregularitats en la contractació i la
gestió del personal del Consorci de Turisme de Catalunya, sobre les relacions entre el Consorci i diverses
entitats privades, i sobre la relació entre exalts càrrecs
i projectes del Consorci.
Palau del Parlament, 10 d’abril de 2002
Joan Boada, Portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds; Joaquim Nadal, Portaveu del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Per aquestes raons, els diputats i diputades sotasignats
presenten la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a dur a terme les gestions oportunes davant del Govern
de l’Estat i, a través seu, davant la patronal de les companyies asseguradores (UNESPA), per tal que les companyies implantin la creació d’un registre únic informa3.10.25.
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ració un fons específic inicial de 135 milions d’euros/
any.

3.15.

MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política d’habitatge a Catalunya
Tram. 302-00212/06

D’altra banda, el Govern establirà un Programa Específic per a l’Eradicació de l’Infrahabitatge, capaç de
dur a terme un mínim de 10.000 actuacions en els propers quatre anys, tot destinant la quantitat inicial de 60
milions d’euros, per al primer any d’actuació».

4

ESMENA NÚM. 4
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Esmenes presentades
Reg. 41103, 41139, 41148, 41158 / Admissió a
tràmit: Presidència del Parlament, 17.04.02

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 41103)
A LA MESA DEL PARLAMENT
Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es determina a l’article 130.2 del Reglament de la Cambra, presento les següents esmenes al text de la Moció
subsegüent a la Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política d’habitatge a Catalunya (Tram: 302-00212/
06).

1

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

DEL PRIMER PARÀGRAF DE L’APARTAT A):
«Redactar i presentar al Parlament un Pla de l’Habitatge a Catalunya que inclogui un Programa d’Actuacions Urgents, en matèria d’habitatge, dotat de forma
mixta amb recursos propis del Govern de la Generalitat i amb els recursos establerts al Pla de l’Habitatge
2002-2005 del Govern de l’Estat, prioritzant els següents aspectes:».

2

ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

A L’APARTAT A.1.):
«[…] remodelació, impulsant la construcció durant
l’any 2002 i 2003 de 6.000 habitatges protegits destinats a lloguer».

3

ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

DE L’APARTAT A.4.):
«[…] segona mà.
En aquest sentit s’haurà d’iniciar durant l’any 2002 un
projecte especial d’atenció a 40 barris i àrees urbanes
d’especial atenció de Catalunya, destinant per a l’ope-

DE L’APARTAT A.5.):
«[…] protegit, negociant amb el Ministerio de Fomento
l’ús del 30% dels recursos del Plan de la Vivienda
2002-2005 destinats a Catalunya , per a la creació,
ampliació i/o consolidació dels patrimonis públics de
sòl de la Generalitat de Catalunya i dels ajuntaments
catalans».

5

ESMENA NÚM. 5
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

D’UN NOU APARTAT A.7.):
«a.7.) la promoció de la construcció de 21.000 habitatges de protecció oficial des d’ara fins al final de l’any
2003 , dels quals 5.250 hauran d’anar a càrrec, de forma directa, de l’INCASOL, destinant un 70% de l’acció de promoció a la Regió Metropolitana de Barcelona».

6

ESMENA NÚM. 6
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

A L’APARTAT B):
«[…] els immigrants.
Aquesta línia d’actuació hauria d’incloure :
1. La creació i desenvolupament urgents d’una xarxa
pública de serveis d’internediació per l’accés a l’habitatge, capaç de donar suport als sectors de població
més vulnerables del mercat. La Xarxa s’ha de constituir
amb la participació directa dels ajuntaments i de forma concertada, si s’escau, amb els agents socials sense
afany de lucre ( sindicats, cooperatives, entitats solidàries, etc.).
2. Ampliar la regulació efectiva de les segones transmissions de l’habitatge de protecció oficial, aplicant
als contractes de venda de l’HPO el dret de venda a
carta de gràcia (art. 326 i subsegüents de la compilació del Dret Civil Català) per un mínim de 20 anys i un
màxim de 30 anys .
3. Crear un Fons Públic de Rescat de l’habitatge
d’HPO dotat inicialment amb la quantitat de 18 milions d’euros».
3.10.85.
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7

ESMENA NÚM. 7
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

DE L’APARTAT C):
«Estudiar la possibilitat, en el marc de la futura Llei de
l’Habitatge, de constituir […]».

8

ESMENA NÚM. 8
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

A L’APARTAT E):
«[…] protegit.
Així mateix tramitar la bonificació de l’IBI en el període de construcció d’HPO destinat a lloguer i durant
el període que estan destinats al règim de lloguer».
Palau del Parlament, 16 d’abril de 2002
Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu
ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 41139)
A LA MESA DEL PARLAMENT
Tramitació: Moció subsegüent a la interpel·lació sobre
la política d’habitatge a Catalunya (tram. 302-00212/
06).
Presentació d’esmenes.

3

NOVA LLETRA G)
g) Crear dins del Dret Civil Català una figura jurídica
equivalent al cens enfitèutic que faciliti el lloguer dels
habitatges amb dret a l’accés a la propietat dins d’uns
terminis estipulats.»
Palau del Parlament, 16 d’abril de 2002
Francesc Ferrer i Gironès

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

A LA MESA DEL PARLAMENT
Maria Dolors Montserrat i Culleré, Diputada del Grup
Popular al Parlament de Catalunya, d’acord amb el que
disposa el Reglament de la Cambra, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la política d’habitatge a
Catalunya (N.T. 302-00212/06):

1

2

NOVA LLETRA F)
f) Pactar amb les caixes d’estalvis que treballen a Catalunya un pla de finançament específic per promoure
habitatges de lloguer procurant que el tipus d’interès
sigui inferior al de mercat.»

ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. Popular

DEL PUNT A)
«a) Redactar i presentar al Parlament, en el termini
màxim de sis mesos, un Pla de l’Habitatge […]».

2

ESMENA NÚM. 2
De supressió
G. P. Popular

DEL PUNT A.5).

LLETRA E)
«[…] l’exempció total de l’IAE en la promoció i lloguer d’habitatge protegit.»
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
POPULAR (REG. 41148)

Presentació: Francesc Ferrer i Gironès, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

1

ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

3

ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. Popular

DEL PUNT B):
«[…] i eines territorialitzats i diversificats, tot prestant
una especial atenció a les situacions […]».

4

ESMENA NÚM. 4
De supressió
G. P. Popular

DEL PUNT C).
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5

ESMENA NÚM. 5
De modificació
G. P. Popular

5

ESMENA NÚM. 5
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

DEL PUNT E):

AL PUNT A.5

«e) Impulsar les gestions necessàries davant el Govern
de l’Estat per tal de millorar la fiscalitat que grava
l’habitatge, especialment el lloguer, i de forma especial
la tributació de l’Impost sobre el Valor Afegit, les desgravacions en l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques (IRPF) i els tributs la recaptació dels quals
correspon als Ajuntaments».

«Elaborar un pacte amb les entitats municipalistes per
tal de potenciar la constitució de patrimonis públics de
sòl a través dels mecanismes i instruments que preveu
la llei d’urbanisme.»

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2002

6

ESMENA NÚM. 6
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

Maria Dolors Montserrat i Culleré
D’UN NOU PUNT B
ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 41158)
A LA MESA DEL PARLAMENT
Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació sobre la política d’habitatge a Catalunya (Tram. 30200212/06).
Presentació d’esmenes.
Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.

1

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

AL PUNT A.
«Redactar i presentar la normativa reguladora del Pla
de l’Habitatge català […]»

2

ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

AL PUNT A.1
«La constitució d’un potent parc públic de lloguer i/o
venda per atendre els sectors socials més necessitats»

3

ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

AL PUNT A.2
«La promoció d’habitatges de lloguer en rotació per a
joves amb l’objectiu d’afavorir la seva emancipació i
l’accés a l’ensenyament superior, en el cas dels estudiants.»

4

«la promoció d’habitatges de lloguer assistits per a la
tercera edat»

7

ESMENA NÚM. 7
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

AL PUNT B
«Formalitzar una nova línia d’actuació per assegurar
la accessibilitat de les famílies de rendes més baixes a
l’habitatge, preferentment de lloguer, en combinació
amb les actuacions del serveis socials i d’ocupació
públics.»

8

ESMENA NÚM. 8
De supressió
G. P. de Convergència i Unió

AL PUNT C

9

ESMENA NÚM. 9
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

AL PUNT D
«Incloure dins la Llei de l’habitatge que ha de presentar el Consell Executiu al Parlament durant l’any 2002
i en el Pla de l’Habitatge català».

10

ESMENA NÚM. 10
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

AL PUNT E
«Promoure una millora de la fiscalitat dels habitatges
protegits en règim de compravenda i de lloguer, tant
respecte els impostos de l’Estat, com de la Generalitat
i dels ens locals.»

ESMENA NÚM. 4
De supressió
G. P. de Convergència i Unió

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2002
Ramon Camp i Batalla
Portaveu

AL PUNT A.3
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Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el seu propòsit
de capteniment pel que fa als mitjans
de comunicació de titularitat de la Generalitat

tors o directores de les empreses filials de la CCRTV,
aquest nomenament, que correspon al director general
de l’ens, es faci amb el consens del Consell d’Administració de la CCRTV i, per tant, considera del tot necessari que es nomeni, al més aviat possible, un nou director o directora de Catalunya Ràdio amb el consens del
Consell d’Administració de la CCRTV.»
Palau del Parlament, 16 d’abril de 2002
Manuel Nadal i Farreras
Portaveu

Tram. 302-00213/06

Esmenes presentades
Reg. 41122 i 41156 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.04.02

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 41122)
Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre els seus propòsits de capteniment per a evitar la
seva ingerència sistemàtica en la Direcció General de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i en les decisions que aquesta pren

A LA MESA DEL PARLAMENT
Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació sobre els seus propòsits de capteniment pel que fa als
mitjans de comunicació de titularitat de la Generalitat.
(Tram. 302-00213/06).

Tram. 302-00214/06

Presentació d’esmenes.

Esmenes presentades

Presentació: Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

1

ESMENA NÚM. 1
De supressió
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 41153 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 17.04.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (REG. 41153)
A LA MESA DEL PARLAMENT

PUNT 1
«[…], en el procediment per nomenar nou director general i en l’adscripció partidista de la persona nomenada.
Palau del Parlament, 16 d’abril de 2002
Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds,
d’acord amb allò que preveu l’article 130.2 del Reglament de la Cambra, presenta la següents esmenes a la
Moció subsegüent a la interpel·lació sobre els propòsits
de capteniment per a evitar la ingerència sistemàtica en
la Direcció General de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i en les decisions que aquesta pren (tram.
302-00214/06).

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 41156)

1
A LA MESA DEL PARLAMENT
Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, d’acord amb allò
que preveu l’article 130.2 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent esmena a la Moció subsegüent a la
Interpel·lació sobre els propòsits de capteniment pel que
fa als mitjans de comunicació de titularitat de la Generalitat (tram: 302-00213/06).

1

ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

D’UN NOU PUNT 6
«6. Considera del tot necessari que, mentre una nova
llei no estableixi el procediment per nomenar els direc-

ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

D’UN NOU PUNT AL FINAL DEL TEXT ACTUAL
«4. Considera del tot necessari que, mentre una nova
llei no estableixi el procediment per nomenar els directors o directores de les empreses filials de la CCRTV,
aquest nomenament, que correspon al director general
de l’ens, es faci amb el consens del Consell d’Administració de la CCRTV; i, per tant, considera del tot necessari que es nomeni, el més aviat possible, un nou director o directora de Catalunya Ràdio, fent-ho amb el
consens del Consell d’Administració de la CCRTV.»
Palau del Parlament, 16 d’abril de 2002
Dolors Comas d’Argemir
Diputada

3.15.
3. TRAMITACIONS EN CURS

Llista BOPC

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

Núm. 286

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

22 d’abril de 2002
75

1
Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la gestió hospitalària
Tram. 302-00215/06

Esmenes presentades
Reg. 41138, 41144, 41154 i 41155 / Admissió a
tràmit: Presidència del Parlament, 17.04.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
(REG. 41138)

AL PUNT 1
«Constituir, en el termini màxim de dos mesos, una
Comissió de seguiment i control de les llistes d’espera,
com a continuació de la tasca realitzada per la «Comissió d’anàlisi i control de la situació actual de les
llistes d’espera a Catalunya». En finalitzar els seus treballs, aquesta Comissió de seguiment emetrà un dictamen que serà presentat al Parlament de Catalunya.»

2

A LA MESA DEL PARLAMENT
Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació al
Consell Executiu sobre la gestió hospitalària (Tram.
302-00215/06).
Presentació d’esmenes.
Presentació: Ernest Benach i Pascual, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

1

ESMENA NÚM. 1
De supressió
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

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

ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

AL PUNT 2
«Accelerar els treballs de la posada en funcionament
d’un Registre centralitzat de les llistes d’espera per a
les visites d’especialistes i per a proves complementàries, de tal manera que es pugui disposar de dades sobre la situació d’aquestes llistes d’espera per a tot
Catalunya abans de finals d’any.»

3

ESMENA NÚM. 3
De supressió
G. P. de Convergència i Unió

PUNT 1

AL PUNT 3

«[…] control de les llistes d’espera, com a continuació
de la tasca realitzada per la «Comissió d’anàlisi i control de la situació actual de les llistes d’espera de Catalunya», amb la mateixa composició o similar a
aquesta. Aquesta Comissió de seguiment […]»

Suprimir la següent frase:

2

ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

PUNT 4
«4. Presentar davant la Comissió de Política Social del
Parlament de Catalunya […]»
Palau del Parlament, 16 d’abril de 2002
Ernest Benach i Pascual

«Aquests terminis màxims garantits en cap cas seran
superiors a dos mesos.»

4

ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

AL PUNT 5
«D’acord amb els resultats de la prova pilot que s’està desenvolupant en diverses àrees bàsiques de Catalunya, estendre progressivament els mecanismes de
diagnòstic ràpid en els casos de sospita de càncer en
atenció primària.»
Palau del Parlament, 15 d’abril de 2002

Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 41144)

Ramon Camp i Batalla
Portaveu
ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (REG. 41154)

A LA MESA DEL PARLAMENT
Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació la
gestió hospitalària (Tram. 302-00215/06).
Presentació d’esmenes.
Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.

A LA MESA DEL PARLAMENT
El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds,
d’acord amb allò que preveu l’article 130.2 del Reglament de la Cambra, presenta la següents esmenes a la
Moció subsegüent a la interpel·lació sobre la gestió
hospitalària (tram. 302-00215/06).
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1

ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

D’UN NOU PUNT ENTRE ELS ACTUALS 1 I 2
«1 bis. Accelerar l’aplicació de les mesures proposades
en el Dictamen de la Comissió de les llistes d’espera.»

2

ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

AL FINAL DEL PUNT 2.
«[…] per a tot Catalunya a 30 de juny de 2002. Aquest
registre centralitzat ha d’incorporar un sistema que
permeti el coneixement exacte i puntual de la situació
de cada usuari a través de la informació disponible als
centres d’atenció primària.»

3

ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

D’UN NOU PUNT ENTRE ELS ACTUALS 3 I 4

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
POPULAR (REG. 41155)
A LA MESA DEL PARLAMENT
M. Dolors Nadal i Aymerich, portaveu del Grup Popular al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que
disposa l’article 130 del Reglament de la Cambra, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la gestió hospitalària (NT 302-00215/06).

1

DEL PUNT 1 DE LA MOCIÓ
«1. Constituir, en el termini màxim de dos mesos, una
Comissió de seguiment i control de les llistes d’espera
d’especialistes i de proves complementàries, com a
continuació dels treballs iniciats en la Comissió d’anàlisi i control de la situació actual de les llistes d’espera a Catalunya». Aquesta Comissió ha de ser integrada per representants de l’administració de la
Generalitat amb la participació de professionals experts en la matèria i de grups parlamentaris.»

«3 bis. Potenciar els serveis de planificació i coordinació sanitàries per a definir polítiques permanents
d’adaptació dels serveis sanitaris públics a les variacions de la demanda.»

4

ESMENA NÚM. 4
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

D’UN NOU PUNT ENTRE ELS ACTUALS 3 I 4
«3 ter. Presentar al Parlament de Catalunya, en el termini de tres mesos, un programa d’increment dels recursos sanitaris que redueixin els problemes derivats
de l’actual manca d’adaptació de determinats serveis
sanitaris a la demanda.»

5

ESMENA NÚM. 5
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

D’UN NOU PUNT ENTRE ELS ACTUALS 3 I 4
«3 quater. Impulsar un programa d’acció per reduir el
temps de resolució de les llistes d’espera que prioritzi
l’acció territorial, per zones sanitàries i centres sanitaris.»

2

ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. Popular

DEL PUNT 3 DE LA MOCIÓ
«…un cop conegudes les dades del Registre centralitzat, d’acord amb les conclusions que elabori aquesta
Comissió.»

3

ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. Popular

D’UN NOU PUNT A LA MOCIÓ
«L’esmentada Comissió ha d’elaborar un Dictamen
que ha de presentar en el termini de dos mesos a la
Comissió de Política Social del Parlament de Catalunya, sobre les conclusions a que s’haurà arribat, les
mesures proposades i una estimació dels recursos econòmics necessaris per a dur-les a terme.»

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2002
Dolors Comas d’Argemir
Diputada

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Popular

Joan Boada i Masoliver
Portaveu
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es determina a l’article 130.2 del Reglament de la Cambra, presento les següents esmenes al text de la Moció
subsegüent a la Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la Societat de la Informació (Tram: 302-00217/06).
Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el finançament, la gestió i la licitació de les
grans infraestructures del transport de
la regió metropolitana de Barcelona

1

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Tram. 302-00216/06

DEL PUNT 1:
Esmenes presentades
Reg. 41141 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 17.04.2002

«1. Com a conseqüència de l’estudi de banda ampla
realitzat per Localret, impulsar la construcció d’una
xarxa troncal de banda ampla […]»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA(REG. 41141)

2

A LA MESA DEL PARLAMENT
Tramitació: Moció subsegüent a la interpel·lació sobre
el finançament, la gestió i la licitació de les grans infrastructures del transport de la regió metropolitana de
Barcelona (Tram. 302-00216/06)
Presentació d’esmenes
Presentació: Carles Bonet i Revés, Josep Bargalló Valls,
Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya

1

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

DEL PUNT 3:
«3. Presentar, en els propers 6 mesos, un projecte per
assegurar la competència entre operadors de telecomunicacions, mitjançant la potenciació de l’activitat
dels operadors amb seu a Catalunya.»
Palau del Parlament, 16 d’abril de 2002
Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu
ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 41146)

PUNT 4
«4. Convocar una reunió urgent de la taula catalana
d’infrastructures, incloent-hi els Grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya, per tal de revisar el “bucle”…»
Palau del Parlament, 16 d’abril de 2002
Carles Bonet i Revés

Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

A LA MESA DEL PARLAMENT
Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació sobre la Societat de la informació (Tram. 302-00217/06).
Presentació d’esmenes.
Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.

1
Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política relativa a la societat del coneixement, especialment pel que fa a les seves infraestructures
Tram. 302-00217/06

Esmenes presentades
Reg. 41129 i 41146 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.04.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 41129)
A LA MESA DEL PARLAMENT
Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que

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

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:
1. Fer el seguiment del desplegament de les infrastructures que fan les operadores de telecomunicacions per
tal d’analitzar quines actuacions s’han d’adoptar a fi
que sigui possible posar a disposició de tots els municipis de Catalunya connectivitat d’alta capacitat, independentment de la tecnologia emprada.
2. Continuar desplegant el pla d’actuació sobre el territori en matèria de tecnologies de la informació i telecomunicacions (Pla Microcom), per tal que en el termini de dos anys, totes les comarques de Catalunya
disposin d’un pla d’infrastructures de telecomunicació
propi que els permeti garantir l’accés als serveis de
telefonia disponible al públic, telefonia mòbil i senyal
de ràdiodifusió.
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3. Aprovar una norma que prevegi que en totes les
obres de nova construcció de carreteres, vies de ferrocarrils interurbans i metropolitans, túnels, ponts i d’altres actuacions viàries similars de titularitat de la Generalitat o de les altres administracions catalanes o que
siguin finançats totalment o parcial amb càrrec als
pressupostos de la Generalitat s’hi incorporarà preceptivament un informe vinculant, emès per l’Administració de Telecomunicacions de la Generalitat, sobre
les previsions de dotació d’infraestructures de telecomunicació que cal incorporar al projecte a fi de millorar la xarxa de telecomunicació de Catalunya.»

3

DE L’APARTAT A) DEL PUNT 2.2. NOVA REDACCIÓ:
«a) Configurar l’IAE com un impost a compte de la
quota de l’Impost de Societats i de l’Impost sobre la
renda de les persones físiques».

4

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2002
Ramon Camp i Batalla
Portaveu

ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

DE L’APARTAT B) DEL PUNT 2.2.:
«En el finançament dels municipis es primarà la via
[…]».

5
Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el finançament
de l’administració local

ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

ESMENA NÚM. 5
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Tram. 302-00218/06

DE L’APARTAT 2.3:
«[…] en els ingressos de l’Estat:

Esmenes presentades

a) Estabilitat

Reg. 41104, 4149 i 41159 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 17.04.2002

b) Suficiència
c) Anivellament».

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 41104)

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2002
Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

A LA MESA DEL PARLAMENT
Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es determina a l’article 130.2 del Reglament de la Cambra, presento les següents esmenes al text de la Moció
subsegüent a la Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el finançament de l’administració local (Tram: 30200218/06).

1

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
POPULAR (REG. 41149)
A LA MESA DEL PARLAMENT
Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt del Grup Popular al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que
disposa l’article 130 del Reglament de la Cambra, presenta les següents esmenes a la moció subsegüent a la
Interpel·lació al Consell Executiu sobre el finançament
de l’administració local (NT 302-00218/06).

DE L’APARTAT A) DEL PUNT 2.1.:
«[…] que garanteixi als municipis un increment dels
recursos…en els ingressos de l’Estat segons el model
de finançament autonòmic que es defineixi en cada
cas”.

1

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Popular

DEL PUNT 1 DE LA MOCIÓ

2

ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

D’UN NOU APARTAT E) AL PUNT 2.1.:
«e) Considerar la proximitat als ciutadans com un element essencial a potenciar en el marc de la nova distribució de la despesa publica entre les administracions
a Catalunya».

«1. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat
que el nou sistema de finançament local que el Govern
de l’Estat ha d’aprovar en els propers mesos contempli les figures tributàries necessàries per a que els serveis que les lleis atribueixen a les Corporacions Locals
siguin coberts.»
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2

ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. Popular

lunya, que tindrà en compte les conclusions del segon
Congrés Municipalista de Catalunya.»
Palau del Parlament, 16 d’abril de 2002
Ramon Camp i Batalla
Portaveu

DEL PUNT 2 DE LA MOCIÓ
«2. El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a endegar un procés de descentralització de competències a favor dels ens locals, tot traspassant els mitjans humans, materials i pressupostaris que facin
possible una millora dels serveis que reben els ciutadans.»

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política en
matèria d’aqüicultura

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2002
Daniel Sirera i Bellés
Portaveu adjunt

Tram. 302-00219/06

Esmenes presentades

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 41159)
A LA MESA DEL PARLAMENT
Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació sobre el finançament de l’administració local (Tram. 30200218/06).
Presentació d’esmenes.
Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.

1

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

Reg. 41105, 41131 i 41145 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 17.04.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 41105)
A LA MESA DEL PARLAMENT
Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es determina a l’article 130.2 del Reglament de la Cambra, presento la següent esmena al text de la Moció
subsegüent a la Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política en matèria d’aqüicultura (Tram: 302-00219/
06).

1
AL PUNT 2 DE LA MOCIÓ
– «El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a:
– Revisar, en el termini de sis mesos l’actual model de
cooperació local vigent a Catalunya, amb el doble
objectiu de dotar d’estabilitat el sistema i actualitzar
els vigents instruments de cooperació, per tal d’adaptar-los a les noves demandes municipals. Aquesta revisió hauria d’incorporar el concepte de “marc financer
estable”, la tendència a la disminució del càrrec condicionat de les subvencions i l’aprofundiment en el
tractament dels règims municipals especials.
– Formular una proposta davant el Govern de l’Estat
respecta dels criteris que hauria d’incorporar la revisió del sistema de finançament local, amb especial referència al reconeixement de la participació de la Generalitat en l’establiment de la distribució de la
participació en els ingressos de l’Estat corresponent
als ens locals de Catalunya.
– El Govern impulsarà el màxim consens possible amb
les entitats municipalistes per a la revisió del model de
cooperació local i la formulació de la proposta de revisió del sistema de finançament local, mitjançant la
participació de la Comissió de Govern Local de Cata-

ESMENA ÚNICA
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

AL PUNT 1 DE LA MOCIÓ:
«[…] aqüícoles de Catalunya consensuat amb el sector
pesquer i els ajuntaments afectats».
Palau del Parlament, 16 d’abril de 2002
Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu
ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (REG. 41131)
A LA MESA DEL PARLAMENT
El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds,
d’acord amb allò que preveu l’article 130.2 del Reglament de la Cambra, presenta la següent esmena a la
Moció subsegüent a la interpel·lació sobre política en
matèria d’aqüicultura (tram. 302-00219/06).

1

ESMENA NÚM. 1
De substitució
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

NOU REDACTAT DEL PUNT 1
«1. Regular i planificar, dins l’any 2002, la instal·lació
de granges de tonyina i d’aqüicultura intensiva davant
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el litoral català que garanteixi una gestió sostenible
d’aquesta activitat.»

2

ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

D’UN NOU PUNT AL FINAL DEL TEXT ACTUAL
«4. Establir una moratòria a la concessió de llicències de granges d’engreix de tonyina al litoral català fins
que es creï el marc legislatiu adequat per la regulació
del sector i, en concret, aturar els projectes de granges
d’engreix de tonyina a l’Ametlla de Mar (Baix Ebre) i
a Alcanar (Montsià) pels efectes negatius que pot
produir sobre els prats de Posidonia, sobre el medi en
general i sobre el sector pesquer tradicional.»
Palau del Parlament, 16 d’abril de 2002
Bet Font i Montanyà
Diputada

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 41145)
A LA MESA DEL PARLAMENT
Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació sobre la política d’aqüicultura (tram. 302-00219/06)
Presentació d’esmenes
Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió

1

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la indústria farmacèutica i les inversions en aquest
sector
Tram. 302-00220/06

Esmenes presentades
Reg. 41132, 41140, 41147 i 41152 / Admissió a
tràmit: Presidència del Parlament, 17.04.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (REG. 41132)
A LA MESA DEL PARLAMENT
El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds,
d’acord amb allò que preveu l’article 130.2 del Reglament de la Cambra, presenta la següent esmena a la
Moció subsegüent a la interpel·lació sobre la indústria
farmacèutica i les inversions en aquest sector (tram.
302-00220/06).

1

ESMENA ÚNICA
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

AL FINAL DEL PUNT NÚMERO 1
«[…] de l’àmbit biomèdic, incorporant també a l’àmbit universitari.»
Palau del Parlament, 12 d’abril de 2002
José Luis López Bulla
Diputat

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

«4. Fer les gestions necessàries davant el Govern de
l’Estat per tal que, conjuntament amb les Comunitats
Autònomes de la Mediterrània i el sector es portin a
terme les actuacions pertinents davant la Unió Europea per resoldre la problemàtica derivada de les importacions irregulars d’orada i llobarro procedents
d’altres països de la Unió (Grècia).»
Palau del Parlament, 10 d’abril de 2002
Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 41140)
A LA MESA DEL PARLAMENT
Tramitació: Moció subsegüent a la interpel·lació sobre
la indústria farmacèutica i les inversions en aquest sector (Tram. 302-00220/06).
Presentació d’esmenes.
Presentació: Francesc Ferrer i Gironès, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
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1

ESMENA NÚMERO 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

PRIMER PARÀGRAF
«[…] biomèdic. Vincular a aquest pla de promoció a
Universitats catalanes concretes amb ajuts econòmics
específics per a la investigació biomèdica.»
Palau del Parlament, 16 d’abril de 2002
Francesc Ferrer i Gironès

Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 41147)

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
POPULAR (REG. 41152)
A LA MESA DEL PARLAMENT
M. Dolors Nadal i Aymerich, portaveu del Grup Popular al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que
disposa l’article 130 del Reglament de la Cambra, presenta les següents esmenes a la moció subsegüent a la
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la indústria farmacèutica i les inversions en aquest sector (NT 30200220/06).

1

DEL PUNT 1

A LA MESA DEL PARLAMENT
Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació sobre la indústria farmacèutica i les inversions en aquest
sector (Tram. 302-00220/06).

2

Presentació d’esmenes.
Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.

1

ESMENA NÚM. 1
De supressió
G. P. Popular

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

ESMENA NÚM. 2
De supressió
G. P. Popular

DEL PUNT 2

3

ESMENA NÚM. 3
De supressió
G. P. Popular

DEL PUNT 1
DEL PUNT 3

2

ESMENA NÚM. 2
De supressió
G. P. de Convergència i Unió

4

DEL PUNT 2

3

ESMENA NÚM. 3
De supressió
G. P. de Convergència i Unió

DEL PUNT 3

4

ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. Popular

DEL PUNT 4
«4. Seguir negociant amb el Govern de l’Estat, per tal
que la distribució del Fons d’investigació creat per
acord entre el Ministeri de Sanitat i Farmaindústria, de
1r d’octubre de 2001, tingui en compte el pes de Catalunya en el sector farmacèutic i les activitats de recerca biomèdica que aquest duu a terme.»
Palau del Parlament, 17 d’abril de 2002
M. Dolors Nadal i Aymerich

AL PUNT 4
«Vetllar perquè la distribució del fons d’investigació
creat per l’acord entre el Ministeri de Sanitat i Seguretat Social i Farmaindústria de l’1 d’octubre de 2002,
tingui en compte el pes del sector farmacèutic i de les
activitats de recerca biomèdica de Catalunya.»
Palau del Parlament, 16 d’abril de 2002
Ramon Camp i Batalla
Portaveu
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ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 41160)

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el model curricular de l’educació secundària obligatòria

A LA MESA DEL PARLAMENT
Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació sobre el model curricular de l’educació secundària obligatòria (Tram. 302-00221/06).

Tram. 302-00221/06

Presentació d’esmenes.

Esmenes presentades

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.

Reg. 41106 i 41160 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.04.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 41106)
A LA MESA DEL PARLAMENT
Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es determina a l’article 130.2 del Reglament de la Cambra, presento la següent esmena al text de la Moció
subsegüent a la Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el model curricular de l’educació secundària obligatòria (Tram: 302-00221/06).

1

ESMENA ÚNICA
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

DEL TEXT DE LA MOCIÓ. NOVA REDACCIÓ:

1

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

Substituir el text de la Moció pel següent redactat:
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:
a) Sol·licitar el parer del Consell Escolar de Catalunya,
com a màxim òrgan de representació dels diferents sectors de la comunitat educativa, sobre el document de
bases per a la reforma del sistema educatiu.
b) Obrir el diàleg amb el Govern de l’Estat per tal que
la Llei de Qualitat de l’Educació contempli l’especificitat de l’ensenyament a Catalunya, en millori la qualitat, faciliti al sistema educatiu fer front als reptes de
la societat del coneixement i permeti el ple desenvolupament de les competències de la Generalitat de Catalunya.»

El Parlament de Catalunya insta al MECD la retirada
del «Documento de Bases para una Ley de Calidad de
la Educación», per afavorir el clima seré necessari per
endegar un ampli debat amb la comunitat educativa
que permeti fer una lúcida diagnosi que proposi les
millores i les necessàries adaptacions a la realitat actual basant-nos en l’experiència de l’aplicació pràctica
de les lleis vigents.
El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a defensar el pacte autonòmic en la distribució
de competències educatives, com a condició necessària per garantir l’estabilitat del sistema educatiu.
El Parlament de Catalunya posa de manifest l’arbitrarietat i el sistema clientelar en que actua el Departament d’Ensenyament concertant i ampliant les escoles
d’èlit que no compleixen els requisits que les lleis i
normatives posteriors exigeixen a les escoles que
vulguin rebre finançament públic per fer-les accessibles a la majoria de les famílies».
Palau del Parlament, 16 d’abril de 2002
Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

3.15.
3. TRAMITACIONS EN CURS

Llista BOPC

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2002
Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Núm. 286

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

22 d’abril de 2002
83

3.20.

INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la Unió Europea
Tram. 300-00924/06

Presentació: Sr. Josep Casajuana i Pladellorens, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 40778 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Josep Casajuana i Pladellorens, diputat del Grup parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò
que es preveu als articles 128 i següents del Reglament
de la Cambra, formula la interpel·lació que segueix al
Consell Executiu.

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les urgències sanitàries
Tram. 300-00926/06

Presentació: Sra. Carme Figueras i Siñol,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 40780 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Carme Figueras i Siñol, diputada del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu als articles 128 i següents del Reglament de la
Cambra, formula la següent interpel·lació al Consell
Executiu.
– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat en relació a les urgències sanitàries?

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu en relació a la Unió Europea?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2002
Carme Figueras i Siñol

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2002
Josep Casajuana i Pladellorens

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el futur de l’esport català
Tram. 300-00925/06

Presentació: Sr. Josep Casajuana i Pladellorens, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 40779 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Josep Casajuana i Pladellorens, diputat del Grup parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò
que es preveu als articles 128 i següents del Reglament
de la Cambra, formula la interpel·lació que segueix al
Consell Executiu.
– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu en relació al futur de l’esport català?

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques sanitàries, especialment
pel que fa als serveis hospitalaris
Tram. 300-00927/06

Presentació: Sra. Carme Figueras i Siñol,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 40781 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Carme Figueras i Siñol, diputada del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu als articles 128 i següents del Reglament de la
Cambra, formula la següent interpel·lació al Consell
Executiu.
– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat en relació a les polítiques sanitàries i en
especial pel que fa als serveis hospitalaris?
Palau del Parlament, 9 d’abril de 2002

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2002

Carme Figueras i Siñol

Josep Casajuana i Pladellorens
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la concertació dels serveis sanitaris

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques d’igualtat d’oportunitats
de les dones

Tram. 300-00928/06

Tram. 300-00930/06

Presentació: Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cendra, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds

Presentació: Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cendra, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds

Reg. 40847 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V),
d’acord amb allò que preveu l’article 128 del Reglament de la Cambra, presenta la següent interpel·lació al
Consell Executiu.
– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu sobre la concertació dels serveis sanitaris?
Palau del Parlament, 9 d’abril de 2002

Reg. 40849 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V),
d’acord amb allò que preveu l’article 128 del Reglament de la Cambra, presenta la següent interpel·lació al
Consell Executiu.
– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu sobre les polítiques d’igualtat d’oportunitats
de les dones?

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2002
Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els mitjans de comunicació
Tram. 300-00929/06

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’atenció a la infància

Presentació: Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cendra, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds

Tram. 300-00931/06

Presentació: Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cendra, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds

Reg. 40848 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V),
d’acord amb allò que preveu l’article 128 del Reglament de la Cambra, presenta la següent interpel·lació al
Consell Executiu.
– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu sobre els mitjans de comunicació?

Reg. 40850 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V),
d’acord amb allò que preveu l’article 128 del Reglament de la Cambra, presenta la següent interpel·lació al
Consell Executiu.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2002

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu sobre l’atenció a la infància?

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2002
Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el suport a persones amb dependència

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’atenció a la salut mental

Tram. 300-00932/06

Tram. 300-00934/06

Presentació: Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cendra, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds

Presentació: Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cendra, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds

Reg. 40851 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.04.2002

Reg. 40853 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V),
d’acord amb allò que preveu l’article 128 del Reglament de la Cambra, presenta la següent interpel·lació al
Consell Executiu.

A LA MESA DEL PARLAMENT
Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V),
d’acord amb allò que preveu l’article 128 del Reglament de la Cambra, presenta la següent interpel·lació al
Consell Executiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu sobre el suport a persones amb dependència?

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu sobre l’atenció a la Salut mental?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2002

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2002

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la lluita contra la pobresa

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’atenció hospitalària

Tram. 300-00933/06

Tram. 300-00935/06

Presentació: Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cendra, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds

Presentació: Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cendra, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds

Reg. 40852 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.04.2002

Reg. 40854 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V),
d’acord amb allò que preveu l’article 128 del Reglament de la Cambra, presenta la següent interpel·lació al
Consell Executiu.

A LA MESA DEL PARLAMENT
Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V),
d’acord amb allò que preveu l’article 128 del Reglament de la Cambra, presenta la següent interpel·lació al
Consell Executiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu sobre la lluita contra la pobresa?

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu sobre l’atenció hospitalària?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2002

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2002

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

3.20.
3. TRAMITACIONS EN CURS

Llista BOPC

22 d’abril de 2002

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 286

86

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la lluita contra el racisme i la xenofòbia

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les instal·lacions de telefonia mòbil i
altres instal·lacions de radiocomunicacions

Tram. 300-00936/06

Presentació: Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cendra, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds

Tram. 300-00939/06

Presentació: Sra. Pilar Díaz i Romero,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi

Reg. 40855 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V),
d’acord amb allò que preveu l’article 128 del Reglament de la Cambra, presenta la següent interpel·lació al
Consell Executiu.
– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu sobre la lluita contra el racisme i la xenofòbia?
Palau del Parlament, 9 d’abril de 2002
Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Reg. 40939 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Pilar Díaz i Romero i Miquel Barceló i Roca, diputada
i diputat del Grup parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu als articles 128
i següents del Reglament de la Cambra, formulen la
interpel·lació que segueix al Consell Executiu.
– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu pel que fa a les instal·lacions de telefonia
mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicacions?
Palau del Parlament, 9 d’abril de 2002
Pilar Díaz i Romero

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques

Miquel Barceló i Roca

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política universitària

Tram. 300-00937/06

Tram. 300-00940/06

Presentació: Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cendra, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds

Presentació: Sra. Pilar Díaz i Romero, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Reg. 40856 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V),
d’acord amb allò que preveu l’article 128 del Reglament de la Cambra, presenta la següent interpel·lació al
Consell Executiu.
– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu sobre l’accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques?

Reg. 40940 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Pilar Díaz i Romero, diputada del Grup parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu als articles 128 i següents del Reglament de la
Cambra, formula la interpel·lació que segueix al Consell Executiu.
– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu sobre la política universitària?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2002

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2002

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Pilar Díaz i Romero
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litat de Catalunya i retre el Compte General a la Sindicatura de Comptes.

3.30.06.

PROCEDIMENTS RELATIUS AL COMPTE
GENERAL DE LES CORPORACIONS LOCALS I A ALTRES INFORMES DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 11/2001-B/A, relatiu a l’Ajuntament de Badia del Vallès i Badia 2004
Promocions, SL, exercici 1998; a l’Informe de fiscalització núm. 7/2001-B,
relatiu a l’eficiència i el cost dels serveis locals de recollida d’escombraries, corresponent a l’exercici del 1998;
a l’Informe de fiscalització 14/2001-B,
relatiu a l’anàlisi dels comptes generals dels municipis, exercici 1999, i a
l’Informe de fiscalització 2/2000, relatiu
al Compte general de les corporacions
locals, exercici 1999
Tram. 258-00030/06, 258-00031/06, 258-00032/
06 i 258-00033/06

Presentació de propostes de resolució: G.
P. d’Iniciativa per Catalunya Verds, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya,
del G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, del G. P. Popular i del G. P. de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Comissió de la Sindicatura de
Comptes, 03.04.2002

DE LA

COMISSIÓ

DE LA

SINDICATURA

4. Regular el contingut i l’abast de les memòries municipals.
Palau del Parlament, 26 de març de 2002
José Luis López Bulla
Diputat

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

PROPOSTES PRESENTADES PEL G. P. D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 40268)
A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE
COMPTES
Presentació de propostes de resolució subsegüents al
debat Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització
14/2001-B, relatiu a l’anàlisi dels comptes generals dels
municipis, exercici 1999 (tram. 258-00032/06) i Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2000, relatiu al Compte general de les corporacions locals, exercici 1999 (tram. 258-00033/06).
Presentació: Francesc Ferrer i Gironès, Jaume Oliveras
i Maristany, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a formular
les normes jurídiques precises per:

PROPOSTES PRESENTADES PEL G. P. D’INICIATIVA
PER CATALUNYA VERDS (REG. 40203)
A LA MESA
COMPTES

3. Regular la possibilitat d’establir en els ens locals, de
determinades dimensions o característiques, la realització d’una auditoria anual dels seus comptes de forma
externa.

DE

1. Fixar i establir el mètode de càlcul dels deutors de
dubtosa cobrabilitat i incloure en el romanent de tresoreria a la liquidació pressupostària de les Administracions Locals.

El grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds,
d’acord amb allò que preveu l’article 145 i concordants
del Reglament de la Cambra, presenta les següents propostes de resolució subsegüents als Procediments relatius a l’Informe de fiscalització 11/2001-B/A, relatiu a
l’Ajuntament de Badia del Vallès i Badia 2004 Promocions, SL, exercici 1998 (tram. 258-00030/06); a l’Informe de fiscalització núm. 7/2001-B, relatiu a l’eficiència i el cost dels serveis locals de recollida
d’escombraries, corresponent a l’exercici de 1998
(tram. 258-00031/06); a l’Informe de fiscalització 14/
2001-B, relatiu a l’anàlisi dels comptes generals dels
municipis, exercici 1999 (tram. 258-00032/06); i a l’Informe de fiscalització 2/2000, relatiu al Compte General de les corporacions locals (tram. 258-00033/06):

2. Establir com a requisit indefugible el retiment de
comptes a la Sindicatura per part de totes les Administracions Locals en el moment de sol·licitar subvencions
o presentar la tramitació d’atorgaments de crèdits financers.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE
COMPTES
Martí Carnicer i Vidal, diputat del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, d’acord amb el que
disposa l’article 145 i concordants del Reglament de la
Cambra, presenta les propostes de resolució subsegüents al debat de l’ Informe de fiscalització 14/2001B, relatiu a l’anàlisi dels comptes generals dels municipis, exercici 1999 (NT 258-00032/06)

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:
1. Demanar responsabilitats en aquells casos en què es
deixen de retre, justificar, intervenir o aprovar els
comptes municipals.
2. Condicionar la percepció, que no la concessió, de
qualsevol ajut del Govern al fet de trobar-se al corrent
de les obligacions de trametre els comptes a la Genera-

3. Atorgar mesures coercitives a la Sindicatura de
Comptes per aplicar als Ens Locals que no acompleixin
les seves obligacions respecte al retiment de comptes.
Palau del Parlament, 25 de març de 2002
Francesc Ferrer i Gironès Jaume Oliveras i Maristany
PROPOSTES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES CIUTADANS PEL CANVI (REG. 40323)

3.30.06.
3. TRAMITACIONS EN CURS

Llista BOPC

22 d’abril de 2002

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 286

88

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

sibilitats jurídiques de que per part de la Generalitat es
regulin les següents qüestions:

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:
Presentar en el termini màxim de sis mesos, un informe que avalui les condicions i possibilitats jurídiques
de que per part de la Generalitat es regulin les següents
qüestions, en relació al rentiment de comptes de les
entitats locals:
– Adaptació de les instruccions de comptabilitat ICAL
i ICALS
– Mètode de càlcul dels deutors de dubtosa cobrabilitat
a incloure en el romanent de tresoreria.
– Mesures de coerció per part de la Sindicatura de
Comptes als ens locals en cas de no compliment del
retiment de comptes.

a) Adaptació a les instruccions de compatibilitat ICAL
i ICALS.
b) Els càlculs dels deutors de dubtosa cobrabilitat a
incloure en el romanent de tresoreria.
c) Les possibles mesures coercitives per part de la Sindicatura de Comptes als ens locals en cas de no compliment del retiment de comptes.
d) Condicionar les percepcions d’ajudes del Govern al
fet de trobar-se al corrent de les obligacions de trametre els comptes a la Generalitat i retre els comptes a la
Sindicatura de Comptes.
Palau del Parlament, 2 de març de 2002

– Responsabilitat d’aquells casos en que es deixen de
retre, justificar, intervenir o aprovar els comptes municipals.
– Condicionar la percepció, que no la concessió, de
qualsevol ajuda del Govern al fet de trobar-se al corrent
de les obligacions de trametre els comptes a la Generalitat i retre el Compte General a la Sindicatura de
Comptes.
– Regulació de possiblitat d’establir en els ens locals,
de determinades dimensions o característiques, la realització d’una auditoria anual dels seus comptes de forma externa.
– Regular el contingut i l’abast de les memòries justificatives del cost i rendiment dels serveis públics municipals.
– Reforçament de les facultats de les comissions especials de comptes en determinats tipus de corporacions.
– Obligació de difusió dels resultats econòmics de la
gestió.
– Establiment d’un sistema d’indicadors que permeti
l’estudi comparatiu de l’eficiència dels serveis públics
locals.
Palau del Parlament, 2 d’abril de 2002
Martí Carnicer i Vidal
PROPOSTES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
POPULAR (REG. 40344)
DE LA

COMISSIÓ

DE LA

SINDICATURA

PROPOSTES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA
I UNIÓ (REG. 40352)
A LA MESA
COMPTES

DE LA

COMISSIÓ

DE LA

SINDICATURA

DE

Ramon Camp i Batalla, Portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa
l’article 145 i concordants del Reglament de la Cambra,
presenta la següent Proposta de Resolució subsegüent
al debat de l’Informe de Fiscalització 2/2000 sobre el
Compte General de les Corporacions Locals, corresponent a l’exercici 1999 (tram. 258-00033/06), i de l’Informe 14/2001-B sobre l’anàlisi dels Comptes Generals
dels Municipis, corresponent a l’exercici 1999 (tram.
258-00032/06)
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

– Formulació d’una Llei d’Auditoria Local.

A LA MESA
COMPTES

M. Dolors Nadal i Aymerich

DE

M. Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup Popular al Parlament de Catalunya, fent ús del que es preveu
a l’article 145 del Reglament de la Cambra, presenta les
següents Propostes de Resolució subsegüents a l’Informe 2/2000 relatiu al Compte General de les Corporacions Locals, exercici 1999 (NT 258-00033/06)

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a:
a) Comunicar a totes les corporacions locals de Catalunya les recomanacions dels Informes 02/2000 i 14/
2001-B de la Sindicatura de Comptes que els afecten.
b) Donar el suport necessari als ajuntaments dels municipis petits perquè puguin
complir correctament llurs obligacions comptables.
c) Complir les recomanacions incloses en els informes
02/2000 i 14/2001-B que afectin al Govern de la Generalitat, en l’àmbit de les seves competències, i a donar
trasllat al Govern de l’Estat de totes aquelles recomanacions que puguin suposar modificacions a la normativa estatal en matèria de comptabilitat i hisendes locals.
2. El Parlament de Catalunya insta a la Sindicatura de
Comptes a tenir en compte, en el moment de formular
el seu programa de treball, les corporacions locals que
no rendeixin correctament els comptes.
Palau del Parlament, 2 d’abril de 2002

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar
al llarg de l’any 2002, un informe consensuat amb les
entitats municipalistes que avalui les condicions i pos3.30.06.
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e) Les mesures coercitives que garanteixin el compliment de l’obligació de les corporacions locals de retre
comptes.
Presentació de propostes de resolució
transaccional: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup Parlamentari Popular, Grup Parlamentari Socialistes Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya,
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds (reg. 40388)
Admissió a tràmit: Comissió de la Sindicatura de
Comptes, 03.04.2002

3. El Parlament de Catalunya encomana a la Sindicatura de Comptes que tingui en compte, en el moment de
formular el seu programa de treball, les corporacions
locals que no rendeixin correctament els comptes.
Palau del Parlament, 3 d’abril de 2002
Marià Curto i Forés, G. P. de Convergència i Unió; Josep M. Fabregat i Vidal, G. P. Popular; Martí Carnicer
i Vidal, G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Francesc Ferrer i Gironès, G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya, i José Luis López Bulla, G. P. d’Iniciativa
per Catalunya Verds

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONAL PRESENTADA
PEL GRUP PARLAMENTARI DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, PEL
GRUP PARLAMENTARI POPULAR, PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, PEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA,
I PEL GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA PER CATALUNYA
VERDS (REG. 40388)
A LA MESA
COMPTES

DE LA

COMISSIÓ

DE LA

SINDICATURA

DE

Tots els grups parlamentaris presenten la següent proposta de resolució transaccional:
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Comunicar a totes les corporacions locals i associacions municipalistes de Catalunya les recomanacions
dels informes 2/2000 i 14/2001-B de la Sindicatura de
Comptes que afecten les corporacions locals.
b) Complir les recomanacions incloses en els informes
2/2000 i 14/2001-B que afectin el Govern, en l’àmbit
de les seves competències, i a donar trasllat al Govern
de l’Estat de totes les recomanacions que puguin comportar modificacions de la normativa estatal en matèria
de comptabilitat i finances locals.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, al llarg de l’any 2002, un informe, amb la consulta prèvia a les entitats municipalistes de Catalunya que,
d’acord amb les recomanacions de la Sindicatura de
Comptes, avaluï les condicions i les possibilitats jurídiques de modificar la normativa vigent en matèria de
comptabilitat i finances locals, de cara a millorar, en
l’àmbit de les administracions locals, els aspectes següents:
a) La gestió comptable i pressupostària.
b) El sistema d’informació i de control, intern i extern,
de la gestió economicofinancera.
c) Les mesures de sanejament comptable, especialment
les que fan referència al càlcul dels deutors de
cobrabilitat dubtosa a incloure en el romanent de tresoreria.
d) El contingut i l’abast de les memòries justificatives
dels costos i els rendiments dels serveis públics locals,
i també l’establiment d’un sistema d’indicadors que
permeti l’estudi comparatiu de l’eficiència dels esmentats serveis.
3.30.06.
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4.

INFORMACIÓ

Composició de la Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme
4.45.

Tram. 400-00004/06

COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Substitució de diputats
Reg. 40988 / Coneixement: Mesa del Parlament,
16.04.2002

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/06

Baixa: Sra. Meritxell Borràs

Accés al ple exercici de la condició de
parlamentari

Alta: Sra. Teresa Capilla

MESA DEL PARLAMENT
La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el 16 d’abril
de 2002, atès que la diputada Sra. Teresa Capilla i Pujol ha complert els requisits que estableix l’article 4.1
del Reglament (credencial –reg. 40931–; acatament de
la Constitució i de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
–reg. 40970–; declaració d’incompatibilitats –reg.
40971–), ha constatat i manifestat que ha accedit al ple
exercici de la condició parlamentària.
Palau del Parlament, 16 d’abril de 2002
La secretària primera
Carme Valls i Llobet

El president del Parlament
Joan Rigol i Roig

Composició de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Tram. 400-00005/06

Substitució de diputats
Reg. 40988 / Coneixement: Mesa del Parlament,
16.04.2002

Baixa: Sr. Carles Pellicer
Alta: Sra. Teresa Capilla

Composició de la Comissió de Política
Social

Composició del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió

Tram. 400-00008/06

Tram. 399-00001/06

Substitució de diputats
Reg. 40988 / Coneixement: Mesa del Parlament,
16.04.2002

Adscripció d’una diputada del Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 40972 / Coneixement: Mesa del Parlament,
16.04.2002

Baixa: Sra. Misericòrdia Montlleó
Alta: Sra. Teresa Capilla

A LA MESA DEL PARLAMENT
La diputada Sra. Teresa Capilla i Pujol a l’efecte del
que disposa l’article 21.2 del Reglament del Parlament
de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al
Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Composició de la Comissió Permanent
de Legislatura sobre el Procés d’Equiparació Dona-Home

I, perquè consti, ho signa al Palau del Parlament, el dia
12 d’abril de 2002

Tram. 400-00016/06

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2002

Substitució de diputats

Teresa Capilla i Pujol

Reg. 40988 / Coneixement: Mesa del Parlament,
16.04.2002

Vist i plau
Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Baixa: Sr. Vicenç Villatoro
Alta: Sra. Teresa Capilla

4.45.
4. INFORMACIÓ
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Composició de la Comissió d’Estudi
sobre la Sida

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds

Tram. 400-00019/06

Reg. 41021 / Coneixement: Mesa del Parlament,
16.04.2002

Elecció del secretari

COMISSIÓ D’ESTUDI SOBRE LA SIDA
La Comissió d’Estudi sobre la Sida, en sessió tinguda
el dia 10 d’abril de 2002, d’acord amb l’article 37.2 del
Reglament del Parlament, ha elegit secretari el Sr. Josep M. Matas i Babon per cobrir la vacant deixada per
la Sra. Meritxell Borràs i Solé.

A LA MESA DEL PARLAMENT
El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 36.1 del
Reglament de la Cambra, fa avinent que nomena el Sr.
Joan Boada i Masoliver com a membre de la Comissió
d’Estudi dels Efectes de les Línies d’Alta Tensió.
Palau del Parlament, 15 d’abril de 2002

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2002

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

El secretari
La presidenta de la Comissió
Josep M. Matas i Babon
Carme Porta i Abad

Composició de la Comissió d’Estudi
sobre els Efectes de les Línies d’Alta
Tensió i de les Instal·lacions de Telefonia Mòbil en la Salut de les Persones

Composició de la Comissió d’Estudi
sobre els Efectes del Procés de
Mundialització de l’Economia i les Repercussions en les Relacions Internacionals

Tram. 400-00026/06

Tram. 400-00027/06

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 40991 / Coneixement: Mesa del Parlament,
16.04.2002

Reg. 40992 / Coneixement: Mesa del Parlament,
16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i
d’acord amb allò que disposa l’article 36 del Reglament
de la Cambra, comunica que els diputats del Grup que
formaran part de la Comissió d’Estudi sobre els Efectes de les Línies d’Alta Tensió i de les Instal·lacions de
Telefonia Mòbil en la Salut de les Persones (núm. de
tram. 400-00026/06), seran l’Il. Sr. Francesc Ferrer i
Gironès i l’Il. Sr. Xavier Vendrell.

A LA MESA DEL PARLAMENT
Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i
d’acord amb allò que disposa l’article 36 del Reglament
de la Cambra, comunica que els diputats del Grup que
formaran part de la Comissió d’Estudi sobre els Efectes del Procés de Mundialització de l’Economia i les
Repercussions en les Relacions Internacionals (núm. de
tram. 400-00027/06), seran l’Il. Sr. Josep Huguet i
Biosca i l’Il. Sr. Jordi Ausàs

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2002

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2002

Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt
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tema d’arxius de Catalunya. Aquest és el punt sobre el
qual s’està estructurant el Mapa d’arxius.
Barcelona, 8 d’abril de 2002
Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds
Reg. 41020 / Coneixement: Mesa del Parlament,
16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Control del compliment de la Resolució 166/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el desplegament normatiu de la
Llei 9/1993, del patrimoni cultural català pel que fa a les matèries pendents
de regulació

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 36.1 del
Reglament de la Cambra, fa avinent que nomena el Sr.
Rafael Ribó i Massó com a membre de la Comissió
d’Estudi sobre els Efectes del Procés de Mundialització.

Tram. 340-00332/06

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2002

Informe relatiu al compliment de la Resolució

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

Reg. 41022 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Núm. de resolució: 290-00166/06
4.50.

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MOCIONS

Sobre: sobre el desplegament normatiu de les matèries
pendents, en relació amb la Llei 9/1993, del patrimoni
cultural català

Control del compliment de la Moció 47/
VI del Parlament de Catalunya, sobre la
política cultural, especialment pel que
fa a les infraestructures culturals

Com a continuació de l’escrit de compliment parcial de
la Resolució 166/VI del Parlament de Catalunya, sobre
el desplegament normatiu de les matèries pendents, en
relació amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català, publicat al Butlletí Oficial del
Parlament de Catalunya, número 197, pàgina 100, de
18 de juny de 2001, cal assenyalar que el Govern segueix realitzant el desplegament normatiu de la Llei
esmentada i, en aquest sentit, val a dir que s’ha dut a
terme l’elaboració del Decret 78/2002, de 5 de març,
del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic
i paleontològic, publicat al Diari Oficial de la Generalitat del 13 de març passat, número 3594.

Tram. 340-00161/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 40908 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Núm. de moció: 390-00047/06
Sobre: sobre la política cultural, especialment pel que
fa a les infraestructures culturals
Com a continuació de l’escrit de compliment parcial de
la Moció 47/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
política cultural, especialment pel que fa a les infraestructures culturals, publicat al Butlletí del Parlament de
Catalunya, número 253, pàgina 94, de 29 de desembre
de 2001, es detalla tot seguit la informació relativa al
punt b) de la Moció, que versa sobre l’elaboració del
Mapa d’arxius de Catalunya.
L’article 25 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius
i documents, estableix el Mapa d’arxius com a instrument de planificació i gestió del Departament de Cultura per al compliment de les funcions que la Llei li assigna en relació al Sistema d’arxius de Catalunya.
En aquests moments, el Departament de Cultura treballa en l’elaboració d’aquest instrument i de les primeres normes de desenvolupament de la nova Llei d’arxius i documents. En aquest sentit, s’estan detallant els
arxius que, d’ofici, estan inclosos i formen part del Sis4.50.
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Parlament de Catalunya, sobre la revisió del procés a
Salvador Puig Antich (núm. tram. 250-01464/06 i 34000951/06).
Palau del Parlament, 25 de març de 2002
Control del compliment de la Resolució 327/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la presentació d’un projecte de
llei regulador del sistema d’acreditació
de les entitats col·laboradores de l’Administració en matèria ambiental

Joan Ridao
Diputat

Josep Huguet
Portaveu

Tram. 340-00833/06

Sol·licitud de criteri de la Comissió sobre
el compliment

Sol·licitud: Sra. Montserrat Tura i Camafreita (reg.
40813).
Acord: Mesa de la Comissió de Política Territorial, sessió del 12.04.2002. (Tramitació d’acord amb l’article
131.3 del Reglament).
Comissió tramitadora: Comissió de Política Territorial.
A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL
Montserrat Tura i Camafreita, diputada del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, sol·licita que
sigui aplicat el que disposa l’article 131 al control del
compliment de la Resolució 327/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la presentació d’un projecte de llei
regulador del sistema d’acreditació de les entitats collaboradores de l’Administració en matèria ambiental,
aprovada per la Comissió de Política Territorial en la
seva sessió de 8 de novembre de 2000.
Palau del Parlament, 9 d’abril de 2002

Control del compliment de la Resolució 985/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’establiment de programes
d’ajut a la implantació de les noves
tecnologies a les microempreses i a
les empreses petites i mitjanes
Tram. 340-01029/06

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 40767 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Núm. de resolució: 290-00985/06
Sobre: sobre l’establiment de programes d’ajut a la
implantació de les noves tecnologies a les microempreses i a les empreses petites i mitjanes
Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme

Montserrat Tura i Camafreita

En compliment de la Resolució 985/VI del Parlament
de Catalunya, sobre l’establiment de programes d’ajut
a la implantació de les noves tecnologies a les microempreses i a les empreses petites i mitjanes, i d’acord
amb el que disposen els articles 131 i 135 del Reglament del Parlament, em plau notificar-vos el següent:

Control del compliment de la Resolució 912/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la revisió del procés a Salvador
Puig i Antich

El Pla d’Innovació de Catalunya 2001-2004 contempla
els ajuts per a la implantació de les noves tecnologies
a les microempreses i a les empreses petites i mitjanes.
Aquests ajuts tenen com a objectius específics:

Tram. 340-00951/06

Sol·licitud de criteri de la Comissió sobre
el compliment

Sol·licitud: Grup parlamentari d’esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 40169).
Acord: Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 04.04.2002. (Tramitació
d’acord amb l’article 131.3 del Reglament).
Comissió tramitadora: Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana.
A LA MESA DE LA COMISSIÓ
SEGURETAT CIUTADANA

DE

JUSTÍCIA, DRET

I

Joan Ridao i Josep Huguet, diputat i portaveu del Grup
Parlamentari d’ERC respectivament, sol·liciten, d’acord
amb el que estableix l’article 131.3 de la Cambra, el seu
criteri sobre el compliment de la Resolució 912/VI del

– La realització de diagnosis d’eficiència digital i definició d’estratègies de digitalització.
– La implantació de sistemes transaccionals basats en
tecnologies avançades de la informació i de les comunicacions, tant per a grups d’empreses que implanten
un mateix tipus de plataforma com per actuacions en
clusters amb una mateixa activitat empresarial.
– L’assessorament tecnològic per a la identificació de
tecnologies clau per a les empreses.
– La implantació de metodologies per a la innovació.
– La incorporació d’eines i metodologies de gestió del
disseny com a variable de diferenciació.
– Els sistemes avançats de producció flexible i logística integrada.
La dotació pressupostària per a l’any 2002 del Pla d’Innovació és de 33,65 milions d’euros (5.600 MPTA). El
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pla va orientat a les microempreses i a les empreses
petites i mitjanes, tant de forma directa com també
contribuint a crear l’entorn adequat per a la implantació de les noves tecnologies d’aquest segment d’empreses, i suposa, en conseqüència, el compliment de la resolució del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 988/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’establiment d’un sistema de finestreta única en els tràmits de la
constitució de les empreses

Barcelona, 10 d’abril de 2002
Antoni Subirà i Claus
Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

Tram. 340-01031/06

Informe relatiu al compliment de la Resolució

Control del compliment de la Resolució 986/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la modificació de l’article 10.3
del Decret 252/2000, del 24 de juliol,
sobre l’activitat artesanal a la Catalunya, en el sentit d’ampliar les funcions
de la Comissió d’Artesania de Catalunya
Tram. 340-01030/06

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 40768 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Núm. de resolució: 290-00986/06
Sobre: sobre la modificació de l’article 10.3 del Decret
252/2000, del 24 de juliol, sobre l’activitat artesanal a
la Catalunya, en el sentit d’ampliar les funcions de la
Comissió d’Artesania de Catalunya
Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme
En compliment de la Resolució 986/VI del Parlament
de Catalunya, sobre la modificació de l’article 10.3 del
Decret 252/2000, del 24 de juliol, sobre l’activitat artesanal a Catalunya, en el sentit d’ampliar les funcions
de la Comissió d’Artesania de Catalunya, i d’acord
amb el que disposen els articles 131 i 135 del Reglament del Parlament, em plau notificar-vos el següent:

Reg. 40769 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Núm. de resolució: 290-00988/06
Sobre: sobre l’establiment d’un sistema de finestreta
única en els tràmits de la constitució de les empreses
Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme
En compliment de la Resolució 988/VI del Parlament
de Catalunya sobre l’establiment d’un sistema de finestreta única en els tràmits de la constitució de les empreses, i d’acord amb el que disposen els articles 131 i 135
del Reglament del Parlament, em plau notificar-vos el
següent:
El Govern ja va prendre la iniciativa de crear les Oficines Gestió Unificada a activitats industrials, i s’ha ampliat posteriorment a altres activitats empresarials com
activitats turístiques.
Malgrat aquesta actuació calia un esforç de descentralització dels punts d’atenció, i a aquests efectes, l’any
2001, es van engegar una sèrie de convenis amb les
cambres de comerç que, a data d’avui, ha permès obrir
cinc punts OGU-CAMBRA distribuïts pel territori i
estan en marxa altres punts d’obertura.

En concordança amb la Resolució del Parlament de
Catalunya, el passat 21 de febrer de 2002 es va publicar al DOGC núm. 3580 el Decret 53/2002, de 5 de
febrer, pel qual es modifica el Decret 252/2000, de 24
de juliol, sobre l’activitat artesanal a Catalunya, concretament es modifica l’article 10.3 del Decret 252/2000.
Barcelona, 10 d’abril de 2002
Antoni Subirà i Claus
Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme
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Comissió competent: Comissió de Política Territorial

Control del compliment de la Resolució 1036/VI del Parlament de Catalunya, sobre la constitució de la Mesa de
Seguretat de les Indústries Extractives
Tram. 340-01032/06

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 40770 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Núm. de resolució: 290-01036/06
Sobre: sobre la constitució de la Mesa de Seguretat de
les Indústries Extractives
Comissió competent: Comissió de Política Social
En compliment de la Resolució 1036/VI del Parlament
de Catalunya, sobre la constitució de la Mesa de Seguretat de les Indústries Extractives, i d’acord amb el que
disposen els articles 131 i 135 del Reglament del Parlament, em plau notificar-vos el següent:
La Mesa de Seguretat de la Mineria va ser creada per
Ordre de 6 de novembre de 2001 (DOGC núm. 3526,
de 3.12.2001).
Els seus components van ser nomenats per la Resolució del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de
20 de novembre de 2001 (DOGC núm. 3526, de
3.12.2001).
Ja s’ha constituït i ha iniciat les seves tasques.
Barcelona, 10 d’abril de 2002
Antoni Subirà i Claus
Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 868/VI, sobre les
mesures a adoptar per a potenciar la xarxa ferroviària
a les comarques de l’interior de Catalunya, em plau fervos avinents les següents consideracions:
El Pla de Transport de Viatgers 2002 - 2005 (en endavant PTV) és el pla director que defineix les directrius
i les accions que articularan la política del transport
públic col·lectiu del Govern de la Generalitat durant el
quadrienni 2002-2005.
El PTV, un cop acabat el tràmit d’informació pública,
es troba en fase de resolució d’al·legacions. Quan
s’aprovi, les seves determinacions s’hauran d’instrumentar mitjançant les eines específiques que el mateix
pla preveu. Per tant és en el marc del PTV on s’han
inclòs les propostes encaminades a complir amb els
apartats de la resolució:
a) El PTV proposa un esquema de rodalies ferroviàries de Barcelona que compatibilitza la important necessitat d’aportació als serveis regionals d’altes prestacions
amb la no menys important necessitat de donar servei
a corredors que s’han de beneficiar de l’entrada en funcionament de la xarxa d’altes prestacions.
Així el PTV proposa que els serveis regionals de Ripoll
i Puigcerdà i els serveis de rodalies de Vic s’encaminin
pel ramal Aigües i penetrin a la ciutat via la nova estació de Sagrera TAV, on podran fer correspondència.
Per altra banda, amb l’objectiu d’oferir un servei de
qualitat a les estacions de l’eix de la Meridiana (Torre
Baró i Sant Andreu Arenal), el PTV proposa que les
rodalies de Manresa hi continuïn circulant, podent fer
correspondència amb el TAV a l’estació de Sants o bé
a l’estació del Vallès TAV, a través dels nous serveis que
el PTV proposa per aprofitar la posada en funcionament per a viatgers del tram el Papiol – Mollet, de Renfe.
Pel que fa a Igualada, fent correspondència amb el futur intercanviador de Martorell Central també es garanteix l’accés a l’estació del Vallès TAV a través dels nous
serveis suara esmentats.

Control del compliment de la Resolució 868/VI del Parlament de Catalunya,
sobre les mesures a adoptar per a potenciar la xarxa ferroviària a les comarques de l’interior de Catalunya
Tram. 340-01033/06

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 40866 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Núm. de resolució: 290-00868/06
Sobre: sobre les mesures a adoptar per a potenciar la
xarxa ferroviària a les comarques de l’interior de Catalunya

b) El PTV preveu en la seva versió pendent d’aprovació la realització d’inversions als ramals d’Igualada i
Manresa de Ferrocarrils de la Generalitat destinades a
la construcció de nous punts de creuament i a la millora
de la senyalització ferroviària, que permetran assolir
una freqüència de 2 trens cada hora: un semidirecte fins
a Barcelona i un altre amb correspondència al futur
intercanviador de Martorell central.
c) Pel que fa als serveis de la línia de RENFE de Manresa, el PTV proposa l’establiment d’uns serveis de
rodalies Manresa – Aeroport del Prat estructurats en
dos trams en funció de la freqüència del servei. Així,
per als serveis Manresa – Aeroport proposa un interval
de 30’ i per al tram Terrassa – Aeroport proposa un interval bàsic de 15’ i un interval a l’hora punta de 7’-8’.
A més, la incorporació del túnel de Montcada al programa d’actuacions del PDI 2001-2010, que també s’ha
recollit en el PTV, permetrà un estalvi de temps (de 6’
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a 8’) amb què es millorarà sensiblement la qualitat de
l’oferta.
També des de Manresa es millora la freqüència a la línia de Ferrocarrils de la Generalitat passant d’un interval d’una hora a un interval de 30 minuts.
En referència als serveis a la línia de RENFE Barcelona – Puigcerdà, el PTV preveu diverses actuacions que
permetran tant la disminució del temps de viatge com
l’augment de l’interval per trams. Així en el programa
d’inversions del PDI 2001-2010 i en el PTV s’ha inclòs
l’actuació de desdoblament del tram Montcada – la
Garriga i a més, en el PTV també s’ha inclòs l’actuació
de Rehabilitació i millora de la infraestructura i de la
senyalització ferroviària del tram Vic – Puigcerdà.
L’objectiu d’aquestes actuacions és aconseguir una reducció del temps de viatge de fins a 1h 20’ en el tram
Barcelona – Ripoll i de 2h 15’ al tram Barcelona –
Puigcerdà. El PTV contempla també una millora en la
freqüència dels trens a Puigcerdà, que suposaria passar
de 6 a 8 trens per sentit al dia. A Vic, l’interval resultant
seria de 30’, i en el tram la Garriga – Barcelona hi hauria un interval bàsic de 20’, i de 10’ en hora punta.

La modificació del Pla General Metropolità tramitada
per a l’àmbit delimitat pel barri de Finestrelles, Ronda
de Dalt, Laureà Miró i el límit del terme amb l’Hospitalet de Llobregat del terme municipal d’Esplugues del
Llobregat, que afectava un àmbit qualificat com a zona
verda, va ser aprovada pel Govern de la Generalitat en
data 6 de març de 2001 (publicat al DOGC 3.04.01),
amb informe favorable de la Comissió Jurídica Assessora.
Al llarg del tràmit, avui ja finalitzat, el Govern, a través
de la Direcció General d’Urbanisme del Departament
de Política Territorial i Obres Públiques, s’ha mantingut en contacte constant amb l’Ajuntament d’Esplugues, únic promotor possible de la modificació, i ha
atès els particulars que hi estaven interessats.
En aquests moments es troba pendent d’elaboració el
Pla parcial per desenvolupar aquest àmbit, i serà en el
marc de la tramitació corresponent per a la seva aprovació definitiva quan el Govern haurà d’escoltar les
propostes municipals, que prèviament ja hauran estat
sotmeses a informació pública i hauran rebut les al·legacions dels particulars.

Finalment, el PDI 2001- 2010 preveu l’estudi de la viabilitat del desdoblament la Garriga – Vic. Aquest estudi haurà d’analitzar si des del punt de vista de la rendibilitat social i de les possibilitats tècniques és
convenient efectuar aquest desdoblament.

Nogensmenys, el fet que per a l’aprovació d’aquest Pla
parcial es requereixi informe de la Comissió Jurídica
Assessora suposa una garantia addicional.

Barcelona, 8 d’abril de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

Barcelona, 8 d’abril de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolució 934/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la proposta de modificació de
part del Pla general metropolità d’Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)

Control del compliment de la Resolució 941/VI del Parlament de Catalunya,
sobre els intercanvis regulars i la coordinació entre els governs de Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià
i Aragó

Tram. 340-01034/06

Tram. 340-01035/06

Informe relatiu al compliment de la Resolució

Informe relatiu al compliment de la Resolució

Reg. 40867 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
16.04.2002

Reg. 40878 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Núm. de resolució: 290-00934/06

A LA MESA DEL PARLAMENT

Sobre: sobre la proposta de modificació de part del Pla
general metropolità d’Esplugues de Llobregat (Baix
Llobregat)

Núm. de resolució: 290-00941/06

Comissió competent: Comissió de Política Territorial
D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 934/VI, sobre la proposta de modificació de part del Pla general metropolità d’Esplugues de Llobregat, em plau fer-vos avinents
les següents consideracions:

Sobre: sobre els intercanvis regulars i la coordinació
entre els governs de Catalunya, les Illes Balears, el País
Valencià i Aragó En compliment de la Resolució 941/
VI del Parlament de Catalunya, sobre els intercanvis
regulars i la coordinació entre els governs de Catalunya,
les Illes Balears, i País Valencià i Aragó, us hem d’informar del següent:
Comissió competent: Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local
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El Govern de la Generalitat de Catalunya ve mantenint
relacions regulars amb els governs esmentats en el text de
la resolució. Mitjançant document annex s’adjunta una
relació de les actuacions concretes dutes a terme pel Govern amb els de les Illes Balears, País Valencià i Aragó.
Barcelona, 9 d’abril de 2002
Núria Gispert i Català
Consellera de Governació
i Relacions Institucionals
N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Pel que fa el punt b) de la Resolució, cal dir que s’han
realitzat gestions amb la direcció de la Fundació Sant
Hospital de la Seu d’Urgell perquè directament, o de
forma conjunta amb altres proveïdors, l’Hospital pugui instal·lar un aparell d’escàner. Val a dir que en l’actualitat el centre encara no disposa d’aquest aparell,
però el Sant Hospital va formalitzar, el passat 17 de
maig de 2001, un conveni amb l’Hospital Nostra
Senyora de Meritxell d’Andorra, per a la prestació de
serveis d’algunes proves diagnòstiques, entre les que
s’inclouen les proves de tomografia axial computeritzada.
Barcelona, 8 d’abril de 2002
Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Control del compliment de la Resolució 917/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la creació de les especialitats
d’endocrinologia, reumatologia i neurologia a la Fundació Sant Hospital, de
la Seu d’Urgell (Alt Urgell) i la installació d’un escàner a l’hospital
Tram. 340-01036/06

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 40880 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Control del compliment de la Resolució 1046/VI del Parlament de Catalunya, sobre el reconeixement de la
identitat del poble gitano i del valor de
la seva cultura
Tram. 340-01037/06

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 40909 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
16.04.2002

Núm. de resolució: 290-00917/06

A LA MESA DEL PARLAMENT

Sobre: sobre la creació de les especialitats d’endocrinologia, reumatologia i neurologia a la Fundació Sant
Hospital, de la Seu d’Urgell (Alt Urgell) i la instal·lació
d’un escàner a l’hospital D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3 del Reglament del Parlament
de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 917/VI, em plau fer-vos avinents les següents
consideracions:

Núm. de resolució: 290-01046/06

Comissió competent: Comissió de Política Social

A finals de l’any passat, amb el suport i l’assessorament
de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, es va publicar el Primer manual de conversa romanó-kaló, elaborat sota la direcció
del senyor Juan de Dios Ramírez Heredia.

Pel que fa al punt a) de la Resolució, cal assenyalar que
a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, l’oferta d’atenció especialitzada ja va ser ampliada a finals de
l’any 1999 amb la posada en funcionament del servei
d’hematologia i durant l’any 2000, amb el servei de
cardiologia.
En el cas concret de les especialitats objecte de la resolució, cal dir que en l’actualitat ja estan en marxa els
serveis de reumatologia i neurologia, amb una assignació tant d’espai com de personal sanitari que desenvolupa aquestes funcions.
Pel que fa a l’especialitat d’endocrinologia, en l’actualitat aquest servei és atès per metges internistes del Sant
Hospital, a l’espera de poder contractar, quan les circumstàncies de disponibilitat de personal especialitzat ho
facin possible, un professional endocrinòleg per prestar
aquest servei. La voluntat del Departament de Sanitat i
Seguretat Social i del Sant Hospital és la de fer efectiva
aquesta contractació tan aviat com sigui possible.

Sobre: sobre el reconeixement de la identitat del poble
gitano i del valor de la seva cultura
En relació a la resolució 1046/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el reconeixement de la identitat del
poble gitano i del valor de la seva cultura, cal assenyalar el següent:

L’objectiu d’aquest manual és donar a conèixer el vocabulari bàsic en romanó –llengua universal de tots els
gitanos–, en correspondència amb el kaló –llengua dels
gitanos d’Espanya, Portugal i el sud de França–, i promoure, alhora, la llengua i cultura catalanes en el si de
la comunitat gitana a Catalunya.
Els destinataris de la publicació són, bàsicament, les
associacions gitanes, centres d’ensenyament, biblioteques, associacions de veïns i altres centres culturals i de
formació per a la població gitana.
Igualment, cal destacar que el número 20 de la revista
Llengua i Ús va publicar l’article del senyor Carlos
Muñoz Nieto titulat And-i amari chib (en la nostra llengua). L’autor ha treballat en programes educatius per a
gitanos i ha fet cursos d’iniciació a la seva llengua.
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Aquest article és una introducció a la llengua del poble
gitano i explica la situació d’aquesta llengua a l’Estat
espanyol.

aquest municipi, per a la qual cosa, resta pendent la
cessió del terreny per part de l’Ajuntament.
Barcelona, 5 d’abril de 2002

Tanmateix, cal posar de relleu que des del mes de novembre de l’any 2000, la pàgina web de la Direcció
General de Política Lingüística té una apartat especial
de divulgació de la llengua romaní.

Irene Rigau i Oliver
Consellera de Benestar Social

D’altra banda, cal assenyalar que la Direcció General
de Política Lingüística du a terme un seguiment de les
actuacions que es realitzen envers la llengua i la cultura
romaní i en fa difusió mitjançant la Circular informativa de les xarxes de normalització lingüística. El primer número de la circular de l’any 2002 va informar
sobre un article referit a la gramàtica i l’estatus polític
de la llengua romaní a Europa. Aquest article s’havia
publicat en el número 35 de la revista trimestral d’investigació gitana Tchatchipen, editada per l’Institut
Romanó de Serveis Socials i Culturals. La circular informativa esmentada es pot consultar en l’apartat
Flaixos d’Actualitat de la pàgina web de la Direcció
General de Política Lingüística.

Control del compliment de la Resolució 991/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’ajust de la legislació vigent en
matèria de joc a l’ús de les noves tecnologies en els jocs propis dels casinos de Catalunya
Tram. 340-01039/06

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 40963 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
16.04.2002

Barcelona, 5 d’abril de 2002
Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura

A LA MESA DEL PARLAMENT
Núm. de resolució: 290-00991/06
Sobre: sobre l’ajust de la legislació vigent en matèria de
joc a l’ús de les noves tecnologies en els jocs propis
dels casinos de Catalunya

Control del compliment de la Resolució 1039/VI del Parlament de Catalunya, sobre la construcció d’un centre
residencial i un centre de dia d’atenció
especialitzada per a persones amb disminució al Baix Llobregat

En compliment de la Resolució 991/VI, aprovada pel
Parlament de Catalunya el 25 d’octubre de 2001 i publicada al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
núm. 231, de 12 de novembre de 2001, tinc l’honor
d’informar el següent:

Tram. 340-01038/06

El contingut de la Resolució complimentada instava el
Govern de la Generalitat a ajustar la normativa del joc,
i en particular la dels casinos, a l’ús de les noves tecnologies en els jocs propis dels casinos, lògicament circumscrivint aquest mandat a la limitació que les empreses promotores d’aquests jocs tinguessin la seu a
Catalunya.

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 40919 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Núm. de resolució: 290-01039/06
Sobre: sobre la construcció d’un centre residencial i un
centre de dia d’atenció especialitzada per a persones
amb disminució al Baix Llobregat
Informe de compliment de la Resolució 1039/VI, sobre
la construcció d’un centre residencial i un centre de dia
d’atenció especialitzada per a persones amb disminució
al Baix Llobregat
En compliment de la Resolució 1039/VI, sobre la construcció d’un centre de residencial i un centre de dia
d’atenció especialitzada per a persones amb disminució
al Baix Llobregat, us informen que s’ha constituït una
Comissió específica amb representants de diferents
municipis del Baix Llobregat per avaluar les necessitats
específiques de les persones amb disminució.
L’Ajuntament del Prat de Llobregat està realitzant les
gestions oportunes per determinar el terreny adient per
a la construcció de la residència i el centre de dia en

Tanmateix, el Govern de la Generalitat ha valorat el fet
que l’oferta de jocs oferts a través d’aquestes noves
tecnologies depassa l’àmbit concret instat a la Resolució, és a dir, el dels jocs propis de casinos. Així, proliferen a la xarxa l’oferta d’altres jocs, com poden ser el
bingo, la simulació de màquines recreatives, amb premi o d’atzar, o en general, d’apostes o loteries. D’altra
banda, cal també tenir en compte que cal regular els
establiments en els que s’instal·len ordinadors que permeten connexions, com els nomenats cibercafès o
cibersalons.
Actualment, el catàleg de jocs i apostes autoritzats a
Catalunya és el que consta al Decret 325/1985, de 28 de
novembre. Per tant, el compliment del mandat parlamentari contingut a la Resolució 991/VI, és a dir, la
regulació dels jocs propis de casinos on line, comportava la necessària modificació d’aquest Decret.
D’altra banda, cal tenir en compte que a més d’incorporar la previsió de l’organització de jocs a través de
l’ús de noves tecnologies mitjançant la modificació del
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Decret abans esmentat, es fa necessari modificar també el Decret 324/1985, de 28 de novembre, per tal de
determinar qui podrà organitzar aquests jocs.
Amb aquesta actuació de modificació i d’actualització
dels Decrets abans assenyalats, que regulen tant la planificació del joc a Catalunya com el catàleg de jocs i
apostes autoritzats, el Govern de la Generalitat no solament acompleix el mandat parlamentari contingut a la
Resolució 991/VI –del compliment de la qual en ret
comptes el present informe– sinó que, a més, actualitza uns textos que, setze anys després de la seva aprovació, han sofert importants variacions.

Control del compliment de la Resolució 1033/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’adopció de mesures per a
garantir la normalització lingüística en
el procés immigratori de Catalunya
Tram. 340-01040/06

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 40985 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
16.04.2002

Per tot l’exposat, la Direcció General del Joc i d’Espectacles ha elaborat
sengles avantprojectes de Decret, un de Planificació del
joc a Catalunya, i l’altre d’actualització del Catàleg de
jocs i apostes autoritzats a Catalunya, que ja estan enllestits per a seguir el procediment d’elaboració de disposicions de caràcter general previst a l’article 64 i següents de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Amb aquesta actuació normativa, sotmesa ja a informació pública per sengles edictes del Director General del
Joc i d’Espectacles de 10 d’abril de 2002, el Govern no
solament dóna estricte compliment al mandat parlamentari contingut a la Resolució 991/VI, sinó que, a
més, afegeix a la iniciativa de modificació dels Decrets
abans esmentats la virtualitat de refondre en els nous
textos les modificacions introduïdes en les diverses
normes posteriors que els han afectat.
Així, l’avantprojecte de Decret de Planificació, a banda de determinar qui podrà gestionar o explotar jocs a
través de l’ús de noves tecnologies, recull les modificacions introduïdes per diverses normes, com són el Decret 316/1982, de 28 de desembre, d’aprovació del
Reglament de màquines recreatives i d’atzar, el Decret
66/1995, de 7 de març, pel qual es modifica la planificació del joc a Catalunya i es limita el nombre de màquines del tipus B instal·lades en bars i bars restaurants
i el Decret 147/2000, d’11 d’abril, d’aprovació del
Reglament del joc de la plena o bingo.
I l’avantprojecte de Decret d’actualització del Catàleg,
a més de preveure la possibilitat d’organitzar, gestionar
i explotar jocs, no només en establiments autoritzats,
sinó també mitjançant sistemes informàtics o
telemàtics, recull les variacions introduïdes pel Decret
386/2000, de 5 de desembre, d’aprovació del Catàleg
de jocs que es poden practicar exclusivament als casinos de joc, pel Decret 147/000, d’11 d’abril, d’aprovació del Reglament del joc de la plena o bingo i pel Decret 316/1992, de 28 de desembre, pel qual es va
aprovar el Reglament de màquines recreatives i d’atzar.
El text dels avantprojectes de Decret amunt referenciats
poden ser consultats a la web del Departament d’Interior http://www.gencat.net/interior/joc.
Barcelona, 12 d’abril de 2002
Xavier Pomés i Abella
Conseller d’Interior

A LA MESA DEL PARLAMENT
Molt Honorable President,
D’acord amb allò que disposa l’article 131 del Reglament del Parlament de Catalunya, en compliment de la
Resolució 1033/VI del Parlament de Catalunya, sobre
l’adopció de mesures per a garantir la normalització
lingüística en el procés immigratori de Catalunya, us
informo, amb el document annex, de les actuacions que
s’han portat a terme.
Ben cordialment,
Barcelona, 11 d’abril de 2002
Artur Mas i Gavarró
Conseller en cap

ANNEX
Informe de compliment de la Resolució 1033/VI del
Parlament de Catalunya, sobre l’adopció de mesures
per a garantir la normalització lingüística en el procés
immigratori de Catalunya
El Govern de la Generalitat considera que l’increment
del fet migratori en els darrers anys genera la necessitat de crear un fons estatal destinat a les comunitats
autònomes i administracions locals que s’hauria de
distribuir en funció del nombre d’immigrants que estiguin al seu territori i que caldria destinar a polítiques
d’integració com ara ensenyar la llengua i la cultura del
nostre país.
Atès el repartiment competencial que articula el marc
legal d’estrangeria i atesa la impossibilitat d’escindir les
polítiques d’immigració de les d’integració, el Govern
català entén que l’establiment de partides pressupostàries addicionals –en sectors fonamentals com l’ensenyament de l’idioma– necessita la col·laboració de les
administracions implicades i afecta a les atribucions i
als recursos tant del Govern de l’Estat com de la Generalitat.
La necessitat d’un finançament específic per a les polítiques migratòries d’integració i de cohesió social
consta en el Pla interdepartamental d’immigració 20012004, aprovat pel Govern de la Generalitat, i així es va
plantejar al Vice-president primer del Govern central.
Un dels resultats de les converses mantingudes fou la
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constitució, el 25 de setembre de 2001, de la Subcomissió de Cooperació en Matèria d’Immigració: de Residència i de Treball d’Estrangers, en el sí de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració de
l’Estat–Generalitat de Catalunya.
El Govern de la Generalitat entén l’ensenyament del
català, a les persones que venen de fora de Catalunya,
com una eina fonamental que ha de garantir l’adaptació i la convivència del nouvingut. Per la consecució
d’aquests objectius, s’articulen un conjunt d’actuacions.
El Pla interdepartamental d’immigració 2001-2004
conté el programa «Difusió, per mitjà d’audiovisual, de
la realitat de Catalunya a la comunitat immigrant» que
pretén informar els nouvinguts de quin és el nostre país,
la seva llengua, els seus drets i deures i altres informacions d’interès.
Els programes «Coneixement de la història i l’art de
Catalunya» i «Dinamització cultural i lingüística», donen a conèixer als immigrants l’art i l’historia de Catalunya i a promoure l’ús del català com a eina de comunicació per tal d’augmentar-ne els nivells d’arrelament.
Així mateix, s’està elaborant la futura Guia d’Acollida
a Catalunya que ha d’orientar els estrangers que arriben
al nostre país en diferents aspectes de la vida quotidiana (habitatge, sanitat, educació, etc.). En aquest document es dóna preeminència a la necessitat de conèixer
el català en tant que llengua pròpia de Catalunya i element fonamental d’interacció social.
Altres actuacions a destacar, en l’àmbit del Pla interdepartamental d’immigració:
– Aprenentatge de la llengua catalana.
– Formació dels professorat.
– Elaboració de recursos didàctics i materials de suport.
– Programa de llengua catalana. Nivell inicial.
– Dinamització cultural i lingüística.
– Coordinació amb altres organismes o institucions.
Aprenentatge de la llengua catalana
• El Consorci per a la Normalització Lingüística manté una doble línia de cursos als quals es poden acollir
els col·lectius de nova immigració. L’oferta formativa es
desplega en dues tipologies:

incorporat com a ensenyament de formació inicial de la
nova organització de l’oferta formativa dels centres i
aules de formació d’adults, que s’iniciarà el proper curs
2002-2003.
En col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya es treballa en l’edició d’un vídeo adreçat a les
persones de cultura amaziga per a l’aprenentatge del
català oral.
Els any 2000 i 2001, el Departament de Benestar Social
va signar un conveni de col·laboració amb la Universitat de Girona per a l’elaboració d’una sèrie d’estudis
sobre les llengües dels estrangers no comunitaris més
parlades a Catalunya.
• S’ha dut a terme un estudi sobre el perfil sociolingüístic dels alumnes
extracomunitaris inscrits dels cursos de català per a
adults del Consorci per a la Normalització Lingüística
el resultat del qual ha de servir per conèixer amb més
detall les necessitats dels usuaris i, per tant, poder planificar l’estratègia dels cursos futurs.
Formació del professorat
• Les delegacions territorials del Departament de Cultura han organitzat i dut a terme cursos centrats en la
perspectiva de l’acolliment.
• El Pla de formació per al professorat de formació
d’adults 2001-2004 té com a un dels objectius principals aportar estratègies i recursos per atendre i formar
les persones immigrades per tal d’afavorir la integració
a la societat que els acull. És en aquesta línia que s’han
programat, per al curs 2001-02 les actuacions següents:
– Curs sobre l’aprenentatge del nivell preinstrumental
de la llengua i del coneixement del medi amb persones
immigrades.
– Seminari sobre espais d’intercanvi sobre l’aprenentatge de les persones immigrades.
A banda de les actuacions del Pla, enguany la Direcció
General de Formació d’Adults, en col·laboració amb
l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de
Barcelona ha organitzat una escola d’estiu específica de
formació d’adults. Entre els eixos de l’escola d’estiu
destaquen la formació per a persones immigrades i
l’aprenentatge de la llengua.

– Cursos específics:

Elaboració de recursos didàctics i materials de suport

Curs nivell inicial (NI)

• L’any 2001 es va editar la carpeta Català bàsic I, enguany, atesa l’adequació pràctica que ha resultat tenir,
s’ha reeditat de nou i s’ha elaborat la seva continuació
el Català bàsic II; la revisió del Lèxic usual català-àrab,
àrab-català; i l’adaptació de Viure a Catalunya.

Curs preliminar (PR)
Sessions d’acolliment lingüístic (SA)
– Cursos de llengua general
• El Departament de Benestar Social, mitjançant la Direcció General de Formació d’Adults, ha realitzat les
següents actuacions:
Disseny d’un curs específic de 60 hores per a persones
nouvingudes amb l’objectiu de facilitar-los el coneixement i el domini bàsic del català oral. Aquest curs s’ha

Programa de llengua catalana. Nivell inicial
La Direcció General de Política Lingüística ha elaborat i publicat el Programa de llengua catalana. Nivell
inicial. S’adreça especialment als docents que ensenyen
català a les persones procedents de la nova immigració

4.50.
4. INFORMACIÓ

Llista BOPC

Núm. 286

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

22 d’abril de 2002
101

que arriben a Catalunya amb voluntat d’incorporar-se
a la societat catalana.

Dinamització cultural i lingüística
El Consorci per a la Normalització Lingüística disposa d’un programa específic d’atenció a la immigració
anomenat Benvinguts, benvingudes, Catalunya un país
que t’acull.
Des d’aquest organisme i de manera descentralitzada,
mitjançant els diferents centres de normalització de tot
Catalunya, s’han atès les peticions d’associacions i
entitats, en general, que s’hi adrecen per demanar suport, informació, etc. Aquestes entitats han estat: Didac,
Akwaba, Associació Africana Molo de Calella i Escola Africana d’Adults, Jama Kafo, SOS – Racisme, Centre Cultural Bayt Al-Thagafa, Associació Africana
Easu, Associació de dones africanes Musu Kafo, Escola Africana d’Adults, Sadaka Salam, Associació Cultural de Granollers, Amics d’Àfrica, i Associació Síria a
Catalunya.

Coordinació amb altres organismes o institucions
• El 4 de febrer de 2002 es va signar un conveni entre
el Departament de Benestar Social i el Consorci per a
la normalització lingüística, amb l’objectiu de regular
la col·laboració entre ambdós organismes en l’àmbit de
l’ensenyament de català a les persones adultes, amb
especial èmfasi en el treball conjunt per a:

Control del compliment de la Resolució 1171/VI del Parlament de Catalunya, sobre la menció del lloc on es
duran a terme els actes del Fòrum Universal de les Cultures, Barcelona 2004
Tram. 340-01041/06

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 40986 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Molt Honorable President,
D’acord amb allò que disposa l’article 131 del Reglament del Parlament de Catalunya i, en compliment de
la Resolució 1171/VI del Parlament de Catalunya, sobre la menció del lloc on es duran a terme els actes del
Fòrum Universal de les Cultures, Barcelona 2004, us
trameto, adjunta, còpia de l’escrit que el Secretari general de la Presidència, Sr. Carles Duarte i Montserrat,
va adreçar al Director general del Fòrum de les Cultures, Sr. Jordi Oliveras, amb data 7 de març de 2002.
Ben cordialment,
Barcelona, 10 d’abril de 2002
Artur Mas i Gavarró
Conseller en cap

– Organitzar un oferta formativa coordinada de cursos
de català.
– Promoure l’organització de cursos específics per als
col·lectius immigrants.
• Es signarà un conveni de col·laboració amb els departaments de Cultura, Ensenyament, Universitats, Recerca i Societat de la Informació, el Consorci per a la Normalització Lingüística, la Universitat i el Govern de les
Illes Balears, per a l’organització i finançament del 3r
Simposi sobre l’ensenyament del català a no catalanoparlants.
• En la marc del conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar Social i la Universitat de Barcelona, hi ha una acord per desenvolupar el projecte ALIE
sobre l’aprenentatge de la llengua catalana per a persones immigrades.
També en el marc del conveni esmentat i conjuntament
amb el Servei de Llengua catalana de la Universitat de
Barcelona, es col·laborarà ens dues actuacions més,
d’una banda l’elaboració del Vocabulari bàsic àrab-català i de la versió àrab-català de la Guia de conversa
universitària, i d’altra banda l’organització d’unes jornades a l’entorn de la llengua i la cultura amazigues.

ANNEX
Sr. Jordi Oliveras
Director General
Fòrum de les Cultures, Barcelona 2004
Benvolgut director general
La Comissió de Política Cultural ha aprovat la Resolució 1171/VI que et trameto, per tal que es compleixi el
que el seu text recull.
D’acord amb aquesta Resolució, la difusió que es faci
del Fòrum de les Cultures ha de recollir el fet que el
recinte del Fòrum i la celebració dels actes més importants es realitza i està emplaçat en els municipis de
Barcelona i Sant Adrià del Besòs.
Ben cordialment,
Carles Duarte i Montserrat
Secretari General
Barcelona, 6 de març de 2002

– Pel que fa a la formació d’adults, els desplegaments
curriculars de la formació bàsica d’adults defineixen i
regulen el ple desenvolupament de l’ensenyament de la
llengua catalana.
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Control del compliment de la Resolució 935/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el suport del Govern a l’acord
assolit pels ajuntaments de Premià de
Dalt i Vilassar de Dalt (Maresme) per a
garantir la preservació de l’entorn del
santuari de la Cisa

Control del compliment de la Resolució 928/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la millora de la senyalització de
la sortida de Granollers (Vallès Oriental) de la carretera C-17 (abans N-152)

Tram. 340-01042/06

Informe relatiu al compliment de la Resolució

Tram. 340-01043/06

Informe relatiu al compliment de la Resolució

Reg. 41013 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
16.04.2002

Reg. 41012 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
A LA MESA DEL PARLAMENT
Núm. de resolució: 290-00935/06

Núm. de resolució: 290-00928/06

Sobre: sobre el suport del Govern a l’acord assolit pels
ajuntaments de Premià de Dalt i Vilassar de Dalt (Maresme) per a garantir la preservació de l’entorn del santuari de la Cisa
Comissió competent: Comissió de Política Territorial
D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 935/VI, sobre el suport del Govern a l’acord assolit pels ajuntaments de
Premià de Dalt i Vilassar de Dalt (Maresme) per garantir la preservació de l’entorn del santuari de la Cisa, em
plau fer-vos avinents les següents consideracions:

Sobre: sobre la millora de la senyalització de la sortida
de Granollers (Vallès Oriental) de la carretera C-17
(abans N-152)
Comissió competent: Comissió de Política Territorial
D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 928/VI, sobre la millora de la senyalització de la sortida de Granollers de
la carretera C-17, em plau fer-vos avinent que aquest
Departament va estudiar la millora de l’esmentada senyalització i ha instal·lat diversos pannells de direcció
i de senyalització per a la reducció de velocitat.
Barcelona, 9 d’abril de 2002

El Govern de la Generalitat coneix l’acord assolit pels
ajuntaments de Premià de Dalt i de Vilassar de Dalt, de
modificació del Pla general d’ordenació urbana de Premià de Dalt i de les Normes subsidiàries de Vilassar de
Dalt, i també del Pla parcial corresponent a fi de garantir la defensa i la protecció dels valors tradicionals,
ambientals, cívics i paisatgístics de l’entorn del santuari de la Cisa.
Els documents urbanístics necessaris per al compliment
de l’esmentat acord, que han de ser elaborats pels mateixos ajuntaments, encara no s’han tramès a l’òrgan
competent per a la seva aprovació definitiva, la Comissió d’Urbanisme de Barcelona. En tot cas, si els documents urbanístics s’ajusten als criteris de l’esmentat
acord assolit entre els ajuntaments de Premià de Dalt i
Vilassar de Dalt, la Direcció General d’Urbanisme
emetrà un informe favorable a la seva aprovació.

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

4.53.

SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREIXENCES

4.53.05.

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Oriol Illa i Garcia, president del Consell
Nacional de Joventut de Catalunya davant la Comissió d’Estudi sobre la
Sida perquè informi sobre la valoració
de les campanyes de prevenció de la
sida adreçades als joves, així com de
l’augment d’infecció de VIH en els joves d’entre 15 i 24 anys

Barcelona, 11 d’abril de 2002
Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

Tram. 356-00358/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi sobre la Sida, en la sessió núm. 6,
tinguda el dia 10.04.2002 (DSPC-C 317).
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Sol·licitud de compareixença dels representants de la International Aids
Vaccina Initiative (IAVI) davant la Comissió d’Estudi sobre la Sida, perquè
informin sobre les recerques i els
avenços per a establir la vacuna de la
sida

Sol·licitud de compareixença del representant de l’Associació Cinegètica de
Barraquers de Catalunya davant la
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca perquè informi sobre el mètode
de caça del tord amb barraques
Tram. 356-00503/06

Tram. 356-00490/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi sobre la Sida, en la sessió núm. 6,
tinguda el dia 10.04.2002 (DSPC-C 317).

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Rafel Luna i Vivas, del Grup Parlamentari Popular (reg. 40865).
Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 16.04.2002.

Sol·licitud de compareixença de representants d’Àmbit Prevenció davant la
Comissió d’Estudi sobre la Sida perquè informin sobre l’experiència i la
intervenció en el barri del Raval
Tram. 356-00491/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi sobre la Sida, en la sessió núm. 6,
tinguda el dia 10.04.2002 (DSPC-C 317).

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Miquel Puig i Raposo davant la Comissió de Control Parlamentari de l’Actuació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisó i de les Empreses Filials
perquè informi sobre la seva dimissió
al capdavant de la CCRTV

Sol·licitud de compareixença de l’Associació de ludòpates i familiars en
rehabilitació de Catalunya davant la
Comissió de Política Social perquè informi sobre la situació de la ludopatia
a Catalunya
Tram. 356-00504/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sra. Marina Geli i Fàbrega, juntament amb
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cendra, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds (reg. 40873).
Comissió competent: Comissió de Política Social.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 16.04.2002.

Tram. 356-00502/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Josep Maria Carbonell i Abelló, del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg.
40810).
Comissió competent: Comissió de Control Parlamentari de l’Actuació de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió i de les Empreses Filials.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 16.04.2002.

Sol·licitud de compareixença de la degana del Col·legi Oficial de Doctors i
Llicenciats en Filosofia i Lletres i en
Ciències de Catalunya davant la comissió corresponent perquè informi
sobre les activitats i els projectes del
Col·legi
Tram. 356-00505/06

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 40958).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política
Cultural, sessió del 16.04.2002.
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4.53.10.

SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREIXENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
amb el conseller de Justícia sobre
l’aplicació i l’avaluació del Pla de normalització lingüística per a l’àmbit judicial

Sessió informativa de la Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme
amb el conseller d’Indústria, Comerç i
Turisme sobre la qualitat i la productivitat de les indústries de Catalunya

Tram. 355-00165/06

Substanciació

Tram. 355-00105/06

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 30 de la Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme, del
11.04.2002 (DSPC-C 322).

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 31 de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del
11.04.2002 (DSPC-C 323).

Sessió informativa de la Comissió
d’Economia, Finances i Pressupost
amb el conseller d’Economia i Finances sobre la liquidació del pressupost
de la Generalitat de Catalunya per a
l’any 2001

Sessió informativa de la Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme
amb el conseller d’Indústria, Comerç i
Turisme sobre l’atenció a la petita i
mitjana empresa (pime)

Tram. 355-00177/06

Tram. 355-00106/06

Substanciació

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 30 de la Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme, del
11.04.2002 (DSPC-C 322).

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 15 de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, del
10.04.2002 (DSPC-C 319).

Sessió informativa de la Comissió
d’Estudi sobre el Millorament de la
Prevenció i l’Extenció d’Incendis amb
el conseller d’Interior sobre la campanya d’estiu d’extinció d’incendis
Infocat-2002

Sessió informativa de la Comissió de
Política Territorial amb el conseller de
Medi Ambient sobre la política de parcs
i d’espais naturals
Tram. 355-00129/06

Tram. 355-00178/06

Substanciació

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 34 de la Comissió de Política Territorial, del 10.04.2002 (DSPC-C
315).

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 40835).
Comissió competent: Comissió d’Estudi sobre el Millorament de la Prevenció i l’Extinció d’Incendis.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Presidència
del Parlament, 11.04.2002.
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Sessió informativa de la Comissió Permanent de Legislatura per a la Societat
de la Informació amb la consellera de
Governació i Relacions Institucionals i
amb el president de Localret sobre
l’evolució de l’Acord institucional per a
la promoció i el desenvolupament de
la societat de la informació a les administracions públiques de Catalunya
Tram. 355-00179/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Compareixença de representants de la
comunitat educativa del CEPA Oriol
Martorell davant la Comissió de Política Cultural perquè informin sobre l’experiència de cursar simultàniament en
el mateix centre els ensenyaments de
música o dansa i els de règim general
Tram. 357-00150/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 34 de la Comissió de Política Cultural, del 11.04.2002 (DSPC-C 321).

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Departament de Governació i Relacions Institucionals (reg.
40875).
Comissió competent: Comissió Permanent de Legislatura per a la Societat de la Informació.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Presidència
del Parlament, 11.04.2002.

Compareixença de les Sres. Mercè
Molina i Encarna Bodelón, representants de l’Associació Ca la Dona davant la Comissió Permanent de Legislatura sobre el Procés d’Equiparació
Dona - Home perquè presentin el projecte «Un espai per als drets de les
dones» i les seves conclusions
Tram. 357-00181/06

4.53.15.

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

Compareixença de la Federació de
Cooperatives Agràries de Catalunya
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè informin sobre
la situació del cooperativisme agrari
català
Tram. 357-00083/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 11.04.2002
(DSPC-C 320).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comissió Permanent de Legislatura sobre el Procés d’Equiparació Dona-Home, del 16.04.2002 (DSPC-C 324).

Compareixença de la presidenta de
l’Associació Ciutadana pels Drets de
les Dones davant la Comissió Permanent de Legislatura sobre el Procés
d’Equiparació Dona-Home perquè informi sobre les pensions de viduïtat
Tram. 357-00254/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comissió Permanent de Legislatura sobre el Procés d’Equiparació Dona-Home, del 16.04.2002 (DSPC-C 324).
Compareixença de representants de
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè informin
sobre la situació del sector agrari
Tram. 357-00084/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 11.04.2002
(DSPC-C 320).
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Compareixença del Sr. Oriol Illa i
Garcia, president del Consell Nacional
de Joventut de Catalunya, davant la
Comissió d’Estudi sobre la Sida perquè informi sobre la valoració de les
campanyes de prevenció de la sida
adreçades als joves, així com de l’augment d’infecció de VIH en els joves
d’entre 15 i 24 anys

Compareixença del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya davant la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana perquè informi sobre la Memòria de l’estat i el
funcionament de la Justícia a Catalunya corresponent al 2001

Tram. 357-00258/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Tram. 357-00261/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi sobre la Sida en la sessió núm. 6,
tinguda el dia 10.04.2002 (DSPC-C 317).

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana en la sessió núm. 31, tinguda el dia 11.04.2002 (DSPC-C 323).

4.70.

COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA
GENERALITAT I DEL GOVERN

4.70.01.

COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE
DESPATX

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió
d’Estudi sobre la Sida, del 10.04.2002 (DSPC-C 317).

Encàrrec del despatx del conseller
d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació a la consellera d’Ensenyament

Compareixença dels representants de
la International Aids Vaccina Initiative
(IAVI) davant la Comissió d’Estudi sobre la Sida perquè informin sobre les
recerques i els avenços per a establir
la vacuna de la sida

Tram. 330-00088/06

Presentació: Conseller en cap, del Govern de la Generalitat
Reg. 41042 / Coneixement: Presidència del Parlament, 16.04.2002

Tram. 357-00259/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi sobre la Sida en la sessió núm. 6,
tinguda el dia 10.04.2002 (DSPC-C 317).

Compareixença de representants
d’Àmbit Prevenció davant la Comissió
d’Estudi sobre la Sida perquè informin
sobre l’experiència i la intervenció en
el barri del Raval
Tram. 357-00260/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi sobre la Sida en la sessió núm. 6,
tinguda el dia 10.04.2002 (DSPC-C 317).

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT
Molt Honorable senyor Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya
Benvolgut President
De conformitat amb el que estableix l’article 63.d) de
la Llei 3/1982, de 25 de març, del Parlament del President i del Consell Executiu de la Generalitat, i l’article
2 del Decret 12/2001 de 17 de gener, em plau donarvos compte que durant l’absència del conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, senyor
Andreu Mas-Colell, des del dia 15 fins al 18 d’abril de
2002, ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx del
seu Departament la consellera d’Ensenyament, senyora
Carme-Laura Gil i Miró.
Ben cordialment,
Barcelona, 9 d’abril de 2002
Artur Mas i Gavarró
Conseller en cap
N. de la R.: El Decret 108/2002, de 9 d’abril, d’encàrrec del despatx del conseller d’Universitats, Recerca i
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Societat de la Informació, senyor Andreu Mas-Colell,
a la consellera d’Ensenyament, senyora Carme-Laura
Gil i Miró, des del dia 15 fins al 18 d’abril de 2002, és
publicat al DOGC 3616, de 16 d’abril de 2002.

4.90.

RÈGIM INTERIOR

4.90.10.

CÀRRECS I PERSONAL

Concurs per a la provisió temporal
d’un lloc de treball de secretari/ària del
Departament de Recursos Humans del
Parlament de Catalunya

aplicació de l’article 30 de la Modificació de determinats preceptes dels títols I i II dels Estatuts del règim i
el govern interiors del Parlament de Catalunya i de l’article 20 de l’Acord sobre les condicions de treball del
personal del Parlament per a l’any 2000, d’acord amb
la normativa corresponent sobre funció pública, la
Mesa del Parlament convoca un concurs per a proveir
temporalment un lloc de treball de secretari/ària del
Departament d’Edicions, grup C, nivell 7. Les funcions
assignades al lloc convocat consisteixen a: donar suport
administratiu a la coordinació de les diferents tasques
del Departament, distribuir la correspondència, gestionar l’arxiu i l’agenda, atendre les trucades i donar suport a les diferents àrees quan les necessitats del Departament ho requereixen, com ara la facturació i la
col·laboració en la gestió del dipòsit de publicacions.

Tram. 500-00033/06

BASES

Adscripció

1. Requisits de participació

Acord: Mesa
16.04.2002

del

Parlament,

sessió

del

OFICIALIA MAJOR
La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 16
d’abril de 2002, vistos la proposta de la Comissió Tècnica d’Avaluació i l’informe del director de Govern
Interior, ha acordat nomenar interinament, a partir de la
data de la presa de possessió, la senyora Judit Bonet i
Martínez per a ocupar provisionalment la plaça de secretària del Departament de Recursos Humans del Parlament de Catalunya.
Contra l’Acord de nomenament de la Mesa es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament en el termini d’un mes a comptar de la publicació o la notificació de l’acord, o directament recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà d’haver estat publicat o notificat, de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palau del Parlament, 16 d’abril de 2002
Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

Concurs per a la provisió temporal
d’un lloc de treball de secretari/ària del
Departament d’Edicions del Parlament
de Catalunya
Tram. 500-00035/06

del

1.1 Tenir el títol de batxillerat, de formació professional de segon grau o equivalent.
1.2 Tenir el certificat de nivell C de català lliurat per la
Junta Permanent de Català o equivalent, o posseir els
coneixements equivalents al nivell C de català, que
haurà d’acreditar en el decurs del procediment.
2. Sol·licituds
Tothom qui compleixi les condicions de la base primera i vulgui prendre part en aquest concurs ha de presentar, fins al dia 30 d’abril de 2002, al Registre d’Oficialia
Major del Parlament de Catalunya:
2.1. Una instància segons el model que figura en l’annex 1.
2.2. El currículum, que exposi la idoneïtat i l’adequació del candidat o candidata per al lloc de treball a cobrir.
2.3. La documentació acreditativa dels mèrits al·legats,
els quals han d’ésser valorats per la Comissió Tècnica
d’Avaluació d’acord amb el barem que s’indica en la
base cinquena d’aquesta convocatòria.
2.4. La documentació acreditativa de tenir el certificat
de nivell C de català lliurat per la Junta Permanent de
Català o equivalent, d’acord amb el que estableix el
Decret 152/2001, del 29 de maig, sobre avaluació i
certificació de coneixements de català.
3. Comissió Tècnica d’Avaluació
La Comissió Tècnica d’Avaluació és formada per:

Convocatòria
Acord: Mesa
16.04.2002

Pot prendre part en aquest concurs el personal funcionari, interí o contractat que estigui prestant serveis al
Parlament de Catalunya amb un nivell igual o inferior
al del lloc de treball a cobrir i que compleixi els requisits següents:

Parlament,

sessió

del

CONVOCATÒRIA
Atès que s’ha de proveir temporalment un lloc de treball de secretari/ària al Departament d’Edicions, i en

a) El director de Govern Interior.
b) El cap del Departament d’Edicions.
c) Un funcionari o funcionària designat d’entre una
terna proposada pel Consell de Personal, per raó de la
seva especialització, tenint en compte les funcions del
lloc a proveir.
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4. Procediment d’actuacions
4.1 Un cop transcorregut el termini previst de presentació de sol.licituds, la Direcció de Govern Interior elaborarà i farà pública, d’acord amb el que estableixen els
apartats 4.4 i 4.5, en un termini no superior a quinze
dies, la llista de persones admeses i excloses, amb la
indicació de si resten o no exemptes de fer la prova de
llengua catalana, i també dels motius d’exclusió.
4.2 La Comissió Tècnica d’Avaluació, en un termini no
superior a cinc dies des de la publicació de la llista
d’admesos i exclosos, farà públics el dia, l’hora i el lloc
per fer la prova o les proves de coneixement suficient
de la llengua catalana, amb una antelació mínima de
dos dies. La qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o
no apte/a i es farà publica d’acord amb el que estableixen els apartats 4.4 i 4.5.
4.3 En el termini no superior a un mes des de la publicació de llista d’admesos i exclosos, la Comissió Tècnica d’Avaluació ha d’elaborar una relació ordenada de
les persones candidates admeses a la convocatòria amb
les puntuacions atorgades, la qual es farà pública al tauler d’anuncis del Parlament.
4.4 Totes les comunicacions i les notificacions derivades d’aquesta convocatòria es faran públiques al tauler
d’anuncis del Parlament de Catalunya, sens perjudici
que també es publiquin en el diari oficial que estableixin aquestes bases.
4.5 Les qualificacions de les proves i de la fase de concurs es faran públiques, als efectes del que estableix
l’article 59.5.b de la Llei 30/1992, modificat per la Llei
4/1999, al tauler d’anuncis del Parlament de Catalunya.
Amb aquesta publicació es considerarà feta l’oportuna
notificació als interessats i s’iniciaran els terminis a
efectes dels possibles recursos.

d) Per les titulacions acadèmiques, si són rellevants per
al lloc de treball convocat i específicament pel coneixement de la llengua catalana superior a l’exigit per al
lloc de treball a proveir, fins a 5 punts.
5.2 La puntuació mínima per a superar el concurs és de
25 punts.
5.3 La Comissió Tècnica d’Avaluació té la facultat de
convocar personalment les persones candidates, en els
casos en què ho consideri convenient, a fi d’aclarir
punts dubtosos o qualsevol altre aspecte de la documentació que hagin aportat.
6. Resolució del concurs
6.1 El concurs s’ha de resoldre a favor de la persona
aspirant que obtingui la millor valoració de tots els
mèrits i les capacitats especificats a què es refereix la
base cinquena d’aquesta convocatòria i comporta l’adscripció en comissió de serveis del funcionari o funcionària al lloc de treball convocat i amb les funcions descrites. En el cas que la persona proposada no fos
funcionari o funcionaria de carrera, la provisió adopta
el caràcter d’interina.
6.2 L’empat en la puntuació global es desfà, si escau,
d’acord amb l’aplicació successiva dels criteris següents:
Es dirimirà a favor de la persona aspirant que tingui la
condició de funcionari o funcionària. Si la situació
d’empat es produeix entre dues persones en igualtat de
condicions laborals, es dirimirà a favor de qui hagi
obtingut la puntuació més alta en la valoració dels
mèrits establerts per la base cinquena. Si persisteix
l’empat, per la puntuació més elevada, tenint en compte
l’ordre dels apartats establert per la base cinquena.
6.3 El concurs pot ésser declarat desert.

5. Mèrits i capacitats a valorar

7. Terminis d’incorporació i de presa de possessió

5.1 La Comissió Tècnica d’Avaluació ha de valorar els
mèrits i les capacitats dels aspirants tenint en compte el
lloc de treball a proveir, d’acord amb el barem següent:

7.1 El termini per a incorporar-se a la nova destinació
és de tres dies hàbils comptats a partir de l’endemà de
la publicació de la resolució del concurs en el Butlletí
Oficial del Parlament de Catalunya.

a) Per l’experiència laboral, en funció de la permanència en cada lloc i atenent en tot cas la similitud entre el
contingut tècnic i l’especialització de les tasques acomplertes respecte a les pròpies del lloc convocat, la proximitat funcional o sectorial de les àrees en què els
concursants prestin o hagin prestat serveis respecte a
l’àrea de destinació i, si s’escau, la proximitat de nivell
entre el lloc d’origen i el de destinació, i especialment
l’experiència o coneixement del sector editorial, fins a
25 punts.
b) Pel temps de serveis prestats al Parlament o en qualsevol Administració pública o ens públic, atenent els
grups, el nivell i les categories en què s’hagin prestat,
fins a 15 punts. Els serveis efectivament prestats al Parlament puntuen el doble que els prestats en altres administracions.
c) Pels cursos de formació i perfeccionament que tinguin per objecte matèries directament relacionades amb
les funcions pròpies del lloc de treball convocat, especialment el coneixement dels programes informàtics
Word, Excel i Outlook, fins a 10 punts.

7.2 El termini per a la presa de possessió de la nova
destinació, que ha d’acreditar la cap del Departament
de Recursos Humans, és de dos dies hàbils comptadors
a partir de l’endemà de la data de cessament en el lloc
anterior. Si aquesta resolució comporta el reingrés al
servei actiu, el termini de presa de possessió s’ha de
comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta.
Així mateix, per causes justificades per necessitats del
departament d’origen, que el cap o la cap del dit departament ha de valorar en cada cas, es pot concedir una
pròrroga que pot ésser de fins a un màxim de deu dies
més.
8. Règim d’impugnacions
8.1 Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Parlament de resolució del concurs, que posen fi a la via
administrativa, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament en el termini d’un mes a comptar de la publicació o notificació, o directament recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de
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Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la publicació o notificació, de conformitat
amb la Llei de l’Estat 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
8.2 Contra els actes de tràmit de la Comissió d’Avaluació que decideixin directament o indirectament el fons
de l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar
el procés selectiu, produeixin indefensió o perjudici
irreparable a drets o interessos legítims, les persones
interessades poden interposar recurs d’alçada davant la
Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la publicació al tauler d’anuncis del
Parlament.

talunya, ha nomenat per a formar part de la comissió
tècnica d’avaluació que ha de qualificar el dit concurs,
el Sr. Xavier Muro i Bas, director de Govern Interior, el
Sr. Nei Torrell i Camps, cap del Departament d’Edicions i, en representació del personal, la Sra. Teresa Abelló i Vilarassa.
Palau del Parlament, 16 d’abril de 2002
Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2002
Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

Concurs per a la provisió temporal
d’un lloc de treball d’editor/a de l’Àrea
de Transcripció del Departament de
Serveis Lingüístics del Parlament de
Catalunya

ANNEX I
MODEL D’INSTÀNCIA A PRESENTAR

Tram. 500-00036/06

...........................................................................................................................
(noms i cognoms)

Convocatòria

nat/nada el dia ............ de ........................................ de .............,

Acord: Mesa
16.04.2002

a .................................................... (............................................).
veí/veïna de ............................................, que visc al carrer
......................................................................, núm. ...................,
pis .................., porta .............., tel. ..............................................,
i que tinc el DNI núm .............................................................,
DECLARO
Que compleixo les condicions requerides a la base primera del concurs per a la provisió temporal d’un lloc de
treball de secretari/ària del Departament d’Edicions del
Parlament de Catalunya.
Per això, us
DEMANO:
D’ésser admès/esa a l’esmentat concurs.
..............................., ............. de ....................................... de 2002

Signatura

MOLT HONORABLE SENYOR PRESIDENT DEL PARLAMENT
CATALUNYA

del

Parlament,

sessió

del

CONVOCATÒRIA
Atès que s’ha de proveir temporalment un lloc de treball d’editor/a de l’Àrea de Transcripció del Departament de Serveis Lingüístics, i en aplicació de l’article
30 de la Modificació de determinats preceptes dels títols I i II dels Estatuts del règim i el govern interiors del
Parlament de Catalunya i de l’article 20 de l’Acord
sobre les condicions de treball del personal del Parlament per a l’any 2000, d’acord amb la normativa corresponent sobre funció pública, la Mesa del Parlament
convoca un concurs per a proveir temporalment un lloc
de treball d’editor/a de l’Àrea de Transcripció del Departament de Serveis Lingüístics, grup C, nivell 8. Les
funcions assignades al lloc convocat consisteixen preferentment a gestionar i controlar el procés de transcripció de les sessions parlamentàries i a posar les
transcripcions a disposició del treball parlamentari;
també a fer feines de transcripció, si s’escau.
BASES

DE

1. Requisits de participació

Nomenament de la comissió d’avaluació
Acord: Mesa
16.04.2002

del

Parlament,

sessió

del

OFICIALIA MAJOR
La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 16
d’abril de 2002, d’acord amb la base 3 del concurs per
a la provisió temporal d’un lloc de treball de secretari/
ària del Departament d’Edicions del Parlament de Ca-

Pot prendre part en aquest concurs el personal funcionari, interí o contractat que estigui prestant serveis al
Parlament de Catalunya amb un nivell igual o inferior
al del lloc de treball a cobrir i que compleixi els requisits següents:
1.1 Tenir el títol de batxillerat, de formació professional de segon grau o equivalent.
1.2 Tenir el certificat de nivell D de català lliurat per la
Junta Permanent de Català o equivalent, o posseir els
coneixements equivalents al nivell D de català, que
haurà d’acreditar en el decurs del procediment.
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2. Sol·licituds
Tothom qui compleixi les condicions de la base primera i vulgui prendre part en aquest concurs ha de presentar, fins al dia 30 d’abril de 2002, al Registre d’Oficialia
Major del Parlament de Catalunya:
2.1. Una instància segons el model que figura a l’annex
1.
2.2. El currículum, que exposi la idoneïtat i l’adequació del candidat o candidata per al lloc de treball a cobrir.
2.3. La documentació acreditativa dels mèrits al·legats,
els quals han d’ésser valorats per la comissió tècnica
d’avaluació d’acord amb el barem que s’indica a la
base cinquena d’aquesta convocatòria.
2.4. La documentació acreditativa de tenir el certificat
de nivell D de català lliurat per la Junta Permanent de
Català o equivalent, d’acord amb el que estableix el
Decret 152/2001, del 29 de maig, sobre avaluació i
certificació de coneixements de català.
3. Comissió Tècnica d’Avaluació
La Comissió Tècnica d’Avaluació és formada per:
a) El director de Govern Interior.
b) El cap del Departament de Serveis Lingüístics.
c) Un funcionari o funcionària designat d’entre una
terna proposada pel Consell de Personal, per raó de la
seva especialització, tenint en compte les funcions del
lloc a proveir.
4. Procediment d’actuacions
4.1 Un cop transcorregut el termini establert de presentació de sol·licituds, la Direcció de Govern Interior elaborarà i farà pública, d’acord amb el que estableixen els
apartats 4.5 i 4.6, en un termini no superior a quinze
dies, la llista de persones admeses i excloses, amb la
indicació de si resten o no exemptes de fer la prova de
llengua catalana, i també dels motius d’exclusió.
4.2 La Comissió Tècnica d’Avaluació, en un termini no
superior a cinc dies des de la publicació de la llista
d’admesos i exclosos, farà públics el dia, l’hora i el lloc
per fer la prova o les proves de coneixement suficient
de la llengua catalana, amb una antelació mínima de
dos dies. La qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o
no apte/a i es farà publica d’acord amb el que estableixen els apartats 4.5 i 4.6.
4.3 En el termini no superior a un mes des de la publicació de llista d’admesos i exclosos, la Comissió Tècnica d’Avaluació ha d’elaborar una relació ordenada de
les persones candidates admeses a la convocatòria amb
les puntuacions atorgades, la qual es farà pública al tauler d’anuncis del Parlament.
4.4 En la mateixa llista de puntuacions, la Comissió
Tècnica d’Avaluació, en un termini no superior a deu
dies, ha de convocar, en el cas que es faci la prova establerta per la base 5.4, les persones aspirants que hagin obtingut la puntuació mínima que estableix la base
5.2, almenys amb cinc dies d’antelació.

4.5 Totes les comunicacions i les notificacions derivades d’aquesta convocatòria es faran públiques al tauler
d’anuncis del Parlament de Catalunya, sens perjudici
que es publiquin també en el diari oficial que estableixin aquestes bases.
4.6 Les qualificacions de les proves i de la fase de concurs es faran públiques, als efectes del que estableix
l’article 59.5.b de la Llei 30/1992, modificat per la Llei
4/1999, al tauler d’anuncis del Parlament de Catalunya.
Amb aquesta publicació es considerarà feta l’oportuna
notificació als interessats i s’iniciaran els terminis als
efectes dels possibles recursos.
5. Mèrits i capacitats a valorar
5.1 La Comissió Tècnica d’Avaluació ha de valorar els
mèrits i les capacitats dels aspirants tenint en compte el
lloc de treball a proveir, d’acord amb el barem següent:
a) Per l’experiència laboral, en funció de la permanència en cada lloc i atenent en tot cas la similitud entre el
contingut tècnic i l’especialització de les tasques acomplertes respecte a les pròpies del lloc convocat, la proximitat funcional o sectorial de les àrees en què els
concursants prestin o hagin prestat serveis respecte a
l’àrea de destinació i, si s’escau, la proximitat de nivell
entre el lloc d’origen i el de destinació, fins a 25 punts.
b) Pel temps de serveis prestats al Parlament o en qualsevol Administració pública o ens públic, atenent els
grups, el nivell i les categories en què s’hagin prestat,
fins a 15 punts. Els serveis efectivament prestats en el
Parlament puntuen el doble que els prestats en altres
administracions.
c) Pels cursos de formació i perfeccionament que tinguin per objecte matèries directament relacionades amb
les funcions pròpies del lloc de treball convocat, fins a
10 punts.
d) Per les titulacions acadèmiques, si són rellevants per
al lloc de treball convocat i específicament pel coneixement de la llengua catalana superior a l’exigit per al
lloc de treball a proveir, fins a 5 punts.
5.2 La puntuació mínima per a superar el concurs és de
25 punts
5.3 La Comissió Tècnica d’Avaluació té la facultat de
convocar personalment les persones candidates, en els
casos en què ho consideri convenient, a fi d’aclarir
punts dubtosos o qualsevol altre aspecte de la documentació que hagin aportat.
5.4 La Comissió Tècnica d’Avaluació pot convocar les
persones aspirants perquè facin la prova o proves que
es considerin necessàries per a garantir els principis de
mèrit i capacitat i, específicament, el coneixement,
quant a ús i aplicació, dels programes informàtics
Word97 (WordPerfect 6.0.a) i PageMaker. La qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o no apte/a.
6. Resolució del concurs
6.1 El concurs s’ha de resoldre a favor de la persona
aspirant que obtingui la millor valoració de tots els
mèrits i les capacitats especificats a què es refereix la
base cinquena d’aquesta convocatòria i comporta l’adscripció en comissió de serveis del funcionari o funcio-
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nària al lloc de treball convocat i amb les funcions descrites. En el cas que la persona proposada no fos funcionari o funcionària de carrera, la provisió adopta el
caràcter d’interina.
6.2 L’empat en la puntuació global es desfà, si s’escau,
d’acord amb l’aplicació successiva dels criteris següents:
Es dirimirà a favor de la persona aspirant que tingui la
condició de funcionari o funcionària. Si la situació
d’empat es produeix entre dues persones en igualtat de
condicions laborals, es dirimirà a favor de qui hagi
obtingut la puntuació més alta en la valoració dels
mèrits establerts per la base cinquena. Si persisteix
l’empat, per la puntuació més elevada, tenint en compte
l’ordre dels apartats establert per la base cinquena.
6.3 El concurs pot ésser declarat desert.
7. Terminis d’incorporació i de presa de possessió

ANNEX I
MODEL D’INSTÀNCIA A PRESENTAR
...........................................................................................................................
(noms i cognoms)

nat/nada el dia ............ de ........................................ de .............,
a .................................................... (............................................).
veí/veïna de ............................................, que visc al carrer
......................................................................, núm. ...................,
pis .................., porta .............., tel. ..............................................,
i que tinc el DNI núm .............................................................,
DECLARO
Que compleixo les condicions requerides a la base primera del concurs per a la provisió temporal d’un lloc de
treball d’editor/a de l’Àrea de Transcripcions del Departament de Serveis Lingüístics del Parlament de Catalunya.

7.1 El termini per a incorporar-se a la nova destinació
és de tres dies hàbils comptats a partir de l’endemà de
la publicació de la resolució del concurs en el Butlletí
Oficial del Parlament de Catalunya.

Per això, us

7.2 El termini per a la presa de possessió de la nova
destinació, que ha d’acreditar la cap del Departament
de Recursos Humans, és de dos dies hàbils comptadors
a partir de l’endemà de la data de cessament en el lloc
anterior. Si aquesta resolució comporta el reingrés al
servei actiu, el termini de presa de possessió s’ha de
comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta.
Així mateix, per causes justificades per necessitats del
departament d’origen, que el cap o la cap del dit departament ha de valorar en cada cas, es pot concedir una
pròrroga que pot ésser de fins a un màxim de deu dies
més.

..............................., ............. de ....................................... de 2002

DEMANO:
D’ésser admès/esa a l’esmentat concurs.
Signatura

MOLT HONORABLE SENYOR PRESIDENT DEL PARLAMENT
DE CATALUNYA

Nomenament de la comissió d’avaluació

8. Règim d’impugnacions
8.1 Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Parlament de resolució del concurs, que posen fi a la via
administrativa, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament en el termini d’un mes a comptar de la publicació o la notificació, o directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la publicació o la notificació, de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
8.2 Contra els actes de tràmit de la Comissió Tècnica
d’Avaluació que decideixin directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar el procés selectiu, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims,
les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la publicació al tauler
d’anuncis del Parlament.

Acord: Mesa
16.04.2002

del

Parlament,

sessió

del

OFICIALIA MAJOR
La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 16
d’abril de 2002, d’acord amb la base 3 del concurs per
a la provisió temporal d’un lloc d’editor/a de l’Àrea de
Transcripció del Parlament de Serveis Lingüístics del
Parlament de Catalunya, ha nomenat per a formar part
de la comissió tècnica d’avaluació que ha de qualificar
el dit concurs, el Sr. Xavier Muro i Bas, director de Govern Interior, el Sr. Josep Ferrer i Ferrer, cap del Departament de Serveis Lingüístics del Parlament de Catalunya i, en representació del personal, la Sra. Susanna
Fosch i Sunyer.
Palau del Parlament, 16 d’abril de 2002
Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2002
Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major
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el públic en matèria administrativa, i en general altres
tasques similars.

Concurs-oposició per a l’ingrés per
promoció interna a l’escala general
d’administradors/es del cos d’administradors/es parlamentaris/àries del Parlament de Catalunya
Tram. 500-00037/06

Convocatòria
Acord: Mesa
16.04.2002

del

Parlament,

sessió

del

OFICIALIA MAJOR
La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 16
d’abril de 2002, d’acord amb el que estableixen els articles 14, 15, 16 i 17 de la Modificació de determinats
preceptes dels Estatuts del règim i el govern interiors
del Parlament de Catalunya, aprovada per l’acord de la
Comissió de Govern Interior del 28 de juny de 2001,
que afegeixen un article 23 quarter i modifiquen els
articles 24, 25 i 26, respectivament, del Text refós dels
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de
Catalunya, de 29 de març de 1989, l’Acord de la Comissió de Govern Interior de data 28 de juny de 2001,
de creació del cos d’administradors parlamentaris, i
l’oferta d’ocupació parcial del Parlament per a l’any
2002, convoca concurs oposició per a l’ingrés per promoció interina a l’escala general d’administradors/es,
del cos d’administradors/es parlamentaris/àries del Parlament de Catalunya, per a proveir 5 places (núm. de
convocatòria 001).
D’acord amb l’article 24 del Text refós dels Estatuts del
règim i el govern interiors, modificat per l’article 15 de
la Modificació de determinats preceptes d’aquests Estatuts per l’acord de la Comissió de Govern Interior del
28 de gener de 2001, el nombre de places convocades
s’ampliarà per resolució de la Mesa del Parlament en el
cas que hi hagi vacants entre la data d’aprovació de la
convocatòria i la de l’inici de les proves.
BASES DE LA CONVOCATÒRIA
Primera. Normes generals
1. Es convoca el procés selectiu per a proveir 5 places
de l’escala general d’administradors/es, del cos d’administradors/es parlamentaris/àries del Parlament de Catalunya, pel torn de promoció interna.
1.2. Als funcionaris que accedeixin a aquesta escala els
hi correspon desenvolupar les tasques administratives
d’assistència en la preparació, en el seu cas coordinació i d’altres tasques derivades de la gestió administrativa de caràcter superior, de comprovació i preparació
de la documentació i proposta de la redacció dels documents que per la seva complexitat no estiguin assignades a d’altres funcionaris de categoria superior; tasques d’índole repetitiva, ja siguin manuals, de càlcul
numèric o mecanogràfiques relacionades amb el treball
dels diferents departaments de l’administració parlamentaria, així com tasques d’informació i relació amb

1.3. La realització d’aquest procés selectiu s’ajusta al
que estableix l’article 103 de la Constitució espanyola,
als Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament
de Catalunya i al Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
1.4. D’acord amb el que disposen l’article 42 del Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, i l’article 11.3
de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística,
durant el procés selectiu els aspirants han d’acreditar el
coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió
oral com en l’expressió escrita, en el grau adequat a les
funcions pròpies de l’escala general d’administradors/
es, del cos d’administradors/es parlamentaris/àries del
Parlament de Catalunya.
1.5. El tribunal no pot declarar que ha superat el procés
selectiu un nombre d’aspirants que excedeixi el nombre de places convocades.
1.6. Les places sense cobrir del torn de promoció interna s’acumulen al torn lliure.
1.7. La pràctica dels exercicis del concurs oposició no
s’iniciarà abans del mes de juliol de l’any 2002. El dia
i l’hora que es determinin per a la realització del primer
exercici es faran públics en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i al tauler d’anuncis del Parlament
amb una antelació mínima de deu dies.
1.8. Totes les comunicacions i les notificacions derivades d’aquesta convocatòria es faran públiques al tauler
d’anuncis del Parlament de Catalunya, sens perjudici de
les publicacions en el diari oficial que estableixin
aquestes bases.
Segona. Requisits per a participar en la convocatòria
2.1 Pot participar en aquest procés selectiu el personal
funcionari del Parlament de Catalunya que compleixi
els requisits següents:
a) Tenir divuit anys complerts i no menys de seixantacinc anys.
b) Tenir una antiguitat mínima d’un o dos anys com a
funcionari del Parlament en el cos o en el grup de places des del qual es promou, segons si la promoció es fa
dins del mateix grup o a un altre de superior. Als efectes de l’antiguitat, es compten els serveis prestats al
Parlament previs a l’accés a la condició de funcionari
del Parlament des de la qual es promou.
c) Trobar-se, respecte al Parlament de Catalunya, en la
situació administrativa de servei actiu o de serveis especials o en qualsevol altra situació administrativa que
comporti reserva de lloc o de destinació.
d) No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública.
e) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a
l’exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
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f) Tenir el títol de batxillerat superior, batxillerat unificat polivalent, títol de batxillerat LOGSE, títol de formació professional de segon grau o equivalent o qualsevol altre de nivell superior, o tenir aprovades les
proves d’accés a la universitat per a més grans de vinti-cinc anys.
2.2 Tots els requisits generals i específics indicats anteriorment s’han de complir el darrer dia del termini de
presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint
fins a la data de la presa de possessió.
Tercera. Sol·licituds de participació i termini de presentació
3.1 Les sol·licituds per a prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentar en el Registre d’Oficialia
Major del Parlament de Catalunya, o bé es poden trametre per qualsevol dels mitjans que estableix l’article
38.4 de la Llei de l’Estat 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la
Llei 4/1999, de 13 de gener, en el termini improrrogable de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya. Les sol·licituds
s’han de formalitzar en un model normalitzat. Els
exemplars són a disposició dels interessats al Departament de Recursos Humans, de la Direcció de Govern
Interior del Parlament de Catalunya, i també poden ésser impresos per mitjà de l’adreça d’Internet http://
www.parlament-cat.es/informac.htm
Juntament amb aquesta sol·licitud, els aspirants han de
presentar:
a) Una fotocòpia confrontada del document nacional
d’identitat o, en el cas que no tinguin la nacionalitat
espanyola, del document oficial acreditatiu de la personalitat.
b) El certificat de la Direcció de Govern Interior en què
consti l’antiguitat de l’aspirant en els termes de la base
2.1.b.
c) La certificació dels mèrits al·legats emesa per la Direcció de Govern Interior en què constin els serveis
prestats al Parlament de Catalunya en funció dels llocs
ocupats
d) Una fotocòpia confrontada de la documentació
acreditativa d’estar en possessió de coneixements de
llengua catalana de nivell C de la Junta Permanent de
Català, o equivalent, d’acord amb el que estableix el
Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, per quedar
exempt/a, si s’escau, de fer l’exercici de coneixements
de llengua catalana.
e) Els aspirants amb discapacitat poden demanar, en la
sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a fer les proves i els exercicis que estableix la convocatòria, i especificar-ne el
motiu o els motius. També poden demanar, en la sol·licitud de participació, l’adaptació del lloc de treball.
Als efectes d’aquestes adaptacions, cal considerar el
que estableix l’article 7 del Decret 66/1999, de 9 de
març.

3.2 De conformitat amb l’article 21 de l’Acord sobre
les condicions de treball del personal del Parlament per
als anys 1997-1999 (BOPC 140/IV, del 17.II.97, p.
10642), a fi de garantir la igualtat de condicions per a
l’accés a la funció pública de les persones amb disminucions físiques, psíquiques o sensorials, el Tribunal
pot autoritzar l’adaptació de les proves per a les persones aspirants que tinguin la condició legal de disminuïdes. Amb aquesta finalitat, les persones aspirants que
necessitin adaptacions per a fer les proves o en el lloc
de treball han d’adjuntar a la instància el certificat vinculant de l’equip oficial de valoració de disminucions
que acrediti que estan en condicions de complir les tasques fonamentals del lloc de treball al qual aspiren. El
certificat ha d’especificar el tipus d’adaptació funcional necessària per al correcte desenvolupament de les
proves i per al compliment posterior de les tasques pròpies del lloc de treball. Els aspirants discapacitats, si
s’escau, s’han de dirigir, per a obtenir el dit certificat,
als centres de l’Institut Català d’Assistència i Serveis
Socials (ICASS), del Departament de Benestar Social,
situats a les demarcacions de Barcelona, Vallès Occidental, Bages i Berguedà; de Girona, de Lleida i de
Tarragona.
Quarta. Admissió dels aspirants
4.1 Un cop finit el termini de presentació de sol·licituds,
la Direcció de Govern Interior aprova i fa pública mitjançant resolució, en el termini màxim d’un mes, la llista provisional de persones admeses i excloses en la
convocatòria i la llista provisional d’exempts de fer la
prova de coneixements de llengua catalana. En la resolució esmentada, que s’ha de publicar en el Butlletí
Oficial del Parlament de Catalunya, han de constar el
nom i els cognoms de les persones candidates i el número de llur document oficial d’identitat, a més del
motiu o els motius d’exclusió, si s’escau.
Els aspirants també poden consultar la seva situació en
el procés selectiu, pel que fa a les llistes provisionals i
definitives de persones admeses i excloses, al tauler
d’anuncis del Parlament de Catalunya.
4.2. Els aspirants disposen d’un termini de deu dies
hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de la
resolució indicada en el Butlletí Oficial del Parlament
de Catalunya per formular davant el director de Govern
Interior les reclamacions que creguin oportunes, dirigides a esmenar els errors que s’hi hagin pogut produir,
o per esmenar els defectes o adjuntar la documentació
preceptiva que n’hagi motivat l’exclusió, d’acord amb
el que disposa l’article 71 de la Llei de l’Estat 30/1992,
de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999; en
el cas que no esmenin en aquest termini el defecte imputable a ells que n’hagi motivat l’exclusió, es considera que desisteixen de participar en les proves selectives.
4.3 En el cas que no hi hagi cap reclamació o a la vista de les reclamacions presentades i de les rectificacions que s’hi hagin fet, la Mesa aprova la llista definitiva
de persones admeses i excloses, i de les persones admeses exemptes de fer la prova de català, que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.
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Cinquena. Tribunal qualificador

6.1 Fase d’oposició

5.1 El tribunal qualificador d’aquest procés selectiu és
compost pels membres següents:

6.1.1 La fase d’oposició és constituïda per les proves
següents:

– El president del Parlament o el membre de la Mesa en
qui delegui, que actua de president.

a) Primera prova. De caràcter obligatori i eliminatori.
Consta de dos exercicis, que es poden fer el mateix dia
o en dies diferents, d’acord amb el que s’indiqui en el
moment de convocar el dia, l’hora i el lloc per a fer
aquesta primera prova :

– L’oficiala major o el director de Govern Interior.
– Un funcionari o funcionària del Parlament designat,
per raó de la seva especialització, per la Mesa del Parlament d’entre una terna proposada pel Consell de Personal
La cap del Departament de Recursos Humans o la persona en qui delegui actua com a secretària, amb veu i
sense vot.
S’han de nomenar membres suplents, que han de
substituir el titular en el cas que aquest no pugui actuar.
5.2 El tribunal pot acordar, si ho considera convenient,
la incorporació d’assessors especialistes, amb veu però
sense vot, perquè col·laborin en la valoració dels aspirants en les proves o els exercicis que estimin pertinents
mentre durin les proves. Els assessors s’han de limitar
a prestar col·laboració en les seves especialitats tècniques.
5.3 El tribunal resol tots els dubtes que pugin sorgir en
l’aplicació d’aquestes normes, i també el que calgui fer
en els casos no previstos. Les seves decisions s’han
d’adoptar en tots els casos per majoria de vots.
5.4 Els membres del tribunal s’han d’abstenir, i cal que
ho notifiquin a l’òrgan convocant, quan es trobin en
alguna de les circumstàncies especificades per l’article
28.2 de la Llei de l’Estat 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i de
procediment administratiu comú, o quan hagin impartit cursos o treballs per a la preparació d’aspirants a
proves selectives els dos anys anteriors a la publicació
de la convocatòria. Igualment, els aspirants podran recusar els membres del tribunal quan hi concorrin les
dites circumstàncies.
5.5 D’acord amb la base 3, el tribunal ha d’adoptar les
mesures necessàries per tal que els aspirants amb discapacitat gaudeixin d’igualtat d’oportunitats per fer les
proves que la resta d’aspirants. El tribunal qualificador
ha de decidir sobre les peticions d’adaptacions que
s’efectuïn i ha de tenir en consideració que no comportin una despesa excessiva. Amb aquesta finalitat, pot
demanar un informe sobre la sol·licitud d’adaptació i de
la compatibilitat amb l’exercici de les funcions i les
tasques dels llocs que es convoquen als equips de valoració multiprofessional. El tribunal qualificador també
pot requerir a les persones amb discapacitat, en una
entrevista personal o per altres mitjans adequats, la informació que consideri necessària per a les adaptacions
a què fa referència la base 3.

Primer exercici: consisteix a respondre un qüestionari
de quaranta preguntes amb respostes alternatives sobre
el contingut dels apartats IV, V, VI i VII del temari que
figura en l’annex 1.
El tribunal ha de fixar el temps per a fer aquesta prova,
que no pot ésser superior a una hora.
La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 20 punts. La
puntuació mínima per a superar-lo és de 10 punts.
Les respostes errònies es valoren negativament. Per
cada resposta errònia, es descompta una quarta part del
valor d’una resposta encertada. Les respostes en blanc
no es tenen en compte.
Segon exercici: consisteix a desenvolupar per escrit
dos temes dels tres que proposi el tribunal d’entre els
que figuren en els apartats IV, V, VI i VII del temari de
l’annex 1.
El temps màxim per a fer aquest exercici és de dues
hores.
La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 20 punts. La
puntuació mínima per a superar-lo és de 10 punts. No
obstant això, en el cas que els aspirants obtinguin una
qualificació de zero punts en algun dels dos temes
d’aquest exercici, han d’ésser considerats no aptes i,
d’acord amb el caràcter eliminatori d’aquest exercici,
exclosos del procés selectiu.
La puntuació de la prova es determina sumant les qualificacions obtingudes en cadascun dels exercicis. Per
a superar la prova cal haver superat cadascun dels exercicis.
En el cas que els exercicis es facin el mateix dia, el tribunal no ha d’avaluar el segon exercici dels aspirants
que hagin obtingut la qualificació de no apte al primer
exercici. Si els exercicis es fan en dies diferents, els
aspirants que no superin el primer, d’acord amb el caràcter eliminatori d’aquest exercici, resten exclosos del
procés selectiu.
b) Segona prova. De caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix a fer una prova de coneixements de llengua
catalana que consta de dues parts.

Sisena. Procediment de selecció:

Primera: s’hi avaluaran el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’un text de dues-centes paraules com a màxim, i els coneixements pràctics de
llengua mitjançant cinc blocs de preguntes sobre aspectes lingüístics relacionats amb les funcions de les places objecte d’aquesta convocatòria.

El procediment de selecció dels aspirants és el de concurs oposició, que s’ha de desenvolupar segons les fases següents:

Segona: consisteix en la lectura en veu alta d’un text i
una conversa sobre temes generals d’actualitat per tal
d’avaluar l’expressió oral.
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El temps màxim per al desenvolupament d’aquesta prova és d’una hora per a la primera part i de quinze minuts per a la segona.
La qualificació de la prova és d’apte/a o no apte/a.
Exempció de la prova de coneixements de llengua catalana:
Queden exempts de fer la prova de coneixements de
llengua catalana els aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de presentació de sol·licituds,
sens perjudici del que estableix la base 4.2, estar en
possessió, si s’escau, de coneixements de llengua catalana de nivell C o superior de la Junta Permanent de
Català o equivalent, d’acord amb la base 3.1.d.
Així mateix, queden exempts de fer la dita prova els
aspirants que en la data i el lloc assenyalats per a fer-la,
abans de l’hora indicada d’inici, aportin davant el tribunal l’original i una fotocòpia de la documentació suficient acreditativa d’estar en possessió de coneixements
de llengua catalana de nivell C o superior de la Junta
Permanent de Català, o equivalent. El tribunal ha de
trametre a l’òrgan convocant la fotocòpia de l’esmentada documentació, als efectes que s’incorpori a l’expedient de la persona interessada.
c) Tercera prova. De caràcter obligatori i eliminatori .
Consta de dos exercicis:
Primer exercici: consisteix a elaborar un text característic de la gestió parlamentària, d’acord amb les instruccions donades pel Tribunal.
El tribunal ha de fixar el temps per a fer aquest exercici, que no pot ésser superior a una hora.
La qualificació de l’exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per a superar-lo és de 5 punts.

6.2.2 El tribunal ha de determinar la data, l’hora i el lloc
per a fer la segona prova i les següents, que s’han de fer
públics al tauler d’anuncis del Parlament. El tribunal,
en publicar els resultats de cada prova, ha de convocar
les persones aspirants al lloc i a l’hora per a fer la prova següent, almenys amb dos dies d’anticipació.
Amb aquesta publicació es considera feta la oportuna
notificació als interessats, i s’inicien els terminis als
efectes de possibles recursos.
6.2.3 Els aspirants que no compareguin a les proves i
als exercicis el dia i l’hora assenyalats, llevat dels casos
de força major lliurement valorats pel tribunal, han
d’ésser exclosos de l’oposició i, consegüentment, del
procés selectiu i perden tots els seus drets en aquesta
convocatòria.
6.3 Fase de concurs
6.3.1 En la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, el tribunal, d’acord amb el certificat emès per la
Direcció de Govern Interior a què es refereix la base
3.1.c, que els aspirants han d’incloure juntament amb
la sol·licitud de participació, ha de fer-ne la valoració,
de conformitat amb el barem següent i fins a un màxim
de 30 punts:
a) Pel temps de serveis prestats complint funcions de
secretari/ària-transcriptor/a, o equivalent, al Parlament
de Catalunya, a raó de 0,4 punts per mes treballat, fins
a 20 punts.
b) Pel temps de serveis prestats al Parlament de Catalunya acomplint tasques no relacionades directament
amb les de les places convocades, a raó de 0,2 punts per
mes treballat, fins a un màxim de 10 punts.

Segon exercici: consisteix a elaborar un o diversos documents administratius, d’acord amb les instruccions
donades pel tribunal.

6.3.2 En cap cas la puntuació de la fase de concurs no
es pot aplicar per a superar les diferents proves de la
fase d’oposició.

El tribunal ha de fixar el temps per a fer aquest exercici, que no pot ésser superior a una hora.

6.3.3 El tribunal només ha de valorar els mèrits que
estiguin justificats de manera fefaent per qualsevol
mitjà admès en dret.

La qualificació de l’exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per a superar-lo és de 5 punts.
Per a la valoració dels dos exercicis, s’han de tenir en
compte els coneixements acreditats per l’aspirant, i
també la qualitat pel que fa a l’exposició, la correcció
ortogràfica i la presentació dels documents.
El tribunal no ha d’avaluar el segon exercici dels aspirants que hagin obtingut la qualificació de no apte al
primer exercici d’aquesta tercera prova.

6.3.4 Els mèrits s’han d’acreditar documentalment dins
el termini de presentació de sol·licituds, i només s’han
de tenir en compte els prestats fins a la data de publicació de la convocatòria.
Setena. Publicació dels resultats

La puntuació de la prova s’ha de determinar sumant les
qualificacions obtingudes en cadascun del exercicis.
Per a superar la prova cal haver superat cadascun dels
exercicis.

7.1 Les qualificacions de les proves i de la fase de concurs s’han de fer públiques, als efectes del que estableix
l’article 59.5.b de la Llei de l’Estat 30/1992, modificat
per la Llei 4/1999, al tauler d’anuncis del Parlament de
Catalunya. Amb aquesta publicació es considera feta
l’oportuna notificació als interessats, i s’inicien els terminis als efectes de possibles recursos.

6.1.2 La qualificació de la fase d’oposició s’ha de determinar sumant les puntuacions obtingudes en les proves obligatòries.

7.2 La valoració dels mèrits obtinguda pels aspirants en
la fase de concurs s’ha de fer pública al mateix temps
que les qualificacions de la tercera prova.

6.2 Desenvolupament de les proves.
6.2.1 El tribunal ha de determinar la data, l’hora i el lloc
de realització de la primera prova, d’acord amb el que
estableix la base 1.7.

Els aspirants disposen d’un termini de deu dies a comptar de l’endemà de la publicació de l’esmentada valoració de mèrits per presentar les al·legacions que considerin necessàries.
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7.3 El tribunal, un cop estimades o desestimades les
al·legacions presentades, ha de fer pública la valoració
definitiva dels mèrits acreditats pels aspirants en la fase
de concurs al mateix temps que la publicació de la puntuació total de la fase d’oposició i la puntuació global
obtinguda pels aspirants en el concurs oposició, que
s’ha de determinar sumant les qualificacions de les
dues fases.
7.4 En cap cas el tribunal no pot declarar que ha superat el procés selectiu un nombre d’aspirants que excedeixi el nombre de places convocades, i serà nul·la de
ple dret qualsevol proposta que contravingui a l’anterior.
7.5 En el cas d’empat en la puntuació final, l’ordre s’ha
d’establir a favor de l’aspirant que hagi obtingut la
puntuació més alta en la fase d’oposició. Si persisteix
l’empat, s’ha de resoldre a favor de l’aspirant que hagi
obtingut la puntuació més alta en la tercera prova. Si
encara persisteix, s’ha de decidir a favor de l’aspirant
que hagi obtingut la millor puntuació en la primera
prova.
7.6 La puntuació global obtinguda pels aspirants en el
concurs oposició, de conformitat amb el que estableix
l’apartat 7.5, determina els aspirants que, d’acord amb
el nombre de places convocades, són proposats pel tribunal a l’òrgan convocant per a ésser nomenats com a
funcionaris, els quals s’han de donar per notificats amb
la publicitat de la dita proposta del tribunal al tauler
d’anuncis del Parlament.
Vuitena. Proposta de nomenament
8.1 Els aspirants proposats han de presentar a la Direcció de Govern Interior, en el termini de vint dies naturals des de la data de publicació de la proposta de nomenament al tauler d’anuncis del Parlament de
Catalunya, com a funcionari/ària de carrera la documentació següent:
a) Una fotocòpia confrontada del títol de batxillerat
superior, o de batxillerat unificat polivalent, o de títol de
batxillerat LOGSE, o de títol de formació professional
de segon grau o equivalent o qualsevol altre de nivell
superior, o el resguard d’haver-lo sol·licitat, o de tenir
aprovades les proves d’accés a la universitat per a més
grans de vint-i-cinc anys. Si es tracta d’un títol obtingut fora de l’Estat espanyol , caldrà adjuntar-hi la corresponent homologació del Ministeri d’Educació i
Cultura.
b) La declaració de no estar inhabilitats per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separats mitjançant
expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar, mitjançant la declaració
jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció
disciplinària o condemna penal que els impedeixi l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen.
c) La declaració de no estar inclosos en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos per la legislació vigent,
o la declaració que se sol·licitarà l’autorització de compatibilitat, o que s’exercirà l’opció que especifica l’article 10 de la Llei de l’Estat 21/1987, de 26 de novem-

bre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
8.2 Els aspirants proposats que no presentin la documentació requerida, llevat dels casos de força major,
que han d’ésser degudament comprovats per l’autoritat
convocant, i els que no compleixin les condicions i els
requisits exigits no poden ésser nomenats funcionaris i
n’han de quedar anul·lades les actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en
cas de falsedat.
Novena. Nomenament
9.1 Un cop comprovada la conformitat de tots els documents presentats, la Direcció de Govern Interior ha
d’elevar la proposta del tribunal d’aprovats en el procés
selectiu a la Mesa del Parlament, per tal que n’acordi el
nomenament, el qual és publicat en el Butlletí Oficial
del Parlament de Catalunya.
9.2 Els aspirants nomenats funcionaris disposen,
d’acord amb l’article 27 dels Estatuts del règim i el
govern interiors del Parlament de Catalunya, d’un període de trenta dies hàbils, a comptar de l’endemà de la
publicació dels nomenaments en el Butlletí Oficial del
Parlament de Catalunya, per a prendre possessió del
seu càrrec.
9.3 Els defectes en la documentació que n’impedeixin
el nomenament, i també la manca de jurament o promesa o de la presa de possessió, llevat dels casos de força
major, que han d’ésser degudament comprovats i valorats per l’Administració, comporta la pèrdua de tots els
drets. En aquest cas, la Mesa ha de procedir a nomenar
funcionària la persona candidata que hagi superat el
procés selectiu que li segueixi en puntuació en la qualificació del Tribunal.
Desena. Règim d’impugnacions
10.1 Contra aquest acord i contra les resolucions definitives de l’òrgan convocant les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant la
Mesa del Parlament en el termini d’un mes des que ha
estat publicat o notificat, o directament recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà d’haver estat
publicat o notificat, de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.10.2 Contra els actes de tràmit del tribunal que decideixin directament o indirectament sobre el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar el procés selectiu, produeixin
indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos
legítims, els interessats poden interposar recurs d’alçada
davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà d’haver estat publicats al tauler
d’anuncis, tal com estableix la base 1.8.
Igualment, les persones interessades poden interposar
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a
la defensa de llurs interessos.
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ANNEX I

Tema 9

I. Dret constitucional. Organització política i administrativa de l’Estat.

El Parlament de Catalunya: caracterització general,
elecció i funcions. El Síndic de Greuges. La Sindicatura
de Comptes. El Consell Consultiu.

Tema 1
La Constitució espanyola del 1978: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats
públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional.
Tema 2
La Corona. Les Corts Generals. Composició, organització, atribucions i funcionament del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Govern:
designació i remoció. Relacions del Govern amb les
Corts Generals.

Tema 10
El president de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició, caràcter, atribucions i
funcions.
Tema 11
L’organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els organismes autònoms. L’organització territorial de Catalunya: municipis, comarques i altres
entitats.

Tema 3
El poder judicial: funcions i principis. L’organització
judicial espanyola. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Tema 4
L’organització administrativa espanyola: l’Administració central, l’Administració autonòmica, l’Administració local i l’Administració institucional.
Tema 5
Organització i funcionament de l’Administració general de l’Estat. Òrgans superiors i òrgans directius. Òrgans territorials. Els delegats del Govern a les comunitats autònomes.

III. La Unió Europea
Tema 12
Configuració de la Unió Europea: els tractats originaris i de modificació. Fonts del dret comunitari: els tractats, el reglament, les directives. Les llibertats bàsiques
comunitàries.
Tema 13
Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell.
El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes. Mitjans financers i personals de la
Unió Europea.
IV. L’Administració pública
Tema 14

Tema 6
L’organització territorial de l’Estat. L’Administració
local: ens que l’integren. El municipi. La província.
L’organització comarcal de Catalunya.

L’Administració pública: concepte. Principis constitucionals. Ordenació. Classes. L’òrgan administratiu.
Tema 15

Tema 7
Les comunitats autònomes: constitució i competències.
Els estatuts d’autonomia: naturalesa jurídica i contingut. Distribució de competències. Tipologia competencial.
II. Dret autonòmic (L’organització política i institucional de Catalunya)
Tema 8
L’Estatut d’autonomia de Catalunya del 1979: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Contingut del títol preliminar. Els procediments de reforma.
Competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, concurrents i executives.

L’ordenament jurídic: la Constitució. La llei: concepte
i classes. El decret llei i el decret legislatiu.
Tema 16
El Reglament administratiu: concepte i classes. Reglament i reserva de llei. Procediment d’elaboració. Instruccions circulars.
V. El dret administratiu
Tema 17
L’acte administratiu: concepte i classes. La motivació
i la forma. El silenci administratiu i els actes presumptes.
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Tema 18

VII. Dret parlamentari

L’eficàcia de l’acte administratiu. La notificació i la
publicació. Invalidesa dels actes: actes nuls i actes anul·lables.

Tema 28

Tema 19

Tema 29

El procediment administratiu: concepte i principis generals.

L’organització del Parlament. La presidència. La Mesa.
Els grups parlamentaris. La Junta de Portaveus.

Tema 20

Tema 30

Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius.

Les comissions. El Ple. La Diputació Permanent.

L’estatut dels diputats: accés i pèrdua de la condició de
diputat; incompatibilitats; drets i deures dels diputats.

Tema 31
Tema 21
Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici.
Els recursos administratius: concepte i classes. Recurs
ordinari i recurs de revisió. El recurs contenciós administratiu. La responsabilitat de les administracions públiques.
Tema 22
La contractació administrativa: concepte i fonts. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. La selecció del contractista. Drets i
deures del contractista i de l’Administració.

El funcionament del Parlament: les sessions, l’ordre del
dia, els debats, les votacions, el còmput de terminis.
Tema 32
El procés legislatiu del Parlament de Catalunya. Iniciativa, tramitació i aprovació de les lleis. L’especificitat
de la tramitació parlamentària del pressupost de la Generalitat.
Tema 33
Les funcions d’impuls i de control del Parlament de
Catalunya. Significació. Els debats generals. Les proposicions no de llei i la proposta de resolució.

VI. La funció pública. El dret del treball
Tema 23

Tema 34

El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les
bases del règim estatutari dels funcionaris públics.

Preguntes i interpel·lacions. Les sol·licituds d’informació. Compareixences i sessions informatives. Presentació de plans i programes del Govern.

Tema 24
La funció pública de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya: regulació. Requisits per a l’accés a la
funció pública.

Tema 35
L’organització de l’Administració parlamentària.
VIII. Dret pressupostari

Tema 25

Tema 36

La provisió de llocs de treball. Sistemes de provisió:
concurs, lliure designació i altres formes d’adscripció
als llocs de treball.
Tema 26

El pressupost públic: concepte i funció. Els principis
pressupostaris. El pressupost de la Generalitat. Elaboració, aprovació i execució. Estructura del pressupost.
Tema 37

Drets i deures dels funcionaris. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Situacions administratives del personal funcionari. Reingrés al servei actiu.

El control de l’execució del pressupost. Les modificacions pressupostàries. El pressupost del Parlament: elaboració, execució i control. El deute públic.

Tema 27
Responsabilitat civil, penal i administrativa dels funcionaris públics. Règim disciplinari.
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Dimissió i substitució d’un membre del
Consell de Personal
Coneixement: Mesa del Parlament, 16.04.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
De conformitat amb el que estableix la lletra a) de l’article 92 dels Estatuts del règim i el govern interiors del
Parlament, us comuniquem que el Sr. Vicenç M.
Santaló i Burrull ha presentat a aquesta Direcció la seva
dimissió irrevocable com a membre del Consell de Personal del Parlament de Catalunya.
Atès el resultat obtingut en el procés electoral corresponent, realitzat el dia 26 de març de 2001, i de conformitat amb l’article 82.3 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament, passarà a substituir-lo el
senyor José L. Casares i Santillana, com a candidat
immediatament següent que va obtenir més vots en les
eleccions. Aquesta substitució ho és per al temps que
resta de mandat.
Palau del Parlament, 11 d’abril de 2002
Xavier Muro i Bas
Director de Govern Interior

4.95.

ALTRES INFORMACIONS

Credencial de la diputada Sra. Teresa
Capilla i Pujol
Reg. 40931

ELECCIONES AUTONÓMICAS 1999
Credencial de diputada
D. Enrique Cancer Lalanne, Presidente de la Junta
Electoral Central, expido la presente credencial expressiva de que ha sido designada diputada al Parlamento
de Cataluña
Dª TERESA CAPILLA I PUJOL
por estar incluída en la lista de candidatos presentada
por Convergència i Unió a las elecciones autonòmicas
de 17 de octubre de 1999, en sustitución, por renuncia,
de D. Vicenç Villatoro i Lamola.
A los efectos de su presentación en el Parlamento de
Cataluña expido la presente en Madrid, a 10 de abril de
2002.
Enrique Cancer Lalanne

Dª TERESA CAPILLA I PUJOL
Convergència i Unió
4.90.15

CONTRACTACIÓ

Concurs per a adjudicar la contractació del servei de mediació d’assegurances del Parlament de Catalunya
Correcció d’errades de publicació (BOPC
284)

Al BOPC 284, a la pàg. 126.
On diu: «[…] a l’empresa Willis Iberia Correduría de
Seguros y Reaseguros, S.A. per l’import de 9.015 euros
inclòs l’IVA […]»
Ha de dir: «[…] a l’empresa Willis Iberia Correduría de
Seguros y Reaseguros, S.A. per l’import de 9.015,18
euros inclòs l’IVA […]»

4.95.
4.90.15 CONTRACTACIÓ

Llista BOPC

