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

1.01. Lleis i altres normes
1.01.01. Lleis

Llei de regulació dels drets d’usdefruit,
d’ús i d’habitació (tram. 200-00003/06). Aprovació. 10

Llei per a la transmissió a la Generali-
tat de Catalunya de la titularitat de les instal·lacions
del sistema Ter-Llobregat (tram. 200-00019/06).
Aprovació. 16

1.10. Resolucions

Resolució 242/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el reordenament de les càrregues
de treball dels professionals de l’àrea bàsica de
salut Penedès Rural (tram. 250-00502/06). Correc-
ció d’errades de publicació. 17

Resolució 243/VI del Parlament de
Catalunya, de defensa de la no-discriminació per
motiu d’opció sexual (tram. 250-00509/06). Correc-
ció d’errades de publicació. 17

Resolució 244/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el servei de recuperació funcional
i rehabilitació de l’àrea bàsica de salut de Palafrugell
(Baix Empordà) (tram. 250-00518/06). Correcció
d’errades de publicació. 18

Resolució 270/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la lliure competència en el mercat
de les telecomunicacions (tram. 250-00642/06).
Adopció en comissió. 18

Resolució 271/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les connexions de banda ampla a
les capitals de comarca (tram. 250-00663/06).
Adopció en comissió. 18

Resolució 272/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les funcions del coordinador d’in-
formàtica dels centres educatius de primària i se-
cundària (tram. 250-00683/06). Adopció en comis-
sió. 18

Resolució 273/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les actuacions en matèria de pro-
moció de sòl destinat a noves empreses del sector
de les tecnologies de la informació i la comunicació
(tram. 250-00741/06). Adopció en comissió. 19

Resolució 280/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la millora del subministrament

elèctric d’Artés (Bages) (tram. 250-00608/06). Adop-
ció en comissió. 19

Resolució 281/VI del Parlament de
Catalunya, sobre un projecte d’escola de turisme
per a la Vall d’Aran (tram. 250-00625/06). Adopció
en comissió. 19

Resolució 282/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració d’un mapa dels festi-
vals, els mercats i els concerts de Catalunya (tram.
250-00626/06). Adopció en comissió. 20

Resolució 283/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la reconversió d’activitats al sec-
tor del lleure i del turisme de les comarques de la
Catalunya central (tram. 250-00730/06). Adopció en
comissió. 20

Resolució 284/VI del Parlament de
Catalunya, sobre un programa d’actuacions per a
superar les mancances en el subministrament elèc-
tric dels nuclis pirinencs (tram. 250-00737/06).
Adopció en comissió. 21

Resolució 302/VI del Parlament de
Catalunya, de suport a la comunitat maputxe i altres
comunitats indígenes que pateixen l’explotació del
territori i l’agressió a la identitat pròpia (tram. 250-
00543/06). Adopció en comissió. 21

Resolució 303/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’Eurocongrés 2000 dels espais
occitans i catalans (tram. 250-00563/06). Adopció
en comissió. 22

Resolució 304/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les àrees bàsiques de salut de
Rocafonda, Centre II i Cerdanyola Sud, de Mataró
(Maresme) (tram. 250-00490/06). Adopció en co-
missió. 22

Resolució 305/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’ampliació dels serveis d’atenció
pediàtrica a l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès
(tram. 250-00559/06). Adopció en comissió. 22

Resolució 306/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la creació d’un cos específic
d’educadores i educadors socials dins l’estructura
de la funció pública de la Generalitat (tram. 250-
00528/06). Adopció en comissió. 23

Resolució 307/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el servei de maternitat de l’Hospi-
tal de Sant Antoni Abat, de Vilanova i la Geltrú
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(Garraf) (tram. 250-00522/06). Adopció en comis-
sió. 23

Resolució 308/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la creació d’un centre d’investiga-
ció de noves formes d’organització del treball (tram.
250-00524/06). Adopció en comissió. 24

Resolució 309/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració dels plans director i
funcional d’un nou hospital a Mollet del Vallès (Va-
llès Occidental) (tram. 250-00534/06). Adopció en
comissió. 24

Resolució 310/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la inclusió de la fibromiàlgia en les
prestacions de la Seguretat Social (tram. 250-
00550/06). Adopció en comissió. 24

Resolució 311/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració d’un programa d’as-
sessorament i ajut domiciliari a les famílies dels
infants infectats de sida per a garantir l’administra-
ció correcta de la teràpia antiretroviral contra aques-
ta malaltia (tram. 250-00547/06). Adopció en comis-
sió. 25

Resolució 312/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el condicionament d’espais per a
l’alletament de nadons en els edificis públics (tram.
250-00595/06). Adopció en comissió. 25

Resolució 313/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’aplicació del Pla integral de llui-
ta contra la pobresa i l’exclusió social (tram. 250-
00685/06). Adopció en comissió. 25

Resolució 314/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la localització a Mataró d’una uni-
tat territorial de conciliació per a l’àmbit de la comar-
ca del Maresme (tram. 250-00817/06). Adopció en
comissió. 26

Resolució 330/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció de les noves
instal·lacions del Centre d’Educació Infantil i Primà-
ria Anxaneta, a Mataró (Maresme) (tram. 250-
00285/06). Adopció en comissió. 26

Resolució 331/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la dotació d’equipaments de su-
port educatiu d’ensenyament públic de la comarca
del Maresme (tram. 250-00286/06). Adopció en
comissió. 26

Resolució 332/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la dotació d’infraestructures ne-
cessàries al centre d’ensenyament públic El Pi
Gros, de Sant Cebrià de Vallalta (Maresme) (tram.
250-00287/06). Adopció en comissió. 27

Resolució 333/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la consolidació de l’escola unità-
ria rural al veïnat d’Hortsavinyà, de Tordera (Mares-
me) (tram. 250-00288/06). Adopció en comissió. 27

Resolució 334/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció de l’institut d’ense-
nyament secundari d’hoteleria i turisme del Mares-
me, a Calella de Mar (Maresme) (tram. 250-00296/
06). Adopció en comissió. 27

Resolució 335/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció de l’Institut d’Ense-
nyament Secundari Lluís Domènech i Montaner a
Canet de Mar (Maresme) (tram. 250-00355/06).
Adopció en comissió. 28

Resolució 336/VI del Parlament de
Catalunya, sobre els centres adscrits d’Infermeria
i de Ciències Empresarials de la Universitat Rovira
i Virgili, a Tortosa (Baix Ebre) (tram. 250-00388/06).
Adopció en comissió. 28

Resolució 337/VI del Parlament de
Catalunya, sobre es obres de consolidació i restau-
ració de la col·legiata de Santa Maria de Castellbò,
al municipi de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell)
(tram. 250-00420/06). Adopció en comissió. 28

Resolució 338/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la restauració del castell de
Cardona (Bages) (tram. 250-00431/06). Adopció en
comissió. 29

Resolució 340/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la recepció dels canals de televi-
sió a l’Estany (Bages) (tram. 250-00900/06). Adop-
ció en comissió. 29

Resolució 341/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració d’un informe relatiu al
pluralisme informatiu dels mitjans públics de ràdio
i televisió de Catalunya (tram. 250-01066/06).
Adopció en comissió. 29

Resolució 342/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració d’un estudi relatiu al
sector de l’audiovisual (tram. 250-01067/06). Adop-
ció en comissió. 30

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’aplicació de la Llei 3/1991, del 18 de març, de for-
mació d’adults (tram. 300-00025/06). Substancia-
ció. 30

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les mesures de prevenció i protecció de la salut,
especialment pel que fa al control sobre els ali-
ments (tram. 300-00145/06). Substanciació. 30

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
equipaments i infraestructures culturals (tram. 300-
00149/06). Substanciació. 30

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política cultural, especialment pel que fa a les
infraestructures culturals (tram. 300-00157/06).
Substanciació. 30

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el compliment dels plans comarcals de muntanya
(tram. 300-00200/06). Substanciació. 31

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política d’innovació tecnològica (tram. 300-
00258/06). Substanciació. 31

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la qualitat de les platges (tram. 300-00264/06).
Substanciació. 31

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el desenvolupament de la política mediambiental
(tram. 300-00272/06). Substanciació. 31

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les prioritats del Departament de Benestar Social
(tram. 300-00300/06). Substanciació. 31

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la implantació de l’energia eòlica (tram. 300-00310/
06). Substanciació. 31
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER RE-
BUIG, RETIRADA, CANVI O DECA-
ÏMENT

2.01. Projectes i proposicions de llei i
altres propostes de norma

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de creació d’un fons
de garantia de pensions per ruptura matrimonial i
d’aliments (tram. 202-00011/06). Retirada en el Ple. 32

Proposició de llei de creació d’un fons
de compensació de pensions en supòsits de ruptu-
ra matrimonial o del nucli familiar, i d’aliments (tram.
202-00033/06). Retirada en el Ple. 32

Proposició de llei de modificació de
l’article 17.1 de la Llei 4/1985, del 29 de març, de
l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 202-
00048/06). Decaïment. 32

2.10. Procediments que es clouen amb
l’adopció de resolucions

2.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment d’estudis de grau mitjà i superior a les terres
de l’Ebre (tram. 250-00389/06). Retirada. 32

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un mapa de museus de Catalunya (tram. 250-
00404/06). Retirada. 32

Proposició no de llei sobre el desenvo-
lupament de la xarxa de suport territorial dels ser-
veis d’atenció als museus (tram. 250-00405/06).
Retirada. 32

Proposició no de llei sobre la malaltia
verda que afecta les coves de Collbató (Baix Llo-
bregat) (tram. 250-00422/06). Retirada. 32

Proposició no de llei sobre el projecte
de xarxa de transport públic de la zona de la riera
de Caldes, la vall de Tenes i el baix Vallès (tram.
250-00429/06). Rebuig. 33

Proposició no de llei sobre la declara-
ció de diverses àrees de rehabilitació a la ciutat de
Barcelona, d’acord amb el Reial Decret 2190/1995,
de 28 de desembre (tram. 250-00439/06). Rebuig. 33

Proposició no de llei sobre el projecte
d’instal·lació del tren cremallera de Montserrat
(tram. 250-00457/06). Retirada. 33

Proposició no de llei sobre el Centre
de Capacitació Agrària de Manresa (Bages) (tram.
250-00801/06). Retirada. 33

Proposició no de llei sobre els ajuts als
pagesos que conreen arròs al delta de l’Ebre (tram.
250-00834/06). Retirada. 33

2.15. Mocions subsegüents a interpel·la-
cions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre política universitària, amb
especial referència a la recerca (tram. 302-00051/
06). Rebuig. 33

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la gestió de l’aigua, amb
especial referència a la política de transvasaments
(tram. 302-00052/06). Rebuig. 33

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre els criteris d’utilització i de

control dels recursos provinents del Fons social
europeu (tram. 302-00054/06). Rebuig. 34

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre política hídrica (tram. 302-
00055/06). Rebuig. 34

3. TRAMITACIONS EN CURS
3.01. Projectes i proposicions de llei i

altres propostes de normes
3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de cooperació al des-
envolupament (tram. 200-00014/06). Ponència per
a elaborar l’Informe. 34

Projecte de llei sobre publicitat institu-
cional (tram. 200-00017/06). Esmenes a la totalitat
presentades. 35

Projecte de llei reguladora de l’estaci-
onament temporal de vehicles de motor (tram. 200-
00018/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 37

Projecte de llei d’equipaments comer-
cials (tram. 200-00021/06). Esmenes a la totalitat
presentades. 37

Projecte de llei de justícia juvenil
(tram. 200-00024/06). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. 37

Projecte de llei de l’impost sobre grans
establiments comercials (tram. 200-00027/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 37

Projecte de llei d’ordenació ambiental
de la il·luminació exterior per a la protecció del medi
nocturn (tram. 200-00028/06). Text presentat. An-
tecedents. 37

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre els drets d’in-
formació concernent la salut i l’autonomia del paci-
ent, i documentació clínica (tram. 202-00070/06).
Correcció d’errades de publicació (BOPC 105). 43

Proposició de llei de creació del Col·-
legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de
Catalunya (tram. 202-00077/06). Presa en conside-
ració. 44

Proposició de llei de creació del Col·legi
Oficial d’Enginyers en Informàtica de Catalunya
(tram. 202-00078/06). Presa en consideració. 44

Proposició de llei sobre l’aplicació obli-
gatòria del dret de venda de gràcia a les operacions
de compravenda d’habitatge protegit (tram. 202-
00081/06). Presentació i tramesa al Consell Execu-
tiu. 44

3.10. Procediments que es clouen amb
l’adopció de resolucions

3.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre la creació
d’un portal de gestió administrativa per a la presta-
ció de serveis socials a les persones
discapacitades (tram. 250-00921/06). Esmenes
presentades. 45

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una residència assistida per a gent gran a
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) (tram. 250-
00923/06). Esmenes presentades. 45
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Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de les necessitats del servei de transport
adaptat de caràcter sociosanitari (tram. 250-00924/
06). Esmenes presentades. 46

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una residència assistida per a gent gran al
municipi del Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
(tram. 250-00929/06). Esmenes presentades. 46

Proposició no de llei sobre la dotació
dels mitjans necessaris per al funcionament del
parc de bombers del municipi del Prat de Llobregat
(Baix Llobregat) (tram. 250-00930/06). Esmenes
presentades. 46

Proposició no de llei sobre els menja-
dors escolars (tram. 250-00933/06). Esmenes pre-
sentades. 46

Proposició no de llei sobre les funci-
ons de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra en delictes relacionats amb l’activitat terro-
rista (tram. 250-00934/06). Esmenes presentades. 47

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un cens territorialitzat de les persones afectades
pel traumatisme cranioencefàlic i d’un programa
específic d’atenció integral d’aquest col·lectiu (tram.
250-00939/06). Esmenes presentades. 47

Proposició no de llei sobre la situació
d’alguns col·lectius de professorat interí de secun-
dària (tram. 250-00945/06). Esmenes presentades. 47

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de la residència d’avis de Juneda (Garrigues) (tram.
250-00948/06). Esmenes presentades. 48

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de restauració i d’habilitació del patrimoni
històric de les serres de Cavalls i de Pàndols (tram.
250-00954/06). Esmenes presentades. 48

Proposició no de llei sobre el desple-
gament de les noves tecnologies a les zones rurals
i a les comarques de muntanya (tram. 250-00956/
06). Esmenes presentades. 48

Proposició no de llei sobre l’ampliació
del centre d’assistència primària de Tremp (Pallars
Jussà) (tram. 250-00960/06). Esmenes presenta-
des. 48

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un centre de dia per a gent gran a Santa Co-
loma de Farners (Selva) (tram. 250-00961/06). Es-
menes presentades. 49

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de les instal·lacions de l’hospital geriàtric de
Palamós (Baix Empordà) (tram. 250-00962/06).
Esmenes presentades. 49

Proposició no de llei sobre l’impuls i la
promoció de fórmules de contractació de treballa-
dors immigrants (tram. 250-00963/06). Esmenes
presentades. 49

Proposició no de llei sobre la posada
en marxa del Pla comarcal d’immigració a la comar-
ca del Ripollès (tram. 250-00965/06). Esmenes pre-
sentades. 49

Proposició no de llei sobre la posada
en marxa del Pla comarcal d’immigració a la comar-

ca de la Cerdanya (tram. 250-00966/06). Esmenes
presentades. 50

Proposició no de llei sobre el projecte
de recuperació i revitalització del castell de Sant
Ferran, de Figueres (Alt Empordà) (tram. 250-
00967/06). Esmenes presentades. 50

Proposició no de llei sobre la recupe-
ració i la rehabilitació de l’antic monestir de
Peralada (Alt Empordà), especialment pel que fa al
claustre de Sant Domènec (tram. 250-00968/06).
Esmenes presentades. 50

Proposició no de llei sobre l’ampliació
dels serveis del centre d’assistència primària de
Santa Coloma de Farners (Selva) (tram. 250-
00970/06). Esmenes presentades. 50

Proposició no de llei sobre les mesu-
res per a incentivar la formació i l’ocupació dels tre-
balladors més grans de quaranta-cinc anys (tram.
250-00972/06). Esmenes presentades. 51

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi relatiu a les necessitats de creació
d’ocupació en el sector de l’ecoindústria (tram. 250-
00973/06). Esmenes presentades. 51

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’emergències per al municipi de Portbou
(Alt Empordà) (tram. 250-00974/06). Esmenes pre-
sentades. 51

Proposició no de llei sobre el municipi
de Palamós (Baix Empordà) (tram. 250-00978/06).
Esmenes presentades. 52

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi comparat sobre les polítiques científi-
ques i tecnològiques que s’apliquen a d’altres paï-
sos (tram. 250-00981/06). Esmenes presentades. 52

Proposició no de llei sobre la consoli-
dació de l’anomenada ruta Martinell, patrimoni mo-
dernista a Catalunya (tram. 250-01009/06). Esme-
nes presentades. 52

Proposició no de llei sobre la planifica-
ció al Garraf dels centres d’integració de l’alumnat
d’educació especial (tram. 250-01012/06). Esme-
nes presentades. 52

Proposició no de llei sobre la creació
del Parc de Noves Tecnologies de Conservació
(tram. 250-01014/06). Esmenes presentades. 53

Proposició no de llei sobre l’ampliació
del centre d’educació infantil i primària El Cim, del
municipi de Teià (Maresme) (tram. 250-01019/06).
Esmenes presentades. 53

Proposició no de llei sobre la cataloga-
ció de la Torre de Cal Felip com a bé cultural d’in-
terès nacional (tram. 250-01104/06). Presentació. 53

Proposició no de llei sobre la cataloga-
ció de la Torre de la Creu com a bé cultural d’inte-
rès nacional (tram. 250-01105/06). Presentació. 54

Proposició no de llei sobre l’habilitació
del professorat interí amb titulació de Graduat So-
cial per a impartir les especialitats d’Administració
d’empreses, organització i gestió comercial i de
Processos comercials (tram. 250-01106/06). Pre-
sentació. 54
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Proposició no de llei sobre la
descanalització del riu Cardener i la plantació de
bosc de ribera als llits d’aquest riu i dels seus aflu-
ents (tram. 250-01107/06). Presentació. 55

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’educació i atenció a la sexualitat juvenil
(tram. 250-01108/06). Presentació. 55

Proposició no de llei sobre les gesti-
ons a fer davant el Govern de l’Estat perquè aquest
creï un observatori permanent de la violència quo-
tidiana a les casernes militars (tram. 250-01109/06).
Presentació. 56

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla plurianual per al període 2000-2001, de
reconversió de les places de la prestació social
substitutòria en llocs de treball remunerat dignes
(tram. 250-01110/06). Presentació. 56

Proposició no de llei sobre la creació
d’una comissió d’experts per a aportar solucions a
les noves formes de relacions laborals derivades
del teletreball (tram. 250-01111/06). Presentació. 57

Proposició no de llei sobre la paralitza-
ció del projecte d’ampliació i modernització de la
pedrera de Prullans (Cerdanya) (tram. 250-01112/
06). Presentació. 58

Proposició no de llei sobre la sol·licitud
d’indult davant el Govern de l’Estat per a cinc joves
catalans (tram. 250-01113/06). Presentació. 59

Proposició no de llei sobre la declara-
ció de Catalunya com a comunitat refugi per a es-
criptors perseguits en els països d’origen per raó de
llur obra (tram. 250-01114/06). Presentació. 60

Proposició no de llei sobre la dotació
del parc de bombers de Berga (Berguedà) d’un fur-
gó de salvaments (tram. 250-01115/06). Presenta-
ció. 60

Proposició no de llei sobre les noves
tecnologies al món rural (tram. 250-01116/06). Pre-
sentació. 61

Proposició no de llei sobre l’adopció
de mesures per a garantir durant tot l’any els ser-
veis de rescat, assistència sanitària i evacuació a
l’heliport de Tírvia (Pallars Sobirà) (tram. 250-
01117/06). Presentació. 62

Proposició no de llei sobre el millora-
ment de la cruïlla de la carretera comarcal C-240,
al seu pas pel municipi de la Riba (Alt Camp) (tram.
250-01118/06). Presentació. 62

Proposició no de llei sobre la cessió
de la gestió o la titularitat de les instal·lacions de la
zona d’acampada del municipi de la Riba (Alt
Camp) (tram. 250-01119/06). Presentació. 63

Proposició no de llei sobre l’accés a la
cultura dels col·lectius que pateixen alguna forma
d’exclusió (tram. 250-01120/06). Presentació. 63

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una llar de pensionistes i jubilats a les Cases
d’Alcanar (Montsià) (tram. 250-01121/06). Presen-
tació. 65

Proposició no de llei sobre el trasllat
dels jutjats d’Olot (Garrotxa) durant l’any 2001
(tram. 250-01122/06). Presentació. 65

Proposició no de llei sobre la creació
d’un fòrum de contacte dels poders legislatiu, exe-
cutiu i judicial (tram. 250-01123/06). Presentació. 66

Proposició no de llei sobre la implan-
tació de pròtesis de mamella a l’Hospital Josep
Trueta, de Girona (tram. 250-01124/06). Presenta-
ció. 66

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una passarel·la damunt la carretera N-150 al
barri de Xúquer, de Terrassa (Vallès Occidental)
(tram. 250-01125/06). Presentació. 67

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de l’escola de Figaró-Montmany (Vallès Orien-
tal) i l’establiment de mesures de seguretat per a
evitar el perill inherent a la proximitat de la carretera
N-152 (tram. 250-01126/06). Presentació. 67

Proposició no de llei sobre la contami-
nació acústica al carrer Santiago Russinyol, de
Navarcles (Bages) (tram. 250-01127/06). Presenta-
ció. 68

Proposició no de llei sobre l’admissió
dels alumnes més grans de 16 anys que hagin
aprovat l’ensenyament obligatori en els centres de
normalització lingüística (tram. 250-01128/06). Pre-
sentació. 68

Proposició no de llei sobre la presen-
tació d’un estudi previ a la constitució d’un fons de
garantia de les pensions per a aliments i per ruptura
matrimonial i de les unions estables de parella
(tram. 250-01129/06). Presentació. 68

Proposició no de llei sobre la línia fèr-
ria Barcelona - Vic - Puigcerdà (tram. 250-01130/
06). Presentació. 69

Proposició no de llei sobre el tracta-
ment social i jurídic dels transsexuals (tram. 250-
01131/06). Presentació. 70

Proposició no de llei sobre la creació
d’oficines d’informació i d’assessorament itinerants
a les zones afectades per aiguats, incendis i altres
catàstrofes naturals (tram. 250-01132/06). Presen-
tació. 71

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi de viabilitat de la millora del traçat de la
carretera BP-2151, Sant Sadurní d’Anoia - Sant
Pere de Riudebitlles (Alt Penedès) (tram. 250-
01133/06). Presentació. 72

Proposició no de llei sobre el control
dels residus hospitalaris de mercuri (tram. 250-
01134/06). Presentació. 72

Proposició no de llei sobre les conces-
sions d’aigua a les minicentrals hidroelèctriques per
a garantir el compliment del cabal ecològic, espe-
cialment pel que fa a la minicentral de Molló (Ripo-
llès) (tram. 250-01135/06). Presentació. 74

Proposició no de llei sobre les gesti-
ons a actuar davant el Govern de l’Estat per a as-
segurar el futur del conreu de l’arròs a Catalunya
(tram. 250-01136/06). Presentació. 74

Proposició no de llei sobre l’abasta-
ment d’aigua a la comarca del Solsonès (tram. 250-
01137/06). Presentació. 75
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Proposició no de llei sobre el soterra-
ment de les vies fèrries dels Ferrocarrils de la Ge-
neralitat a Pallejà (Baix Llobregat) (tram. 250-
01138/06). Presentació. 76

Proposició no de llei sobre la urbanit-
zació dels llits dels rius i les zones inundables
(tram. 250-01139/06). Presentació. 76

Proposició no de llei sobre l’emissió de
continguts violents en la programació televisiva
(tram. 250-01140/06). Presentació. 77

Proposició no de llei sobre la cobertu-
ra telefònica convencional a l’Alt Urgell (tram. 250-
01141/06). Presentació. 77

Proposició no de llei sobre la planifica-
ció de l’extracció d’àrids del riu Ter, entre Sant Joan
de Mollet (Gironès) i Verges (Baix Empordà) (tram.
250-01142/06). Presentació. 78

3.10.30. Debats generals

Debat general sobre la gestió i el mo-
del de la formació ocupacional a Catalunya (tram.
255-00005/06). Pròrroga del termini de presentació
de propostes de resolució. Propostes de resolució
presentades pels grups parlamentaris. Propostes
de resolució transaccionals presentades pels grups
parlamentaris. 79

3.10.65. Projectes i propostes de resolució
d’actuació davant les Corts Gene-
rals

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei per a garantir la pre-
sència de Catalunya a les institucions comunitàries
(tram. 270-00032/06). Ponència per a elaborar la
Proposta. 84

3.15. Mocions subsegüents a interpel·-
lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre política universitària, amb
especial referència a la recerca (tram. 302-00051/
06). Esmenes presentades. 84

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la gestió de l’aigua, amb
especial referència a la política de transvasaments
(tram. 302-00052/06). Esmenes presentades. Es-
menes presentades. Esmenes presentades. 85

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política sanitària i més
concretament pel que fa al transport (tram. 302-
00053/06). Esmenes presentades. Esmenes pre-
sentades. Esmenes presentades. 88

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre els criteris d’utilització i de
control dels recursos provinents del Fons social
europeu (tram. 302-00054/06). Esmenes presenta-
des. 89

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre política hídrica (tram. 302-
00055/06). Esmenes presentades. Esmenes pre-
sentades. Esmenes presentades. 89

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el desenvolupament rural
(tram. 302-00056/06). Esmenes presentades. Es-
menes presentades. 91

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’atenció a l’alumnat amb
necessitats educatives especials (tram. 302-00057/
06). Esmenes presentades. 92

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política urbanística (tram.
302-00058/06). Esmenes presentades. Esmenes
presentades. Esmenes presentades. 93

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política sanitària a Cata-
lunya, especialment pel que fa a la gestió hospita-
lària (tram. 302-00060/06). Esmenes presentades.
Esmenes presentades. 95

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les prioritats del Departa-
ment de Benestar Social (tram. 302-00061/06). Pre-
sentació. 97

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les mesures de prevenció i
protecció de la salut, especialment pel que fa al
control sobre els aliments (tram. 302-00062/06).
Presentació. 97

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre equipaments i infraestruc-
tures culturals (tram. 302-00063/06). Presentació. 98

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política d’innovació tec-
nològica (tram. 302-00064/06). Presentació. 99

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’aplicació de la Llei 3/1991,
del 18 de març, de formació d’adults (tram. 302-
00065/06). Presentació. 100

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la implantació de l’energia
eòlica (tram. 302-00066/06). Presentació. 100

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el desenvolupament de la
política mediambiental (tram. 302-00067/06). Pre-
sentació. 101

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política cultural, especial-
ment pel que fa a les infraestructures culturals
(tram. 302-00068/06). Presentació. 101

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el compliment dels Plans
comarcals de muntanya (tram. 302-00069/06). Pre-
sentació. 102

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la lluita contra la sida, especialment pel que fa a la
qualitat de vida de les persones infectades pel VIH
(tram. 300-00301/06). Presentació. 103

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
política universitària, especialment pel que fa a l’estabi-
lització i la promoció del professorat i el finançament
universitari (tram. 300-00302/06). Presentació. 103

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
política universitària (tram. 300-00303/06). Presen-
tació. 103

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de suport a les famílies (tram. 300-00304/
06). Presentació. 104
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Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política d’arxius (tram. 300-00305/06). Pre-
sentació. 104

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política d’atenció a la gent gran (tram. 300-00306/
06). Presentació. 104

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’atenció precoç (tram. 300-00307/06). Presentació. 104

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la immigració estrangera (tram. 300-00308/06). Pre-
sentació. 105

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el desenvolupament del sector de les telecomuni-
cacions a Catalunya (tram. 300-00309/06). Presen-
tació. 105

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la lluita contra la pobresa, especialment pel que fa
a les dones sense llar (tram. 300-00311/06). Pre-
sentació. 105

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la cobertura de telefonia convencional al territori de
Catalunya (tram. 300-00312/06). Presentació. 105

4. INFORMACIÓ
4.45. Composició dels òrgans de la cam-

bra

Composició de la Comissió d’Organit-
zació i Administració de la Generalitat i Govern
Local (tram. 400-00001/06). Substitució de diputats. 106

Composició de la Comissió Perma-
nent de Legislatura sobre la Unió Europea i d’Actu-
acions Exteriors, Cooperació i Solidaritat (tram.
400-00015/06). Substitució de diputats. 106

Composició de la Comissió d’Estudi
sobre la Sida (tram. 400-00019/06). Adscripció de
diputats. 106

Composició de la Comissió d’Estudi
sobre la Situació de la Pesca a Catalunya (tram.
400-00021/06). Adscripció de diputats. Substitució
de diputats. 106

4.50. Compliment de resolucions i de
mocions

Control del compliment de la Moció
10/VI del Parlament de Catalunya, sobre la política
mediambiental, especialment pel que fa a la conta-
minació per purins i nitrats (tram. 340-00010/06).
Informe relatiu al compliment de la Moció. 106

Control del compliment de la Resolu-
ció 19/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’equi-
pament de l’Hospital Comarcal del Pallars, de
Tremp (Pallars Jussà), amb un aparell de laparos-
còpia (tram. 340-00086/06). Informe relatiu al com-
pliment de la Resolució. 109

Control del compliment de la Resolu-
ció 51/VI del Parlament de Catalunya, sobre la re-
gió sanitària de Girona (tram. 340-00092/06). Sol·li-
citud de criteri sobre el compliment. Informe relatiu
al compliment de la Resolució. 109

Control del compliment de la Resolu-
ció 22/VI del Parlament de Catalunya, sobre la con-

servació i la restauració de les fonts de Gelida (Alt
Penedès) (tram. 340-00093/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 111

Control del compliment de la Resolu-
ció 146/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
construcció de l’Hospital Comarcal del Baix Llobre-
gat, de Sant Joan Despí (tram. 340-00094/06). In-
forme relatiu al compliment de la Resolució. 111

Control del compliment de la Resolu-
ció 128/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’es-
tabliment de mesures pel que fa a la producció, la
venda i la distribució de joguines i videojocs que
enalteixin la violència (tram. 340-00095/06). Infor-
me relatiu al compliment de la Resolució. 112

Control del compliment de la Resolu-
ció 77/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’incre-
ment de les beques per als estudiants universitaris
de les comarques més allunyades de les ciutats
que són seus de facultats i escoles universitàries
(tram. 340-00096/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. 113

Control del compliment de la Resolu-
ció 207/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
seguretat dels usuaris en les àrees de servei i de
descans de les autopistes (tram. 340-00097/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 113

Control del compliment de la Resolu-
ció 66/VI del Parlament de Catalunya, sobre les
obres d’asfaltatge i millora general del camí d’Os-
sera a Sorribes (Alt Urgell) (tram. 340-00098/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 114

Control del compliment de la Resolu-
ció 63/VI del Parlament de Catalunya, sobre la re-
modelació i la dignificació dels habitatges més de-
gradats del barri de la Barceloneta, de Barcelona
(tram. 340-00099/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. 114

Control del compliment de la Resolu-
ció 132/VI del Parlament de Catalunya, sobre el
desenvolupament reglamentari de la Llei 10/1990,
del 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les
activitats recreatives i els establiments públics
(tram. 340-00100/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. 115

Control del compliment de la Resolu-
ció 205/VI del Parlament de Catalunya, sobre la ins-
pecció i el control del personal de les empreses de
seguretat privada (tram. 340-00101/06). Informe re-
latiu al compliment de la Resolució. 116

Control del compliment de la Resolu-
ció 123/VI del Parlament de Catalunya, sobre el
manteniment del programa de reequilibrament ter-
ritorial industrial (tram. 340-00102/06). Informe re-
latiu al compliment de la Resolució. 116

Control del compliment de la Resolu-
ció 124/VI del Parlament de Catalunya, sobre el mi-
llorament de la xarxa de distribució elèctrica de la
Cerdanya (tram. 340-00103/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 118

Control del compliment de la Resolu-
ció 125/VI del Parlament de Catalunya, sobre la tra-
mesa a la Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i
Turisme dels informes anuals de les empreses
elèctriques (tram. 340-00104/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 118
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4.53. Compareixences i sessions infor-
matives en les comissions

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de la
consellera d’Ensenyament davant la Comissió de
Política Cultural perquè informi sobre l’inici de curs
i la situació de provisionalitat (tram. 356-00001/06).
Retirada de la sol·licitud. 118

Sol·licitud de compareixença de la
consellera d’Ensenyament davant la Comissió de
Política Cultural perquè informi sobre l’avaluació de
l’aplicació de la LOGSE i en especial dels contin-
guts curriculars (tram. 356-00017/06). Retirada de
la sol·licitud. 118

Sol·licitud de compareixença del rector
de la Universitat de Lleida davant la Comissió de
Política Cultural perquè informi sobre la situació i
les perspectives de futur dels estudis universitaris
a les terres de Lleida (tram. 356-00018/06). Acord
sobre la sol·licitud. 119

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de la Comissió Interuniversitària de Facul-
tats de Ciències de l’Educació de Catalunya davant
la Comissió de Política Cultural perquè informin
sobre els plans actuals d’estudi de magisteri (tram.
356-00019/06). Acord sobre la sol·licitud. 119

Sol·licitud de compareixença dels de-
gans i deganes de les facultats de pedagogia da-
vant la Comissió de Política Cultural perquè infor-
min sobre la reforma dels ensenyaments de mes-
tres (tram. 356-00036/06). Acord sobre la sol·licitud. 119

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent de l’Institut d’Estudis Catalans davant la Co-
missió de Política Cultural perquè informi sobre la
situació i les perspectives d’aquesta institució (tram.
356-00046/06). Acord sobre la sol·licitud. 119

Sol·licitud de compareixença dels
vicerectors de Recerca de les universitats públi-
ques de Catalunya davant la Comissió de Política
Cultural perquè informin sobre la situació de la re-
cerca (tram. 356-00067/06). Acord sobre la sol·lici-
tud. 119

Sol·licitud de compareixença del Dr.
Josep M. Bricall davant la Comissió de Política Cul-
tural perquè informi del contingut de l’informe «Uni-
versitat 2000» (tram. 356-00092/06). Acord sobre la
sol·licitud. 119

Sol·licitud de compareixença del rector
de la Universitat Autònoma de Barcelona davant la
Comissió de Política Cultural perquè informi sobre
el funcionament de la Universitat (tram. 356-00108/
06). Acord sobre la sol·licitud. 119

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de les entitats que han signat un manifest
relatiu a la pèrdua de vitalitat cultural de Catalunya
davant la Comissió de Política Cultural perquè infor-
min sobre aquesta matèria (tram. 356-00155/06).
Acord sobre la sol·licitud. 120

Sol·licitud de compareixença dels re-
presentants de les entitats que han signat un ma-
nifest relatiu a la pèrdua de vitalitat cultural de Ca-
talunya davant la Comissió de Política Cultural per-
què informin sobre aquesta matèria (tram. 356-
00156/06). Acord sobre la sol·licitud. 120

Sol·licitud de compareixença de la
consellera d’Ensenyament davant la comissió cor-

responent perquè informi sobre l’inici del curs 2000-
2001 (tram. 356-00166/06). Retirada de la sol·lici-
tud. 120

Sol·licitud de compareixença del direc-
tor del Programa de planejament territorial davant
la comissió corresponent perquè informi sobre la
previsió de desenvolupament dels plans territorials
parcials (tram. 356-00207/06). Sol·licitud i tramesa
a la Comissió. 120

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Indústria, Comerç i Turisme davant la Co-
missió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme per-
què informi sobre la mort d’Alfonso López Migueles
al pou de Cabanasses, de la mina de Súria (Bages)
(tram. 356-00208/06). Sol·licitud i tramesa a la Co-
missió. 120

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de la Presidència davant la Comissió d’Orga-
nització i Administració de la Generalitat i Govern
Local perquè informi sobre les raons per les quals
la Fundació Catalana per a la Recerca es va des-
fer del cercador d’Internet anomenat Olé (tram. 356-
00209/06). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 120

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de la Presidència davant la Comissió d’Indús-
tria, Comerç i Turisme perquè informi sobre la ven-
da del cercador d’Internet Olé, feta per la Fundació
Catalana per a la Recerca (tram. 356-00210/06).
Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 121

Sol·licitud de compareixença dels con-
sellers d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, de Medi
Ambient i de Sanitat i Seguretat Social davant la
Comissió de Política Territorial perquè informin so-
bre les actuacions immediates del Govern per a
reduir la contaminació per nitrats dels aqüífers de
Catalunya (tram. 356-00211/06). Sol·licitud i trame-
sa a la Comissió. 121

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de la Presidència davant la Comissió per a la
Societat de la Informació perquè informi sobre la
venda del cercador d’Internet Olé (tram. 356-00212/
06). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 121

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Interior davant la Comissió de Justícia, Dret
i Seguretat Ciutadana perquè informi sobre l’actu-
ació d’efectius del cos de Mossos d’Esquadra con-
tra una concentració d’estudiants de secundària
(tram. 356-00213/06). Sol·licitud i tramesa a la Co-
missió. 121

Sol·licitud de compareixença de la
consellera de Justícia davant la Comissió de Jus-
tícia, Dret i Seguretat Ciutadana perquè informi
sobre la seguretat als centres penitenciaris (tram.
356-00214/06). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 121

4.53.10. Sessions informatives de mem-
bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el conse-
ller d’Interior sobre el calendari del desplegament
de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra,
especialment pel que fa a la Regió Policial Metro-
politana (Regió I) (tram. 355-00038/06). Sol·licitud i
tramesa a la Comissió. 122

4.53.15. Compareixences d’autoritats, de
funcionaris i d’altres persones

Compareixença del conseller d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca davant la Comissió
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d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè informi
sobre els efectes de la nova Agenda 2000 al camp
català (tram. 357-00040/06). Substanciació. 122

Compareixença del senyor Salvador
Martí, director de Menta, davant la Comissió per a
la Societat de la Informació perquè informi sobre les
activitats de la seva empresa, especialment pel que
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei de regulació dels drets d’usdefruit,
d’ús i d’habitació
Tram. 200-00003/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 24, 14.11.2000, DSPC-P 32

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 14 de
novembre de 2000 ha debatut el Dictamen de la Comis-
sió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana referent al
Projecte de llei de regulació dels drets d’usdefruit, d’ús
i d’habitació, i les esmenes reservades pels grups par-
lamentaris.

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que esta-
bleix l’article 33.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya, i d’acord amb l’article 103.3 del Reglament del
Parlament, ha aprovat la Llei de Catalunya següent:

LLEI DE REGULACIÓ DELS DRETS D’USDEFRUIT, D’ÚS I

D’HABITACIÓ

PREÀMBUL

Aquesta Llei té per objecte la regulació dels drets d’us-
defruit, d’ús i d’habitació, fent ús de la competència
que resulta de l’article 149.1.8 de la Constitució i de
l’article 9.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Pel que fa al dret d’usdefruit s’ha optat, de moment, per
establir només una regulació de les especificitats que ha
tingut aquesta institució i les que es considera que ha de
tenir de futur en el dret català, i, amb aplicació suple-
tòria del Codi civil, que és, evidentment, d’arrel romana
i, per tant, compatible amb els principis propis del dret
català; així, després del que estableixen el títol consti-
tutiu i les disposicions catalanes corresponents, s’ha
d’aplicar la normativa d’aquell Codi.

Entre la normativa que s’estableix per al dret d’usde-
fruit, cal destacar, en primer lloc, el reconeixement de
l’alienabilitat del dret. Atesa, però, la importància que
aquest fet pot representar per al nu propietari, s’atribu-
eix a aquest la possibilitat d’evitar-ne el canvi subjec-
tiu i se li dóna la possibilitat d’exercir el dret d’adqui-
sició preferent per a recuperar aquell dret.

El dret d’adquisició preferent abasta també les eventuals
disposicions a títol gratuït i les que ho siguin a títol de
venda, raó per la qual, a manca de preu, es preveu l’atri-
bució d’una valoració al dret que es vol alienar. Evident-
ment, aquest aspecte, i fins i tot el mateix preu de venda,
pot donar lloc a discrepàncies, que, si fos el cas, en dar-
rer terme s’haurien de resoldre per via judicial.

A part de la regulació d’altres situacions especials, es
recullen les disposicions que els articles 279 a 282 de
la Compilació del dret civil de Catalunya dediquen a
l’usdefruit de boscos i plantes, i s’hi estableix l’aplica-
ció preferent del costum de la comarca. També hi ha
sengles capítols dedicats a l’usdefruit amb facultat de
disposició i al derivat de diners i de participacions en
fons d’inversió de capitalització.

Amb relació a l’usdefruit amb facultat de disposició, al
costat del règim general, es fa el tractament específic
del cas de disponibilitat amb consentiment d’altri, amb
una posició que beneficia l’usufructuari, en el cas de
manca de majoria entre les persones que han d’aprovar
l’acte, i la previsió de disponibilitat en cas de necessi-
tat. Per a la disponibilitat, s’estableix un deure d’infor-
mació al nu propietari, la possibilitat d’obtenir subsidi-
àriament l’autorització per via judicial si l’alienació
hagués d’ésser consentida per altres persones, i una
aplicació residual de la subrogació real.

Es regula l’usdefruit de diners i de participacions en
fons d’inversió, ja que cal esperar que sigui cada vega-
da més freqüent l’ús d’aquesta institució en aquest
àmbit i perquè és molt necessària una regulació, espe-
cialment pel que fa als fons de capitalització, atès que
s’ha partit de la base que, d’acord amb la naturalesa del
dret d’usdefruit i amb la previsible voluntat dels cons-
tituents, tot i el seu silenci, si escau, calia permetre a
l’usufructuari l’efectivitat del seu dret.

És evident aleshores que, si calia esperar a la desinver-
sió, ultra la no-disponibilitat de recursos en l’interval
–aspecte que és difícil imaginar que fos volgut pel
constituent–, es permetia la inoperància del dret de
l’usufructuari durant tota la seva vida, si moria abans
d’aquella desinversió, fet difícilment compatible amb la
naturalesa del dret.

Per aquest motiu s’atorga a l’usufructuari l’opció d’es-
perar l’extinció del fons o l’usdefruit o de demanar el
rendiment presumpte de la participació en el fons d’in-
versió equivalent a l’interès legal del diner establert per
l’anualitat transcorreguda incrementat de dos punts.

Els drets d’ús i d’habitació es regulen de manera autò-
noma, tot i que se subjecten supletòriament a la norma-
tiva de l’usdefruit.

Es recull en ambdós casos la possibilitat de constitució
no tan sols per via de reserva, sinó també per reducció
del dret d’usdefruit i es configuren ambdós drets com
a inalienables i, en general, com a vitalicis.

Quant al dret d’ús, el seu abast es mesura en funció de
les necessitats del titular i de les persones que hi con-
visquin, i, quant al dret d’habitació, es configura com
el d’utilització parcial d’un habitatge.

CAPÍTOL I

DISPOSICIÓ GENERAL

ARTICLE 1. RÈGIM APLICABLE

1. Els drets d’usdefruit, d’ús i d’habitació es regeixen
per allò que estableix, en cada cas, el títol constitutiu i

1.01.01.
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les modificacions que d’aquest puguin fer els titulars
dels drets.

2. En el que no resulti del títol ni de les modificacions
d’aquest, els drets d’usdefruit, d’ús i d’habitació es re-
geixen per les disposicions d’aquesta Llei i per les que,
amb relació a aquests drets, estableixen el Codi de suc-
cessions per causa de mort i el Codi de família.

3. Als drets d’ús i d’habitació, els són aplicables
supletòriament les disposicions d’aquesta Llei sobre el
dret d’usdefruit.

4. A l’usdefruit de boscos i plantes s’aplica en primer
lloc, en allò que no resulta ni del títol constitutiu ni de
les modificacions d’aquest, el costum de la comarca.

ARTICLE 2. CONSTITUCIÓ

1. Els drets d’usdefruit, d’ús i d’habitació es poden
constituir a títol onerós i a títol gratuït, tant per un acte
entre vius com per causa de mort. En cas que el títol
constitutiu sigui una donació, el donant pot reservar-se
la facultat de reversió del dret, amb l’especificació, en
el títol constitutiu, de les causes de reversió que s’ha-
gin previst.

2. L’usdefruit es pot constituir a títol universal i, en
aquest cas inclou tots els béns d’una herència, o es pot
constituir a títol particular, en el qual cas, recau sobre
un bé o més d’un.

ARTICLE 3. EXERCICI DEL DRET

1. L’usufructuari pot usar i gaudir de la cosa usufructu-
ada, però ha de respectar-ne la substància, fora que la
llei, el títol constitutiu o les modificacions d’aquest
estableixin una altra cosa.

2. Quan l’usdefruit recau sobre béns que poden ésser
consumits per l’usufructuari o els seus hereus, aquests
han de restituir-los, en acabar l’usdefruit, per béns de la
mateixa quantitat i qualitat. En cas que això no fos pos-
sible, l’usufructuari o els hereus han de pagar el preu
dels béns objecte d’usdefruit en el moment que aquest
s’extingeix.

3. L’usufructuari pot fer millores a la cosa usufructua-
da, sense alterar-ne la substància.

4. L’usufructuari no pot perjudicar la cosa usufructua-
da, i en cas de fer-ho, en respon davant el nu propieta-
ri, el qual pot reclamar-li els danys i perjudicis que li
hagi ocasionat.

CAPÍTOL II

DISPOSICIONS RELATIVES A L’USDEFRUIT EN GENERAL

ARTICLE 4. DISPOSICIÓ

1. L’usufructuari pot disposar del seu dret per actes
entre vius, a títol gratuït o a títol onerós.

2. L’usufructuari que es proposi transmetre el seu dret
ha de notificar-ho fefaentment al nu propietari, tot in-
dicant el nom de l’adquirent, el preu convingut, en el
supòsit de transmissió onerosa, o el valor que es doni al
dret, en el cas de transmissió gratuïta, i les altres cir-
cumstàncies rellevants de l’alienació.

ARTICLE 5. DRET D’ADQUISICIÓ PREFERENT

1. Sens perjudici del seu dret a impugnar judicialment
el preu o el valor notificat, el nu propietari té dret de
tanteig de l’usdefruit en el termini de seixanta dies a
comptar de la notificació establerta per l’article 4, abo-
nant-ne el preu o, si no n’hi ha, el valor notificat per
l’usufructuari.

2. Si no hi ha notificació fefaent o si l’alienació s’ha dut
a terme en circumstàncies diferents de les notificades,
sens perjudici del mateix dret d’impugnació, el nu pro-
pietari pot exercir el dret de retracte en el termini d’un
any a comptar de la data que hagi tingut coneixement
de l’alienació o de les circumstàncies d’aquesta.

3. Quan es tracta de béns immobles, el nu propietari pot
exercir el dret de retracte en el termini d’un any a
comptar de la data que hagi tingut coneixement de l’ali-
enació o de la data de la inscripció en el Registre de la
Propietat.

4. No es té el dret d’adquisició preferent en els supòsits
d’execució judicial, extrajudicial o administrativa for-
çoses, si el nu propietari ha estat degudament notificat
del procediment.

ARTICLE 6. DIVISIÓ DE LA COSA EN COTITULARITAT

El nu propietari d’una quota de cosa en condomini pot
fer-ne la divisió, sense necessitat de consentiment de
l’usufructuari. Tanmateix, cal que la hi notifiqui i
aquest té el dret a impugnar-la si entén que lesiona els
seus interessos.

ARTICLE 7. DESPESES DE L’USDEFRUIT

Les despeses de conservació, manteniment, reparació
ordinària i subministrament del bé usufructuat són a
càrrec de l’usufructuari. Les despeses de reparacions
extraordinàries són a càrrec del nu propietari.

ARTICLE 8. USDEFRUIT DE QUOTA INDIVISA

1. L’usufructuari d’una quota de cosa en condomini
exerceix els drets que li corresponen sense necessitat
d’intervenció del nu propietari.

2. Si la comunitat cessa per divisió de la cosa, el dret
d’usdefruit es concreta sobre la part de la cosa comu-
na adjudicada al nu propietari.

ARTICLE 9. USDEFRUIT DE FINCA HIPOTECADA

L’usufructuari d’una finca que estava hipotecada en
constituir-se l’usdefruit no està obligat al pagament del
deute en seguretat del qual es constituí la hipoteca.

ARTICLE 10. COTITULARITAT EN L’USDEFRUIT

1. Llevat que el títol ho estableixi altrament, l’usdefruit
vitalici constituït conjuntament i simultània a favor de
cònjuges, de persones en situació d’unió estable de
parella, o de fills o germans del constituent, no s’extin-
geix fins a la mort de tots els titulars, de manera que la
quota dels qui premorin incrementa la dels supervivents
en la proporció corresponent.

2. Si l’usdefruit s’ha constituït en consideració al ma-
trimoni o a la unió estable de parella dels afavorits, en
cas de divorci, nul·litat, o separació judicial o de fet dels
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cònjuges o en cas d’extinció de la relació de parella,
s’extingeix totalment l’usdefruit, llevat que es demos-
tri que és una altra la voluntat del constituent.

3. Quan es tracta de persones sense els vincles esmen-
tats en els punts 1 i 2, la mort d’un dels titulars extin-
geix l’usdefruit en la quota corresponent.

ARTICLE 11. USDEFRUITS SUCCESSIUS

1. Als usdefruits successius, els és aplicable el límit de
crides establert per a les substitucions fideïcomissàries.

2. La reserva d’usdefruit vitalici en les donacions de
propietat es pot pactar que s’estengui al cònjuge del
donant.

ARTICLE 12. USDEFRUIT SUBJECTE A CONDICIÓ

RESOLUTÒRIA O A TERMINI FINAL

1. L’usdefruit constituït sota condició resolutòria s’ex-
tingeix per la mort del titular, si aquesta té lloc abans
que la condició es compleixi. Els drets constituïts per
l’usufructuari la regulació dels quals no ho disposa al-
trament, resten extingits a la seva mort o en el moment
que es compleix la condició resolutòria.

2. L’usdefruit constituït a termini final subsisteix a la
mort de l’usufructuari, si aquesta té lloc abans que es
compleixi el termini. El dret es transmet aleshores als
hereus o legataris, fins a l’expiració del dit termini. Els
drets constituïts per l’usufructuari o l’adquirent la regu-
lació dels quals no ho disposa altrament, no resten ex-
tingits a la mort de l’usufructuari, sinó en el moment
que es compleix el termini imposat.

ARTICLE 13. DRET DE TERCERS EN CAS DE RENÚNCIA O

ALIENACIÓ

La renúncia a l’usdefruit o l’alienació d’aquest no per-
judica tercers. Per tant, aquests conserven llurs drets
durant el temps que havia de durar l’usdefruit si la re-
núncia o l’alienació no haguessin tingut lloc.

CAPÍTOL III

L’USDEFRUIT AMB FACULTAT DE DISPOSICIÓ

ARTICLE 14. NORMA GENERAL

1. L’usdefruit pot constituir-se amb facultat per a dispo-
sar dels béns usufructuats, tant si s’ha constituït a títol
universal com si s’ha constituït a títol particular.

2. L’usufructuari pot disposar aleshores dels béns es-
mentats, però només a títol onerós, fins i tot a canvi
d’una renda vitalícia o d’algun dret temporal, llevat del
que estableix l’article 18.1. Només pot fer-ho a títol
gratuït si ho disposa el títol constitutiu.

3. La facultat d’alienar a títol de venda comprèn la de
fer-ho per qualsevol altre títol onerós.

ARTICLE 15. DISPOSICIÓ AMB EL CONSENTIMENT D’ALTRI

1. Si la facultat de disposar està subjecta al consenti-
ment d’altres persones i aquestes són més d’una, encara
que es tracti del nu propietari o dels nus propietaris, és
suficient el consentiment de la majoria de quotes.

2. Si la facultat es té per al cas de necessitat i no se
n’obté el consentiment, l’usufructuari pot sol·licitar
l’autorització judicial.

ARTICLE 16. DISPOSICIÓ EN CAS DE NECESSITAT

1. Si s’ha establert que l’usufructuari només pot dispo-
sar dels béns usufructuats en cas de necessitat, pot fer-
ho sempre que es tracti de necessitats seves i de la fa-
mília o, si és el cas, de l’altre membre de la parella es-
table, d’acord amb el que estableix el títol constitutiu.
L’usufructuari no pot fer ús d’aquesta facultat, si abans
no ha consumit els béns propis no necessaris per a la
vida o per a l’exercici de la professió, o no n’ha dispo-
sat.

2. Per a fer ús d’aquesta facultat, no cal el consentiment
del nu propietari, però l’usufructuari respon dels perju-
dicis causats, si la necessitat no era certa o si no s’ha
actuat de la manera establerta a l’apartat 1.

3. L’usufructuari ha de notificar l’acte de disposició al
nu propietari en el termini de trenta dies a comptar de
l’atorgament.

ARTICLE 17. DRETS DE TERCERS

Malgrat el que estableix l’article 16, perquè l’acte de
disposició tingui plena eficàcia quant a tercers, és sufi-
cient que l’usufructuari faci referència a la seva facul-
tat de disposar dels béns usufructuats en cas de neces-
sitat.

ARTICLE 18. LIMITACIÓ EN EL CAS D’USDEFRUIT UNIVERSAL

1. En qualsevol cas, l’usufructuari a títol universal no
pot disposar de la quarta part dels béns subjectes a ell.

2. La persona que hagi constituït l’usdefruit universal
pot deixar sense efecte aquesta limitació. S’entén que
ho ha fet si, de manera expressa, autoritza l’usufructuari
a disposar de tots els béns compresos en l’usdefruit.

ARTICLE 19. RÈGIM DE LA CONTRAPRESTACIÓ

1. Si l’usufructuari exerceix la facultat de disposició, la
contraprestació obtinguda és de lliure disposició seva.

2. Se n’exceptua el cas en què la facultat es té per ne-
cessitat, en què aleshores la part de la contraprestació
que no s’ha hagut d’aplicar per a satisfer-la resta subro-
gada en l’usdefruit.

CAPÍTOL IV

L’USDEFRUIT DE BOSCOS I DE PLANTES

ARTICLE 20. BOSCOS

L’usufructuari de boscos que, per llur naturalesa, estan
destinats a fusta té dret a fer tallades curtes, adequades
a una explotació racional, d’acord amb un pla tècnic.

ARTICLE 21. ALTRES CONJUNTS D’ARBRES

1. Quan es tracta de conjunts d’arbres que tenen una
destinació distinta de la d’obtenir fusta, l’usufructuari
no pot alterar-la, i, en conseqüència, li és prohibit de
tallar-los. Són compresos en aquest apartat, entre altres,
els conjunts destinats a una funció d’esbarjo o d’orna-
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ment d’una finca, les masses d’arbrat destinades a fer
ombra, a augmentar l’aglutinament del sòl, a fixar les
sorres, a defensar les finques dels vents, a endegar les
aigües o a donar fertilitat al sòl.

2. La limitació establerta per l’apartat 1 també afecta
els conjunts d’arbres destinats a obtenir productes dis-
tints de la fusta, com és ara la resina, la saba, l’escor-
ça i altres, i en aquest cas l’usufructuari només té dret
als productes esmentats.

ARTICLE 22. PLANTES QUE ES RENOVEN O REBROTEN

1. L’usufructuari d’una finca pot tallar i fer seus els
arbres i els arbusts que es renoven o rebroten pel tronc
o per les arrels, sempre que no estiguin compresos en
els casos que s’esmenten a l’article 21.1. En aquest cas,
només pot disposar de llurs productes i de llurs bran-
ques mitjançant podada que s’adeqüi a l’espècie de què
es tracti.

2. Als arbres de ribera i de creixença ràpida, els és apli-
cable el que disposa l’apartat 1, però amb l’obligació de
restituir el que es talli.

3. L’usufructuari pot disposar també dels plançons o els
arbusts de viver, però ha de restituir en temps hàbil les
tretes efectuades.

ARTICLE 23. ALTRES PLANTES

L’usufructuari d’arbres o arbusts que, després de tallats,
no es renoven o rebroten, només pot disposar de llurs
productes mitjançant podes de les branques. Si s’ha de
tallar cap arbre per a atendre les necessitats de la finca,
cal l’autorització del nu propietari.

ARTICLE 24. ARBRES MORTS O DANYATS

L’usufructuari pot fer seus els arbres que morin, enca-
ra que es tracti d’arbres fruiters. Els arrencats o capo-
lats pel vent pertanyen al nu propietari, però l’usufruc-
tuari els pot fer servir per a reparar els edificis compre-
sos en l’usdefruit i per a llenya per al seu consum do-
mèstic.

ARTICLE 25. MATA BAIXA

L’usufructuari pot disposar de la mata baixa, fent talla-
des periòdiques segons el costum de la comarca.

CAPÍTOL V

L’USDEFRUIT DE DINER, DE PARTICIPACIONS EN FONS D’INVERSIÓ

I D’ALTRES INSTRUMENTS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA

SECCIÓ PRIMERA

DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 26. L’USDEFRUIT DE DINER

1. En l’usdefruit de diner, l’usufructuari té dret als ren-
diments que produeix un capital en diner.

2. Si l’usufructuari ha constituït fiança, pot donar al
capital la destinació que consideri com a convenient i
té l’obligació de retornar la quantitat de diner equiva-
lent a aquest capital en extingir-se l’usdefruit.

3. Si l’usufructuari està dispensat de constituir fiança o
no la pot constituir, ha de posar el capital a interès amb
l’acord del nu propietari o, si manca l’acord, amb au-
torització judicial; i, en qualsevol cas, amb les garanties
suficients per a mantenir la integritat del capital objecte
d’usdefruit.

4. La titularitat del capital objecte de l’usdefruit corres-
pon al nu propietari en tots els casos.

ARTICLE 27. L’USDEFRUIT DE PARTICIPACIONS EN FONS

D’INVERSIÓ

1. En l’usdefruit de participacions en fons d’inversió,
l’usufructuari té dret als rendiments positius que produ-
eixin aquestes participacions des que es constitueix
l’usdefruit fins que s’extingeix.

2. El valor negatiu eventual dels rendiments no genera
obligacions de l’usufructuari envers el nu propietari.

3. La titularitat de les participacions en el fons d’inver-
sió correspon al nu propietari, el qual gaudeix, a títol
exclusiu, de la condició de partícip a l’efecte d’exigir el
reemborsament total o parcial de les participacions.

4. Si el nu propietari exigeix el reemborsament total o
parcial de les participacions abans d’extingir-se l’usde-
fruit, la reinversió del capital obtingut, un cop liquidats
els drets de l’usufructuari i, si escau, els del nu propi-
etari, s’ha de fer d’acord amb el que estableix el títol
constitutiu o amb el que, per acord mutu, pactin el nu
propietari i l’usufructuari. Altrament esdevé un usde-
fruit de diner, sens perjudici, en el cas del reemborsa-
ment parcial, que es mantingui l’usdefruit sobre les
participacions no reemborsades.

5. El nu propietari de participacions en fons d’inversi-
ons garantits no pot exigir el reemborsament d’aques-
tes abans no hagi transcorregut el termini de garantia,
llevat de pacte o acord amb l’usufructuari, o d’autorit-
zació expressa establerta al títol constitutiu.

ARTICLE 28. CARÀCTER CIVIL DELS FRUITS

Els rendiments en l’usdefruit de diner i en el de parti-
cipacions en fons d’inversió són fruits civils i es tenen
per percebuts dia a dia.

ARTICLE 29. RÈGIM APLICABLE

Les relacions entre l’usufructuari i el nu propietari en
l’usdefruit de participacions en fons d’inversió es re-
geix, en primer terme, per la regulació establerta vàli-
dament pel títol constitutiu de l’usdefruit o les modifi-
cacions d’aquest i pels pactes i els acords vàlids entre
l’usufructuari i el nu propietari i, en segon terme, per
les disposicions d’aquest capítol.

SECCIÓ SEGONA

L’USDEFRUIT DE PARTICIPACIONS EN FONS D’INVERSIÓ DE

CARÀCTER ACUMULATIU

ARTICLE 30. DRETS DE L’USUFRUCTUARI

1. En l’usdefruit de participacions en fons d’inversió de
caràcter acumulatiu, l’usufructuari té dret als rendi-
ments positius que produeixin aquestes, entesos com la
diferència positiva de valor entre les participacions en
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la data que es constitueix l’usdefruit i el valor de les
mateixes participacions en la data de l’extinció de l’us-
defruit, o la data del reemborsament si aquest es produ-
eix abans de l’extinció de l’usdefruit.

2. L’usufructuari ha de percebre els rendiments a què té
dret, en ple domini i com a fruits civils, el dia del reem-
borsament. El sol fet d’extingir-se l’usdefruit no deter-
mina el dret a reclamar el pagament dels rendiments.

3. L’acció per a exigir el compliment de l’obligació de
pagament dels rendiments de l’usdefruit prescriu als
cinc anys, comptats des del dia del reemborsament.

4. L’usufructuari, si l’entitat gestora del fons no la hi
facilita directament, té dret a rebre del nu propietari tota
la informació que l’entitat gestora li faciliti relativa al
fons i a les participacions usufructuades.

5. Llevat disposició contrària del testador, l’usufruc-
tuari que ho és per disposició testamentària, i el que ho
és per successió intestada, pot optar per percebre els
rendiments de l’usdefruit d’acord amb el que establei-
xen els apartats 1 i 2, o per renunciar als dits rendiments
a canvi d’obtenir del nu propietari un rendiment pre-
sumpte equivalent a l’interès legal del diner incrementat
de dos punts sobre el valor de les participacions en la
data de constitució de l’usdefruit, tret que les participa-
cions siguin sobre un fons d’inversió immobiliària, en
el qual cas el rendiment ha d’ésser l’equivalent a l’in-
terès legal del diner sense cap increment.

6. L’usufructuari ha de fer l’opció establerta a l’apartat
5 mitjançant notificació al nu propietari dins el termi-
ni de sis mesos des de l’acceptació de l’herència.

7. Si l’usufructuari opta per obtenir del nu propietari el
rendiment presumpte a què es refereix l’apartat 5, el nu
propietari, després de notificar-ho a l’usufructuari, pot
fer efectius a càrrec seu els drets de l’usufructuari o fer-
los efectius mitjançant el reemborsament parcial de les
participacions del fons d’inversió pel valor equivalent
al dret de l’usufructuari. El nu propietari ha de fer efec-
tiu el pagament del rendiment per anualitats vençudes,
sens perjudici que aquests mantinguin la condició de
fruits civils i siguin tinguts per percebuts dia a dia.

8. El dret de l’usufructuari a percebre el rendiment pre-
sumpte es manté fins a l’extinció de l’usdefruit o fins al
reemborsament total de les participacions en el fons
d’inversió, si aquest es produeix abans de l’extinció. En
aquest cas, s’ha de procedir d’acord amb el que esta-
bleix l’article 27.4, sens perjudici del que disposa l’ar-
ticle 31

ARTICLE 31. DRETS DEL NU PROPIETARI

1. Si l’usdefruit en les participacions en el fons d’inver-
sió s’ha constituït en una data posterior a la de l’adqui-
sició de les participacions pel nu propietari, aquest fa
seva, en ple domini, la diferència de valor entre les par-
ticipacions en la data que va adquirir les participacions
i el valor de les mateixes participacions en la data que
es va constituir l’usdefruit.

2. Si l’usdefruit en les participacions en el fons d’inver-
sió s’extingeix en una data anterior a la del reemborsa-
ment de les participacions, el nu propietari fa seus, en
ple domini, el capital inicial, la diferència de valor en-

tre les participacions en la data que es va extingir i en
la data que es van reemborsar i els rendiments que li
puguin correspondre d’acord amb l’apartat 1.

3. Si l’usufructuari que ho és per disposició testamen-
tària o per successió intestada ha fet ús del dret al ren-
diment presumpte en els termes establerts per l’article
30, el nu propietari també fa seva, en ple domini, la
diferència de valor entre les participacions en la data
que es constitueix l’usdefruit i el valor de les mateixes
participacions en la data de l’extinció de l’usdefruit o
de la data del reemborsament.

4. Sens perjudici del que estableix aquest article, en els
casos en què el reemborsament de les participacions no
impliqui l’extinció de l’usdefruit, cal procedir d’acord
amb el que estableix l’article 27.4.

ARTICLE 32. COMISSIONS

1. Les comissions per l’adquisició o la subscripció de
participacions en un fons d’inversió són a càrrec del nu
propietari, llevat que l’usdefruit es constitueixi simul-
tàniament, en el qual cas són a càrrec del nu propieta-
ri i de l’usufructuari en la proporció que els correspon-
gui d’acord amb la valoració de l’usdefruit.

2. Les comissions corresponents a la gestió del fons,
mentre duri l’usdefruit, són a càrrec de l’usufructuari.

3. Les comissions derivades del reemborsament parci-
al de participacions per a fer efectius els rendiments
presumptes a què es refereix l’article 30, són a càrrec
de l’usufructuari.

4. Les comissions pel reemborsament per extinció del
fons o pel reemborsament anticipat, llevat del cas esta-
blert a l’apartat 3, són a càrrec del nu propietari.

CAPÍTOL VI

EL DRET D’ÚS I EL DRET D’HABITACIÓ

SECCIÓ PRIMERA

DISPOSICIONS COMUNES

ARTICLE 33. CONSTITUCIÓ

1. Els drets d’ús i d’habitació es constitueixen per dis-
posició legal o per negoci jurídic, entre vius, a títol
onerós o a títol gratuït, o per causa de mort.

2. També es poden constituir per reserva, en qualsevol
negoci jurídic d’alienació que atorgui el propietari
d’una cosa, o per reducció del dret d’usdefruit.

ARTICLE 34. CARÀCTER PRESUMIBLEMENT VITALICI

Si el dret d’ús o d’habitació es constitueix a favor d’una
persona física i no se n’especifica la durada, es presu-
meix que és vitalici.

ARTICLE 35. DIVERSITAT DE TITULARS

1. Els drets d’ús i d’habitació es poden constituir a fa-
vor de diverses persones, simultàniament o successiva,
però en aquest darrer cas, només si es tracta de perso-
nes vives al temps de la constitució.

1.01.01.

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



Núm. 115 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 23 de novembre de 2000

15

2. En ambdós casos, el dret no s’extingeix fins la mort
del darrer titular.

ARTICLE 36. INDISPONIBILITAT DEL DRET

1. L’usuari i l’habitacionista no poden alienar el seu
dret.

2. Malgrat el que estableix l’apartat 1, l’usuari i l’habi-
tacionista poden donar el seu consentiment a la consti-
tució d’una hipoteca sobre el bé de què es tracti, en el
qual cas l’execució de la hipoteca comporta l’extinció
del dret.

ARTICLE 37. EXTINCIÓ

1. Els drets d’ús i d’habitació s’extingeixen en els ma-
teixos casos que el dret d’usdefruit.

2. També s’extingeixen per resolució judicial, en cas
d’exercici greument contrari a la naturalesa del bé.

SECCIÓ SEGONA

DRET D’ÚS

ARTICLE 38. CONTINGUT

El dret d’ús comporta el dret a posseir i a utilitzar una
cosa aliena d’acord amb la seva naturalesa i de mane-
ra suficient per a atendre les necessitats de l’usuari i la
seva família. Pot recaure sobre tota classe de béns ap-
tes per a ésser utilitzats, mobles o immobles, fins i tot
bestiar.

ARTICLE 39. TITULARS

El dret d’ús pot constituir-se a favor de persones físi-
ques o jurídiques. En aquest darrer cas, la seva durada
màxima serà de trenta anys.

ARTICLE 40. ÚS D’HABITATGE

1. Llevat que el títol constitutiu determini el contrari,
l’ús d’un habitatge s’estén a la totalitat d’aquest i com-
prèn el de les dependències i els drets annexos.

2. Si el dret d’ús d’un habitatge s’estén a la totalitat
d’aquest, l’usuari pot llogar o cedir a altri per qualse-
vol títol les dependències que no necessiti per a ell i per
a les persones que hi convisquin, per una durada que no
excedeixi la del dret d’ús. El lloguer o la cessió s’extin-
geixen en extingir-se el dret d’ús.

ARTICLE 41. USOS ESPECIALS

1. El dret d’ús constituït sobre una finca que produeix
fruits dóna dret a percebre’n els que siguin necessaris
per a atendre les necessitats del seu titular i de les per-
sones que conviuen amb ell.

2. El dret d’ús constituït sobre bestiar dóna dret a per-
cebre’n, en les mateixes condicions que a l’apartat 1,
les cries i els altres productes.

3. El dret d’ús constituït sobre un bosc o sobre plantes
dóna dret a talar els arbres i la mata baixa que calgui
per a atendre les necessitats esmentades a l’apartat 1, i
fins i tot per a vendre el producte, si això calgués, amb
subjecció, però, al que disposa el capítol IV.

ARTICLE 42. DESPESES

1. L’usuari d’un habitatge o d’un bé que no produeix
fruits està obligat a atendre les despeses originades per
la cosa usada, igual com l’usufructuari.

2. La mateixa norma s’aplica a l’usuari de la cosa que
produeix fruits, si en disposa lliurement. Altrament,
s’ha de fer càrrec de les despeses corresponents en la
mesura que els fruits que resten a disposició del propi-
etari no satisfacin l’import de les despeses.

SECCIÓ TERCERA

DRET D’HABITACIÓ

ARTICLE 43. CONTINGUT

1. El dret d’habitació comporta el dret d’ocupar la part
de l’immoble indicada en el títol constitutiu o, si no hi
ha aquesta indicació, la part necessària per a atendre les
necessitats d’habitatge del titular i de les persones que
hi conviuen, encara que el nombre d’aquestes augmenti
després de la constitució.

2. El dret d’habitació comprèn el dret d’ocupar les de-
pendències i exercir els drets annexos de l’habitatge,
d’acord amb les necessitats especificades en l’apartat 1.

ARTICLE 44. TITULAR

El dret d’habitació només pot constituir-se a favor de
persones físiques.

ARTICLE 45. CONVIVÈNCIA AMB EL PROPIETARI

En cas de convivència entre el propietari i l’habitacio-
nista, ambdós han d’exercir el seu dret amb correcció,
a fi de facilitar una relació normal entre l’un i l’altre, i
amb les persones que convisquin amb ells.

ARTICLE 46. DESPESES

L’habitacionista resta rellevat de satisfer les despeses
derivades de l’habitatge, sempre que en faci un ús nor-
mal. Són a càrrec de l’habitacionista les despeses que
siguin individualitzables i les que es deriven dels ser-
veis que ell mateix hi hagi instal·lat.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Aquesta Llei no és aplicable als drets d’usdefruit, d’ús
i d’habitació constituïts abans que hagi entrat en vigor.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA. DRET VIGENT

Resten substituïts per les disposicions corresponents
d’aquesta Llei els articles 279, 280, 281 i 282 de la
Compilació del dret civil de Catalunya.

SEGONA. ENTRADA EN VIGOR

Aquesta Llei entra en vigor al cap de dos mesos d’ha-
ver estat publicada en el Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2000

El secretari quart El president del Parlament
Esteve Orriols i Sendra Joan Rigol i Roig
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Llei per a la transmissió a la Generalitat
de Catalunya de la titularitat de les
instal·lacions del sistema Ter-Llobregat
Tram. 200-00019/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 24, 14.11.2000, DSPC-P 32

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 14 de
novembre de 2000, ha debatut el Dictamen de la Co-
missió de Política Territorial referent al Projecte de llei
de transmissió a la Generalitat de Catalunya de la titu-
laritat de les instal·lacions del sistema Ter-Llobregat, i
les esmenes reservades pels grups parlamentaris.

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que esta-
bleix l’article 33.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya, i d’acord amb l’article 103.3 del Reglament del
Parlament, ha aprovat la Llei de Catalunya següent:

LLEI PER A LA TRANSMISSIÓ A LA GENERALITAT DE

CATALUNYA DE LA TITULARITAT DE LES INSTAL·LACIONS

DEL SISTEMA TER-LLOBREGAT

PREÀMBUL

La Llei 6/1999, del 12 de juliol, d’ordenació, gestió i
tributació de l’aigua, ha modificat el règim jurídic del
servei públic d’abastament d’aigua en alta i de les
instal·lacions afectes a aquest servei, pel que fa a la dis-
tinció entre la xarxa bàsica i les xarxes secundàries de
la legislació precedent. Aquest fet comporta la declara-
ció d’un únic servei públic de competència de la Gene-
ralitat, la definició d’una única xarxa regional d’abas-
tament per a la prestació del servei a l’àrea de Barcelo-
na –el denominat «sistema Ter-Llobregat»– i un únic
gestor directe del servei públic: l’empresa pública Ai-
gües Ter Llobregat, sens perjudici del règim de titula-
ritat i gestió de les instal·lacions en el moment de l’en-
trada en vigor de la Llei.

En aquest marc, el Govern de la Generalitat i l’Entitat
Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de
Residus van formalitzar un protocol, atorgat l’1 de ju-
liol de 1999, que estableix un procés d’incorporació
gradual de les instal·lacions, amb llurs càrregues finan-
ceres i llur règim de finançament específic, en la ges-
tió integral del servei públic d’abastament d’aigua en
alta a les poblacions. Aquest procés ha de finalitzar amb
la transferència de les instal·lacions al nou gestor, un
cop atorgades les autoritzacions legals preceptives per
a l’assumpció de les obligacions financeres preexis-
tents.

Aquest Protocol estableix els elements bàsics següents:

a) La transmissió a la Generalitat de la titularitat de les
instal·lacions i dels drets i les obligacions de contingut
econòmic i de qualsevol altra naturalesa vinculats a la
prestació del servei públic. Les instal·lacions s’adscri-
uen a l’empresa pública Aigües Ter Llobregat com a
gestora directa del servei, que ha d’assumir les obliga-

cions econòmiques derivades d’aquesta adscripció amb
plena garantia del manteniment de l’equilibri econòmic
del servei.

b) L’aprovació d’una tarifa revisada del servei, que ha
d’incloure en tots els casos els costos addicionals deri-
vats de l’explotació i el finançament de les instal·lacions
transferides.

c) L’establiment d’un marc normatiu per a la fixació i
la revisió de la tarifa del servei públic d’abastament de
competència de la Generalitat que garanteixi per a cada
anualitat la cobertura íntegra dels costos del servei, in-
closes les càrregues financeres.

La primera fase d’aplicació d’aquest Protocol s’ha dut
a terme mitjançant el Decret 104/2000, del 6 de març,
pel qual s’assigna a Aigües Ter Llobregat l’ús i l’explo-
tació de les instal·lacions d’abastament d’aigua de titu-
laritat metropolitana que integren la xarxa del sistema
Ter-Llobregat i dels mitjans personals i materials cor-
responents per a la gestió del servei públic d’abasta-
ment d’aigua en alta a les poblacions.

La transferència de la titularitat de les instal·lacions a la
Generalitat, en la mesura que implicarà l’assumpció pel
nou gestor del servei dels actius i els passius vinculats
al servei públic, comportarà també l’assumpció de les
obligacions financeres que hi estan vinculades, amb el
manteniment d’un règim de garanties equivalent a l’ac-
tual.

En aquest sentit, la contraprestació econòmica de totes
les operacions de l’abastament d’aigua en alta és la ta-
rifa del servei. Aquesta tarifa ha de respondre al crite-
ri d’equilibri econòmic i, per tant, de cobertura integral
dels conceptes de cost derivats de la gestió del servei.
A més, la garantia del compliment d’aquestes noves
obligacions requereix una afectació singular de la tarifa
de què és titular l’entitat subrogada, és a dir, l’empre-
sa pública Aigües Ter Llobregat.

De conformitat amb el que estableix la Llei 10/1982,
del 12 de juliol, de finances públiques de Catalunya,
s’ha d’aprovar per llei la concertació d’operacions de
crèdit de les empreses públiques de la Generalitat, i
també l’autorització de l’afectació de llurs recursos
econòmics.

ARTICLE 1

1. Dins el procés de transmissió a la Generalitat de la
titularitat de les instal·lacions i dels drets i les obligaci-
ons de contingut econòmic vinculats a la prestació del
servei públic d’abastament d’aigua en alta, s’autoritza
l’empresa pública Aigües Ter Llobregat per tal que, de
conformitat amb l’article 8 de la Llei 4/1985, del 29 de
març, de l’estatut de l’empresa pública catalana, pugui
efectuar operacions d’endeutament, en qualsevol mo-
dalitat, fins a un import màxim de 20.000.000.000 de
pessetes, destinades a operacions de capital i finance-
res que siguin pròpies de la gestió del servei públic al
seu càrrec, d’acord amb les funcions establertes per
l’article 9.1 de la Llei 4/1990, del 9 de març, d’ordena-
ció de l’abastament d’aigua a l’àrea de Barcelona.

2. Els efectes econòmics de l’autorització a què es re-
fereix l’apartat 1 s’han d’incorporar als pressupostos de
la Generalitat, amb l’acord previ del Govern, que ha
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d’incloure la subrogació en contractes de crèdit pree-
xistents i la cancel·lació dels instruments de cobertura
que hi estiguin associats.

ARTICLE 2

Les obligacions econòmiques derivades de les operaci-
ons d’endeutament autoritzades s’han de continuar in-
corporant anualment en l’estructura dels costos del ser-
vei que presta l’empresa, per tal de fer-ne la recupera-
ció íntegra mitjançant la tarifa del servei. La tarifa ha
d’ésser revisada dins de cada exercici, a fi de garantir
que els ingressos procedents de la tarifa siguin sufici-
ents per a:

a) Cobrir el cost d’explotació, incloses les despeses
d’operació i les amortitzacions a dotar regularment.

b) Satisfer la taxa de cobertura del servei del deute que
resulti dels contractes de finançament vigents en cada
moment.

c) Fer les inversions necessàries.

ARTICLE 3

L’estructura de la tarifa de l’empresa pública Aigües
Ter Llobregat s’ha d’adequar al volum dels costos fixos
del servei que resulta de l’assumpció de les obligacions
derivades de les operacions autoritzades.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

1. La tarifa del servei d’abastament d’aigua en alta a les
poblacions, com a ingrés propi de l’empresa pública
Aigües Ter Llobregat, i el seu producte es poden afec-
tar, pignorar o gravar, en tot o en part, per a garantir el
compliment de les obligacions de pagament derivades
de l’endeutament autoritzat. També poden ésser cedits
a terceres persones, totalment o parcialment, els drets
de crèdit presents o futurs que puguin resultar de l’apli-
cació de la tarifa o del producte d’aquests drets. Aques-
tes operacions s’han d’instrumentar, d’acord amb les
normes de dret privat, en els contractes de finançament
que siguin atorgats i de conformitat amb el criteri de
cobertura suficient del servei del deute de les operaci-
ons formalitzades d’endeutament.

2. En particular, es poden pignorar, en tot o en part, els
drets al cobrament de la tarifa, presents o futurs, dels
quals sigui o pugui ésser titular l’empresa pública Ai-
gües Ter Llobregat, i també el producte, present o futur,
del cobrament. Els drets futurs resten pignorats en el
moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, sense
necessitat d’una nova penyora o ratificació.

3. En el cas que, a conseqüència de modificacions en la
regulació, en l’estructura o en l’import de la tarifa o per
altres causes que determini el Govern, resulti alterada
la posició jurídica dels titulars dels contractes i les ga-
ranties indicats en els apartats 1 i 2, el Govern ha d’a-
doptar les mesures necessàries per a garantir el restabli-
ment dels drets d’aquestes persones, inclòs l’abona-
ment, si escau, dels interessos meritats per qualsevol
concepte.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Fins que el Govern no aprovi un altre règim, el cost fix
establert per l’article 3 d’aquesta Llei s’ha d’imputar als

municipis de l’àmbit territorial definit per l’article 3.1.c
de la Llei 7/1987, del 4 d’abril, per la qual s’establei-
xen i regulen actuacions públiques especials en la co-
nurbació de Barcelona i en les comarques compreses
dins la seva zona d’influència directa, d’acord amb la
tarifa que autoritzi l’òrgan competent en els exercicis
successius.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA

S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions ne-
cessàries per a desenvolupar i aplicar aquesta Llei i,
especialment, perquè estableixi, si escau, l’abast i la
forma de les garanties previstes en la disposició addi-
cional.

SEGONA

Aquesta Llei entra en vigor el dia 21 de novembre de
2000. Els recursos i les dotacions que en resultin s’han
d’incorporar en els pressupostos de la Generalitat.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2000

La secretària primera El president del Parlament
Carme Valls i Llobet Joan Rigol i Roig

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 242/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el reordenament de les
càrregues de treball dels professionals
de l’àrea bàsica de salut Penedès Ru-
ral
Tram. 250-00502/06

Correcció d’errades de publicació

Al BOPC 107, de 7 de novembre de 2000, a la pàg. 16.

On diu: «Sessió núm. 12, 11.10.2000, DSPC-C 82»

Ha de dir: «Sessió núm. 11, 11.10.2000, DSPC-C 82»

Resolució 243/VI del Parlament de Ca-
talunya, de defensa de la no-discrimi-
nació per motiu d’opció sexual
Tram. 250-00509/06

Correcció d’errades de publicació

Al BOPC 107, de 7 de novembre de 2000, a la pàg. 16.

On diu: «Sessió núm. 12, 11.10.2000, DSPC-C 82»

Ha de dir: «Sessió núm. 11, 11.10.2000, DSPC-C 82»
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Resolució 244/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el servei de recuperació
funcional i rehabilitació de l’àrea bàsi-
ca de salut de Palafrugell (Baix Empor-
dà)
Tram. 250-00518/06

Correcció d’errades de publicació

Al BOPC 107, de 7 de novembre de 2000, a la pàg. 17.

On diu: «Sessió núm. 12, 11.10.2000, DSPC-C 82»

Ha de dir: «Sessió núm. 11, 11.10.2000, DSPC-C 82»

Resolució 270/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la lliure competència en
el mercat de les telecomunicacions
Tram. 250-00642/06

Adopció: Comissió Permanent de Legis-
latura per a la Societat de la Informació
Sessió núm. 7, 18.10.2000, DSPC-C 83

COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA PER A LA

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

La Comissió Permanent de Legislatura per a la Socie-
tat de la Informació, en sessió tinguda el dia 18 d’oc-
tubre de 2000, ha estudiat el text de la Proposició no de
llei sobre la lliure competència en el mercat de les te-
lecomunicacions, presentada pel Sr. Bernardo Fernán-
dez Martínez, juntament amb cinc altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
(tram. 250-00642/06), i l’esmena presentada pel G. P.
de Convergència i Unió (reg. 9507).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar
les accions pertinents davant les administracions i les
empreses de telefonia perquè a Catalunya es donin les
condicions adequades per a la lliure competència en el
mercat de les telecomunicacions, a fi d’oferir a tots els
ciutadans i les ciutadanes serveis de qualitat per a acce-
dir a les noves tecnologies i connectar-se a la xarxa
Internet a un preu just.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2000

La secretària La presidenta

M. Ángeles Esteller i Ruedas Teresa Serra i Majem

Resolució 271/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les connexions de ban-
da ampla a les capitals de comarca
Tram. 250-00663/06

Adopció: Comissió Permanent de Legis-
latura per a la Societat de la Informació
Sessió núm. 7, 18.10.2000, DSPC-C 83

COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA PER A LA

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

La Comissió Permanent de Legislatura per a la Socie-
tat de la Informació, en sessió tinguda el dia 18 d’oc-
tubre de 2000, ha estudiat el text de la Proposició no de
llei sobre el desplegament d’infraestructures de teleco-
municacions per a connexions de banda ampla a totes
les capitals de comarca, presentada per la Sra. Pilar
Díaz i Romero, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
(tram. 250-00663/06), i les esmenes presentades pel
G. P. de Convergència i Unió (reg. 9794).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir un
acord estratègic amb Localret i amb les altres institucions
i empreses implicades per a assegurar que l’accés de ban-
da ampla sigui una realitat a totes les capitals de comar-
ca en un termini prudent de temps amb independència de
la tecnologia (cable, ADSL, ràdio) que utilitzi.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2000

La secretària La presidenta
M. Ángeles Esteller i Ruedas Teresa Serra i Majem

Resolució 272/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les funcions del coordi-
nador d’informàtica dels centres edu-
catius de primària i secundària
Tram. 250-00683/06

Adopció: Comissió Permanent de Legis-
latura per a la Societat de la Informació
Sessió núm. 7, 18.10.2000, DSPC-C 83

COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA PER A LA

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

La Comissió Permanent de Legislatura per a la Societat
de la Informació, en sessió tinguda el dia 18 d’octubre de
2000, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre
les funcions del coordinador d’informàtica dels centres
educatius de primària i secundària, presentada per la Sra.
Teresa Serra i Majem, juntament amb 5 altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
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(tram. 250-00683/06), i l’esmena presentada pel G. P.
de Convergència i Unió (reg. 12129).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Ampliar les funcions de l’actual coordinador d’infor-
màtica dels centres educatius de primària i secundària
i fer-les extensives a les tecnologies de la informació i
la comunicació, amb les funcions de suport, dinamitza-
ció i impuls de l’entorn d’aquestes tecnologies dins el
centre, difonent-ne l’ús a tota la comunitat educativa
(alumnes, personal docent i no docent i membres
d’AMPA), i reforçant la formació del dit coordinador i
la seva dedicació a les activitats de coordinació.

b) Promoure a tots els centres d’educació primària i
secundària, amb concert educatiu d’acord amb dels
seus titulars, les funcions dinamitzadores de les tecno-
logies de la informació i la comunicació, per a afavo-
rir-ne el desenvolupament i millorar els serveis educa-
tius a la major part dels dits centres.

c) Iniciar el Pla de formació continuada en tecnologi-
es de la informació i la comunicació (TIC) en funció
del marc de coneixements i habilitats necessaris, que
abans ha d’ésser definit per a cadascun dels perfils edu-
catius.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2000

El secretari en funcions La presidenta
Ricard Fernández Deu Teresa Serra i Majem

Resolució 273/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre les actuacions en matèria
de promoció de sòl destinat a noves
empreses del sector de les tecnologies
de la informació i la comunicació
Tram. 250-00741/06

Adopció: Comissió Permanent de Legis-
latura per a la Societat de la Informació
Sessió núm. 7, 18.10.2000, DSPC-C 83

COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA PER A LA

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

La Comissió Permanent de Legislatura per a la Socie-
tat de la Informació, en sessió tinguda el dia 18 d’oc-
tubre de 2000, ha estudiat el text de la Proposició no de
llei sobre les actuacions en matèria de promoció de sòl
destinat a noves empreses del sector de les tecnologies
de la informació i la comunicació, presentada pel Sr.
Miquel Barceló i Roca, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (tram. 250-00741/06), i l’esmena presentada
pel G. P. de Convergència i Unió (reg. 12135).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a coordinar
les seves actuacions en matèria de promoció de sòl des-
tinat a noves empreses del sector de les tecnologies de
la informació i la comunicació (TIC) amb les dels ajun-
taments.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2000

La secretària La presidenta
M. Ángeles Esteller i Ruedas Teresa Serra i Majem

Resolució 280/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la millora del subminis-
trament elèctric d’Artés (Bages)
Tram. 250-00608/06

Adopció: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme
Sessió núm. 9, 19.10.2000, DSPC-C 87

COMISSIÓ D’INDÚSTRIA, ENERGIA, COMERÇ I TURISME

La Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme,
en sessió tinguda el dia 19 d’octubre de 2000, ha estu-
diat el text de la Proposició no de llei sobre la millora
del subministrament elèctric d’Artés (Bages), presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya (tram. 250-00608/06), i l’esmena presenta-
da pel G. P. de Convergència i Unió (reg. 9803).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a apressar
l’empresa FECSA- Enher I, SA a donar una solució
definitiva als problemes de subministrament elèctric a
Artés i rodalia mitjançant la instal·lació d’una línia di-
recta de mitja tensió a la població des de la subestació
de Calders (Bages).

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2000

La secretària en funcions El president
M. Caridad Mejías Sánchez Miquel Barceló i Roca

Resolució 281/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre un projecte d’escola de
turisme per a la Vall d’Aran
Tram. 250-00625/06

Adopció: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme
Sessió núm. 9, 19.10.2000, DSPC-C 87

COMISSIÓ D’INDÚSTRIA, ENERGIA, COMERÇ I TURISME

La Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme,
en sessió tinguda el dia 19 d’octubre de 2000, ha estu-
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diat el text de la Proposició no de llei sobre el Gremi
d’Hoteleria de la Vall d’Aran, presentada pel Sr.
Francesc Xavier Boya i Alós, juntament amb 4 altres
diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (tram. 250-00625/06) i l’esmena presentada
pel G. P. de Convergència i Unió (reg. 9515).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Definir, d’acord amb el Grèmi d’Ostalaria dera Val
d’Aran i els estaments professionals i gremials perti-
nents, un projecte d’escola que doni resposta integral a
les necessitats del sector turístic de la Vall d’Aran.

b) Tenir en compte en aquest projecte l’ensenyament
reglat de les noves professions vinculades al turisme de
muntanya.

c) Construir el nou centre l’any 2000 per tal de
substituir les aules prefabricades actuals.

d) Dotar aquest centre dels recursos materials i humans
necessaris per tal de poder oferir l’ensenyament de se-
gon grau en formació professional d’hoteleria i turisme.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2000

El secretari El president
Ricard Fernández Deu Miquel Barceló i Roca

Resolució 282/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’elaboració d’un mapa
dels festivals, els mercats i els con-
certs de Catalunya
Tram. 250-00626/06

Adopció: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme
Sessió núm. 9, 19.10.2000, DSPC-C 87

COMISSIÓ D’INDÚSTRIA, ENERGIA, COMERÇ I TURISME

La Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme,
en sessió tinguda el dia 19 d’octubre de 2000, ha estu-
diat el text de la Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un mapa dels festivals, els mercats i els concerts
de Catalunya, presentada pel Sr. Francesc Xavier Boya
i Alós, juntament amb 4 altres diputats del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (tram. 250-
00626/06), i l’esmena presentada pel G. P. de Conver-
gència i Unió (reg. 9514).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar
un mapa de festivals, mercats i concerts de Catalunya,

que s’ha de sotmetre a la consideració de les associaci-
ons de músics i el sector en general, i ha de:

a) Reflectir la realitat musical de Catalunya d’acord
amb criteris de qualitat de les actuacions programades,
el seu interès musical i la seva contribució a la difusió
territorial de la música com un valor cultural al qual
han de poder accedir el major nombre possible de ciu-
tadans i ciutadanes.

b) Ésser distribuït i promocionat per tal d’oferir una
visió del conjunt de la música que es fa a Catalunya,
amb la qual puguin confeccionar-se possibles rutes
musicals o altres productes culturals i turístics o inici-
atives que generin i fomentin el consum de la música,
més enllà dels recintes específics situats generalment a
les grans ciutats.

c) Ésser presentat a les associacions i les federacions de
municipis per tal d’aconseguir la suma d’esforços i re-
cursos en els objectius assenyalats i els altres que es
puguin definir.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2000

El secretari El president
Ricard Fernández Deu Miquel Barceló i Roca

Resolució 283/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la reconversió d’activi-
tats al sector del lleure i del turisme de
les comarques de la Catalunya central
Tram. 250-00730/06

Adopció: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme
Sessió núm. 9, 19.10.2000, DSPC-C 87

COMISSIÓ D’INDÚSTRIA, ENERGIA, COMERÇ I TURISME

La Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme,
en sessió tinguda el dia 19 d’octubre de 2000, ha estu-
diat el text de la Proposició no de llei sobre la reconver-
sió d’activitats al sector del lleure i del turisme de les
comarques de la Catalunya central, presentada per la
Sra. Flora Vilalta i Sospedra, juntament amb 4 altres
diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (tram. 250-00730/06), i l’esmena presentada
pel G. P. de Convergència i Unió (11922).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Emprendre els contactes amb les administracions i
les entitats vinculades a les colònies industrials per tal
d’establir els criteris prioritaris d’actuació en aquests
elements patrimonials.

b) Impulsar les actuacions que des del Museu de la
Ciència i de la Tècnica de Catalunya es porten a terme
en diferents colònies industrials d’arreu de Catalunya.
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c) Potenciar el turisme rural i la gastronomia per evitar
que els nuclis rurals quedin deshabitats i assegurar la
conservació del medi.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2000

El secretari La presidenta en funcions
Ricard Fernández Deu Trinitat Neras i Plaja

Resolució 284/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre un programa d’actuaci-
ons per a superar les mancances en el
subministrament elèctric dels nuclis
pirinencs
Tram. 250-00737/06

Adopció: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme
Sessió núm. 9, 19.10.2000, DSPC-C 87

COMISSIÓ D’INDÚSTRIA, ENERGIA, COMERÇ I TURISME

La Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme,
en sessió tinguda el dia 19 d’octubre de 2000, ha estu-
diat el text de la Proposició no de llei sobre un progra-
ma d’actuacions per a superar les mancances en el sub-
ministrament elèctric dels nuclis pirinencs, presentada
pel Sr. Joaquim Llena i Cortina, juntament amb 7 altres
diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (tram. 250-00737/06), i les esmenes presen-
tades pel G. P. de Convergència i Unió (reg. 11916).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Inventariar, en el termini de sis mesos, per mitjà dels
ajuntaments i els consells comarcals, les mancances en
el subministrament elèctric de les poblacions pirinen-
ques.

b) Fer les gestions necessàries davant l’empresa
FECSA-Enher perquè aquesta presenti un programa
d’actuacions per a resoldre les mancances en el submi-
nistrament elèctric dels nuclis pirinencs on sigui distri-
buïdora.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2000

La secretària en funcions El president
M. Caridad Mejías Sánchez Miquel Barceló i Roca

Resolució 302/VI del Parlament de Ca-
talunya, de suport a la comunitat ma-
putxe i altres comunitats indígenes
que pateixen l’explotació del territori i
l’agressió a la identitat pròpia

Tram. 250-00543/06

Adopció: Comissió Permanent de Legis-
latura sobre la Unió Europea i d’Actuaci-
ons Exteriors, Cooperació i Solidaritat

Sessió núm. 6, 07.11.2000, DSPC-C 93

COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA SOBRE LA UNIÓ

EUROPEA I D’ACTUACIONS EXTERIORS, COOPERACIÓ I

SOLIDARITAT

La Comissió Permanent de Legislatura sobre la Unió
Europea i d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solida-
ritat, en sessió tinguda el dia 7 de novembre de 2000,
ha estudiat el text de la Proposició no de llei de reconei-
xement dels drets de la nació maputxe sobre el seu ter-
ritori i sobre la política d’agressió de diverses empreses
espanyoles contra els pobles indígenes d’Amèrica, pre-
sentada pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi
(tram. 250-00543/06), i les esmenes presentades pel G.
P. de Convergència i Unió (reg. 8013).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya, compromès en l’impuls de
polítiques que apuntin cap a un desenvolupament eco-
nòmic i social sostenible, respectuós amb els valors
ambientals que són patrimoni de tothom, en coherència
amb aquests objectius i exercint el dret a expressar la
solidaritat amb altres pobles:

a) Expressa el seu suport a la comunitat maputxe i tam-
bé a totes les comunitats indígenes que sofreixen a cau-
sa de l’explotació del seu territori i de l’agressió con-
tra la seva identitat, i el seu suport a la lluita pacífica per
la supervivència i la dignitat d’aquests pobles.

b) Insta el Govern a prestar, en el marc de la política
d’ajudes i subvencions per a la cooperació internacio-
nal, una atenció especial als projectes de desenvolupa-
ment que tinguin l’objectiu del finançament d’iniciati-
ves de cooperació amb els pobles indígenes, entre els
quals es troba el poble maputxe.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2000

El secretari El president

Jordi Ausàs i Coll Joan Maria Pujals i Vallvé
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Resolució 303/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’Eurocongrés 2000
dels espais occitans i catalans
Tram. 250-00563/06

Adopció: Comissió Permanent de Legis-
latura sobre la Unió Europea i d’Actuaci-
ons Exteriors, Cooperació i Solidaritat
Sessió núm. 6, 07.11.2000, DSPC-C 93

COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA SOBRE LA UNIÓ

EUROPEA I D’ACTUACIONS EXTERIORS, COOPERACIÓ I

SOLIDARITAT

La Comissió Permanent de Legislatura sobre la Unió
Europea i d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solida-
ritat, en sessió tinguda el dia 7 de novembre de 2000,
ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre
l’Eurocongrés 2000 dels espais occitans i catalans, pre-
sentada pel G. P. de Convergència i Unió (tram. 250-
00563/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a oferir
col·laboració als organitzadors de l’Eurocongrés 2000
dels espais occitans i catalans per tal de contribuir que
esdevingui una gran oportunitat de coneixement mutu
i d’estímul de les possibilitats de cooperació entre ells,
amb la voluntat d’enfortir en conjunt la Unió Europea.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2000

El secretari El president
Jordi Ausàs i Coll Joan Maria Pujals i Vallvé

Resolució 304/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les àrees bàsiques de
salut de Rocafonda, Centre II i
Cerdanyola Sud, de Mataró (Maresme)
Tram. 250-00490/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 13, 08.11.2000, DSPC-C 97

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
8 de novembre de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre les àrees bàsiques de salut de
Rocafonda, Centre II i Cerdanyola Sud, de Mataró
(Maresme), presentada pel Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya - Verds (IC-V) (tram. 250-00490/
06), i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 6776).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a procedir
amb la màxima urgència i celeritat a la reforma de les
àrees bàsiques de salut de Mataró, concretament
l’ABS-Centre II, l’ABS-Cerdanyola Sud i, molt espe-
cialment, la de Rocafonda, perquè estiguin acabades el
2002.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2000

El secretari La presidenta

Josep Lluís Fernàndez i Burgui Pilar Malla i Escofet

Resolució 305/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’ampliació dels serveis
d’atenció pediàtrica a l’Hospital Co-
marcal de l’Alt Penedès
Tram. 250-00559/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 13, 08.11.2000, DSPC-C 97

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
8 de novembre de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la dotació d’un servei d’ingrés
infantil a l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, presen-
tada pel Sr. Roberto Edgardo Labandera Ganachipi,
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, per la Sra. Dolors
Comas d’Argemir i Cendra del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya -Verds (IC-V), per la Sra.
Carme Porta i Abad del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya i la Sra. M. Dolors
Montserrat i Culleré del Grup Parlamentari Popular
(tram. 250-00559/06), i l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 8010).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar,
en el termini d’un mes, els resultats de l’estudi sobre la
necessitat i la conveniència d’ampliar els serveis
d’atenció pediàtrica de l’Hospital Comarcal de l’Alt
Penedès perquè inclogui la possibilitat d’ingrés infan-
til en determinats supòsits.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2000

El secretari La presidenta

Josep Lluís Fernàndez i Burgui Pilar Malla i Escofet
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Resolució 306/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la creació d’un cos es-
pecífic d’educadores i educadors so-
cials dins l’estructura de la funció pú-
blica de la Generalitat
Tram. 250-00528/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 13, 08.11.2000, DSPC-C 97

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
8 de novembre de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la creació d’un cos específic
d’educadores i educadors socials dins l’estructura de la
funció pública de la Generalitat (tram. 250-00498/06),
presentada pel Sr. Àlex Masllorens i Escubós, junta-
ment amb quatre altres diputats del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi i l’esmena presenta-
da pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
6946) i la Proposició no de llei sobre la creació del Cos
d’Educadores i Educadors Socials de la Generalitat de
Catalunya, presentada (tram. 250-00528/06), i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi (reg. 7850) i pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 7933).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Crear un cos específic d’educadores i educadors so-
cials dins l’estructura de la funció pública de la Gene-
ralitat, que reculli el que estableixen la Llei 15/1996,
del 15 de novembre, de creació del Col·legi d’Educado-
res i Educadors Socials, i la Resolució 936/V del Par-
lament de Catalunya, sobre la creació d’un cos especí-
fic d’educadores i educadors socials.

b) Definir amb claredat i precisió quines han d’ésser les
funcions i les responsabilitats de les educadores i els
educadors socials en l’àmbit general de l’Administra-
ció i en el de cada direcció general en particular.

c) Regularitzar la situació laboral de tots els funciona-
ris i del personal interí que actualment fan tasques
d’educador social en centres i dependències de la Ge-
neralitat, tot assegurant que els actuals funcionaris del
grup B que ocupen llocs d’educador s’integrin en el cos
d’educadores i educadors socials, i facilitant que tam-
bé s’integrin en l’esmentat cos del grup B la resta de
funcionaris del grup C que ocupen llocs d’educador i
que tenen una titulació acadèmica pròpia de grau mit-
jà.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2000

El secretari La presidenta
Josep Lluís Fernàndez i Burgui Pilar Malla i Escofet

Resolució 307/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el servei de maternitat
de l’Hospital de Sant Antoni Abat, de
Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 250-00522/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 13, 08.11.2000, DSPC-C 97

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
8 de novembre de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre el servei de maternitat de l’Hos-
pital de Sant Antoni Abat, de Vilanova i la Geltrú
(Garraf), presentada pel Grup Parlamentari Popular
(tram. 250-00522/06), i l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 8014).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Garantir la coordinació i la col·laboració de l’Hospi-
tal de Sant Antoni Abat i de l’Hospital de Sant Carril en
la prestació del servei de maternitat a la comarca del
Garraf, tot assegurant una capacitació professional ade-
quada i dotacions tècniques suficients, i a adoptar les
mesures necessàries per a millorar l’accessibilitat i la
qualitat de la prestació dels serveis a la població de la
comarca.

b) Aprovar, en el termini de tres mesos, els estatuts de
constitució de l’ens de coordinació sanitària del Garraf,
tot determinant les funcions de l’estructura organit-
zativa.

c) Mantenir, en el període transitori, els nivells de qua-
litat en la prestació dels serveis sanitaris, especialment
les urgències, en els termes de la Resolució 873/V del
Parlament de Catalunya, sobre el servei d’urgències de
l’Hospital de Sant Antoni Abat, de Vilanova i la Geltrú
(Garraf).

d) Garantir el concert dels serveis sanitaris a la comarca
en els nivells establerts en el marc del pla funcional.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2000

El secretari La presidenta
Josep Lluís Fernàndez i Burgui Pilar Malla i Escofet
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Resolució 308/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la creació d’un centre
d’investigació de noves formes d’orga-
nització del treball
Tram. 250-00524/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 13, 08.11.2000, DSPC-C 97

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
8 de novembre de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la creació d’un centre d’investiga-
ció de noves formes d’organització del treball, presen-
tada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
- Verds (IC-V) (tram. 250-00524/06), i l’esmena pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 8125).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear, en
el si del Consell Català de Seguretat i Salut Laboral, i
d’acord amb el que disposa la lletra g de l’article 3 del
Decret 69/1992, del 2 de març, de creació de l’esmen-
tat Consell, una comissió de caràcter eminentment tèc-
nic que tingui com a finalitat l’anàlisi dels processos
productius i les condicions de treball que el mateix
Consell Català de Seguretat i Salut Laboral determini,
d’acord amb les seves normes de funcionament, les
quals inclouen la participació dels agents socials i eco-
nòmics representats.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2000

El secretari La presidenta
Josep Lluís Fernàndez i Burgui Pilar Malla i Escofet

Resolució 309/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’elaboració dels plans
director i funcional d’un nou hospital a
Mollet del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 250-00534/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 13, 08.11.2000, DSPC-C 97

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
8 de novembre de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre l’elaboració dels plans director i
funcional de l’hospital de Mollet del Vallès (Vallès
Oriental), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes
- Ciutadans pel Canvi i pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (tram. 250-00534/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern, a fi de fer
realitat els compromisos del Departament de Sanitat i
Seguretat Social de construir un nou hospital a Mollet
del Vallès, a elaborar de manera immediata el pla direc-
tor i el pla funcional d’aquest futur centre, amb vista a
disposar del projecte per a iniciar les obres aquesta le-
gislatura.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2000

El secretari La presidenta
Josep Lluís Fernàndez i Burgui Pilar Malla i Escofet

Resolució 310/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la inclusió de la
fibromiàlgia en les prestacions de la
Seguretat Social
Tram. 250-00550/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 13, 08.11.2000, DSPC-C 97

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
8 de novembre de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la inclusió de la fibromiàlgia en
les prestacions de la Seguretat Social, presentada pel
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds
(IC-V) (tram. 250-00550/06), i les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
(reg. 7849) i pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 7937).

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

RESOLUCIÓ

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Dur a terme les actuacions necessàries per a poder
oferir una assistència sanitària integral a les persones
afectades de fibromiàlgia.

b) Constituir una comissió d’experts per a elaborar un
protocol específic que permeti que els professionals
sanitaris de l’atenció primària i especialitzada avancin
en la detecció, el diagnòstic i el tractament de la fibro-
miàlgia.

c) Establir relacions amb els grups d’ajuda mútua i les
associacions d’afectats de fibromiàlgia que s’adrecin al
Departament de Sanitat i Seguretat Social per a col·la-
borar en llur tasca de donar suport, informació i orien-
tació als malalts i als seus familiars.

2. El Parlament de Catalunya pren el compromís de tre-
ballar per impulsar les mesures necessàries per a donar
solució als diferents problemes que pateixen les perso-
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nes afectades de fibromiàlgia tant en l’aspecte sanitari
com en l’entorn laboral i de la vida quotidiana.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2000

El secretari La presidenta
Josep Lluís Fernàndez i Burgui Pilar Malla i Escofet

Resolució 311/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’elaboració d’un pro-
grama d’assessorament i ajut domici-
liari a les famílies dels infants infectats
de sida per a garantir l’administració
correcta de la teràpia antiretroviral
contra aquesta malaltia
Tram. 250-00547/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 13, 08.11.2000, DSPC-C 97

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
8 de novembre de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre l’elaboració d’un programa d’as-
sessorament i d’ajut domiciliari a les famílies dels in-
fants infectats de sida per a garantir la correcta adminis-
tració de la teràpia antiretroviral contra aquesta malal-
tia, presentada Grup Parlamentari Popular (tram. 250-
00547/06), i l’esmena presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 8012).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar un nou
impuls i desenvolupament al programa d’assessorament
i ajut domiciliari per a les famílies de nens infectats per
la sida, per a assegurar l’administració correcta de la te-
ràpia antiretroviral contra aquesta malaltia.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2000

El secretari La presidenta
Josep Lluís Fernàndez i Burgui Pilar Malla i Escofet

Resolució 312/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el condicionament d’es-
pais per a l’alletament de nadons en
els edificis públics
Tram. 250-00595/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 13, 08.11.2000, DSPC-C 97

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
8 de novembre de 2000, ha estudiat el text de la Propo-

sició no de llei sobre el condicionament d’espais en els
edificis públics per a l’alletament de nadons, presenta-
da per la Sra. Pilar Díaz i Romero, juntament amb qua-
tre altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi (tram. 250-00595/06), i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 8852).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Dur a terme el condicionament progressiu d’espais
per a l’alletament de nadons en les dependències de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’acord
amb la demanda de les mateixes treballadores.

2. Proveir d’espais condicionats apropiadament per a
l’alletament els edificis de nova construcció o de nova
funcionalitat destinats a allotjar dependències de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya.

3. Adquirir el compromís ferm d’impulsar l’extensió
d’aquesta pràctica a altres àmbits públics i privats per
a possibilitar que la dona pugui portar a terme les seves
responsabilitats professionals en períodes d’alletament,
quan aquest sigui el cas.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2000

El secretari La presidenta
Josep Lluís Fernàndez i Burgui Pilar Malla i Escofet

Resolució 313/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’aplicació del Pla inte-
gral de lluita contra la pobresa i l’ex-
clusió social
Tram. 250-00685/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 13, 08.11.2000, DSPC-C 97

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
8 de novembre de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre l’aplicació del Pla integral de llui-
ta contra la pobresa i l’exclusió social, presentada per
tots els grups parlamentaris (tram. 250-00685/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern, dins el ter-
mini que acaba el 30 de novembre d’enguany, a:

a) Fer l’avaluació de l’aplicació del Pla integral de lluita
contra la pobresa i l’exclusió social i donar a conèixer
al si de la Comissió de Política Social el grau de com-
pliment de les mesures que hi figuren, especialment les
que fan referència a l’habitatge, la integració escolar, la
salut, les prestacions econòmiques, el treball i la forma-
ció continuada.
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b) Concretar les actuacions que el Govern pensa dur a
terme en el camp de la pobresa i la marginació i el pres-
supost que hi destinarà, a fi d’obtenir resultats efectius
que signifiquin una actuació real, coherent i eficaç en
la lluita contra la pobresa, i que millorin tant la inser-
ció de la població amb menys recursos com la cohesió
social a Catalunya.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2000

El secretari La presidenta
Josep Lluís Fernàndez i Burgui Pilar Malla i Escofet

Resolució 314/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la localització a Mataró
d’una unitat territorial de conciliació
per a l’àmbit de la comarca del Mares-
me
Tram. 250-00817/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 13, 08.11.2000, DSPC-C 97

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
8 de novembre de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la localització a Mataró d’una
unitat territorial de conciliació per a l’àmbit de la co-
marca del Maresme, presentada pel Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (tram. 250-
00817/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Departament de Tre-
ball a fer un estudi de viabilitat, abans de finir l’any
2000, per a emplaçar la unitat territorial de conciliació
número 5, corresponent a l’àmbit de la comarca del
Maresme, a la ciutat de Mataró.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2000

El secretari La presidenta
Josep Lluís Fernàndez i Burgui Pilar Malla i Escofet

Resolució 330/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la construcció de les
noves instal·lacions del Centre d’Edu-
cació Infantil i Primària Anxaneta, a
Mataró (Maresme)
Tram. 250-00285/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 13, 09.11.2000, DSPC-C 101

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 9 de novembre de 2000, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la dotació d’infraestructures
necessàries al centre d’ensenyament Anxaneta, de
Mataró (Maresme), presentada pel Sr. Jaume Oliveras
i Maristany, juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (tram. 250-00285/06) i l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 4912).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar,
dins el present curs escolar, d’acord amb la demanda de
la zona i l’anàlisi de les infraestructures educatives
existents, la necessitat d’accelerar la construcció de les
noves instal·lacions del Centre d’Educació Infantil i
Primària Anxaneta, a la ciutat de Mataró (Maresme).

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2000

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

Resolució 331/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la dotació d’equipa-
ments de suport educatiu d’ensenya-
ment públic de la comarca del Mares-
me
Tram. 250-00286/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 13, 09.11.2000, DSPC-C 101

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 9 de novembre de 2000, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la dotació d’equipaments de
suport educatiu d’ensenyament públic de la comarca
del Maresme, presentada pel Sr. Jaume Oliveras i Ma-
ristany, juntament amb quatre altres diputats del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
(tram. 250-00286/06) i l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 4898).
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Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Dur a terme les actuacions necessàries per a poder
disposar, al més aviat possible, dels espais adequats per
a la creació de l’Escola Oficial d’Idiomes del Maresme,
a Mataró, i estudiar, alhora, la demanda existent en al-
tres punts de la comarca.

b) Potenciar els equips d’atenció psicopedagògica i
instal·lar-los, juntament amb el Centre de Recursos
Pedagògics i l’oficina territorial del Maresme, del De-
partament d’Ensenyament a Mataró, en una única seu.

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2000

La secretària El president

M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca

Resolució 332/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la dotació d’infraestruc-
tures necessàries al centre d’ensenya-
ment públic El Pi Gros, de Sant Cebrià
de Vallalta (Maresme)
Tram. 250-00287/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 13, 09.11.2000, DSPC-C 101

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 9 de novembre de 2000, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la dotació d’infraestructures
necessàries al centre d’ensenyament públic El Pi Gros,
de Sant Cebrià de Vallalta (Maresme), presentada pel
Sr. Jaume Oliveras i Maristany, juntament amb quatre
altres diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (tram. 250-00287/06) i l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 5050).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a agilitar
l’encàrrec de l’obra del CEP El Pi Gros, a Sant Cebrià
de Vallalta (Maresme), atès que el dia 23 de setembre
de 1999 se n’adjudicà el projecte executiu i n’és previs-
ta l’execució posterior tan bon punt estigui redactat
l’esmentat projecte.

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2000

La secretària El president

M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca

Resolució 333/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la consolidació de l’es-
cola unitària rural al veïnat
d’Hortsavinyà, de Tordera (Maresme)
Tram. 250-00288/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 13, 09.11.2000, DSPC-C 101

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 9 de novembre de 2000, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la consolidació de l’escola
unitària rural al veïnat d’Hortsavinyà, de Tordera (Ma-
resme), presentada pel Sr. Jaume Oliveras i Maristany,
juntament amb quatre altres diputats del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (tram.
250-00288/06) i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 4913).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fer efectives les mesures necessàries que possibili-
tin l’emplaçament correcte de l’escola unitària
d’Hortsavinyà, de Tordera (Maresme).

b) Instal·lar un mòdul prefabricat adequat a les caracte-
rístiques paisatgístiques i climatològiques de l’indret on
s’ha de situar.

c) Elaborar un estudi a mitjà termini sobre el creixe-
ment i la consolidació d’aquesta escola, per tal de pre-
veure, si fos el cas, la possibilitat de construir un edifici
definitiu per a l’escola rural d’Hortsavinyà.

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2000

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

Resolució 334/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la construcció de l’ins-
titut d’ensenyament secundari
d’hoteleria i turisme del Maresme, a
Calella de Mar (Maresme)
Tram. 250-00296/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 13, 09.11.2000, DSPC-C 101

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 9 de novembre de 2000, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la construcció de l’institut
d’ensenyament secundari d’hoteleria i turisme del
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Maresme, a Calella de Mar (Maresme), presentada pel
Sr. Jaume Oliveras i Maristany, juntament amb quatre
altres diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (tram. 250-00296/06) i l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 4781).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a ter-
me el projecte de l’institut d’ensenyament secundari
d’hoteleria i turisme del Maresme al municipi de
Calella de Mar i començar-ne la construcció en un ter-
mini raonable.

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2000

La secretària El president

M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca

Resolució 335/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la construcció de l’Ins-
titut d’Ensenyament Secundari Lluís
Domènech i Montaner a Canet de Mar
(Maresme)
Tram. 250-00355/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 13, 09.11.2000, DSPC-C 101

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 9 de novembre de 2000, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la construcció de l’Institut
d’Ensenyament Secundari Lluís Domènech i Montaner
a Canet de Mar (Maresme), presentada pel Sr. Jaume
Oliveras i Maristany, juntament amb quatre altres dipu-
tats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya (tram. 250-00355/06) i l’esmena presentada
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
4925).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a agilitar les
obres de l’Institut d’Ensenyament Secundari Lluís
Domènech i Montaner, de tal manera que permeti ini-
ciar el curs 2001-2002 en aquest edifici.

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2000

La secretària El president

M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca

Resolució 336/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre els centres adscrits
d’Infermeria i de Ciències Empresari-
als de la Universitat Rovira i Virgili, a
Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 250-00388/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 13, 09.11.2000, DSPC-C 101

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 9 de novembre de 2000, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre els centres adscrits d’Infer-
meria i de Ciències Empresarials de la Universitat Ro-
vira i Virgili, de Tortosa (Baix Ebre), presentada pel Sr.
Josep Maria Simó i Huguet, juntament amb quatre al-
tres diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (tram. 250-00388/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar,
d’acord amb el Consell Interuniversitari de Catalunya,
la Universitat Rovira i Virgili i els titulars dels centres,
la conversió dels centres adscrits d’Infermeria i Cièn-
cies Empresarials de la Universitat Rovira i Virgili, a
Tortosa (Baix Ebre), en centres propis.

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2000

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

Resolució 337/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les obres de consolida-
ció i restauració de la col·legiata de
Santa Maria de Castellbò, al municipi
de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell)
Tram. 250-00420/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 13, 09.11.2000, DSPC-C 101

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 9 de novembre de 2000, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre les obres de consolidació i
restauració de la col·legiata de Santa Maria de
Castellbò, al municipi de Montferrer i Castellbò (Alt
Urgell), presentada pel Sr. Jordi Ausàs i Coll, juntament
amb quatre altres diputats del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (tram. 250-00420/06)
i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 6374).
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Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar
impulsant la recuperació de la col·legiata de Santa
Maria de Castellbò, en el marc dels propers programes
d’aplicació de l’1% cultural, i a signar un conveni amb
les diferents administracions que hi estan vinculades
per tal que les obres de consolidació fineixin en el ter-
mini més breu possible.

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2000

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

Resolució 338/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la restauració del cas-
tell de Cardona (Bages)
Tram. 250-00431/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 13, 09.11.2000, DSPC-C 101

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 9 de novembre de 2000, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la restauració del castell de
Cardona (Bages), presentada per la Sra. M. Àngela
Gassó i Closa, juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
(tram. 250-00431/06) i l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6373).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar
fent el seguiment de l’estat general del castell de
Cardona (Bages) i, concretament, de les muralles, per
tal de garantir-ne la pervivència, i a iniciar els treballs
per a disposar, en un termini d’un any, del Pla director
del castell de Cardona i el seu entorn, que inclogui els
processos de restauració que necessiti, i també la seva
utilitat cultural.

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2000

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

Resolució 340/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la recepció dels canals
de televisió a l’Estany (Bages)
Tram. 250-00900/06

Adopció: Comissió de Control Parlamen-
tari de l’Actuació de la Corporació Catala-
na de Ràdio i Televisió i de les Empreses
Filials
Sessió núm. 8, 10.11.2000, DSPC-C 102

COMISSIÓ DE CONTROL PARLAMENTARI DE L’ACTUACIÓ

DE LA CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ I DE

LES EMPRESES FILIALS

La Comissió de Control Parlamentari de l’Actuació de
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de les
Empreses Filials, en sessió tinguda el dia 10 de novem-
bre de 2000, ha estudiat el text de la Proposició no de
llei sobre la recepció dels canals de televisió a l’Estany
(Bages), presentada pel G. P. d’Esquerra Republicana
de Catalunya (tram. 250-00900), i l’esmena presenta-
da pel G. P. de Convergència i Unió (reg. 13186).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir la
qualitat de la recepció dels canals de televisió autonò-
mics, estatals i privats al municipi de l’Estany (Bages)
i també a tots els municipis de Catalunya que es trobin
en la mateixa situació, amb la col·laboració dels ajun-
taments respectius.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2000

El secretari El president
Daniel Sirera i Bellés Josep Maria Carbonell i Abelló

Resolució 341/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’elaboració d’un infor-
me relatiu al pluralisme informatiu dels
mitjans públics de ràdio i televisió de
Catalunya
Tram. 250-01066/06

Adopció: Comissió de Control Parlamen-
tari de l’Actuació de la Corporació Catala-
na de Ràdio i Televisió i de les Empreses
Filials
Sessió núm. 8, 10.11.2000, DSPC-C 102

COMISSIÓ DE CONTROL PARLAMENTARI DE L’ACTUACIÓ

DE LA CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ I DE

LES EMPRESES FILIALS

La Comissió de Control Parlamentari de l’Actuació de
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de les
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Empreses Filials, en sessió tinguda el dia 10 de novem-
bre de 2000, ha estudiat el text de la Proposició no de
llei sobre l’elaboració d’un informe relatiu al pluralis-
me informatiu a les ràdios i les televisions públiques de
Catalunya, presentada per tots els grups parlamentaris
(tram. 250-01066/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya, d’acord amb la Llei 2/2000,
del 4 de maig, insta el Consell de l’Audiovisual de
Catalunya a elaborar un informe relatiu al pluralisme
informatiu dels mitjans públics de ràdio i televisió de
Catalunya i a presentar-lo a aquest Parlament en el
transcurs del primer trimestre de l’any 2001.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2000

El secretari El president
Daniel Sirera i Bellés Josep Maria Carbonell i Abelló

Resolució 342/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’elaboració d’un estudi
relatiu al sector de l’audiovisual
Tram. 250-01067/06

Adopció: Comissió de Control Parlamen-
tari de l’Actuació de la Corporació Catala-
na de Ràdio i Televisió i de les Empreses
Filials
Sessió núm. 8, 10.11.2000, DSPC-C 102

COMISSIÓ DE CONTROL PARLAMENTARI DE L’ACTUACIÓ

DE LA CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ I DE

LES EMPRESES FILIALS

La Comissió de Control Parlamentari de l’Actuació de
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de les
Empreses Filials, en sessió tinguda el dia 10 de novem-
bre de 2000, ha estudiat el text de la Proposició no de
llei sobre l’elaboració d’un estudi relatiu al sector de
l’audiovisual, presentada per tots els grups parlamen-
taris (tram. 250-01067/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya, d’acord amb la Llei 2/2000,
del 4 de maig, insta el Consell de l’Audiovisual de
Catalunya a elaborar i presentar a aquest Parlament, en
el termini més breu possible, un estudi que defineixi el
model de servei públic que, al seu parer, ha d’inspirar
la legislació catalana referent a la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió i, en general, al sector de l’audio-
visual.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2000

El secretari en funcions El president de la Comissió
Daniel Sirera i Bellés Josep Maria Carbonell i Abelló

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’aplicació de la Llei 3/1991, del 18 de
març, de formació d’adults
Tram. 300-00025/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 24, tinguda el dia 14.11.2000
(DSPC-P 32).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les mesures de prevenció i protecció
de la salut, especialment pel que fa al
control sobre els aliments
Tram. 300-00145/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 24, tinguda el dia 14.11.2000
(DSPC-P 32).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
equipaments i infraestructures cultu-
rals
Tram. 300-00149/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 24, tinguda el dia 14.11.2000
(DSPC-P 32).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política cultural, especialment pel
que fa a les infraestructures culturals
Tram. 300-00157/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 24, tinguda el dia 14.11.2000
(DSPC-P 32).
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el compliment dels plans comarcals de
muntanya
Tram. 300-00200/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 24, tinguda el dia 14.11.2000
(DSPC-P 32).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política d’innovació tecnològica
Tram. 300-00258/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 24, tinguda el dia 14.11.2000
(DSPC-P 32).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la qualitat de les platges
Tram. 300-00264/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 24, tinguda el dia 14.11.2000
(DSPC-P 32).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el desenvolupament de la política me-
diambiental
Tram. 300-00272/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 24, tinguda el dia 14.11.2000
(DSPC-P 32).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les prioritats del Departament de Ben-
estar Social
Tram. 300-00300/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 24, tinguda el dia 14.11.2000
(DSPC-P 32).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la implantació de l’energia eòlica
Tram. 300-00310/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 24, tinguda el dia 14.11.2000
(DSPC-P 32).

1.20.

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



23 de novembre de 2000 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 115

32

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG,
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de creació d’un fons
de garantia de pensions per ruptura
matrimonial i d’aliments
Tram. 202-00011/06

Retirada

Retirada en la sessió plenària núm. 24, tinguda el dia
14.11.2000 (DSPC-P 32).

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

Retirada

Retirada en la sessió plenària núm. 24, tinguda el dia
14.11.2000 (DSPC-P 32).

Proposició de llei de modificació de
l’article 17.1 de la Llei 4/1985, del 29 de
març, de l’Estatut de l’empresa pública
catalana
Tram. 202-00048/06

Decaïment

El Ple del Parlament ha acordat de no prendre-la en
consideració, en la sessió núm. 24, tinguda el dia
14.11.2000 (DSPC-P 32).

2.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

2.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment d’estudis de grau mitjà i superior
a les terres de l’Ebre
Tram. 250-00389/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió de Polí-
tica Cultural, tinguda el dia 09.11.2000 (DSPC-C 101).

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un mapa de museus de Catalunya
Tram. 250-00404/06

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 14974).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
17.11.2000.

Proposició no de llei sobre el desenvo-
lupament de la xarxa de suport territo-
rial dels serveis d’atenció als museus
Tram. 250-00405/06

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 14974).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
17.11.2000.

Proposició no de llei sobre la malaltia
verda que afecta les coves de Collbató
(Baix Llobregat)
Tram. 250-00422/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió de Polí-
tica Cultural, tinguda el dia 09.11.2000 (DSPC-C 101).
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Proposició no de llei sobre el projecte
de xarxa de transport públic de la zona
de la riera de Caldes, la vall de Tenes i
el baix Vallès
Tram. 250-00429/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 11, tinguda el dia 08.11.2000 (DSPC-C
96).

Proposició no de llei sobre la declara-
ció de diverses àrees de rehabilitació a
la ciutat de Barcelona, d’acord amb el
Reial Decret 2190/1995, de 28 de de-
sembre
Tram. 250-00439/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 11, tinguda el dia 08.11.2000 (DSPC-C
96).

Proposició no de llei sobre el projecte
d’instal·lació del tren cremallera de
Montserrat
Tram. 250-00457/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 11 de la Comissió de Polí-
tica Territorial, tinguda el dia 08.11.2000 (DSPC-C 96).

Proposició no de llei sobre el Centre
de Capacitació Agrària de Manresa
(Bages)
Tram. 250-00801/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 6 de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca, tinguda el dia 09.11.2000
(DSPC-C 100).

Proposició no de llei sobre els ajuts
als pagesos que conreen arròs al del-
ta de l’Ebre
Tram. 250-00834/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 6 de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca, tinguda el dia 09.11.2000
(DSPC-C 100).

2.15 MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·-
LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre política univer-
sitària, amb especial referència a la
recerca
Tram. 302-00051/06

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 24,
tinguda el dia 15.11.2000 (DSPC-P 33).

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la gestió de
l’aigua, amb especial referència a la
política de transvasaments
Tram. 302-00052/06

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 24,
tinguda el dia 15.11.2000 (DSPC-P 33).
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Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre els criteris
d’utilització i de control dels recursos
provinents del Fons social europeu
Tram. 302-00054/06

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 24,
tinguda el dia 15.11.2000 (DSPC-P 33).

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre política hídrica
Tram. 302-00055/06

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 24,
tinguda el dia 15.11.2000 (DSPC-P 33).

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de cooperació al des-
envolupament
Tram. 200-00014/06

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA SOBRE LA UNIÓ

EUROPEA I D’ACTUACIONS EXTERIORS, COOPERACIÓ I

SOLIDARITAT

La Comissió Permanent de Legislatura sobre la Unió
Europea i d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solida-
ritat, en sessió tinguda el dia 7 de novembre de 2000,
d’acord amb l’article 97.1 del Reglament, ha nomenat
la Ponència per a elaborar l’Informe sobre el Projecte
de llei de cooperació al desenvolupament i les esmenes
presentades, que resta constituïda pels membres se-
güents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Sra. Rosa Bruguera i Bellmunt

Grup Parlamentari Socialistes – Ciutadans pel Canvi:

Sr. Àlex Masllorens i Escubós

Grup Parlamentari Popular:

Sr. Rafael Luna i Vivas

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya:

Sr. Jordi Ausàs i Coll

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

Sr. Joan Boada i Masoliver

Palau del Parlament, 7 de novembre de 200

El secretari El president de la Comissió
Jordi Ausàs i Coll Joan Maria Pujals i Vallvé
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Projecte de llei sobre publicitat institu-
cional
Tram. 200-00017/06

Esmenes a la totalitat presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Orga-
nització i Administració de la Generalitat i Govern
Local, 08.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, en nom del Grup Parlamen-
tari Socialistes- Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es determina a l’article 94 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent esmena a la totalitat del Projecte de
Llei sobre publicitat institucional, (núm. de tramitació
200-00017/06), publicat en el BOPC núm. 90.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2000

Joaquim Nadal i Farreras

Portaveu

1
ESMENA NÚM. 1
A la totalitat amb text alternatiu
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

A la totalitat amb text alternatiu.

TEXT ALTERNATIU AL PROJECTE DE LLEI SOBRE PUBLICITAT

INSTITUCIONAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix, en el
seu article 9.30, la competència exclusiva de la Gene-
ralitat de Catalunya en matèria de publicitat, sens per-
judici de les normes dictades per l’Estat per a sectors i
mitjans específics.

L’activitat publicitària que realitzen les administracions
públiques per tal d’informar sobre l’actuació adminis-
trativa, els drets i deures dels ciutadans, per fomentar
actituds o comportaments dels ciutadans o, en general,
per a informar sobre les polítiques desplegades en el
marc de la gestió pública i els seus objectius i resultats,
constitueix una activitat que ha adquirit una gran relle-
vància en l’actualitat. Per aquest motiu, cal una regula-
ció específica que garanteixi la seva realització amb la
màxima eficàcia i el mínim cost, tot establint els prin-
cipis generals que haurà de respectar el seu contingut.

D’altra banda, la relació que estableixen les administra-
cions que porten a terme activitats publicitàries amb els
mitjans de comunicació social, ha de realitzar-se amb
la màxima transparència i respecte a la igualtat d’opor-
tunitats. Aquests principis han de reflectir-se, especial-
ment, en l’adjudicació i el contingut dels contractes que
regeixin aquestes relacions.

Un altre aspecte que cal regular és el de les limitacions
que, necessàriament, han de posar-se a les activitats
publicitàries institucionals en períodes electorals, per
tal que aquestes no interfereixin en els processos cor-
responents.

Per últim, cal preveure l’existència d’un òrgan amb
funcions consultives que assessori les administracions
públiques en matèria d’activitats publicitàries de caràc-
ter institucional, i que dictamini sobre l’adequació
d’aquestes activitats al contingut de la Llei. Amb aques-
ta finalitat, es regula el Consell Assessor de Publicitat
Institucional, tot establint-ne la composició i funcions.

ARTICLE 1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

1. Aquesta llei regula l’activitat publicitària de caràcter
institucional que desenvolupin la Generalitat de Cata-
lunya i els ens locals de Catalunya, així com les seves
empreses i organismes autònoms, a través de contrac-
tes de publicitat, de difusió publicitària, de creació pu-
blicitària i de patrocini previstos a la legislació estatal
de publicitat.

2. A efectes d’aquesta Llei, es considera activitat publi-
citària de caràcter institucional:

a) La que té per finalitat informar sobre actes i proce-
diments administratius i els serveis que presten les ad-
ministracions públiques catalanes, promoure l’exerci-
ci de drets i el compliment de deures en condicions
d’igualtat i fomentar actituds i comportaments dels ciu-
tadans en relació a béns i serveis públics de caràcter
educatiu, cultural, social, sanitari, laboral o d’altres de
naturalesa anàloga.

b) Qualsevol altra activitat publicitària, diferent de les
anteriors, que tingui per finalitat informar, amb caràc-
ter general, sobre les polítiques desplegades per les
administracions en el marc de la gestió pública, els seus
objectius i els seus resultats.

3. Als efectes d’aquesta Llei no es considera publicitat
institucional la que les administracions públiques duen
a terme en compliment de la legislació vigent

ARTICLE 2. PRINCIPIS

1. L’activitat publicitària institucional ha de respectar
els principis d’objectivitat i veracitat; i promoure la
defensa de la dignitat de la persona, posant especial
èmfasi en el desenvolupament cultural i social, la pro-
tecció dels infants i dels adolescents, i la no discrimi-
nació per raó de raça, nacionalitat, religió, sexe, orien-
tació sexual o ideologia política.

2. En cap cas l’activitat publicitària institucional pot
incloure continguts de caràcter enganyós, subliminal o
encobert, i ha de respectar les prohibicions i limitacions
que estableixi en cada cas la normativa vigent, tot evi-
tant que es puguin produir efectes negatius pels drets i
els deures dels ciutadans i per la protecció adequada
dels valors recollits a la Constitució i a l’Estatut.

3. L’activitat publicitària institucional no pot contenir
al·lusions a resultats obtinguts durant el mandat del ti-
tular del poder públic que promogui la campanya, ni
imatges ni expressions coincidents o similars a les uti-
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litzades en les seves pròpies campanyes per algun dels
partits polítics concurrents a les eleccions.

ARTICLE 3. CONTRACTACIÓ

1. Els contractes relatius a l’activitat publicitària de
caràcter institucional inclosos en l’àmbit d’aplicació
d’aquesta llei s’han d’adjudicar d’acord amb els crite-
ris objectius que garanteixin la lliure concurrència i la
igualtat, segons disposa la legislació bàsica de l’Estat
en matèria de contractes de les administracions públi-
ques i altres normes que resultin d’aplicació. En tot cas,
haurà de garantir-se la transparència, eficàcia i rendibi-
litat en l’assignació dels recursos econòmics.

2. En els plecs de clàusules per als contractes publici-
taris s’establirà que les empreses licitadores hauran
d’atenir-se a criteris tècnics en tot allò relatiu a la pla-
nificació de mitjans i suports de comunicació, d’acord
amb els objectius i grups de població destinataris de
l’acció, el caràcter territorial i la difusió de cada mitjà,
dins les limitacions de caràcter econòmic que es fixin.
A aquest efectes, cal tenir en compte les dades o índexs
comparatius sobre difusió i audiència, freqüència i cost
per impacte útil, horaris d’emissió, i d’altres de natura-
lesa anàloga, facilitats per entitats sense ànim de lucre
i independents que gaudeixin d’acceptació general.

ARTICLE 4. INFORMACIÓ

D’acord amb els principis de transparència, eficàcia i
rendibilitat en l’assignació dels recursos econòmics, els
ens públics inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta
Llei publicaran semestralment en el butlletí oficial cor-
responent al seu àmbit territorial la informació relativa
als contractes que hagin formalitzat sobre activitat pu-
blicitària de caràcter institucional, amb inclusió del seu
cost econòmic, de la partida pressupostària a què ha
estat imputat aquest, així com de les persones o entitats
que hi han participat com a patrocinadors i l’aportació
econòmica, en diners o en espècie, que hi han efectuat
en cada cas.

ARTICLE 5. PUBLICITAT INSTITUCIONAL EN PERÍODE

ELECTORAL

Per tal de no interferir en els processos electorals, la
publicitat objecte d’aquesta Llei no podrà realitzar-se
en el període comprès entre els sis mesos anteriors a la
data en la qual, segons la normativa vigent, s’hauria de
fer la convocatòria d’eleccions i el dia de la seva cele-
bració. Si la convocatòria d’eleccions es realitzés de
forma anticipada respecte a la data que correspon legal-
ment, el dia inicial del còmput serà el de la convocatò-
ria anticipada. Aquesta regla vincularà a tots els ens que
s’inclouen en l’àmbit d’aplicació de la present Llei i
davant de qualsevol dels processos electorals regulats
per la Llei Orgànica del Règim Electoral General.

La previsió continguda al paràgraf anterior no serà
d’aplicació a les activitats publicitàries relacionades
amb l’organització i el desenvolupament dels correspo-
nents processos electorals, ni a aquelles que puguin
resultar imprescindibles per a la salvaguarda de l’inte-
rès general o per al desenvolupament correcte dels ser-
veis públics, sens perjudici del que s’estableix a la resta
de la normativa que sigui d’aplicació.

ARTICLE 6. COMISSIÓ ASSESSORA DE PUBLICITAT

INSTITUCIONAL

1. La Comissió Assessora de Publicitat Institucional és
l’òrgan consultiu de la Generalitat de Catalunya en
l’àmbit de les activitats publicitàries de caràcter insti-
tucional regulades per aquesta Llei, i té les funcions
següents:

a) Establir un catàleg de criteris tècnics que hauran de
complir les activitats publicitàries de caràcter instituci-
onal per tal d’assegurar el seu respecte als principis
enumerats per aquesta Llei.

b) Informar i assessorar en les consultes que li siguin
formulades pels ens públics inclosos en l’àmbit d’apli-
cació d’aquesta Llei.

c) Emetre informe preceptiu sobre l’adequació d’una
determinada activitat publicitària de caràcter instituci-
onal al contingut d’aquesta Llei en aquells casos en què
el cost global de l’actuació superi la quantitat de cin-
quanta milions de pessetes.

d) Elaborar un Informe anual sobre la seva pròpia ac-
tivitat i sobre l’activitat publicitària de caràcter institu-
cional realitzada pels ens inclosos en l’àmbit d’aplica-
ció d’aquesta Llei, que serà tramès al Parlament de
Catalunya.

e) Elaborar informes i dictàmens a iniciativa pròpia o a
instància del Parlament, dels grups parlamentaris, o de
qualsevol dels ens públics inclosos en l’àmbit d’aplica-
ció d’aquesta Llei.

2. La composició de la Comissió serà la següent:

a) El Secretari General del Departament competent per
raó de la matèria, que n’ocuparà la presidència.

b) El Director General competent per raó de la matèria,
que n’ocuparà la vicepresidència.

c) Dos membres elegits pel Parlament de Catalunya, a
proposta, com a mínim, de dos grups parlamentaris.

d) Dos membres elegits per les entitats municipalistes
més representatives de Catalunya.

e) Tres membres nomenats, respectivament, pel Consell
de Col·legis d’Advocats de Catalunya, pel Col·legi de
Doctors i Llicenciats en ciències polítiques i sociologia
de Catalunya i pel Col·legi de Publicitàries i Publicita-
ris i Relacions Públiques de Catalunya.

3. El funcionament i adscripció orgànica de la Comis-
sió seran establerts per reglament.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Mentre no es desplegui reglamentàriament el contingut
de l’article 8, seguirà en vigor el Decret 289/1997, d’11
de novembre, de creació de la Comissió Assessora de
Publicitat Institucional, en tot el que no s’oposi al con-
tingut de la present Llei.

DISPOSICIÓ FINAL

1. S’autoritza al Govern de la Generalitat per tal que
adopti les disposicions reglamentàries que siguin ne-
cessàries per al desplegament d’aquesta Llei.
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2. Aquesta Llei entrarà en vigor a l’endemà de la seva
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

Projecte de llei reguladora de l’estaci-
onament temporal de vehicles de mo-
tor
Tram. 200-00018/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 15193).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.11.2000 al 14.11.2000).

Finiment del termini: 15.11.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 13.11.2000.

Projecte de llei d’equipaments comer-
cials
Tram. 200-00021/06

Esmenes a la totalitat presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Indús-
tria, Energia, Comerç i Turisme, 15.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS (REG. 15195)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds,
d’acord amb allò que preveu l’article 94 del Reglament
de la Cambra, presenta la següent esmena al Projecte de
llei d’equipaments comercials (tram. 200-00021/06).

1
ESMENA NÚM. 1
A la totalitat
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

Esmena a la totalitat de retorn del Projecte de llei al
Govern.

Projecte de llei de justícia juvenil
Tram. 200-00024/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 15382).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.11.2000 al 24.11.2000).

Finiment del termini: 27.11.2000; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 17.11.2000.

Projecte de llei de l’impost sobre grans
establiments comercials
Tram. 200-00027/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 15382).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.11.2000 al 23.11.2000).

Finiment del termini: 24.11.2000; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 17.11.2000.

Projecte de llei d’ordenació ambiental
de la il·luminació exterior per a la pro-
tecció del medi nocturn
Tram. 200-00028/06

Text presentat
Reg. 15474 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Triadú i Vila-Abadal, Secretari del Govern

CERTIFICO:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya celebrada el dia 7 de novembre de 2000, es va
prendre, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a con-
tinuació:

«A proposta del Conseller de Medi Ambient s’aprova
l’Avantprojecte de llei d’ordenació ambiental de la il·-
luminació exterior per a la protecció del medi nocturn
i s’autoritza l’esmentat Conseller perquè el presenti al
Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present
Certificat a Barcelona, el vuit de novembre de dos mil.

Joaquim Triadú i Vila-Abadal

PROJECTE DE LLEI D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE LA

IL·LUMINACIÓ EXTERIOR PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI

NOCTURN

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La il·luminació artificial durant la nit representa un dels
requisits imprescindibles per a l’habitabilitat de les
zones urbanes modernes i, en menor mesura de les zo-
nes rurals, i resulta també necessària per a la realitza-
ció d’un gran nombre d’activitats lúdiques, comercials
o productives. No obstant això, un disseny o un ús in-
adequat de les instal·lacions d’enllumenat té conseqüèn-
cies perjudicials per a la biodiversitat i el medi ambient
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en la mesura que s’estiguin alterant, de forma desorde-
nada, les condicions naturals de foscor que són pròpi-
es de les hores nocturnes.

D’altra banda, una il·luminació nocturna excessiva o
defectuosa constitueix una forma de contaminació lu-
mínica que afecta la visió del cel, el qual forma part del
paisatge natural, cosa que implica la necessitat de la
seva protecció tant pel fet que es tracta d’un patrimoni
comú de tots els ciutadans, com per la necessitat de fer
possible el seu estudi científic.

Per últim, una il·luminació nocturna que respongui a
criteris coherents i racionals té una incidència directa i
immediata en el consum de les fonts d’energia, fent
possible una notable estalvi energètic. En tal sentit, cal
tenir en compte que l’ús eficient dels recursos és un
dels principis bàsics de desenvolupament sostenible a
què aspira Catalunya.

Igualment, cal tenir present que el propi Parlament de
Catalunya s’ha pronunciat, en diverses resolucions,
sobre la necessitat de dur a terme les actuacions ade-
quades per fer front a la problemàtica derivada de la
contaminació lumínica. Així, la Resolució 89/V (1996)
fa referència a la necessitat d’impedir la dispersió lumí-
nica; la Resolució 728/V (1998) insta el Govern a im-
pulsar un programa d’actuacions per combatre la con-
taminació lumínica, mentre que la Resolució 616/V
(1998) instava el Govern a constituir una comissió tèc-
nica per a l’elaboració d’una norma reguladora d’aquell
tipus de contaminació.

Totes aquestes raons, unides a la progressiva conscien-
ciació ciutadana per la protecció del medi, justifiquen
la necessitat de regular, mitjançant aquesta llei, els
mecanismes necessaris que permetin donar resposta a
la problemàtica que planteja una il·luminació nocturna
inadequada que derivi en formes de contaminació lumí-
nica, però tenint sempre present la importància que
l’enllumenat nocturn té com element essencial en la
seguretat ciutadana, per a la circulació i també per a la
vida comercial, turística i recreativa de les zones habi-
tades. Ara bé, cal posar en relleu que una regulació
adequada de l’enllumenat nocturn ha de contribuir a
millorar la qualitat de vida dels ciutadans, i de les ciu-
tats i pobles en general.

D’acord amb el que s’ha assenyalat, la Llei preveu la
divisió del territori en diverses zones en funció de les
seves característiques i especificitats en relació amb la
lluminària que pot ser-hi admissible; també es regulen
els aspectes relatius a les intensitats de brillantor perme-
ses, al disseny i instal·lació dels aparells i dispositius
d’enllumenat i al seu règim estacional i d’horari d’usos.

S’estableixen les obligacions de les Administracions
públiques amb la finalitat de poder assolir els objectius
que persegueix la Llei, es preveuen els ajuts econòmics
necessaris per donar suport a les possibles operacions
d’adaptació dels enllumenats existents a les noves pres-
cripcions de la Llei, es regula el corresponent règim
sancionador i, finalment, cal destacar que es preveu
l’impuls de campanyes ciutadanes de conscienciació
ciutadana envers la problemàtica ambiental que plante-
ja la contaminació lumínica.

Tota aquesta regulació ha de permetre fer un pas enda-
vant més en el compromís global de tota la societat en
la defensa i conservació del medi, inserida en el marc
d’un desenvolupament sostenible que faci possible el
creixement del benestar econòmic i social, compa-
tibilitzant-lo amb la necessària protecció del medi.

CAPÍTOL 1

DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1. OBJECTE

És objecte d’aquesta Llei la regulació de les instal·-
lacions, aparells i instruments d’enllumenat exterior i
interior, pel que fa als aspectes relatius a la contamina-
ció lumínica que poden arribar a produir.

ARTICLE 2. FINALITATS

La present Llei té com a finalitats:

a) Mantenir el màxim possible les condicions naturals
de les hores nocturnes, en benefici de la fauna, de la
flora i dels ecosistemes en general.

b) Promoure l’ecoeficiència mitjançant l’estalvi d’ener-
gia en l’àmbit de les instal·lacions i dispositius d’enllu-
menat exterior i interior, sense fer minvar la seguretat.

c) Evitar la intrusió lumínica en l’entorn domèstic mi-
nimitzant les molèsties i/o perjudicis.

d) Prevenir i corregir els efectes de la contaminació
lumínica sobre la visió del cel.

ARTICLE 3. EXCLUSIONS

1. S’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei les
instal·lacions i aparells següents:

a) Ports i aeroports, instal·lacions ferroviàries, carrete-
res i autopistes i telefèrics i altres mitjans de transport
en què la tracció sigui per cable.

b) Instal·lacions i dispositius de senyalització de costes.

c) Instal·lacions de les forces i cossos de seguretat, i de
caràcter militar.

d) Vehicles a motor.

e) En general, aquelles infrastructures que ho requerei-
xen per garantir la seguretat dels ciutadans.

2. S’exclou de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei la
llum produïda per combustibles sense finalitat d’enllu-
menat.

ARTICLE 4. DEFINICIONS

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per:

a) Contaminació lumínica: emissió de flux lluminós de
fonts artificials nocturnes en intensitats, direccions i/o
rangs espectrals on aquell no és necessari per a la rea-
lització de les activitats previstes en la zona en què
s’han instal·lat les lluminàries.

b) Difusió cap al cel: forma de contaminació lumínica
consistent en l’emissió de fluxos lluminosos que es di-
fonen envers el firmament.
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c) Enlluernament: forma de contaminació lumínica
consistent en l’emissió de fluxos lluminosos que difi-
culten o impossibiliten la visió.

d) Intrusió lumínica: forma de contaminació lumínica
consistent en l’emissió de fluxos lluminosos que exce-
deixen de l’àrea on són útils per a l’activitat prevista,
envaint zones en què no són necessaris i podent causar
molèsties o perjudicis.

e) Sobreconsum: efecte derivat de contaminació lumí-
nica consistent en l’emissió de fluxos lluminosos que
per la seva intensitat i/o per la seva distribució espectral
impliquen un consum energètic inútil o innecessari.

f) Instal·lació d’enllumenat exterior: instal·lació prevista
per il·luminar superfícies situades fora d’espais coberts.

g) Instal·lació d’enllumenat interior: instal·lació prevista
per il·luminar superfícies situades dintre d’espais co-
berts.

h) Brillantor: flux de llum pròpia o reflectida.

– reduïda: aquella que és de baixa intensitat respecte a
un llum referent.

– mitjana: aquella que té una intensitat intermitja res-
pecte a un llum referent.

– alta: aquella que té una intensitat accentuada respecte
a un llum referent.

i) Llum referent: nivell d’intensitat de fluxos llumino-
sos que es determina reglamentàriament per al compli-
ment dels objectius i requeriments d’aquesta Llei i de
la normativa que la desplegui.

j) Flux d’hemisferi superior instal·lat: flux radiat per un
aparell d’enllumenat o per un cos, edifici o element
lumínic, en direccions per sobre del pla horitzontal.

k) Usos de l’enllumenat exterior:

– vial: les superfícies il·luminades estan destinades al
trànsit de vehicles.

– vial i vianants: les superfícies il·luminades estan des-
tinades al trànsit de vehicles i de les persones en els
seus desplaçaments.

– per vianants: les superfícies il·luminades estan desti-
nades a l’ús de les persones en els seus desplaçaments.

– ornamental: les superfícies estan il·luminades pel seu
efecte estètic.

– industrial: les superfícies il·luminades formen part
d’una activitat industrial.

– comercial i publicitari: les superfícies il·luminades
formen part d’una activitat comercial i/o publicitària.

– d’instal·lacions esportives i recreatives: les superfícies
il·luminades formen part d’una activitat esportiva o re-
creativa.

– de seguretat: s’il·luminen superfícies per facilitar la
seva vigilància i control.

– exterior d’edificis: les superfícies il·luminades que, tot
i formar part de la propietat d’una finca, són externes a
les edificacions en general.

– d’equipaments: les superfícies il·luminades que, tot i
formar part de la propietat d’una finca, són externes a
les edificacions d’un equipament públic o privat.

l) Horari nocturn: la franja horària que va des de l’ho-
ra fixada reglamentàriament fins que surt el sol.

m) Modificació de l’enllumenat: canvi en les instal·-
lacions, aparells o instruments de l’enllumenat amb
l’abast i condicions que es determinin reglamentària-
ment.

n) Lluminària: aparell que conté una font de llum.

CAPÍTOL II

RÈGIM REGULADOR DE LES INSTAL·LACIONS D’ENLLU-MENAT

EXTERIOR

ARTICLE 5. ZONIFICACIÓ

1. Per facilitar l’aplicació de les disposicions d’aques-
ta Llei, el territori s’ha de dividir en diferents zones que
reflecteixin la seva vulnerabilitat pel que fa a la conta-
minació lumínica.

2. La divisió en zones del territori s’ha d’establir per via
reglamentària, tot ajustant-se a la zonificació següent:

a) Zona E1: àrees incloses en el Pla d’espais d’interès
natural o en àmbits territorials que es considerin d’es-
pecial protecció en atenció a les seves característiques
naturals o per tractar-se d’àrees de valor astronòmic
especial.

En aquestes àrees només es podrà admetre una brillan-
tor mínima atenent a les seves especials característi-
ques.

b) Zona E2: àrees incloses en àmbits territorials que
només admeten una brillantor reduïda.

c) Zona E3: àrees incloses en àmbits territorials que
admeten una brillantor mitjana.

d) Zona E4: àrees incloses en àmbits territorials que
admeten una brillantor alta.

e) Punts de referència: àrees d’especial valor astronò-
mic o natural per a les quals caldrà establir una regula-
ció específica depenent de la distància a la ubicació de
l’àrea en qüestió.

3. Els ajuntaments poden establir una zonificació prò-
pia en el seu terme municipal, sempre que no es dismi-
nueixi el nivell de protecció que deriva de la zonifica-
ció aprovada, d’acord amb el que estableix l’apartat
anterior, a no ser que concorrin causes acreditades que
així ho justifiquin, d’acord amb el que es desenvolupi
reglamentàriament.

ARTICLE 6. VALORS PER A LA LIMITACIÓ DE LA BRILLANTOR

1. El flux d’hemisferi superior instal·lat aplicable a les
zones establertes d’acord amb l’article 5 s’ha de regu-
lar per via reglamentària, tot prenent en consideració
els següents usos de l’enllumenat exterior:

a) vial

b) vial i vianants
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c) per vianants

d) ornamental

e) industrial

f) comercial i publicitari

g) d’instal·lacions esportives i recreatives

h) de seguretat

i) exterior d’edificis

j) d’equipaments

k) qualsevol altre que es determini reglamentàriament.

2. Els nivells d’il·luminació no han d’excedir els valors
especificats reglamentàriament segons el tipus d’ús i la
zona de què es tracti per tal d’evitar la contaminació per
llum reflectida.

3. Els ajuntaments poden establir valors propis de flux
d’hemisferi superior instal·lat, atenent a les caracterís-
tiques i especificitats del seu territori, sempre que no es
disminueixi la protecció atorgada per la normativa es-
tablerta d’acord amb l’apartat anterior, a no ser que
concorrin causes acreditades que així ho justifiquin,
d’acord amb el que es reguli reglamentàriament.

4. Resten prohibides:

a) Les lluminàries, integrals o monocromàtiques, amb
flux d’hemisferi superior emès que superi el 50% d’a-
quest, excepte en casos d’interès històric o artístic es-
pecial.

b) Les fonts d’il·luminació mitjançant projectors o
làsers que projectin per sobre del pla horitzontal, ex-
cepte en casos d’interès històric especial.

c) Els dispositius aeris de publicitat nocturna.

d) La il·luminació artificial de grans extensions de platja
o costa, excepte per raons de seguretat o emergència o
en aquells casos que es determini reglamentàriament en
atenció a les característiques dels usos de l’enllumenat.

e) La il·luminació permanent de les pistes d’esquí.

ARTICLE 7. CARACTERÍSTIQUES DELS APARELLS I INS-
TAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ

1. Els aparells i les instal·lacions d’il·luminació han d’es-
tar dissenyats, instal·lats i han de comptar amb els com-
ponents necessaris per prevenir la contaminació lumí-
nica i afavorir l’estalvi, ús adequat i aprofitament de
l’energia.

2. S’han d’establir per via reglamentària les prescripci-
ons aplicables als aparells d’il·luminació en funció, si
s’escau, de les zones establertes d’acord amb l’article
5 i dels usos de l’enllumenat fixats d’acord amb l’arti-
cle 6, en especial pel que fa a:

a) Inclinació i direcció de la lluminària, característiques
del seu tancament o necessitat del seu apantallament per
tal d’evitar valors excessius de flux d’hemisferi superior
instal·lat, d’enlluernament o d’intrusió lumínica.

b) Tipus de làmpades que cal utilitzar o d’ús preferent.

c) Sistemes de regulació del flux lluminós en horaris
especials, en aquells casos en què siguin d’aplicació.

-3. Els aparells d’enllumenat exterior que comptin amb
un distintiu homologat relatiu a la seva qualitat per evi-
tar la contaminació lumínica i estalviar energia acredi-
ten el compliment de les condicions i requeriments re-
latius al seu disseny, instal·lació, angle d’implantació
respecte a l’horitzontal i components, establerts de con-
formitat amb el que disposen els apartats anteriors d’a-
quest article.

4. Les característiques dels aparells i instal·lacions d’il·-
luminació han de conservar-se en el temps, adoptant els
programes de manteniment necessaris.

ARTICLE 8. RÈGIM ESTACIONAL I HORARI D’USOS DE

L’ENLLUMENAT EXTERIOR

1. Les instal·lacions d’enllumenat exterior de propietat
pública o privada en zones comercials, industrials, re-
sidencials o rurals han de mantenir-se apagades en ho-
rari nocturn, excepte en els casos següents:

a) Finalitats de seguretat o d’il·luminació de carrers, de
camins, de vials, de llocs de pas, de zones d’equipa-
ment i d’aparcament, mentre duri aquest ús.

b) Usos comercials, industrials, agrícoles, esportius o
recreatius, mentre duri aquest ús.

c) Altres motius que justifiquin l’enllumenat en horari
nocturn, a determinar per via reglamentària.

-2. Per als esdeveniments nocturns singulars, festius,
firals, esportius o culturals a l’aire lliure, els ajunta-
ments han de regular el seu règim singular d’enllume-
nat, sota el principi de compatibilitzar la prevenció de
la contaminació lumínica i l’estalvi energètic, amb les
necessitats derivades dels esmentats esdeveniments.

3. Ha de regular-se per reglament els criteris generals
del règim d’usos estacional i horari de les instal·lacions
d’enllumenat exterior, en què es recullin les especifici-
tats a què fan referència els apartats anteriors d’aquest
article i en què es fixin els condicionants aplicables a la
il·luminació en horari nocturn dels monuments o en el
cas d’altres supòsits d’interès cultural, històric i turís-
tic especial.

CAPÍTOL III

ACTUACIONS DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

ARTICLE 9. OBLIGACIONS DE LES ADMINISTRACIONS

PÚBLIQUES

Les administracions públiques, en l’àmbit de les seves
respectives competències, han de vetllar perquè:

a) Es facin servir instal·lacions d’enllumenat que distri-
bueixin la llum de la manera més efectiva i eficient,
utilitzant una quantitat mínima de llum que satisfaci els
criteris d’il·luminació.

b) S’utilitzin lluminàries tancades i/o apantallades
d’acord amb el que estableixen els articles 5 i 6
d’aquesta Llei.

c) S’instal·lin aparells d’enllumenat exterior que comp-
tin, preferentment, amb un distintiu que acrediti la seva
qualitat per evitar la contaminació lumínica i estalviar
energia.
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d) Es facin servir instal·lacions d’enllumenat els com-
ponents de les quals s’ajustin adequadament a les ca-
racterístiques dels usos i de la zona il·luminada i que
emetin preferentment en la zona de l’espectre visible de
longitud d’ona llarga.

e) Es connectin les instal·lacions d’enllumenat només
quan calgui, mitjançant temporitzadors automàtics, si
s’escau.

f) Es mantinguin apagades en horari nocturn les instal·-
lacions d’enllumenat que no siguin necessàries.

g) Es controli mitjançant el manteniment adequat la
permanència de les característiques del sistema d’il·-
luminació.

ARTICLE 10. RÈGIM D’INTERVENCIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ

AMBIENTAL

En els projectes tècnics que acompanyin la sol·licitud
d’autorització ambiental, de llicència ambiental o, en el
seu cas, la comunicació de l’activitat, d’acord amb el
que estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la in-
tervenció integral de l’Administració ambiental, s’han
de fer constar, si és el cas, les característiques de les
instal·lacions d’enllumenat exterior, les quals s’han
d’ajustar al que disposa aquesta Llei i la normativa que
la desenvolupi.

ARTICLE 11. CRITERIS EN LA CONTRACTACIÓ ADMINIS-
TRATIVA

1. Les administracions públiques han d’incloure, en els
seus plecs de clàusules administratives d’obres, serveis
i subministraments, els requeriments necessaris per tal
que els aparells i dispositius d’enllumenat exterior
s’ajustin als criteris de prevenció i correcció de la con-
taminació lumínica establerts en aquesta Llei i la nor-
mativa que la desenvolupi.

2. Els aparells i dispositius d’enllumenat exterior que
comptin amb un distintiu homologat que justifiqui que
les característiques d’aquells permeten prevenir la con-
taminació lumínica, acrediten els requeriments a què fa
referència l’apartat anterior als efectes de la contracta-
ció administrativa.

ARTICLE 12. CONSTRUCCIONS FINANÇADES AMB FONS

PÚBLICS

El finançament públic de construccions, instal·lacions i
habitatges ha d’incloure entre els seus condicionants
que l’enllumenat exterior, si se’n preveu disposar,
s’ajusti als criteris de prevenció de la contaminació lu-
mínica, d’acord amb el que es disposa en aquesta Llei.

CAPÍTOL IV

RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 13. FONS ECONÒMIC

1. Es crea el fons per a la protecció del medi contra la
contaminació lumínica.

2. El fons es nodreix del recursos següents:

a) L’import dels ingressos provinents de les sancions
imposades per l’Administració de la Generalitat en
aplicació d’aquesta Llei.

b) Les aportacions i ajuts atorgats per particulars, em-
preses i institucions públiques o privades i administra-
cions públiques.

3. La recaptació s’afecta a la concessió d’ajuts, subven-
cions, i en general, a la realització de despeses destina-
des a la implantació de les mesures regulades en aques-
ta Llei i la normativa que la desplegui.

ARTICLE 14. RÈGIM D’AJUTS

1. Es poden establir línies d’ajuts específics per pro-
moure l’adaptació dels enllumenats exteriors a les pres-
cripcions d’aquesta Llei.

2. Ha de ser criteri preferent d’atorgament en les líni-
es d’ajuts el fet que l’adaptació dels enllumenats exte-
riors afecti una zona E1 o un punt de referència.

3. Les sol·licituds que, d’acord amb el que regulen els
apartats anteriors d’aquest article, es formulin per adap-
tar els enllumenats exteriors, han de presentar-se acom-
panyades del projecte tècnic de la instal·lació i el seu
pressupost.

CAPÍTOL V

RÈGIM SANCIONADOR, D’INSPECCIÓ I CONTROL

ARTICLE 15. INFRACCIONS SANCIONABLES

1. Constitueixen infraccions administratives les accions
i les omissions que contravenen les obligacions que
estableix aquesta Llei.

2. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus
i lleus, de conformitat amb la tipificació que estableix
l’article 16.

ARTICLE 16. TIPIFICACIÓ

1. Són infraccions lleus les accions o les omissions se-
güents:

a) La vulneració del règim horari d’ús de l’enllumenat
establert en un temps de fins a dues hores.

b) La vulneració del flux d’hemisferi superior instal·lat
autoritzat en un percentatge de fins al 20%.

c) Incórrer en qualsevol altra acció o omissió que in-
fringeixi les determinacions d’aquesta Llei i de la regla-
mentació que la desplegui i que no sigui qualificada
d’infracció molt greu o greu.

2. Són infraccions greus les accions o les omissions
següents:

a) La vulneració del règim horari d’ús de l’enllumenat
establert a partir de més de dues hores.

b) La vulneració del flux d’hemisferi superior instal·lat
autoritzat a partir d’un percentatge superior al 20%.

c) La instal·lació de aparells i dispositius d’enllumenat
exterior que no compleixin els requeriments establerts
per aquesta Llei i la normativa que la desenvolupi.
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d) Dur a terme una modificació de l’enllumenat exte-
rior que afecti la intensitat, espectre o flux d’hemisfe-
ri superior instal·lat sense adaptar-se a les prescripcions
d’aquesta llei i la normativa que la desenvolupi.

e) La comissió en una zona qualificada com E1 o en un
punt de referència d’una infracció tipificada en l’apartat
1 d’aquest article.

f) L’obstrucció de l’activitat de control o d’inspecció de
l’Administració.

g) La reincidència en infraccions lleus.

3. Són infraccions molt greus les accions o les omissi-
ons següents:

a) La comissió d’una infracció tipificada en l’apartat 2
d’aquest article que causi un perjudici greu al medi.

b) La comissió en una zona qualificada com a E1 o en
un punt de referència d’una infracció tipificada en
l’apartat 2 d’aquest article.

c) La reincidència en infraccions greus.

ARTICLE 17. RESPONSABILITAT

Són responsables de les infraccions les persones físi-
ques i jurídiques que han participat en la comissió del
fet infractor.

ARTICLE 18. PROCEDIMENT

La imposició de les sancions establertes per aquesta
Llei es regeix per la normativa vigent en matèria de
procediment sancionador.

ARTICLE 19. QUANTIA DE LES SANCIONS

1. Les infraccions lleus són sancionades amb multes de
25.000 pessetes (150,253 euros) a 100.000 pessetes
(601,012 euros).

2. Les infraccions greus són sancionades amb multes
de 100.001 pessetes (601,018 euros) a 500.000 pesse-
tes (3005,060 euros).

3. Les infraccions molt greus són sancionades amb
multes de 500.001 pessetes (3005,067 euros) a
5.000.000 de pessetes (30050,605 euros).

ARTICLE 20. GRADUACIÓ DE LES SANCIONS

Les sancions corresponents a cada classe d’infracció es
graduen tenint en compte els criteris següents:

a) La intencionalitat de la persona infractora.

b) El grau de participació en el fet per títol diferent al
d’autor.

c) La capacitat econòmica de la persona infractora.

ARTICLE 21. MESURES CAUTELARS

1. Un cop ha estat detectada l’existència d’una actuació
contrària a les determinacions d’aquesta Llei, l’Admi-
nistració competent, prèvia audiència de l’interessat, ha
de requerir-lo perquè la corregeixi, fixant un termini a
l’efecte.

2. En el cas que sigui desatès el requeriment, l’Admi-
nistració competent, prèvia audiència de l’interessat,
pot dur a terme les actuacions necessàries per a descon-

nectar i/o, si s’escau, precintar la instal·lació d’enllume-
nat exterior.

3. Les mesures previstes en els apartats anteriors d’a-
quest article poden adoptar-se simultàniament a la in-
coació del procediment sancionador o en qualsevol
moment del seu curs.

ARTICLE 22. MULTES COERCITIVES I REPARACIÓ DELS DANYS

1. Es poden imposar multes coercitives amb la quantia
màxima de 100.000 pessetes (601,012 euros) i amb un
màxim de tres consecutives, per a l’execució de les
obligacions derivades dels requeriments o en execució
de resolucions sancionadores.

2. Quan s’hagi produït un dany a la biodiversitat del
medi el responsable del mateix està obligat a reparar-
lo, en cas que sigui possible.

ARTICLE 23. POTESTAT SANCIONADORA I ÒRGANS

COMPETENTS

1. La potestat sancionadora per a les infraccions tipifi-
cades en aquesta Llei correspon a l’Administració de la
Generalitat i als ens locals.

2. Els òrgans competents per a imposar les sancions es
determinen per reglament.

ARTICLE 24. POTESTAT D’INSPECCIÓ I CONTROL

1. Els ajuntaments i el Departament de Medi Ambient
tenen la potestat d’inspecció i control de les instal·-
lacions i aparells que puguin ser fonts potencials de
contaminació lumínica. Aquesta potestat és exercida
per personal acreditat al servei de la respectiva Admi-
nistració que tindrà la condició d’autoritat, sense perju-
dici del que es preveu a la disposició addicional terce-
ra d’aquesta Llei.

2. Els fets constatats en l’acta d’inspecció aixecada pel
personal acreditat tenen valor probatori, sense perjudici
de les proves que puguin aportar els interessats.

3. Les entitats o persones inspeccionades estan obliga-
des a donar la màxima facilitat per al desenvolupament
de les tasques d’inspecció i control.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA

Els enllumenats exteriors existents a l’entrada en vigor
d’aquesta Llei poden continuar amb la seva actual condi-
ció, en els termes que estableix la disposició transitòria,
però han d’ajustar-se al règim d’usos horaris que es de-
termina en aquesta Llei i la normativa que la desplegui.

SEGONA

Qualsevol modificació substancial dels enllumenats
exteriors que afecti la intensitat,

espectre o flux d’hemisferi superior instal·lat que es
dugui a terme amb posterioritat a l’entrada en vigor
d’aquesta Llei ha d’ajustar-se a les seves prescripcions
i de la normativa que la desplegui.

3.01.01.
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TERCERA

Les actuacions d’inspecció i de control de les instal·-
lacions d’enllumenat exterior, pel que fa als aspectes
regulats en aquesta Llei, poden ser dutes a terme per
entitats col·laboradores degudament acreditades, que
comptin amb els mitjans personals i materials necessa-
ris per a l’exercici de seves funcions.

QUARTA

Els ajuntaments poden delegar als seus consells comar-
cals la zonificació del seu terme municipal prevista en
l’article 5 d’aquesta Llei, en els termes que estableix la
normativa sobre règim local.

CINQUENA

Les modificacions en la il·luminació natural causades
per l’activitat humana que puguin derivar en formes de
contaminació lumínica han de ser tingudes en compte,
quan s’escaigui, en el desenvolupament reglamentari de
la Llei, d’acord amb els requeriments i els principis que
aquesta estableix.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Les instal·lacions d’enllumenat exterior existents s’han
d’adaptar a les prescripcions d’aquesta Llei i de la nor-
mativa que la desplegui en el terminis que es fixin re-
glamentàriament, els quals es determinaran atenent,
entre d’altres, als criteris següents:

tipus d’usos de d’enllumenat

– classificació de la zona en què s’ubiqui l’enllumenat

– perjudicis per al medi i/o per als ciutadans

– magnitud de les reformes que s’hagin de dur a terme

– costos econòmics previsibles

El termini màxim d’adaptació no pot ultrapassar els 14
anys, comptadors a partir de l’entrada en vigor del
Reglament que desenvolupi aquesta Llei.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA

El Departament de Medi Ambient ha de promoure
campanyes de difusió i conscienciació ciutadana en
relació amb la problemàtica que comporta la contami-
nació lumínica.

SEGONA

En el marc del principi de col·laboració s’han de pro-
moure convenis de col·laboració entre l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, l’Administració Local
i, també, si s’escau, l’Administració General de l’Estat,
per a l’impuls i implantació de les mesures que regula
aquesta Llei.

TERCERA

1. En el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei s’ha de regular i constituir una Comis-
sió per a la prevenció i correcció de la contaminació
lumínica, amb la participació dels diversos interessos

implicats, per tal d’impulsar i promoure l’aplicació de
les disposicions d’aquesta Llei i exercir totes aquelles
altres funcions que se li atribueixin.

2. El desplegament reglamentari d’aquesta Llei s’efec-
tuarà en el termini d’un any a partir de la constitució de
la Comissió esmentada al paràgraf anterior.

QUARTA

Es faculta el Govern de la Generalitat perquè mitjan-
çant Decret pugui actualitzar les multes fixades per
aquesta Llei, d’acord amb la variació que experimenti
l’índex de preus al consum

CINQUENA

S’habilita el Govern de la Generalitat per al desenvolu-
pament i aplicació del que disposa aquesta Llei i el
Conseller de Medi Ambient per a la regulació de la
Comissió per a la prevenció i correcció de la contami-
nació lumínica.

SISENA

Aquesta Llei entra en vigor als tres mesos de la seva
publicació.

ANTECEDENTS DEL PROJECTE DE LLEI

1. Memòria justificativa

2. Estudi econòmic

3. Taula de vigències i disposicions afectades

4. Observacions formulades i valoració d’aquestes

5. Informe jurídic

7. Annex: – Documentació i estudis sobre la contami-
nació lumínica

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei sobre els drets d’in-
formació concernent la salut i l’auto-
nomia del pacient, i documentació clí-
nica
Tram. 202-00070/06

Correcció d’errades de publicació

Al BOPC 105, a la pàg. 24:

On diu:

«Comissió de Política Social».

Ha de dir:

«Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana».

3.01.02.

3. TRAMITACIONS EN CURS



23 de novembre de 2000 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 115

44

Proposició de llei de creació del Col·-
legi Oficial d’Enginyers Tècnics en In-
formàtica de Catalunya
Tram. 202-00077/06

Presa en consideració

El Ple del Parlament ha acordat de prendre-la en con-
sideració, en la sessió núm. 24, tinguda el dia
14.11.2000 (DSPC-P 32).

Proposició de llei de creació del Col·-
legi Oficial d’Enginyers en Informàtica
de Catalunya
Tram. 202-00078/06

Presa en consideració

El Ple del Parlament ha acordat de prendre-la en con-
sideració, en la sessió núm. 24, tinguda el dia
14.11.2000 (DSPC-P 32).

Proposició de llei sobre l’aplicació
obligatòria del dret de venda de gràcia
a les operacions de compravenda
d’habitatge protegit
Tram. 202-00081/06

Presentació: Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 15383 /Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es determina als articles 106 i concordants del Regla-
ment de la Cambra, presenta per a la seva tramitació la
següent Proposició de Llei sobre l’aplicació obligatò-
ria del dret de venda de gràcia a les operacions de
compravenda d’habitatge protegit.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2000

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El motiu d’aquesta llei és el d’assegurar, mitjançant
l’aplicació de la figura jurídica del dret de venda a carta
de gràcia, la permanència sota control públic de l’habi-
tatge anomenat de protecció oficial.

La demanda d’habitatge per part de persones i de famí-
lies amb baixos ingressos, la que genera l’aparició de
col·lectius de nous residents, la que provoca els despla-
çaments de població per raons d’estudi o de treball així
com la necessitat d’eliminar les situacions d’infraha-
bitatge al nostre país, obliguen a les administracions
públiques (Generalitat de Catalunya i Ajuntaments) a
impulsar accions decidides a favor de l’habitatge pro-
tegit d’interès social, a optimitzar les inversions que es
duen a terme en aquesta matèria i a mantenir sota con-
trol públic el parc d’habitatge protegit.

En aquests motius rau la necessitat de legislar sobre
l’aplicació obligatòria del dret de venda a carta de grà-
cia a tots els contractes de compravenda d’habitatges
protegits promoguts per l’Administració Pública.

La finalitat ulterior de la llei és, per tant, la de conver-
tir el dret de venda a carta de gràcia en un instrument
del control públic de l’habitatge de tipus social, perme-
tent així, la creació d’un fons d’habitatges de control
públic que pugui servir per a l’execució de polítiques
d’habitatge social per part de les Administracions Pú-
bliques competents.

En matèria de promoció de l’habitatge i del compli-
ment del dret a un habitatge digne manat per la legis-
lació vigent a Catalunya, la principal responsabilitat del
Govern de la Generalitat és la de promoure l’habitatge
protegit, únic procediment capaç de garantir el dret
universal d’accés a l’habitatge.

Tenint en compte que cada vegada cobra més importàn-
cia comptar amb un parc públic d’habitatges destinats
bàsicament al lloguer, cal que el Govern de la Genera-
litat de Catalunya faci un esforç considerable en aquest
tema. És per fer operativa aquesta necessitat que cal
mantenir el control públic del parc d’habitatges de pro-
tecció oficial de forma que faci viable els seus nous
usos com habitatge públic d’acord amb les necessitats
que la demanda de la societat generi.

La legislació catalana (Preàmbul de la Llei 29/1991, de
13 de desembre, de modificació de la Compilació de
Dret Civil de Catalunya en matèria de venda a carta de
gràcia) recull la necessitat de difondre la figura jurídi-
ca de la venda a carta de gràcia, com a instrument de
promoció d’habitatges de tipus social. Per això es pot
aplicar l’esmentada figura jurídica en totes les operaci-
ons de compravenda d’habitatge protegit que es facin
a Catalunya.

Segons l’article 326 de la citada Compilació, en la ven-
da a carta de gràcia el venedor es reserva el dret de re-
dimir o recuperar la cosa venuda, per un preu determi-
nat, durant un termini màxim de trenta anys si és immo-
ble o de sis anys si és moble. En el cas d’immobles, el
termini del dret de redimir es pot fixar per la vida d’una
o de dues persones determinades existents en el mo-
ment d’ésser subscrit el contracte. Per excepció, si el
venedor o els seus successors ocupen la finca venuda
amb carta de gràcia o la detenen per qualsevol títol, el
dret de retenir no caduca pel simple transcurs del termi-
ni pactat i cal un requeriment especial, amb fixació
d’un nou termini improrrogable, que no pot ésser infe-
rior a tres mesos.

3.01.02.
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En matèria de planejament urbanístic, els municipis
tenen la responsabilitat de promoure el planejament i
l’obligació d’imposar en cada expedient urbanístic la
proporció d’HPO que consideri adequat i possible, ga-
rantint la creació de noves zones residencials que im-
pedeixin el risc de la segregació social de caràcter es-
pacial. Ara bé, no és suficient garantir una adequada
quantitat d’HPO en el planejament si no s’assegura la
seva gestió i construcció adequades. Cal assegurar que
els ciutadans que ocupin un habitatge protegit reunei-
xin les condicions requerides.

Els Ajuntaments es deuen fer amb els drets de les HPO
ja sigui en els procediments reparcelatoris o per com-
pra i/o permuta dels mateixos. Cal evitar la pèrdua del
control públic d’aquests habitatges. Cal evitar, un cop
passat el període de qualificació, que els habitatges
protegits s’incorporin per transmissions posteriors al
mercat immobiliari.

L’HPO es transmet per part de l’Administració Públi-
ca a preus no especulatius i a qui hagi correspost en
sorteig públic i transparent entre aquells que reuneixen
les condicions establertes, tant en la primera transmis-
sió com en qualsevol transmissió posterior. Amb aquest
sistema que proposem, tot l’HPO, ja sigui gestionada en
lloguer o en dret de superfície, quedaria incorporat a un
fons permanent d’habitatge protegit de control públic i
sense la possibilitat d’acabar en el mercat lliure.

ARTICLE 1

Tots els contractes de compravenda d’habitatges prote-
gits de promoció pública o amb fons públics, però ate-
nent específicament a interessos socials, s’entenen sot-
mesos de forma obligatòria a les previsions dels articles
326 i següents de la Compilació del Dret Civil de Ca-
talunya.

ARTICLE 2

Els drets que els articles 326 i següents de la Compila-
ció del Dret Civil de Catalunya atorguen als venedors
s’entendran conferits a favor de l’entitat promotora de
l’habitatge protegit i, amb caràcter subsidiari, a l’Ajun-
tament, quan es tracti de les compravendes sotmeses a
l’àmbit d’aquesta llei.

ARTICLE 3

Quan s’exerceixi el dret de redempció o de recuperació
de la finca venuda, s’ha de pagar al titular de la propi-
etat privada el preu vigent com a oficial per als habitat-
ges de protecció oficial en el moment d’exercir-lo.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

En el termini de tres mesos, el Govern aprovarà el pla
de finançament per impulsar el desenvolupament
d’aquesta llei.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Els preceptes d’aquesta llei el compliment dels quals
exigeixi realitzar despeses amb càrrec als Pressupostos
de la Generalitat entraran en vigor a l’inici del proper
exercici pressupostari.

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre la creació
d’un portal de gestió administrativa
per a la prestació de serveis socials a
les persones discapacitades
Tram. 250-00921/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del 14.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 14698)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a impulsar, en el marc del Projecte Administració
Oberta de Catalunya, els aspectes relacionats amb la
prestació de serveis a les persones disminuïdes.»

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una residència assistida per
a gent gran a l’Hospitalet de Llobregat
(Barcelonès)
Tram. 250-00923/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del 14.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 14685)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a impulsar d’acord amb l’Ajuntament de l’Hospitalet
de Llobregat la creació de noves places de residència,
habitatges tutelats i centres de dia per a la gent gran,
en funció de les necessitats estimades.»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de les necessitats del servei de
transport adaptat de caràcter sociosa-
nitari
Tram. 250-00924/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del 14.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 14684)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Realitzar un estudi, en col·laboració amb les associ-
acions municipalistes de Catalunya (ACM i FMC), de
les necessitats del servei de Transport Adaptat per tal
d’atendre les demandes reals dels usuaris.

2. D’acord amb les conclusions d’aquest estudi, proce-
dir a la possible coadjuvació, conjuntament amb els
ajuntaments i consells comarcals, en el finançament
d’aquest servei.»

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una residència assistida per
a gent gran al municipi del Prat de Llo-
bregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-00929/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del 14.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 14686)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a estudiar en el marc del Pla d’Actuació Social la ne-
cessitat de promoure la creació de places de residència
per a la gent gran a la comarca del Baix Llobregat i
concretament al municipi del Prat del Llobregat.»

Proposició no de llei sobre la dotació
dels mitjans necessaris per al funcio-
nament del parc de bombers del muni-
cipi del Prat de Llobregat (Baix Llobre-
gat)
Tram. 250-00930/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 15.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 14873)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Mantenir el parc d’estiu de El Prat de Llobregat, per
tal de garantir la màxima eficàcia en la protecció de la
massa forestal i les reserves naturals davant dels incen-
dis forestals en les èpoques de risc.

2. Fer els estudis de viabilitat, idoneïtat i de priorit-
zació de recursos d’acord amb les necessitats globals
del territori català, per tal de valorar la conveniència
i el calendari possible per a la conversió del parc d’es-
tiu en un parc estable de bombers, a partir de la cessió
dels terrenys i de l’edificació corresponent per part de
l’Ajuntament de El Prat del Llobregat.»

Proposició no de llei sobre els menja-
dors escolars
Tram. 250-00933/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC del 14.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 14874)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a revisar durant el curs 2000-2001 l’actual
normativa que regula la prestació del servei escolar de
menjadors, així com el seu funcionament, inclòs el preu
màxim del cost per alumne i dia, tot tenint en compte
els aspectes nutricionals i de salut que han de
contribuir a la seva millora.»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre les funci-
ons de la Policia de la Generalitat -
Mossos d’Esquadra en delictes relaci-
onats amb l’activitat terrorista
Tram. 250-00934/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 15.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 14726)

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

«El Parlament de Catalunya

1. Constata la necessitat que tots els cossos policials
apleguin esforços en la lluita contra el terrorisme ac-
tuant sempre sota els principis de màxima lleialtat,
transparència i col·laboració entre ells.

2. Manifesta la seva satisfacció per l’exemple que en
aquest sentit ha donat Catalunya, on els CFSE i els
MMEE han exemplificat aquests principis actuant amb
la màxima coordinació en la investigació dels delictes
relacionats amb l’ activitat terrorista a Catalunya.

3. Insta el Govern de la Generalitat, com a màxima
autoritat en matèria de seguretat pública a Catalunya,
a mantenir aquests ponts de diàleg i col·laboració amb
les autoritats de seguretat de l’àmbit estatal, i a vetllar
perquè aquest respecte mutu i la lleialtat interins-
titucional es mantingui també entre sengles cossos
policials.

4. Insta el Govern de la Generalitat a garantir als
membres del cos de MMEE els mitjans i la formació
necessaris per a l’exercici de les seves funcions amb la
màxima seguretat personal.»

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un cens territorialitzat de les perso-
nes afectades pel traumatisme cranio-
encefàlic i d’un programa específic
d’atenció integral d’aquest col·lectiu
Tram. 250-00939/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del 14.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 14683)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Elaborar un estudi que permeti disposar d’una ma-
jor informació sobre els traumatismes cranioencefàlics.

2. Establir els mecanismes necessaris per tal de garan-
tir una atenció integral i continuada a les persones que
han patit traumatismes cranioencefàlics.»

Proposició no de llei sobre la situació
d’alguns col·lectius de professorat in-
terí de secundària
Tram. 250-00945/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC del 14.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP

PARLAMENTARI POPULAR (REG. 15077)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Popular

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar la revisió del Reial Decret 777/
1998, pel que fa a les titulacions del personal que pot
impartir les especialitats de la formació professional
específica i concretament les relacionades amb els tí-
tols de graduat social i de formació professional de
pràctiques administratives.»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre l’ampliació
de la residència d’avis de Juneda (Gar-
rigues)
Tram. 250-00948/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del 14.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 14725)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a analitzar, en el marc del Pla d’Atenció Social, la ne-
cessitat de places de residència assistida per a gent
gran a la comarca de les Garrigues.»

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de restauració i d’habilitació
del patrimoni històric de les serres de
Cavalls i de Pàndols
Tram. 250-00954/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC del 14.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 14723)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Promoure la declaració de bé cultural d’interès na-
cional en la categoria de lloc històric, les serres de
Pàndols i Cavalls, a la Terra Alta, incloent en l’expe-
dient la resta d’indrets de la zona de les mateixes ca-
racterístiques.

2. Iniciar els contactes amb responsables municipals i
socials de la comarca, per tal d’estudiar quines han de
ser les actuacions prioritàries a realitzar en aquest in-
dret.»

Proposició no de llei sobre el desple-
gament de les noves tecnologies a les
zones rurals i a les comarques de
muntanya
Tram. 250-00956/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CSI, del 14.11.2000

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 15071)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat, a través del Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació, del Centre de Te-
lecomunicacions i Tecnologies de la Informació, i dels
Consells Comarcals, a:

1. Elaborar un estudi sobre els nivells de cobertura
telefònica que es produeixen a les diferents comarques
de Catalunya.

2. Vetllar perquè, en el marc dels acords amb les ope-
radores de telecomunicacions, es resolguin els proble-
mes de cobertura telefònica i d’accés a les noves tec-
nologies a les diferents comarques de muntanya i zones
rurals.»

Proposició no de llei sobre l’ampliació
del centre d’assistència primària de
Tremp (Pallars Jussà)
Tram. 250-00960/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del 14.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 14681)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Encarregar la redacció del projecte de millora del
centre d’atenció primària de Tremp perque sigui elabo-
rat durant l’any 2001.

2. Realitzar les obres un cop finalitzada la reforma de
l’atenció primària a Lleida a l’any 2002.»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un centre de dia per a gent
gran a Santa Coloma de Farners (Sel-
va)
Tram. 250-00961/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del 14.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 14687)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a estudiar, dins el marc del Pla d’Actuació Social, la
provisió de places de centre de dia per a gent gran a
Santa Coloma de Farners.»

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de les instal·lacions de l’hospital
geriàtric de Palamós (Baix Empordà)
Tram. 250-00962/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del 14.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 14729)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a impulsar la creació de places residencials i de cen-
tre de dia per a la gent gran a la comarca del Baix
Empordà, i concretament al municipi de Palamós.»

Proposició no de llei sobre l’impuls i la
promoció de fórmules de contractació
de treballadors immigrants
Tram. 250-00963/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del 14.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 15069)

APARTAT 1

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

«1. Estudiar, impulsar i promoure fórmules de “con-
tractació en origen”, realitzant una correcta prospec-
ció de les demandes del mercat de treball, i mitjançant
la col·laboració entre les administracions autonòmica
i estatal, així com amb els interlocutors socials. Igual-
ment s’impulsarà la modificació de la normativa vigent
(art. 74 del Reial Decret 155/1996, de 2 de febrer) que
limita la durada de les autoritzacions col·lectives a un
màxim de sis mesos sense renovació. Cal estendre la
possibilitat de les autoritzacions col· lectives als sectors
que necessiten contractacions de més llarga durada,
amb possibilitat de renovació, fins a arribar a la con-
tractació indefinida.»

Proposició no de llei sobre la posada
en marxa del Pla comarcal d’immigra-
ció a la comarca del Ripollès
Tram. 250-00965/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del 14.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP

PARLAMENTARI DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 14737)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a estudiar, d’acord amb les administracions locals de
la comarca del Ripollès, la viabilitat d’impulsar un Pla
Comarcal d’Immigració.»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre la posada
en marxa del Pla comarcal d’immigra-
ció a la comarca de la Cerdanya
Tram. 250-00966/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del 14.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 14736)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a estudiar, d’acord amb les administracions locals de
la comarca de la Cerdanya, la viabilitat d’ impulsar un
Pla Comarcal d’Immigració.»

Proposició no de llei sobre el projecte
de recuperació i revitalització del cas-
tell de Sant Ferran, de Figueres (Alt
Empordà)
Tram. 250-00967/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC del 14.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 14876)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a continu-
ar mantenint per part de la Generalitat de Catalunya,
els contactes amb l’Estat i l’Ajuntament de Figueres
per tal d’impulsar les actuacions destinades al compli-
ment dels acords establerts en el Conveni de col·labo-
ració entre el Ministeri de Defensa, el Departament de
la Presidència de la Generalitat i l’Ajuntament de Fi-
gueres, per a constituir una junta de promotors del
Castell de Sant Ferran de Figueres.»

Proposició no de llei sobre la recupe-
ració i la rehabilitació de l’antic mones-
tir de Peralada (Alt Empordà), especial-
ment pel que fa al claustre de Sant
Domènec
Tram. 250-00968/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC del 14.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 14724)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació

G. P. de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a mante-
nir els contactes pertinents amb l’Ajuntament de
Peralada per tal d’establir un pla d’actuació en el
claustre de Sant Domènec del monestir de Peralada i
col·laborar econòmicament en la seva realització, dins
de les línies de subvenció establertes per actuacions
d’aquest tipus i d’acord amb les seves disponibilitats
pressupostàries.»

Proposició no de llei sobre l’ampliació
dels serveis del centre d’assistència
primària de Santa Coloma de Farners
(Selva)
Tram. 250-00970/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del 14.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 14682)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació

G. P. de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a estudiar la possible ampliació dels serveis amb què
compta el CAP de Santa Coloma de Farners, per tal de
dotar-lo de servei de raigs X i la corresponent unitat de
traumatologia, amb la finalitat d’oferir aquest servei a
l’esmentada ciutat i la seva àrea d’influència.»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre les mesu-
res per a incentivar la formació i l’ocu-
pació dels treballadors més grans de
quaranta-cinc anys
Tram. 250-00972/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del 14.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 14387)

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

«... al Servei Català d’Ocupació.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 15070)

APARTAT 1

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

«Impulsar i incentivar l’ocupació dels treballadors de
major edat i amb problemes d’integració en el mercat
laboral realitzant de forma prioritària, en el marc de
les polítiques actives d’ocupació, a través del Servei
Públic d’ Ocupació de Catalunya, les tasques d’infor-
mació i assessorament a les petites i mitjanes empreses,
per tal d’incrementar i potenciar la contractació i la
formació dels majors de 45 anys.»

APARTAT 2

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

«Presentar davant la Comissió de Política Social del
Parlament de Catalunya, a partir del 1r. Trimestre del
2001, un pla de seguiment concret de totes les mesures
que la Generalitat de Catalunya realitza per millorar
la contractació d’ aquests treballadors majors de 45
anys.»

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi relatiu a les necessitats de
creació d’ocupació en el sector de
l’ecoindústria
Tram. 250-00973/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del 14.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 15068)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a proposar al Consell Català de la Formació Professi-
onal, l’elaboració d’un estudi sobre les necessitats de
creació d’ocupació que el sector de l’ecoindústria de-
manda per als anys 2001-2002, tenint en compte les
previsions en la planificació i programació de forma-
ció professional ocupacional i reglada per a la forma-
ció de treballadors qualificats i no qualificats d’aquest
sector en creixent desenvolupament.»

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’emergències per al munici-
pi de Portbou (Alt Empordà)
Tram. 250-00974/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 15.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 14688)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a reclamar a la companyia Renfe la realització de
l’anàlisi del risc d’accident de transport de mercade-
ries perilloses a l’estació de Portbou, així com del con-
seqüent pla d’ emergències interior, com a pas previ i
ineludible per a que les administracions públiques pu-
guin actuar en el seu respectiu àmbit: la Generalitat de
Catalunya, elaborant la particularització corresponent
del Transcat i l’ajuntament de Portbou elaborant el seu
pla d’actuació municipal, per a la qual cosa haurà de
comptar amb el suport tècnic de la Direcció General
d’Emergències i Seguretat Civil.»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre el municipi
de Palamós (Baix Empordà)
Tram. 250-00978/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del 14.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 14728)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a impulsar la creació de places residencials i de cen-
tre de dia per a la gent gran a la comarca del Baix
Empordà, i concretament al municipi de Palamós.»

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi comparat sobre les políti-
ques científiques i tecnològiques que
s’apliquen a d’altres països
Tram. 250-00981/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CIE, del 2.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 14731)

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

De tot el text de la Proposició

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a elaborar, en el termini de sis mesos d’acord amb les
disponibilitats pressupostàries, un estudi comparat
sobre polítiques científiques i tecnològiques que apli-
quen els governs de països similars del nostre entorn,
amb les corresponents conclusions sobre possibles
polítiques a aplicar a Catalunya.»

Proposició no de llei sobre la consoli-
dació de l’anomenada ruta Martinell,
patrimoni modernista a Catalunya
Tram. 250-01009/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC del 14.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 14733)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a continu-
ar impulsant les actuacions necessàries per a protegir
i difondre l’obra de l’arquitecte Cèsar Martinell així
com a mantenir els contactes pertinents amb les insti-
tucions públiques i privades que participen en la con-
solidació de la seva obra.»

Proposició no de llei sobre la planifica-
ció al Garraf dels centres d’integració
de l’alumnat d’educació especial
Tram. 250-01012/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC del 14.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 14878)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Agilitar l’elaboració del Pla Director de l’Educació
Especial a Catalunya previst en el programa “Educa-
ció 2000-2004” del Departament d’Ensenyament, per
aprofundir durant el curs 2001-2002 en l’efectivitat
plena de la integració dels alumnes amb necessitats
educatives especials. Aquesta integració s’haurà d’
adequar a les necessitats d’aquests alumnes, a les no-
ves necessitats del sistema educatiu i a les especificitats
de cada comarca.

2. Tenir en compte en la redacció del Pla les experièn-
cies reeixides de projectes d’integració escolars gesti-
onats en la comarca del Garraf, i en especial els del
Centres d’Educació Infantil i Primària Llebetx i Mar-
galló, de Vilanova i la Geltrú
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Proposició no de llei sobre la creació
del Parc de Noves Tecnologies de
Conservació
Tram. 250-01014/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CIE, del 2.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 14713)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a impulsar durant l’any 2001, la creació del Centre de
Competència de Productes Transformats de la Carn en
el marc del qual entrarà en funcionament el Parc de
Noves Tecnologies de Conservació, tal i com està pre-
vist en el Plan Nacional de Investigación y De-
sarrollo.»

Proposició no de llei sobre l’ampliació
del centre d’educació infantil i primària
El Cim, del municipi de Teià (Maresme)
Tram. 250-01019/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC del 14.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 14732)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a analitzar, conjuntament amb l’Ajuntament de Teià, el
creixement del cens escolar de la població, per tal de
preveure amb antelació les necessitats d’escolarització
al Centre d’Educació Infantil i Primària El Cim,
d’aquell municipi.»

Proposició no de llei sobre la cataloga-
ció de la Torre de Cal Felip com a bé
cultural d’interès nacional
Tram. 250-01104/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 14923 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Xavier Vendrell i Segura, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A la ciutat de Sant Joan Despí (Baix Llobregat), a la
zona coneguda com a Raval de Les Begudes, hi podem
trobar una masia deshabitada, Cal Felip, que està ubi-
cada als terrenys on el FC Barcelona té previst de
construir-hi la seva Ciutat Esportiva.

Ja des de fa temps, el FC Barcelona ha anat adquirint
diferents finques de la zona, entre les quals s’hi inclou
Cal Felip.

Adossada a la casa pairal, hi ha la Torre de Cal Felip,
també coneguda com a Torre Mora, una torre romàni-
ca de planta circular construïda probablement durant el
primer terç del segle Xll i catalogada com a un dels ele-
ments medievals de major interès, no només del mu-
nicipi, sinó de la comarca. Segons sembla, la Torre era
utilitzada com a punt de vigilància (Torre de guaita) i
des de la seva part superior es comunicava visualment
amb d’altres torres amb funció similar, com la Torre
Salbana, a l’altra banda del riu Llobregat.

Malgrat l’aparent bon estat exterior de la Torre, es des-
coneix en quin estat es troba el seu interior, ja que al
estar ubicada en una propietat privada no es pot visitar.

Tot i que la Torre no fou en el seu moment degudament
catalogada, s’adiu al previst per les disposicions tran-
sitòries de la Llei Estatal 16/1985 del Patrimoni Histò-
ric, referides al decret de 22 d’abril de 1949, sobre
manifestacions d’arquitectura militar.

Tenint en compte la responsabilitat de la Generalitat de
Catalunya en quant a protecció i catalogació del patri-
moni històric, el Grup Parlamentari d’ERC presenta la
següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a:

– Iniciar els procediments d’incoació d’expedient per
tal d’atorgar a la Torre de Cal Felip la catalogació de Bé
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Cultural d’Interès Nacional, en base a la Llei 9/1993
del Patrimoni Cultural Català, article 8, apartat primer.»

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2000

Xavier Vendrell i Segura Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la cataloga-
ció de la Torre de la Creu com a bé
cultural d’interès nacional
Tram. 250-01105/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 14294 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Xavier Vendrell i Segura, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A Sant Joan Despí (Baix Llobregat) s’hi troba ubicada
la Torre de la Creu, també coneguda popularment com
a la Torre dels Ous. Aquesta construcció, la primera que
va realitzar l’arquitecte Josep Ma Jujol a Sant Joan
Despí, ha estat catalogada com a Bé Cultural d’Interès
Local per l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

La Torre de la Creu constitueix un dels edificis més inte-
ressants i originals del Modernisme a Catalunya i, en el
conjunt de l’obra de Jujol, representa l’exponent de la
seva genialitat en la seva variant més expressionista.

En l’actualitat, és propietat de La Caixa, i fins fa poc
temps havia estat la seu d’un Centre de Dia per a ma-
lalts mentals. El seu estat actual presenta una deixade-
sa lamentable, amb bardisses i brutícia a l’exterior i
amb nombroses finestres trencades.

Tenint en compte la responsabilitat de la Generalitat de
Catalunya en quant a protecció i catalogació del patri-
moni històric, el Grup Parlamentari d’ERC presenta la
següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a:

– Iniciar els procediments d’incoació d’expedient per
tal d’atorgar a la Torre de la Creu la catalogació de Bé
Cultural d’Interès Nacional, en base a la Llei 9/1993
del Patrimoni Cultural Català, article 8, apartat primer.»

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2000

Xavier Vendrell i Segura Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre l’habilitació
del professorat interí amb titulació de
Graduat Social per a impartir les espe-
cialitats d’Administració d’empreses,
organització i gestió comercial i de
Processos comercials
Tram. 250-01106/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 14925 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló Valls, Josep Huguet i
Biosca, Portaveu, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Proposició no de llei sobre el
professorat interí titulat en relacions laborals i graduats
socials.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Fins a l’aplicació de la Resolució de la Directora Gene-
ral de Recursos Humans d’1 de juny de 2000, basada
en el Reial Decret 777/1998 B.O.E. núm. 110, de 8 de
maig de 1998), el professorat interí amb titulació de
Graduat Social exercia sense inconvenient la docència
de les especialitats d’Administració d’Empreses, Orga-
nització i Gestió Comercial (abans Tecnologia Admi-
nistrativa i Comercial) i de Processos Comercials o
Processos de Gestió Administrativa (abans Pràctiques
Administratives).

En aplicació de l’esmentada Resolució, aquest profes-
sorat, per al curs 2000-2001, ha vist com no era con-
tractat per «no tenir la titulació adient», malgrat els
anys d’experiència en la docència d’aquestes especia-
litats, ni tampoc se li respectava l’ordre d’antiguitat, tret
de casos puntuals i concrets que sí foren, finalment,
contractats. Com sigui que l’esmentada normativa as-
senyala que es valorarà «la titulació i l’experiència»,
sembla evident que el professorat amb experiència en
una especialitat, per a la qual, en el seu moment, es
considerava que tenia la titulació adient, hauria de ser
considerat com a habilitat de ple dret per exercir la
docència corresponent.

L’exemple del cas del professorat interí titulat de Gra-
duat Social pot ser aplicable a d’altres col·lectius en una
situació semblant o idèntica.

És per això que es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

1. A l’hora de promulgar la normativa contractació de
professorat interí per al curs 2001-2002, tenir en comp-
te l’experiència docent –d’un mínim de 18 mesos– del
professorat titulat en Relacions Laborals i Graduats
Socials en les especialitats d’Administració d’Empre-
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ses, Organització i Gestió Comercial, Processos Co-
mercials i Processos de Gestió Administrativa, de ma-
nera que es consideri habilitat a tots els efectes com a
posseïdor de la titulació exigida.

2. Considerar, en el cas del professorat que no ha estat
contractat el curs 2000-2001, en la seva totalitat, en
aplicació dels criteris restrictius aplicats enguany, que
la seva docència ha estat completa a l’hora d’adjudicar-
li número d’ordre d’antiguitat per al 2001-2002.

3. Prendre una mesura idèntica pel que fa a tots els col·-
lectius de professors que es trobin en una situació sem-
blant.»

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2000

Josep Bargalló Valls Josep Huguet i Biosca
Portaveu

Proposició no de llei sobre la des-
canalització del riu Cardener i la plan-
tació de bosc de ribera als llits d’a-
quest riu i dels seus afluents
Tram. 250-01107/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 14966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 134 del
Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposi-
ció no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Degut al recentment construït túnel d’aigües de
Cardona i a les diferents zones canalitzades o amb es-
culleres que hi ha al riu Cardener i els seus afluents, els
pobles que estan a les vores del Cardener i posterior-
ment del Llobregat, estan sotmesos a un major perill
d’inundació en cas d’un aiguat fort ja que en el moment
d’avinguda màxima, el cabal serà superior (preocupa-
ció que ja han manifestat diferents alcaldes de la zona).

Per compensar aquest efecte, és important aconseguir
que la velocitat de l’aigua al riu sigui més lenta, la ca-
pacitat en volum d’aigua del riu sigui més gran i per
tant s’absorbeixi els moments de màxim cabal

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Plantar bosc de ribera a totes les lleres del Riu
Cardener i afluents que sigui possible.

2. Descanalitzar i treure les esculleres on sigui possible,
desplaçant els béns que protegien.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2000

Bet Font i Montanyà Joan Boada i Masoliver
Portaveu adjunta Portaveu

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’educació i atenció a la sexu-
alitat juvenil
Tram. 250-01108/06

Presentació: Sr. Juan Manuel Jaime
Ortea, juntament amb 5 altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 14977 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Juan Manuel Jaime Ortea, Assumpta Baig i Torras,
Carme Figueras i Siñol, Josep M. Rañé i Blasco, Ma-
rina Geli i Fàbrega, Núria Segú i Ferré, Diputats i Di-
putades del Grup Parlamentari del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la Cam-
bra, presenten la següent Proposició no de Llei.

Atès que la sexualitat en l’adolescència i la joventut
està marcada per la confusió sobre el que es pot fer o
no, el que unit a una percepció mínima dels riscos que
comporta una conducta marcada per la por i les contra-
diccions, podríem dir que es tracta d’una etapa amb
falta d’habilitats per a viure la sexualitat autònoma,
gratificant i sense riscos.

Atès que hi ha un gran nombre d’embarassos d’adoles-
cents, la majoria dels casos no desitjats, cal considerar
la falta de formació i informació que existeix en aques-
ta matèria.

Atès que els embarassos no desitjats en joves presenten
conseqüències mèdiques i socials de la parella com
matrimonis forçats, interrupció de la vida escolar, pro-
blemes familiars, econòmics, emocionals, etc.

Atès que a causa de la relaxació en la labor de preven-
ció que han de portar a terme les institucions al respecte
de les malalties de transmissió sexual, aquestes estan
augmentant, especialment en aquells col·lectius que
havien decrescut gràcies a les campanyes de conscien-
ciació, com entre els joves. La SIDA és de les primeres
causes de mort entre les persones entre 20 i 39 anys.

Atès que els mitjans de comunicació socials, en gene-
ral, comercialitzen el sexe donant una imatge distor-
sionada, podem afirmar que la nostra societat no està
abordant correctament les vivències de la sexualitat de
la població jove, i és necessari avançar molt en la for-
mació i informació sexual que reben els joves, per a que
puguin gaudir lliurement de la seva sexualitat/afectivi-
tat amb ple coneixement de les seves accions.

És per això que els diputats i diputades sotasignants
presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
desenvolupar un Pla d’Educació i Atenció a la Sexua-
litat Juvenil, que reculli les següents actuacions:
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– Realitzar estudis sobre la població juvenil que perme-
tin conèixer actituds, opinions i pràctiques sexuals.

– Potenciar la formació de les famílies, joves i profes-
sionals que treballin amb joves sobre el tractament cor-
recte de la sexualitat i la prevenció de riscos associats.

– Desenvolupar programes d’Educació Afectivo-Sexu-
al a l’àmbit escolar i fora d’aquest.

– Desenvolupar als serveis sanitaris programes d’aten-
ció i assessorament a joves per al desenvolupament de
conductes sexuals sanes.

– Configurar estructures i mecanismes de coordinació
entre les distintes organitzacions governamentals i no
governamentals que actuïn en aquest àmbit.

– Potenciar diverses xarxes d’informació juvenil, que
permeti la població jove millorar els seus coneixe-
ments, així com conèixer les distintes possibilitats en
relació a l’atenció, assessorament i educació afectivo-
sexual.

– Augmentar la informació sobre sexualitat i desenvo-
lupar campanyes de sensibilització dirigides a la pobla-
ció adulta, juvenil i infantil, elaborant i editant materi-
als i publicacions a tal efecte.

– Promoure la creació de fons de documentació jove
que disposi de materials educatius dirigits tant a joves
com a professionals.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2000

Juan Manuel Jaime Ortea, Assumpta Baig i Torras,
Carme Figueras i Siñol, Josep M. Rañé i Blasco, Ma-
rina Geli i Fàbrega, Núria Segú i Ferré

Proposició no de llei sobre les gesti-
ons a fer davant el Govern de l’Estat
perquè aquest creï un observatori per-
manent de la violència quotidiana a les
casernes militars
Tram. 250-01109/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 14989 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Carme Porta i Abad, Joan Ridao i Martín,
Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’oficina de Defensa del Soldat ha denunciat de forma
reiterada els abusos que pateixen els soldats dins de les
casernes. En un informe realitzat per l’oficina amb el
suport de la iniciativa Daphne de la Comissió Europea
es demostra el que anomenen violència paral·lela dins
del Servei militar.

S’utilitza la violència contra els reclutes per tal d’humi-
liar-los i demostrar el poder dels comandaments mili-
tars. Aquesta situació es silencia a les casernes, les ac-
tituds violentes són, de fet, un signe de normalitat cas-
trense per tal d’acotxar els soldats a una disciplina. A
l’anomenada violència militar oficial que es considera
l’aïllament dels soldats del seu entorn social i el
sotmetiment a una fèrria disciplina s’afegeixen tot un
conjunt de perjudicis permesos pels càrrecs militars que
sofreixen els soldats directament i que algunes vegades
han acabat amb la mort o danys irreparables als soldats.
L’organització altament jeràrquica així com la moral
establerta a l’exèrcit es considera, a l’estudi, les bases
que afavoreixen aquesta violència, que en s molts casos
és un ritual més per a ser considerat un bon soldat.

Tot i que les denúncies han augmentat els darrers anys,
degut a que els soldats han anat perdent la por a la de-
núncia, el 98% dels casos jutjats per jutges militars són
de condemna a soldats per l’abandonament de destí i no
pas per al càstig als agressors que de forma regular vi-
olenten els soldats, que compleixen de forma obligada
el servei militar. El fet que la majoria dels jutges mili-
tars no són juristes unit al fet que la jurisdicció militar
condiciona la correcta repressió d’aquestes violències
agreuja la situació dels soldats.

Per tot l’exposat es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a

1. Fer les gestions pertinents davant del Govern de l’Es-
tat per a la creació d’un observatori permanent sobre la
violència quotidiana a les casernes militars.

2. Exigir al Ministerio de Defensa la supressió de la
jurisdicció militar.

3. Demanar al Ministerio de Defensa un informe sobre
la situació a les casernes militars en territori català.»

Palau del Parlament, 7de novembre de 2000

Carme Porta i Abad; Joan Ridao i Martín; Josep Barga-
lló Valls, portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla plurianual per al període 2000-
2001, de reconversió de les places de
la prestació social substitutòria en
llocs de treball remunerat dignes
Tram. 250-01110/06

Presentació: Sr. Juan Manuel Jaime
Ortea, juntament amb 4 altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 15054 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Juan Manuel Jaime i Ortea, Josep M. Rañé i Blasco,
Marina Geli i Fàbrega, Núria Segú i Ferré i Bernardo
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Fernández i Martínez, Diputats i Diputades del Grup
Parlamentari del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu als articles
134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten la
següent Proposició no de Llei.

L’anunci de l’acabament del servei militar obligatori ha
obert un període transitori de l’exèrcit professional,
amb la conseqüent desaparició també de la prestació
social substitutòria i l’objecció de consciència legal-
ment reconeguda.

Davant d’aquesta etapa volem destacar que:

1. La desaparició del servei militar obligatori amb la
conseqüent eliminació també de la prestació social
substitutòria, comporta la urgent necessitat d’abordar el
debat de com encarar la transició d’aquesta prestació,
i de quina manera es poden cobrir les necessitats socials
que fins ara satisfeien els objectors.

2. Les places de la prestació social substitutòria que
cobreixen els objectors de consciència, coincideixen en
alguns casos amb aquells sectors denominats com a
nous jaciments d’ocupació per la UE. S’ha produït un
conflicte entre les tasques, el voluntariat que si podri-
en ésser assumides per la prestació social i substi-
tutòria, amb tasques per la seva qualitat, com estructura
són activitats imprescindibles per satisfer necessitats no
cobertes i que han d’ésser realitzades per treballs remu-
nerats i dignes.

3. Aquests nous jaciments d’ocupació basats en la idea
de transformar en ocupació les necessitats socials no
satisfetes, són una de les línies d’actuació de la UE per
fer front a la problemàtica de la manca d’ocupació.

4. A Catalunya es manté una taxa d’activitat més bai-
xa que la mitjana europea que, a la seva vegada, és in-
ferior a la dels països més desenvolupats. Aquesta taxa
d’activitat és encara més baixa entre el col·lectiu de
persones entre 16 i 25 anys imprescindible per satisfer
necessitats socials no cobertes i que han d’ésser realit-
zades amb treballs remunerats i dignes.

És per aquest motiu que es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

– Elaborar un Pla plurianual (2001-2002) amb dotació
pressupostària suficient que serveixi per reconvertir les
places de prestació social substitutòria en llocs de tre-
ball remunerats dignes, en aquelles tasques que tinguin
com a objectiu prestar serveis a les persones adreçades
a satisfer necessitats socials no cobertes.

– La definició d’aquest pla s’ha de desenvolupar amb
la concurrència i participació dels agents socials.»

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2000

Juan Manuel Jaime i Ortea, Josep Ma. Rañé i Blasco,
Marina Geli i Fàbrega, Núria Segú i Ferré i Bernardo
Fernández i Martínez

Proposició no de llei sobre la creació
d’una comissió d’experts per a aportar
solucions a les noves formes de rela-
cions laborals derivades del teletreball
Tram. 250-01111/06

Presentació: Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds
(IC-V)
Reg. 15055 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els Grups Parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que
es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten per a la seva tramitació, la següent
Proposició no de Llei.

L’avenç tecnològic, l’aparició i el creixement en l’ús
d’internet, telefonia mòbil, telecomunicacions, etc. està
afavorint molt positivament la productivitat de les so-
cietats més desenvolupades. Els experts en la matèria
consideren que les tecnologies de la informació i les
comunicacions de noves tecnologies aporten més d’un
punt en l’índex de creixement econòmic d’aquests dar-
rers anys. És paral·lelament un importantíssim jaciment
de llocs de treball, en especial per determinats segments
de la població com podrien ser dones, joves o persones
amb dificultats de mobilitat per posar alguns exemples.
Es considera que a hores d’ara a la U.E. hi ha més de
9 milions de teletreballadors dels quals uns tres-cents
mil són a l’Estat Espanyol. Malauradament no tenim
dades de Catalunya, però aquestes xifres ens poden
donar una idea de la importància d’aquesta forma de
treball.

Però el Tele-treball és quelcom més que unes xifres més
o menys espectaculars per la seva evolució. Hem de
veure’l també com un dels signes que ens indiquen que
ens indiquen que coses molt importants estan succeint
en el sí de la nostra societat. Coses tant importants com
la relació empresa-treballador, però no només això, el
canvi d’hàbits de les persones que no s’han de despla-
çar a la feina cada dia, amb el consegüent benefici medi
ambiental que això comporta, o l’estalvi de combusti-
ble per la mateixa raó.

Ens trobem a l’albada d’una nova forma de relacionar-
se dins del món del treball i d’entendre al vida ; raó per
la qual juntament amb tota una sèrie de qüestions po-
sitives es poden endevinar tot un seguit de connotaci-
ons perverses, i si volem que aquesta modalitat de fei-
na esdevingui quelcom propi d’una societat desenvolu-
pada i no pas una nova forma d’esclavitud del segle
XXI haurem de buscar solucions als problemes que es
plantegen abans que sigui massa tard.

No podem perdre de vista que el tele-treball allunya els
treballadors dels centres clàssics de treball, la fàbrica o
l’oficina, i això pot provocar situacions no desitjades
com la desregularització de les relacions laborals. A tall
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d’exemple copiem aquí literalment algunes clàusules
d’un contracte tipus d’una de les empreses més impor-
tants del sector a casa nostra:

Clàusula Addicional PRIMERA. «El trabajador
manifiesta que su estado civil es SOLTERA igualmente
deja constancia de que no tiene hijos».

Clàusula Addicional SEGONA. «El contrato se
compromete a notificar a la empresa, de forma docu-
mental cualquier modificación que se produzca respec-
to de la situación familiar declarada en la cláusula
anterior».

Clàusula Addicional TERCERA. «Igualmente el
trabajador se compromete a notificar a la empresa
cualquier modificación que se produzca en cuanto al
domicilio que se ha hecho constar anteriormente».

Clàusula Addicional QUARTA. «El incumplimiento de
las dos obligaciones señaladas anteriormente podrá
ser objeto de la pertinente sanción, y, además, relevará
a la empresa de cualquier obligación derivada del
conocimiento de los datos no manifestados...»

Clàusula Addicional SISENA. «La actividad que va a
ser desarrollada por el trabajador tiene un marco
horario que se extiende desde las 7:00 horas a las
24:00, de Lunes a Domingo y los 365 días del año, es
decir, incluidos los festivos de toda índole.

La jornada de trabajo a tiempo parcial que ha sido pac-
tada en este contrato se desarrollará en cualquiera de
los horarios que con carácter general tiene establecida
la empresa.

A título simplemente explicativo, se establecen las
siguientes posibilidades en cuanto al desarrollo de esta
jornada reducida:

   08:00 - 13:00 horas
   09:00 - 14:30 horas
   10:00 - 15:30 horas
   11:00 - 16:30 horas
   12:00 - 17:30 horas
   13:00 - 18:30 horas
   14:00 - 19:30 horas
   15:00 - 20:30 horas
   16:00 - 21:30 horas
   17:00 - 22:30 horas

Estos horarios podrán verse incrementados o dismi-
nuidos en media hora en función de las necesidades de
la actividad.

En ningún caso se considerará modificación sustancial
de las condiciones de trabajo la variación, que por
necesidades operativas, pueda ser establecida por la
empresa en los horarios antes indicados».

Clàusula Addicional SETENA. «El trabajador, por
ello, asume, al suscribir este contrato, la realización de
cualquier horario flexible, ya sea en turnos o en jorna-
da continuada o partida».

Clàusula Addicional OCTAVA. «Las modificaciones
que sean necesarias en materia de jornada y horario,
no supondrán, en ningún caso, una modificación
sustancial de las condiciones de trabajo, ya que esa
alternancia y esa cobertura de las necesidades

horarias de la empresa, constituyen una condición
fundamental de la contratación, por necesidad de la
empresa de cubrir ese contenido genérico que se ha
establecido anteriormente, en función de las
necesidades establecidas por el cliente final».

Clàusula Addicional CATORZENA. «La liquidación
de devengos se producirá, en todo caso, coincidiendo
con la finalización del mes en el que se haya producido,
por cualquier causa, la baja del trabajador en la em-
presa. En esa liquidación se incluirán todos los
devengos que correspondan, aunque sean de venci-
miento superior al mes».

És evident que aquestes clàusules vulneren la legislació
vigent en matèria de dret laboral.

Per aquests motius els Grups parlamentaris sotasig-
nants formulen la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a què:

1. Es creï una comissió d’experts formada per represen-
tants de les administracions, patronals i sindicats en el
termini de 6 mesos per estudiar i donar solucions a les
noves formes de relacions laborals que estan generant
les tecnologies de la informació i les comunicacions.

2. Es prenguin les mesures adients per a que s’intensi-
fiquin de forma immediata les inspeccions laborals
sobre aquests tipus d’activitats i molt especialment so-
bre els contractes que es realitzen.

3. S’iniciïn en termini màxim de 6 mesos els estudis i
les enquestes que calguin per poder determinar quan-
tes persones tele treballen al nostre país.

4. Es comencin abans d’1 any els estudis necessaris per
poder determinar les diferències en estalvi de combus-
tible, agressió al medi ambient, etc. entre una persona
que es desplaça cada dia al seu lloc de treball i una que
treballa a casa seva.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2000

Joaquim Nadal i Farreras Joan Boada i Masoliver

G. P. Socialistes - Ciutadans G. P. d’Iniciativa
pel Canvi per Catalunya - Verds

Proposició no de llei sobre la paralitza-
ció del projecte d’ampliació i modernit-
zació de la pedrera de Prullans (Cer-
danya)
Tram. 250-01112/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 15067 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jordi Ausàs i Coll, Xavier Vendrell i Segu-
ra, Pere Vigo i Sallent, Josep Huguet i Biosca, Portaveu,
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del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya

Document / proposta: Proposició no de llei sobre la
paralització del projecte d’ampliació i modernització de
la Pedrera de Prullans (Cerdanya)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Ajuntament de Prullans ha anunciat recentment un
projecte de modernització de les instal·lacions de trac-
tament de pedra calcària que hi ha en el seu municipi,
annexa a l’activitat anomenada «El Serrat». Aquesta
explotació minera té com a finalitat l’extracció de pe-
dra i grava per a la construcció d’habitatges i de futu-
res obres viàries i el projecte de modernització compor-
ta la instal·lació annexa d’una planta de tractament de
pedra calcària. El prolongament d’aquesta explotació
comportaria un impacte irreversible sobre els valors
paisatgístics des de gairebé qualsevol punt de la Batllia
(actualment aquest impacte ja és apreciable per les pri-
meres fases de l’explotació).

L’actual projecte perjudicaria l’apreciada vista a les
coves d’Anes, actualment concorregudes per molts vi-
sitants cada any, tant per l’impacte visual com pel pe-
rill d’una activitat minera tan a prop dels camins d’ac-
cés a la cova, tant des del camí de Prullans, com des del
camí sortint de la carretera N-260. Aquesta explotació
també perjudicaria altres cavitats kàrstiques situades
prop i sota de la pedrera. Degut a les característiques
kàrstiques del terreny, és

probable que afecti també les capes freàtiques on actu-
alment transcorren corrents d’aigua subterrànies com la
de la Font de Ferro o Escaldes, que actualment alimen-
ten la petita piscifactoria del «Club de Pesca Riu de
l’Ingla».

L’explotació afectaria els boscos d’alzina carrasca.
Diverses alzines centenàries es veurien afectades. Cal
tenir en compte que aquest bosc és excepcional a la
Cerdanya i més encara amb exemplars autòctons com
els del Serrat de Calm Bolvir. Aquests boscos junt amb
la repoblació de pins blancs i pinassa tenen una funció
d’evitar l’erosió tal i com es pot comparar amb altres
zones de la Solana.

És per això, que es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a paralitzar el

projecte d’ampliació i modernització de la pedrera »El
Serrat» al municipi de

Prullans (Cerdanya)»

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2000

Jordi Ausàs i Coll; Xavier Vendrell i Segura; Pere Vigo
i Sallent; Josep Huguet i Biosca, Portaveu

Proposició no de llei sobre la sol·licitud
d’indult davant el Govern de l’Estat per
a cinc joves catalans
Tram. 250-01113/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya i Grup Par-
lamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi
Reg. 15087 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació Carme Porta i Abad, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Roberto
Edgardo Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Josep Bargalló Valls,
portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, Miquel Iceta i Llorens, por-
taveu adjunt, del Grup Parlamentari Socialistes-Ciuta-
dans pel Canvi

Document / proposta: Proposició no de llei per a la
petició d’Indult de cinc joves catalans

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Jutjat Penal número 13 de Barcelona va condemnar
5 joves a una pena de 18 mesos de presó i quatre caps
de setmana d’arrest domiciliari el passat 1 de desembre.
Aquests joves catalans eren jutjats per la seva participa-
ció en una manifestació que va acabar amb aldarulls i
donat que els cinc van declarar-se insubmisos al servei
militar obligatori, i per tant tenen antecedents penals,
se’ls denega la suspensió de la condemna tot i que el
propi fiscal va qualificar aquests antecedents per
insubmissió dels acusats com no computables a efectes
de reincidència.

La insubmissió és un acte de desobediència civil recol-
zada per amplis sectors de la societat que deixarà de ser
considerada delicte amb la desaparició del servei mili-
tar obligatori.

La privació de llibertat d’aquests joves té, en aquest
context, un clar caràcter desproporcionat de privació de
llibertat i en cap cas té funció resocialitzadora, com
marca l’article 25.2 de la Constitució, sinó que és un
càstig exemplar per a joves totalment integrats en el seu
entorn i activistes de la lluita antimilitarista.

Per tot l’exposat es proposa el següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a portar a terme les gestions necessàries davant
el Govern de l’Estat per tal que sigui concedit l’indult
total per la sentència del Jutjat Penal núm. 13 de Bar-
celona 398/99 d’1 de desembre del 1999 del Procedi-
ment Abreujat 207/99, l’executòria del qual va ser dic-
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tada pel mateix jutjat mitjançant la interlocutòria del 12
de setembre del 2000».

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2000

Carme Porta i Abad, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, Roberto Edgardo
Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Josep Bargalló Valls, porta-
veu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, Miquel Iceta i Llorens, portaveu
adjunt, del Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel
Canvi

Proposició no de llei sobre la declara-
ció de Catalunya com a comunitat re-
fugi per a escriptors perseguits en els
països d’origen per raó de llur obra
Tram. 250-01114/06

Presentació: Sr. Josep Maria Carbonell i
Abelló, juntament amb 4 altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 15091 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Ma. Carbonell i Abelló, Joan Surroca i Sens,
Montserrat Duch i Plana, Manuela de Madre i Ortega,
Josep Casajuana i Pladellorens, 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 trami-
tació, la següent Proposició no de Llei

El Parlament Internacional dels Escriptors va néixer
l’any 1993 com a conseqüència d’una crida feta per
més de 300 escriptors de tot el món, com a reacció a
l’assassinat d’escriptors, periodistes, artistes i intel·-
lectuals a les zones mundials en conflicte.

El 31 de maig de 1995, el Congrés dels Poders Locals
i Regionals del Consell d’Europa, que agrupa a més de
400 entitats locals i regionals –entre elles Catalunya– va
adoptar la «Carta de Ciutats Refugi», a proposta del
Parlament Internacional dels Escriptors i del seu presi-
dent, Salman Rushdie. L’objectiu d’aquesta iniciativa
és crear a Europa una xarxa de ciutats refugi per als
escriptors exiliats i refugiats per motiu de les seva ac-
tivitat intel·lectual i creativa. El 21 de setembre de 1995
el Parlament Europeu adoptà una resolució de suport a
la Xarxa de Ciutats Refugi. El primer congrés de la
Xarxa va tenir lloc a Strasburg el 1996.

Les ciutats membres de la Xarxa –a Catalunya ho són
ciutats com Barcelona, Lleida o Sabadell– es compro-
meten, d’acord amb el conveni subscrit entre el Parla-
ment Internacional dels Escriptors i la Xarxa de Ciutats,
a acollir un o diversos escriptors perseguits, durant un
temps limitat, facilitant-li el permís de residència i l’ac-
cés als serveis i recursos públics bàsics. El Parlament
Internacional dels Escriptors mobilitza els escriptors

locals per tal de facilitar la integració dels escriptors
refugiats i impulsa la difusió i el coneixement de la seva
obra a la ciutat amfitriona.

Atès que Catalunya sempre s’ha distingit històricament
com a terra solidària, d’intercanvi i d’acollida; atès que
Catalunya manté un deute històric de solidaritat amb el
món quan tants i tants escriptors catalans van haver de
cercar refugi durant la repressió franquista; atès que
Catalunya forma part del Congrés dels Poders Locals i
Regionals del Consell d’Europa; atès que aquest pro-
grama s’ha ampliat de les ciutats a les regions, i que
importants regions europees s’han adherit a la iniciati-
va;

el Grup Socialistes-Ciutadans pel Canvi presenta la
següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a:

1. Declarar el territori de Catalunya »Comunitat Refu-
gi», terra d’acollida i de refugi per a escriptors perse-
guits, amenaçats i censurats per raó de la seva obra i
pensament en els seus països d’origen, d’acord amb la
»Carta de Ciutats Refugi» aprovada el 31 de maig de
1995 pel Congrés dels Poders Locals i Regionals del
Consell d’Europa, i en el marc del programa de ciutats
i regions refugi del Parlament Internacional dels Es-
criptors .

2. Establir un conveni amb el Parlament Internacional
dels Escriptors per tal d’impulsar a Catalunya un pro-
grama d’acollida temporal d’un número no inferior a
cinc escriptors refugiats d’acord amb uns paràmetres de
cooperació bilateral similars als que s’empren en el
marc de la Xarxa de Ciutats Refugi.

3. Habilitar les partides corresponents en el projecte de
Pressupost de la Generalitat de Catalunya pel 2001 per
tal de finançar la estada d’un número no inferior a cinc
escriptors refugiats, en el marc de l’esmentat acord.»

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2000

Josep Ma. Carbonell i Abelló, Joan Surroca i Sens,
Montserrat Duch i Plana, Manuela de Madre i Ortega,
Josep Casajuana i Pladellorens

Proposició no de llei sobre la dotació
del parc de bombers de Berga (Ber-
guedà) d’un furgó de salvaments
Tram. 250-01115/06

Presentació: Sr. Joan Roma i Cunill, jun-
tament amb 4 altres diputats del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi
Reg. 15092 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Roma i Cunill, Ma. Àngela Gassó i Closa, Flora
Vilalta i Sospedra, Manel Nadal i Farreras i Oriol Nel·lo
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i Colom, diputats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que disposen els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent Proposició no de Llei.

L’increment d’accidents a la C-1411 en els darrers anys
ha estat notable com a conseqüència del fluix de vehi-
cles que hi passa i degut a punts molt perillosos del seu
traçat.

Igualment la gravetat dels accidents ha anat augmentant
progressivament així com el nombre d’accidents mor-
tals al llarg de tot el recorregut.

En la majoria d’aquests accidents pertoca al cos de
bombers de la Generalitat intervenir per rescatar les
víctimes i no sempre ho pot fer en les millors condici-
ons de rapidesa i eficàcia degut a la manca de vehicles
i eines d’actuació adequades.

Cal tenir present que en el conjunt de les comarques del
Bages i el Berguedà només hi ha un sol furgó de salva-
ments ubicat al Parc de Bombers de Manresa i el nom-
bre d’accidents a la C-1411 superen els 450 en un any,
molts dels quals d’una gran aparatositat i greus conse-
qüències. Aquí caldria afegir-hi altres accidents en la
resta de vies de comunicació d’aquestes comarques.

És per tot això que es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
dotar el Parc de Bombers de Berga d’un furgó de sal-
vaments, per tal de facilitar l’actuació dels bombers en
els accidents de trànsit a la comarca del Berguedà.
Aquest vehicle estarà operatiu a l’esmentat parc sis
mesos després d’aprovada la present proposició.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2000

Joan Roma i Cunill, Ma. Àngela Gassó i Closa, Flora
Vilalta i Sospedra, Manel Nadal i Farreras, Oriol Nel·lo
i Colom

Proposició no de llei sobre les noves
tecnologies al món rural
Tram. 250-01116/06

Presentació: Sra. Marta Camps i Torrens,
juntament amb 5 altres diputats del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi
Reg. 15093 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Marta Camps i Torrens, Pilar Díaz i Romero, Roberto
Labandera i Ganachipi, Joaquim Llena i Cortina,
Francesc Boya i Alós i Teresa Serra i Majem, diputats
i diputades del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi, fent ús d’allò que disposen el articles
134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten la
següent Proposició no de llei sobre les noves tecnolo-
gies al món rural.

L’objectiu del reequilibri territorial a Catalunya que
comparteixen totes les forces polítiques passa també, i
sobretot, per garantir que l’actual revolució de les tec-
nologies de la informació i les comunicacions arribi a
tots els racons de Catalunya i evitar, així, que aquest
element es pugui convertir en un nou element de mar-
ginació o discriminació del món rural. La nova econo-
mia s’organitza a partir de les xarxes de comunicació
que connecten territoris i persones d’arreu del món. Per
això, totes les comarques de Catalunya, inclosos els
seus pobles i masies aïllades, necessiten participar d’a-
quest canvi tecnològic destinat a escurçar distàncies i
fer assequible el coneixement a tots els habitants. Per
aconseguir-ho, cal que tothom pugui disposar de l’ac-
cés a un node de la xarxa de comunicació anomenada
«xarxa de banda ampla». El Govern de la Generalitat,
a través del Centre de Telecomunicacions, va arribar a
un compromís amb el consorci Localret, que agrupa a
770 ajuntaments catalans (amb el 98% de la població
de Catalunya) i que impulsa el desplegament de la xar-
xa de banda ampla, per arribar a totes les capitals de
comarca l’any 2001. I existeix també un acord amb
l’empresa Uni2 perquè la seva marca comercial Al-pi
connecti l’any 2001 tots els equipaments públics de la
Generalitat, fonamentalment centres d’ensenyament
secundari i hospitals.

Malgrat això, són molts els ajuntaments, i fins i tot els
responsables del propi consorci Localret, que han ex-
pressat la seva preocupació pel retard en l’arribada de
les noves tecnologies a molts ajuntaments de les comar-
ques interiors de Catalunya. De moment, l’operadora
Flash10.com ja ha arribat a un acord amb Localret per
actuar en capitals de comarca i municipis mitjans, en-
tre 10.000 i 50.000 habitants, en un termini de tres
anys. El passat 26 de setembre, Locaret i els ajunta-
ments de les principals capitals de comarca de Lleida
van signar un conveni amb l’operadora Flash10.com
per cablejar aquestes poblacions entre el 2001 i el 2003.
Malgrat aquest acord, encara queden pendents el pro-
jecte i el calendari per fer arribar les tecnologies de la
informació i les comunicacions a tots els petits muni-
cipis i nuclis rurals de Catalunya, molts dels quals en-
cara tenen avui molts problemes en la cobertura telefò-
nica.

Precisament, tots aquells usuaris, principalment dels
nuclis de muntanya, que des de la dècada dels 90 dis-
posen de telèfon a través del Pla de Telefonia Rural,
que es va endegar a principis de la dècada de la mà de
la Generalitat i de les quatre diputacions per facilitar la
connexió telefònica als nuclis i masies rurals i de mun-
tanya al mateix preu que una instal·lació urbana, dispo-
sen en aquests moments d’un servei amb nombroses
deficiències i limitacions que no permet la connexió a
Internet o la instal·lació d’un fax. Fins a l’any 1998,
s’havien instal·lat a Catalunya prop de 15.000 d’aquests
telèfons, que funcionen amb cobertura mòbil i no amb
un cablejat fix.

Darrerament, s’han impulsat diverses iniciatives per tal
d’arribar a aquests usuaris amb un servei amb les mí-
nimes prestacions que permeti l’accés a les xarxes di-
gitals i poder beneficiar-se, entre d’altres, dels benefi-
cis del «teletreball». Un d’aquests projectes és el pro-
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grama «Connectem el Solsonès», en el què han parti-
cipat el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de
la Informació de la Generalitat, l’operador Al-pi i el
consell comarcal del Solsonès, entre d’altres, per fer
arribar els nous serveis de telecomunicacions a través
d’accés ràdio a 40 masies del Solsonès. Aquests usua-
ris disposen d’un servei de veu XDSI i accés a Internet
a través de XDSI. La diputació de Barcelona també ha
emprès un programa per fer arribar el cable als nuclis
més allunyats i des de Localret s’estan estudiant diver-
ses alternatives, algunes a través de la telefonia mòbil,
per donar cobertura a aquestes demandes.

És per aquest motiu que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament insta el Consell Executiu a:

1. Acccelerar ls tràmits amb les operadores de cable
perquè la xarxa de banda ampla arribi abans de l’aca-
bament de l’any 2001 a totes les capitals de comarca de
Lleida.

2. Impulsar, d’acord amb el consorci Localret i la dipu-
tació de Lleida, un programa que garanteixi l’extensió
de les tecnologies de la informació i les comunicacions
a tots els petits municipis i nuclis de Lleida abans de 3
anys.

3. Garantir que l’operador Al-pi connecti amb xarxa de
cable de banda ampla tots els centres sanitaris i d’ense-
nyament de les comarques de Lleida abans de l’acaba-
ment de l’any 2001.

4. Estudiar les diverses alternatives tècniques i econò-
miques, en col·laboració amb els ajuntaments, Localret
i la diputació de Lleida, per millorar el servei dels usu-
aris de telèfons rurals, principalment de masies i nuclis
aïllats, i permetre la seva connexió a les tecnologies de
la informació i les comunicacions.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2000

Marta Camps i Torrens, Pilar Díaz i Romero, Roberto
Labandera i Ganachipi, Joaquim Llena i Cortina,
Francesc Boya i Alós, Teresa Serra i Majem

Proposició no de llei sobre l’adopció
de mesures per a garantir durant tot
l’any els serveis de rescat, assistència
sanitària i evacuació a l’heliport de
Tírvia (Pallars Sobirà)
Tram. 250-01117/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 15123 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Portaveu adjunt, i Rafael Luna
i Vivas i Josep M. Fabregat i Vidal, Diputats del Grup
Popular al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò
que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La comarca del Pallars Sobirà ha experimentat, en els
darrers anys, un increment considerable del turisme
d’esport d’aventura, que complementa l’oferta ja exis-
tent d’esquí i muntanyisme, possibilitant una oferta
turística que manté l’activitat durant tot l’any i que re-
presenta la primera font d’ingressos de la comarca.

Si a la pràctica de l’esport d’aventura, que comporta un
cert risc, l’hi unim el fet que té lloc en una geografia
que no possibilita unes vies de comunicació ràpides en
cas d’evacuació d’accidentats, fa del tot necessari mi-
llorar les mesures de rescat, assistència sanitària i eva-
cuació. Aquest és el cas de l’heliport de Tírvia, que
compta amb unes adequades instal·lacions i presta un
reconegut servei, tot i que aquest es redueix en època
hivernal, concretant la seva activitat als caps de setma-
na.

Tenint en compte que a l’hivern funcionen a ple rendi-
ment les estacions d’esquí d’Spot Ski, Port Ainé i
Tavascan, i que la climatologia pròpia d’aquesta esta-
ció és la neu, el gel i l’aigua, que influeixen negativa-
ment en la conducció per carretera, caldria que els ser-
veis de rescat, assistència sanitària i evacuació funcio-
nessin tot l’any, per la qual cosa el Grup Popular pre-
senta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
garantir els serveis de rescat, assistència sanitària i eva-
cuació a l’heliport de Tírvia durant tot l’any.

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2000

Daniel Sirera i Bellés, Rafael Luna i Vivas, Josep M.
Fabregat i Vidal

Proposició no de llei sobre el millora-
ment de la cruïlla de la carretera co-
marcal C-240, al seu pas pel municipi
de la Riba (Alt Camp)
Tram. 250-01118/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 15124 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Portaveu adjunt, i Rafel Luna i
Vivas i Josep Curto i Casadó, Diputats del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que
preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent proposició no de llei

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La cruïlla de la carretera comarcal C-240, al municipi
de la Riba (Alt Camp), registra un volum considerable
d’accidents de trànsit degut a la seva reduïda visibilitat
en els dos sentits de la marxa i al fet que cal fer mani-
obres ràpides per incorporar-se a la C-240, fet que ha
estat denunciat reiteradament per l’Ajuntament de la
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Riba, sense que a hores d’ara hi hagi cap resposta. Si a
això hi sumem l’elevat nombre de vehicles que circu-
len per aquesta carretera, mots d’ells camions de gran
tonatge, fan del tot imprescindible algun tipus d’actu-
ació sobre aquesta cruïlla, que pot esdevenir un punt
negre de sinistralitat.

Per la qual cosa el Grup Popular presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
adoptar les mesures necessàries, en el termini màxim
de sis mesos, per millorar l’estat de la cruïlla de la car-
retera comarcal C-240, al municipi de La Riba, per tal
d’evitar possibles accidents de trànsit.

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2000

Daniel Sirera i Bellés, Rafel Luna i Vivas, Josep Curto
i Casadó

Proposició no de llei sobre la cessió
de la gestió o la titularitat de les instal·-
lacions de la zona d’acampada del
municipi de la Riba (Alt Camp)
Tram. 250-01119/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 15125 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Portaveu adjunt, i Rafel Luna i
Vivas i Josep Curto i Casadó, Diputats del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que
preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent proposició no de llei

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Ajuntament de La Riba (Alt Camp) fa temps que re-
ivindica la cessió de la gestió o de la titularitat de l’àrea
d’acampada del municipi. Es tracta d’un equipament,
la titularitat del qual està en mans de la Generalitat de
Catalunya, on les activitats tenen lloc de manera espo-
ràdica, restant tancat la major part del temps.

Recentment, la Generalitat ha dut a terme una actuació,
totalment insuficient, consistent en la construcció de
lavabos i dutxes, mentre serveis com ara la cuina, els
menjadors i la zona d’activitats es troben en estat
d’abandonament.

Tenint en compte que el traspàs de la gestió o de la ti-
tularitat de l’esmentada àrea d’acampada a l’Ajunta-
ment de la Riba permetria al consistori exercir un ma-
jor control de les activitats que s’hi duen a terme, evi-
tant els possibles danys que sovint es produeixen en
aquest tipus d’equipament, sense oblidar el perill d’in-
cendis existent a la zona, per la qual cosa el Grup Po-
pular presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
endegar converses amb l’Ajuntament de la Riba (Alt
Camp) per tal d’estudiar la possibilitat de cedir, en ges-
tió o en titularitat, les instal·lacions d’acampada del
municipi.

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2000

Daniel Sirera i Bellés, Rafel Luna i Vivas, Josep Curto
i Casadó

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

Presentació: Sr. Joan Surroca i Sens, jun-
tament amb 4 altres diputats del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi
Reg. 15131 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Surroca i Sens, Josep M. Carbonell i Abelló,
Montserrat Duch i Plana, Francesc Boya i Alós i Josep
Casajuana i Pladellorens, diputats i diputada del Grup
Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra, presenten per a la seva tramitació,
la següent Proposició no de Llei.

És un fet evident que molts talents de ciutadans i ciu-
tadanes estan desaprofitats per una manca d’oportuni-
tats d’accessibilitat a la cultura i ells mateixos deixen de
gaudir dels béns culturals. Aquesta circumstància que-
da especialment manifestada quan s’analitzen els col·-
lectius que, per una o altra raó, formen part dels grups
que s’enfronten a algun tipus d’exclusió social.

Atès que la cultura ha de ser un instrument eficaç per
aconseguir la cohesió social mitjançant la participació
de la totalitat de la ciutadania cal endegar un pla que
contempli maneres innovadores a fi de coordinar algu-
nes iniciatives que ja s’han emprès, impulsar-ne d’altres
i contemplar l’impuls de manera més global per evitar
realitzacions esporàdiques o excessivament focalit-
zades vers uns pocs col·lectius. El foment de la igualtat
d’oportunitats i l’adopció de polítiques d’inclusió soci-
al i cultural seran mesures que afavoriran directament
unes persones, però de manera indirecta els beneficis
arribaran a tothom.

És per tot això que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

« El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Es vetllarà per garantir la igualtat d’oportunitats,
també culturals, a tots aquells col·lectius procedents de
cultures d’origen forà, especialment no europeu. Molts
d’aquests grups es veuen en dificultats per accedir a la
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nostra cultura i/o per practicar la seva pròpia. Per posar
fi a una situació que té el risc de provocar una fractura
social s’establiran mesures que tendeixin a garantir el
respecte i afavorir el coneixement mutu entre les cultu-
res que arriben i les cultures tradicionals establertes a
Catalunya. S’esmerçaran els esforços necessaris per
donar a conèixer als nouvinguts els nostres trets cultu-
rals i facilitar-los la possibilitat de gaudir-ne i, si volen,
fer-los seus. Cal facilitar aquest procés d’aculturació,
però no ha de forçar-se, sinó que ha de ser el fruit na-
tural de la convivència, el diàleg i la negociació. Sem-
pre i en tot cas, seran els nous arribats els qui marcaran
el ritme d’aquest procés. A la vegada, s’obriran les dis-
ciplines i les institucions artístiques a artistes i públics
no europeus i s’atorgaran els fons necessaris perquè
estableixin i gestionin les seves pròpies institucions, per
tal que puguin practicar i compartir les seves formes
culturals en els seus propis termes. Es prendran mesu-
res que tendeixin a donar a conèixer a la població au-
tòctona les manifestacions culturals dels nous arribats,
de manera que siguin valorades com un enriquiment
per a tots, i es tindrà especial cura per evitar que siguin
menystingudes, o quedin tancades i aïllades.

2. El poble gitano compta amb una memòria col·lectiva
marcada per centenars d’anys d’opressió. A Catalunya
ha millorat considerablement la comprensió del dret
que té el col·lectiu a dirigir les seves vides i a gaudir de
les seves cultures sense interferències negatives de la
població majoritària. Malgrat aquesta circumstància
favorable el poble gitano pateix amb molta més crue-
sa els canvis tecnològics accelerats del moment histò-
ric que estem vivint. És un col·lectiu que ha sofert una
mutació interna dels seus rols socials, de les relacions
intergrupals i conseqüentment, de les seves manifesta-
cions culturals. Atès que cada cultura, cada llengua,
cada manifestació espiritual que perdem és un empo-
briment que ens afecta a tots, s’emprendrà una acció
coordinada per identificar amb més precisió la proble-
màtica d’aquest col·lectiu específicament en el camp
cultural. S’establiran actuacions encaminades a ajudar-
los a mantenir aquells trets de la seva identitat que ells
considerin que cal conservar.

3. Catalunya té encara una xifra elevada de persones
que viuen en la pobresa. L’accés a la cultura ha de
contribuir significativament al seu benestar i autoestima
psicològica. Es determinaran plans d’actuació conjunts
entre els gestors culturals i el sector de l’àmbit de ben-
estar social, a fi de trobar fórmules imaginatives per
aconseguir una millor qualitat de vida i permetre que
tota persona trobi punts de referència en la societat.

4. L’atenció a les persones englobades dins del col·-
lectiu conegut com a »tercera edat», és inqüestionable-
ment incomparable amb èpoques precedents. Amb tot,
cal revisar certs riscos com pot ser el d’homogeneïtzar
el col·lectiu, aïllar-lo o no oferir-li la possibilitat del dret
a l’elecció del seu temps lliure. S’emprendrà una acció
per revisar la situació de l’oferta cultural, com a usua-
ris i també com a creadors, establint mesures per diver-
sificar les oportunitats, per obrir el col·lectiu a la urgent
necessitat de trobada intergeneracional i per no esgotar
el ventall de l’oferta en activitats reduïdes a passa-
temps. No s’oblidaran en aquest pla global les persones

que ja formen part de la cada vegada més nombrosa
franja de la »quarta edat». Precisament per la seva
precarietat, possible abandó, sensació d’absoluta inuti-
litat que senten determinades persones en arribar a si-
tuacions de dependència, es posarà especial èmfasi a
apropar la cultura a un dels col·lectius més necessitats
d’afecte, d’atenció i de respecte escrupulós a la seva
dignitat humana.

5. Estant demostrat el valuós paper que les arts poden
tenir en el procés curatiu i en el benestar dels malalts,
es promourà i es donarà suport a l’art, en les seves di-
verses manifestacions, en els centres hospitalaris. Es
fomentarà la trobada d’artistes, museòlegs, galeristes,
personal mèdic, especialistes en teràpies artístiques,
etc., per tal d’optimitzar els programes d’actuació. Es
tindran en compte les experiències reeixides en aquest
terreny. S’organitzaran tallers i activitats formatives i es
promourà la inclusió de l’art com un component inte-
gral de l’atenció sanitària. De manera especial s’impul-
sarà un pla de treball envers els malalts terminals i els
malalts internats en centres psiquiàtrics.

6. En els darrers anys s’ha millorat substancialment el
foment de la cultura a favor de les persones tancades en
institucions penitenciàries. S’ha comprovat el seu valor
educatiu, terapèutic i, conseqüentment, el suport per
aconseguir la sempre difícil tasca de la reinserció. En
aquest punt s’emprendran mesures per tal d’establir
una major igualtat de realització en tots els centres pe-
nitenciaris i es coordinarà el treball dels educadors que
porten la seva acció dins els centres penitenciaris i els
agents culturals a fi de trobar mesures enriquidores. Es
contractaran persones especialistes en la monitorització
d’activitats artístiques, perquè avaluïn l’impacte sobre
el comportament i la rehabilitació. El govern i els orga-
nismes culturals donaran suport a la formació d’aque-
lles persones que treballen en els diversos camps de
l’art en l’entorn penitenciari.

7. Les polítiques d’inclusió ho seran també per a gais
i lesbianes. En els darrers anys la comprensió i la tole-
rància envers l’homosexualitat ha augmentat, però tro-
bem encara mostres de prejudicis i són col·lectius que
s’enfronten encara a la discriminació. Es vetllarà pels
drets dels gais i lesbianes a celebrar la lliure expressió
de la seva sexualitat per mitjà de la cultura.

8. S’establirà la gratuïtat, o un preu reduït, en les insti-
tucions culturals pels qui no tenen feina i s’incentivarà
les institucions a realitzar esforços especials per pro-
moure aquestes oportunitats.

9. S’impulsarà un pla a fi que els joves gestionin els
seus propis objectius culturals i els sigui possible un
funcionament independent d’estudis de gravació, accés
a les noves tecnologies, sales de concerts de música pop
i rock, tallers artístics, etc.

10. Per millorar el reconeixement i l’estatus de les do-
nes en el sector cultural i permetre que la societat se’n
beneficiï, es vetllarà perquè les institucions culturals
que reben fons públics adoptin programes apropiats i
amb l’objectiu de garantir una major participació de les
dones, sigui com a artistes, com a productores o com a
gestores culturals.
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11. Les polítiques culturals inclusives reflectiran la
necessitat que les persones capacitades, discapacitades
per la societat, tinguin accés a l’art. S’està superant de
manera molt positiva i ràpida la qüestió d’accessibili-
tat física. L’augment de conscienciació social sobre el
tema és notable i el suport legislatiu que ampara els
drets de les persones afectades ha repercutit molt favo-
rablement en aquesta millora. Cal superar, però, les
barreres d’actitud que a vegades es tendeix a situar
davant de les persones amb algun tipus de problema
físic. Es fixaran mecanismes de suport per garantir que,
malgrat les dificultats físiques, els joves amb talent tin-
guin accés a la formació artística i a la gestió cultural.
S’estudiaran totes les possibilitats d’accessibilitat i gau-
di de la cultura per part de les persones cegues i amb
algun tipus de dificultat auditiva. Per aquest darrer grup
de persones es reservaran seients a auditoris i teatres de
privilegiada situació acústica.

12. Es destinaran els recursos adients al llarg de la le-
gislatura actual per a l’aplicació de mesures que bene-
ficiïn els col·lectius que pateixen algun tipus d’exclusió.
Part dels recursos es destinaran a la investigació a fi
d’evitar que sectors sencers quedin exclosos de les po-
lítiques culturals. Les diferents mesures que s’establi-
ran tindran la deguda difusió. S’instauraran contactes
de col·laboració prop dels organismes internacionals
que donen suport a aquests tipus d’iniciatives i faciliten
el procés. Es compartiran les diferents experiències
amb altres països que han endegat programes sem-
blants.»

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2000

Joan Surroca i Sens, Josep Maria Carbonell i Abelló,
Montserrat Duch i Plana, Francesc Boya i Alós, Josep
Casajuana i Pladellorens

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una llar de pensionistes i ju-
bilats a les Cases d’Alcanar (Montsià)
Tram. 250-01121/06

Presentació: Sr. Josep M. Simó i Huguet,
juntament amb 5 altres diputats del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi
Reg.15132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Ma. Simó i Huguet, Marina Geli i Fàbrega,
Antoni Sabaté i Ibarz, Montserrat Duch i Plana, Martí
Carnicer i Vidal, Núria Segú i Ferré, diputats i diputa-
des del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, fent ús d’allò que disposen els articles 134 i 135
del Reglament de la Cambra, presenten per a la seva
tramitació la següent Proposició no de Llei, sobre la
construcció d’una llar de pensionistes i jubilats a les
Cases d’Alcanar (Montsià).

Al municipi d’Alcanar hi ha un dèficit d’espais de lleu-
re per als jubilats i pensionistes, fet que s’agreuja si es
té en compte l’existència de dos nuclis urbans diferen-
ciats –Les Cases i Alcanar– i que només el primer
compta en l’actualitat amb un servei d’aquests tipus.

En l’actualitat existeix un solar de titularitat municipal
colindant amb el Centre d’Assistència Primària, ubicat
a la Plaça Lluís Companys, que pot ser cedit a la Gene-
ralitat per tal que aquesta construeixi una llar de pensi-
onistes i jubilats. S’ha de tenir en compte l’urgent ne-
cessitat al municipi d’aquest nou espai, per tal de donar
cabuda a moltes persones del col·lectiu de la gent gran
del nucli urbà d’Alcanar que pateixen greus mancances
d’espai i de serveis.

Per això que els diputats sotasignats presentem la se-
güent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Iniciar les gestions oportunes a fi i efecte d’arribar a
un acord amb l’Ajuntament d’Alcanar sobre la cessió
del solar de titularitat municipal colindant amb el Cen-
tre d’Assistència Primària ubicat a la Plaça Lluís Com-
panys, del nucli d’Alcanar.

2. Iniciar, en el termini més breu possible, la construc-
ció d’una llar de jubilats i pensionistes en el solar es-
mentat en el punt anterior, que pugui garantir a aquest
col·lectiu l’accés a un servei públic de lleure que en
l’actualitat no existeix en el nucli d’Alcanar.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2000

Josep Ma. Simó i Huguet, Marina Geli i Fàbrega,
Antoni Sabaté i Ibarz, Montserrat Duch i Plana, Martí
Carnicer i Vidal, Núria Segú i Ferré

Proposició no de llei sobre el trasllat
dels jutjats d’Olot (Garrotxa) durant
l’any 2001
Tram. 250-01122/06

Presentació: Sr. Àlex Masllorens i
Escubós, juntament amb 4 altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 15133 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Àlex Masllorens i Escubós, Marina Geli i Fàbrega,
Martí Sans i Pairutó, Joan Surroca i Sens i Manel Nadal
i Farreras, diputats i diputada del Grup Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu als
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten per a la seva tramitació la següent Proposició no de
Llei.

Els advocats i els procuradors del partit judicial d’Olot
han expressat diverses queixes per les carències que
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presenten els Jutjats d’aquesta ciutat, capital de la Gar-
rotxa.

També fa temps que els usuaris d’aquest servei públic
han expressat malestar per les males condicions en què
es desenvolupa l’atenció als ciutadans i ciutadanes i els
migrats recursos de què disposen aquests jutjats.

Igualment, s’ha denunciat en diverses ocasions el col·-
lapse del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núme-
ro 1 que, per manca de recursos humans, no pot resol-
dre nombrosos assumptes que fa molt temps que estan
pendents de sentència; alguns des de fa anys.

Per tots aquests motius, presentem la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Estudiar un canvi d’ubicació per als Jutjats d’Olot,
instal·lant-los en un edifici on es disposi de més espai i
en més bones condicions, tant per als funcionaris que
hi treballen com per als advocats i procuradors que hi
han d’assistir i el públic en general.

2. Incorporar en els pressupostos de la Generalitat per
al 2001 una partida per a fer possible aquest trasllat,
amb la finalitat que es puguin començar les obres d’ha-
bilitació dels nous locals i, a ser possible, es pugui re-
alitzar la mudança durant l’any 2001.

3. Traslladar als organismes competents la preocupació
pel col·lapse del Jutjat de Primera Instància i Instrucció
número 1 d’Olot, i fer tot el que sigui possible per cor-
regir-lo, en funció de les competències assumides pel
Departament de Justícia en aquesta matèria.»

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2000

Àlex Masllorens i Escubós, Marina Geli i Fàbrega,
Martí Sans i Pairutó, Joan Surroca i Sens, Manel Nadal
i Farreras

Proposició no de llei sobre la creació
d’un fòrum de contacte dels poders
legislatiu, executiu i judicial
Tram. 250-01123/06

Presentació: Sr. Àlex Masllorens i
Escubós, juntament amb 4 altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 15134 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Àlex Masllorens i Escubós, Marc López i Plana,
Ramon Vilalta i Oliva, Joan Surroca i Sens i Joan
Galceran i Margarit, Diputats del Grup Parlamentari
Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que dis-
posen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cam-
bra, presenten per a la seva tramitació la següent Pro-
posició no de Llei.

El Ple del Parlament de Catalunya va aprovar el dia 26
d’octubre una Moció sobre el retard en l’aplicació de la
justícia. Aquesta resolució posava de manifest la preo-
cupació del Parlament per les llargues esperes que pa-
teixen milers de ciutadans i ciutadanes per l’acumula-
ció d’expedients pendents de tramitació en els diversos
jutjats de Catalunya. Així mateix, expressava el suport
de la Cambra a la proposta d’articular un Fòrum de
Contacte dels poders legislatiu, executiu i judicial de
Catalunya, formulada davant la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, pel president del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en la compareixen-
ça que va tenir lloc el dia 27 de juny de 2000.

Atesa, doncs, la voluntat de creació d’aquest Fòrum per
part del poders judicial i legislatiu, i donada la urgèn-
cia en la implementació d’aquesta mesura, els diputats
sotasignants formulen la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

« El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

– Fer les gestions oportunes davant els òrgans de go-
vern del Poder Judicial a Catalunya, per tal d’instituci-
onalitzar un Fòrum de contacte de la Sala de Govern
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb el
Departament de Justícia de la Generalitat i la Comissió
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana del Parlament,
amb la finalitat d’analitzar, de debatre i de formular
propostes per a la millora de la situació de l’Adminis-
tració de Justícia a Catalunya, així com d’impulsar la
coordinació entre les diferents administracions amb
competències en aquesta matèria i els operadors i sec-
tors que hi estiguin implicats.»

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2000

Àlex Masllorens i Escubós, Marc López i Plana,
Ramon Vilalta i Oliva, Joan Surroca i Sens, Joan
Galceran i Margarit

Proposició no de llei sobre la implanta-
ció de pròtesis de mamella a l’Hospital
Josep Trueta, de Girona
Tram. 250-01124/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 15145 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Verds,
d’acord amb allò que preveu l’article 134 del Regla-
ment de la Cambra present la següent proposició no de
llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Actualment, a la Regió Sanitària de Girona les pròtesis
de mama només es poden implantar a l’Hospital Co-
marcal de Figueres. Sense prejudici que aquesta espe-
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cialitat pugui seguir vinculada a l’esmentat Hospital de
Figueres , sí sembla raonable que a Girona puguin efec-
tuar-se també intervencions quirúrgiques per implantar
pròtesis de mama.

En aquest sentit, l’Hospital Josep Trueta reuneix les
condicions i requisits pel que fa a instal·lacions i equi-
paments però no compta amb els especialistes necessa-
ris per a dur a terme aquestes intervencions. No es trac-
ta de duplicar recursos innecessàriament, sinó d’establir
formes de coordinació perquè l’especialista en implan-
tació de pròtesis de mama pugui anar periòdicament a
l’Hospital Josep Trueta per tal que hospital de referèn-
cia pugui oferir aquest servei.

És per aquests motius que el Grup Parlamentari IC-V
presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
promoure un conveni entre l’Hospital Josep Trueta i
l’Hospital Comarcal de Figueres, per tal que l’especi-
alista en implantar pròtesis de mama vinculat a aquest
darrer hospital pugui realitzar periòdicament aquesta
classe d’intervencions quirúrgiques a l’Hospital Josep
Trueta d’acord amb els termes i freqüència que esta-
bleixin les parts.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2000

Dolors Comas d’Argemir Joan Boada  i Masoliver
Diputada Portaveu

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una passarel·la damunt la
carretera N-150 al barri de Xúquer, de
Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 250-01125/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 15182 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que
preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposició no de llei.

El proppassat mes de gener, la direcció general de car-
reteres del Departament de Política Territorial de la
Generalitat de Catalunya va comunicar als veïns del
barri egarenc de Xúquer la construcció d’una passarel·la
sobre la carretera N-150, abans del mes d’octubre d’en-
guany.

Segons informacions posteriors del propi Govern,
aquest pas, que ha estat reivindicat pel veïns des del
mateix moment de la construcció d’aquesta variant el
mes d’octubre de 1995, no començarà a construir-se
fins al segon trimestre de l’any 2001.

Sembla ser que el projecte d’execució d’aquesta
passarel·la, que ja es troba redactat, no preveu cap ram-
pa per facilitar l’accés a persones discapacitades, mo-
tiu pel qual el Grup Popular presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Iniciar, en el termini màxim d’un mes, les obres de
construcció d’una passarel·la sobre la carretera N-150 al
seu pas pel barri de Xúquer del municipi de Terrassa.

2. Dotar a aquesta passarel·la de les rampes necessàri-
es per tal de garantir l’accés a les persones amb mobi-
litat reduïda.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2000

Daniel Sirera i Bellés

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de l’escola de Figaró-Mont-
many (Vallès Oriental) i l’establiment
de mesures de seguretat per a evitar el
perill inherent a la proximitat de la car-
retera N-152
Tram. 250-01126/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 15222 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya, d’acorda amb allò que
preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposició no de llei.

La Direcció General de Carreteres de la Generalitat no
ha donat el vist-i-plau a la futura ubicació de la nova
escola de Figaró-Montmany per motius de seguretat en
considerar que aquest centre es trobaria massa a prop
de la carretera N-152.

Els terrenys cedits per l’Ajuntament a la Generalitat
perquè construeixi el nou centre educatiu, conegut com
la Font d’en Llanes, es troba a menys de 50 metres de
la carretera. Segons informacions aparegudes en els
mitjans de comunicació, el Departament d’Ensenya-
ment ja ha realitzat l’avantprojecte, per la qual cosa, el
Grup Popular presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
iniciar, de manera immediata, la construcció de la nova
escola de Figaró-Montmany i a establir les mesures de
seguretat necessàries per tal que la proximitat de la car-
retera N-152 no posi en perill la integritat dels alumnes,
els mestres i pares.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2000

Daniel Sirera i Bellés
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Proposició no de llei sobre la contami-
nació acústica al carrer Santiago
Russinyol, de Navarcles (Bages)
Tram. 250-01127/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 15223 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que
preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenta la següent Proposició no de llei.

Els veïns del carrer Santiago Russinyol del municipi de
Navarcles (Bages) porten des del mes de febrer de 1998
queixant-se a l’Ajuntament per l’activitat d’un magat-
zem de material de construcció situat en aquest carrer.

Tenint en compte que dia rere dia s’incrementa el pas
de camions de gran tonatge que entren i surten d’aquest
magatzem de material de construcció, amb les conse-
güents molèsties per als veïns que han de suportar so-
rolls molt elevats i una abundant polseguera donat que
els carrers d’aquesta zona no estan asfaltats, el Grup
Popular presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell executiu a:

1. Portar a terme les medicions necessàries per tal
d’avaluar si els nivells de contaminació acústica que
suporten els veïns del carrer Santiago Russinyol del
municipi de Navarcles (Bages), com a conseqüència
dels pas de camions de gran tonatge, no superen els lí-
mits establerts legalment.

2. En cas que les medicions efectuades determinin que
se superen els límits màxims establerts pel que fa a la
contaminació acústica, prendre les mesures necessàri-
es per tal de donar solució a aquesta problemàtica.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2000

Daniel Sirera i Bellés

Proposició no de llei sobre l’admissió
dels alumnes més grans de 16 anys
que hagin aprovat l’ensenyament obli-
gatori en els centres de normalització
lingüística
Tram. 250-01128/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V),
Reg. 15294 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 134 del
Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposi-

ció no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els centres de normalització lingüística reben sovint
demandes d’admissió als cursos de català per a adults
per part de persones d’entre 16 i 18 anys. D’acord amb
la normativa interna del Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística, i tal com especifica la guia de l’alum-
ne en el seu apartat 2.1., per poder-se inscriure als cur-
sos s’ha de tenir, com a mínim, 18 anys i, per tant, no
es pot atendre aquesta demanda.

Entenem que els centres de normalització lingüística no
poden convertir-se en llocs on canalitzar el fracàs esco-
lar d’alguns alumnes, ja que aquesta no és la seva fun-
ció. Però això no hauria d’impedir que aquells alumnes
que han completat els estudis obligatoris i que han ob-
tingut el graduat corresponent, poguessin accedir als
cursos de català oferts pels centres de normalització
lingüística.

És per aquests motius que el Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya-Verds presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
prendre les mesures oportunes per tal que els centres de
normalització lingüística puguin admetre com a alum-
nes les persones majors de 16 anys que hagin aprovat
l’ensenyament obligatori.

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2000

Dolors Comas d’Argemir  Joan Boada i Masoliver
Diputada  Portaveu

Proposició no de llei sobre la presen-
tació d’un estudi previ a la constitució
d’un fons de garantia de les pensions
per a aliments i per ruptura matrimoni-
al i de les unions estables de parella
Tram. 250-01129/06

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, Sr. Joan Ridao i Martín,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V),
Sr. Àlex Masllorens i Escubós, del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, Grup Parlamentari Popular
Reg. 15349 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Els grups parlamentaris sotasignants,
d’acord amb el que estableix l’article 134 del Regla-
ment de la Cambra, presenten la Proposició no de llei
sobre l’estudi previ a la constitució d’un fons de garan-
tia de pensions per ruptura matrimonial, de les unions
estables de parella i d’aliments, en aquells casos en què
es produeixin situacions de necessitat.
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Document / proposta: Proposició no de llei

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els Grups Parlamentaris sotasignants constaten:

Que les dificultats de convivència que porten en deter-
minats casos a la ruptura dels matrimonis o de les uni-
ons estables de parella, requereixen de mecanismes que
permetin la superació de circumstàncies que poden
comportar l’exclusió social d’alguns dels afectats, als
quals cal garantir la cohesió que comporta l’Estat del
Benestar.

Que en aquest sentit, és sabut que en els processos de
separació conjugal, de nul·litat, de divorci, tant si els
procediment ha estat de mutu acord com contenciós, i
en els processos d’aliments, tant provisionals com de-
finitius, es produeixin situacions d’impagament de les
pensions fixades en les resolucions judicials correspo-
nents.

Que aquestes mancances afecten especialment les pa-
relles amb fills menors o dependents i en molts casos
les dones que, sense ingressos propis o amb ingressos
insuficients, depenen, per a la seva subsistència, de la
percepció regular de la pensió.

Que aquestes mancances afecten especialment les pa-
relles amb fills menors o dependents i en molts casos
les dones que, sense ingressos propis o amb ingressos
insuficients, depenen, per a la seva subsistència, de la
percepció regular de la pensió.

Que aquestes situacions que poden provocar veritables
estats de necessitat, no estan protegides de manera su-
ficient, atès que la tipificació com a delicte d’abando-
nament de família s’ha palesat que és insuficient per
resoldre les necessitats dels qui pateixen l’impagament
de les pensions.

Que, per tant, calen altres actuacions de protecció dels
poders públics, atès que concorre un interès social que
va més enllà de l’àmbit estrictament privat.

Que les situacions descrites són també aplicables a les
unions estables de parella constituïdes d’acord amb la
Llei 10/1998, de juliol, que també són mereixedores de
protecció.

Que els Grups Parlamentaris d’Iniciativa per Catalu-
nya-Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya han
presentat sengles proposicions de llei per tal de crear un
Fons que garanteixi l’impagament de les pensions en
els supòsits que ja han estat exposats i que la resta de
Grups Parlamentaris sotasignants també estan d’acord
en la necessitat de crear un Fons de garantia de pensi-
ons per ruptura matrimonial, de les unions estables de
parella, i d’aliments per tal de garantir el pagament de
les obligacions econòmiques derivades dels procedi-
ments judicials corresponents, en aquells casos que es
produeixin situacions de necessitat.

Que tanmateix consideren que amb caràcter previ cal
avaluar l’impacte econòmic que la mesura proposada
comportaria a les despeses públiques, utilitzant com a
paràmetres tant les estadístiques judicials correspo-
nents, com l’evolució del conjunt de les prestacions del
sistema públic de protecció social a Catalunya.

Per tot això, els Grups sotasignants presenten la se-
güent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar en el termini de set mesos un infor-
me previ a la constitució d’un Fons de garantia de pen-
sions per ruptura matrimonial, de les unions estables de
parella i d’aliments, per tal de determinar, de manera
aproximada, el nombra de possibles beneficiaris i l’im-
port de les prestacions derivades dels procediments ju-
dicials corresponents, en aquells casos en què es produ-
eixin situacions de necessitat.

Aquest estudi haurà de tenir en compte les estadístiques
judicials corresponents i en aquest sentit caldrà la col·la-
boració del Consell General del Poder Judicial, i així
mateix, haurà de ponderar l’evolució del conjunt de les
prestacions del sistema públic de protecció social a
Catalunya».

Palau del parlament, 14 de novembre de 2000

Jaume Camps i Rovira, G.P. de CiU; Joan Ridao i
Martina, G. P. d’ERC; Rafael Ribó i Massó, G. P. d’IC
-V; Àlex Masllorenç i Escubós, G. P. S - CpC; M. Do-
lors Nadal i Aymerich, G. P.P

Proposició no de llei sobre la línia fèr-
ria Barcelona - Vic - Puigcerdà
Tram. 250-01130/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V), Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya, Grup Parlamentari Socialistes
- Ciutadans pel Canvi
Reg. 15356 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups parlamentaris sotasignants, d’acord amb allò
que preveu l’article 134 del Reglament de la Cambra
presenten la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Coincidint amb el que exposen els usuaris de la línia
Barcelona-Vic-Puigcerdà constituïts en la plataforma
d’opinió «Renfe, espavila’t» considerem que:

– La línia Barcelona-Vic-Puigcerdà és l’única de les
anomenades «Rodalies» que no disposa de doble via en
servei; provocant que els anomenats combois
semidirectes hagin de fer sempre una parada tècnica a
l’espera de creuar amb un altre tren que circula en sentit
oposat; i determinant que el trajecte Vic-Barcelona o a
l’inrevés tingui una durada d’1 hora i 10 minuts, per
tant sols 67 kilòmetres de distància.

– Els combois de la línia Barcelona-Vic-Puigcerdà pa-
teixen restriccions d’unitats (són més curts) tots els di-
lluns al matí en direcció a Barcelona i tots els divendres
a la tarda en direcció Vic, quan són aquests dies preci-
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sament quan hi ha més volum de viatgers a la línia;
provocant la hilaritat de l’usuari i l’escepticisme dels
interventors de Renfe, els quals diuen que no hi ha res
a fer, doncs ells porten anys protestant i o els han fet
mai cas.

– Els mesos d’hivern moltes unitats o combois no duen
la calefacció engegada, per problemes tècnics dels
trens; donant-se la circumstància que, en algunes uni-
tats del mateix tren fa molt de fred i, en canvi, en d’al-
tres sues de calor; i que, en els mesos d’estiu, difícil-
ment trobes un divendres on els trens duguin aire con-
dicionat; provocant no només la ira dels viatgers sinó
també nombroses baixes laborals dels afectats, per
constipat o mal de coll.

– Hores d’ara l’Estat està invertint més de 3.000 mi-
lions de pessetes en el soterrament de l’estació de Vic
i, en canvi, en molts anys no hem vist cap millora en
tota la línia ferroviària; tenint en compte que cada dia
som més les persones habitants d’Osona o del Ripollès
–no només de Vic– que hem de menester d’aquest ser-
vei públic.

– Les obres de la nova estació de Vic, que porten més
de tres mesos de retard en la seva execució, provocaran
a curt i mitjà termini retards importants en l’arribada i
sortida dels trens; tenint en compte que ben aviat els
usuaris que pugin a Manlleu o més lluny hauran de
menester l’autocar en aquesta població per empalmar
fins a Vic.

– Els usuaris de Manlleu i poblacions més allunyades
de Barcelona paguen proporcionalment un 30% més de
tickets que els de Vic, pel simple fet que Renfe consi-
dera que pertanyen a l’anomenada xarxa de «Regio-
nals».

És per aquestes raons que el Parlament de Catalunya
insta el Govern de la Generalitat a accelerar les nego-
ciacions amb el Govern de l’Estat i Renfe, que recullen
les resolucions 68/VI i 221/VI, i incorporar-hi les se-
güents demandes:

1. Revisar la planificació pel que fa al nombre d’unitats
dels canvis de la línia Barcelona-Vic-Puigcerdà, espe-
cialment els dilluns i divendres, i adequar-los al volum
de viatgers.

2. Prendre les mesures necessàries per tal que la tempe-
ratura dins els combois estigui sempre ben regulada, de
manera que els viatgers no hagin de patir fred a l’hivern
i extremada calor a l’estiu.

3. Prendre les mesures necessàries per garantir la pun-
tualitat dels trens que surten de l’estació de Vic, inde-
pendentment de les obres que realitzin en aquesta esta-
ció, i a la via entre Vic i Manlleu.

4. Revisar les tarifes que s’apliquen a la línia, de mane-
ra que no hi hagi gregues comparatius entre els viatgers
que són de la zona de «Regionals» i la de «Rodalies».

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2000

Joaquim Nadal i Farreras, del G. P. PSC-CPC; Bet Font
Muntanyà, del G. P. d’IC - V; Josep Huguet i Biosca,
del G. P. d’ERC; Pere Vigo i Sallent del G. P. d’ERC;
Flora Vilalta i Sospedra, del G. P. PSC - CPC

Proposició no de llei sobre el tracta-
ment social i jurídic dels transsexuals
Tram. 250-01131/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 15363 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, Carme Porta i Abad,
Josep Huguet i Biosca, Portaveu, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Document / proposta:Proposició no de llei

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La present Proposició No de Llei té com a finalitat do-
nar una resposta coherent i eficaç als problemes espe-
cífics que s’ha d’enfrontar un dels sectors de la nostra
ciutadania més tradicionalment oblidats pels poders
públics i més incompresos socialment.

Els transsexuals són aquells conciutadans que se sen-
ten, viuen i volen ser reconeguts socialment i jurídica-
ment com a membres del sexe contrari. En aquesta llui-
ta tant personal com col·lectiva, el transsexual s’enfron-
ta a problemes la resolució dels quals bona part estan a
l’abast competencial del Parlament de Catalunya.

Malgrat la Resolució del Parlament Europeu sobre Dis-
criminació dels Transsexuals, del 12 de novembre de
1989, i l’existència ja de no poc països que tenen una
regulació legal específica sobre la matèria (Suècia
1972, República Federal de Alemanya 1980, Itàlia
1982, Holanda 1985, Turquia 1988, certs Estats dels
EEUU com Il·linois, Louisiana, Califòrnia, Sudàfrica
etc. no existeix a l’Estat encara una normativa legal
sobre transexualitat

Mitjançant aquesta Proposició No de Llei es vol incidir
sobre quatre dels àmbits més sensibles pels transsexu-
als; sanitat, presons, polítiques actives de treball i for-
ces de seguretat.

Els conflictes que el transsexual té amb el sistema sa-
nitari són una constant al llarg de la seva vida. Des de
la seva infantesa fins a l’edat adulta, el transsexual rep
un tracte poc especialitzat, fins i tot a vegades ple de
prejudicis. En ocasions, el transsexual troba també ac-
tituds que tenen el seu origen en un interès lucratiu to-
talment aliè a les necessitats del transsexual. La conse-
qüència d’això és una manca de confiança de molts
transsexuals en metges, psicòlegs, psiquiatres, etc., i
que té com a resultat l’autodiagnòstic i l’automedicació
generalitzades. Al seu torn, pel seu cost i per la
desinformació existent, només una minoria podrà acce-
dir parcialment al tractament mèdic.

Pel que fa a l’assumpció dels costos dels procés de
reassignació de gènere per part de la sanitat pública i
dins de l’àmbit europeu, cal destacar països com Itàlia,
Alemanya, Regne Unit, Països Baixos, Suècia, etc.
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Dins un àmbit encara més proper, cal assenyalar tam-
bé l’aprovació pel Parlament d’Andalusia d’una Reso-
lució mitjançant la qual es demana l’assumpció dels
costos mèdics de la intervenció per part del Servei An-
dalús de Salut. En aquest mateix sentit, el Congrés ha
acordat també estudiar la mateixa qüestió en el si de la
Comissió de Sanitat.

A Espanya, en no existir encara cap normativa mèdica
sobre el tractament que han de rebre els transsexuals,
cada professional intenta resoldre la situació de forma
individual. Tampoc disposen de centres on poder rebre
informació adient.

No existeix tampoc cap tractament global durant el
període transitori. Manquen també teràpies de recolza-
ment al procés d’adaptació al seu nou gènere. Tampoc
existeix cap verificació de les possibilitats de la perso-
na de sobreviure en la seva nova situació.

S’ha constatat també des de la clínica, que el patiment
tant físic com psíquic que pot sofrir el transsexual pot
disminuir molt considerablement si el procés de
reassignació de gènere s’inicia el més aviat possible.
Aquesta necessitat es pot fer compatible amb les lògi-
ques exigències del nostre dret de requerir una volun-
tat fonamentada en la capacitat de la persona interessa-
da. En aquest sentit, les exigències de capacitat es po-
den graduar, tot augmentant quan més irreversible sigui
la teràpia o l’acte mèdic en qüestió.

Amb aquest protocol es pretén superar la situació actual
d’absentisme en el tractament de la transexualitat la
qual cosa permetrà facilitar el lliure desenvolupament
de la personalitat i la qualitat de vida de les persones
implicades.

Un altre àmbit on es vol incidir és el penitenciari. Es
vol dotar de seguretat jurídica a la pretensió de molts
transsexuals, que no se’ls ha reconegut encara legal-
ment el canvi de sexe, de que se’ls assignin un centre de
compliment o de presó preventiva que estigui d’acord
amb el gènere socialment manifestat. També, es garan-
teix la continuació del tractament transexualitzador
durant el decurs del seu estat a la presó.

Ja dins l’àmbit laboral, s’ha constatat que durant el pro-
cés transexualitzador el 70 al 80 per cent dels transse-
xuals es troben en atur. Aquesta extraordinària preva-
lença de l’atur, hauria, si més no, de reduir-se amb po-
lítiques actives de treball, bel·ligerantment afavoridores
d’aquest sector de la població.

Per últim, es pretén conscienciar a la població en gene-
ral, i en particular, a les forces de seguretat, dels drets
dels transsexuals així com garantir el seu tracte digne.

Per tot això, el grup parlamentari sotasignat presenta la
següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a:

1. Dictar les disposicions necessàries per adoptar un
protocol que serveixi el sistema sanitari català per abor-
dar amb eficàcia i coherència el procés de reassignació
de gènere.

El protocol hauria de seguir les següents directius que
tot seguit es detallen:

– Període de verificació i diagnòstic.

– Preparació psíquica i social.

– Teràpia hormonal.

– Cirurgia de Reassignació Sexual (Genital i Pectoral)
i estètica.

– Regulació de les situacions alienes al protocol.

– Regulació de l’acreditació de professionals capacitats
i dels Centres especialitzats en processos transexua-
litzadors.

– Establiment de les garanties necessàries per protegir
i fer prevaler l’interès superior del menor.

– El control sanitari dels/de les transsexuals a llarg ter-
mini.

– El perllongament de la teràpia hormonal, així com el
recolzament psíquic i social, una vegada acabat el procés.

2. Disposar normativament dels instruments necessaris
per tal que:

– els transsexuals als quals no se’ls hagi reconegut le-
galment el canvi de sexe, siguin ingressats en els Cen-
tres de compliment o preventiu que correspongui el seu
sexe socialment reconegut.

– el compliment d’una condemna o la presó preventi-
va mai no puguin ser, per si mateixes, obstacles per la
continuació dels tractament transexualitzadors especi-
alment el subministrament hormonal.

3. Desenvolupar campanyes d’informació sobre els
problemes i drets dels transsexuals, així com incloure-
les dins dels programades de l’escola de Policia de
Catalunya.»

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2000

Joan Ridao i Martín, Carme Porta i Abad, Josep Huguet
i Biosca, Portaveu

Proposició no de llei sobre la creació
d’oficines d’informació i d’assessora-
ment itinerants a les zones afectades
per aiguats, incendis i altres catàstro-
fes naturals
Tram. 250-01132/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 1373 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, president; M. Dolors Nadal i
Aymerich, portaveu; Daniel Sirera i Bellés, portaveu
adjunt, i M. Dolors Montserrat i Culleré i Josep M.
Fabregat i Vidal, diputats del Grup Popular al Parla-
ment de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presente
la següent Proposició no de llei
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Les inundacions produïdes arran de les pluges que van
tenir lloc els dies 9 i 10 de juny i 23, 24 i 25 d’octubre
a diferents indrets de Catalunya, han posat de manifest
les dificultats dels ajuntaments, com a conseqüència de
la seva manca de recursos, pe atendre les demandes
veïnals d’informació, assessorament i tramitació de les
peticions de les ajudes ofertades per les diferents admi-
nistracions, per la qual cosa el Grup Popular presenta
la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
desplaçar una oficina itinerant a les zones afectades per
aiguats, incendis i altres catàstrofes naturals, en el mo-
ment en què es produeixin, per tal que el personal al
servei de la Generalitat, en dependències municipals i
amb un horari d’atenció el més ampli possible, desen-
volupi les tasques d’informació, assessorament i trami-
tació de les peticions de les ajudes ofertades per les
diferents administracions.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2000

Alberto Fernández Díaz, M. Dolors Nadal i Aymerich,
Daniel Sirera i Bellés, M. Dolors Montserrat i Culleré,
Josep M. Fabregat i Vidal

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi de viabilitat de la millora
del traçat de la carretera BP-2151, Sant
Sadurní d’Anoia - Sant Pere de Riu-
debitlles (Alt Penedès)
Tram. 250-01133/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 15379 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt, i Maria Dolors
Montserrat i Culleré, diputada del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, pre-
senten la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El govern de la Generalitat té previst properament fina-
litzar les obres de la carretera comarcal C-15 (Iguala-
da - Vilafranca del Penedès) que a hores d’ara arriba
fins a Sant Pere de Riudebitlles, amb un traçat des
d’Igualada de 23 km.

Des d’aquesta carretera, concretament des de Sant Pere
de Riudebitlles, s’accedeix per la BP-2151, als munici-
pis d’El Pla, Torrelavit i Sant Sadurní d’Anoia, així com
a l’accés recent inaugurat a l’autopista A-7 direcció
Tarragona - Lleida i Barcelona - Girona.

Tot i que aquesta carretera té un trànsit de vehicles i de
transport pesat molt important donada la seva activitat
industrial relacionada amb el cava i la indústria pape-
rera, aquest tram de gairebé 10 km. no reuneix les con-

dicions òptimes per suportar el trànsit que per aquest
tram hi circula, i al qual cal afegir el trànsit que gene-
ra la temporada de la verema d’agost a mitjans d’octu-
bre.

Per tal d’afavorir el desenvolupament socioeconòmic
de la comarca de l’Alt Penedès, i concretament de la
conca de Riu Bitlles des de Sant Pere de Riudebitlles
fins a Sant Sadurní d’Anoia, així com de facilitar l’ac-
cés d’aquests municipis abans esmentats a l’eix diago-
nal C-15:

És per aquest motiu que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
fer les gestions oportunes davant la Diputació de Bar-
celona, perquè elabori un estudi de viabilitat de la re-
paració i millora del traçat de la carretera BP-2151
(Sant Sadurní d’Anoia - Sant Pere de Riudebitlles) de
manera que es pugi fer el projecte definitiu i portar a
terme l’obra en el termini 2001-2002.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2000

Daniel Sirera i Bellés M. Dolors Montserrat i Culleré

Proposició no de llei sobre el control
dels residus hospitalaris de mercuri
Tram. 250-01134/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 15380 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Verds,
d’acord amb allò que preveu l’article 134 del Regla-
ment de la Cambra, present la següent Proposició no de
llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El sindicat CATAC-CTSC I l’ AEEC (Assemblea d’En-
titats Ecologistes de Catalunya) han elaborat un infor-
me sobre el risc per a la salut derivada de la contami-
nació per mercuri produïda pels centres hospitalaris que
diu el següent:

L’ús de termòmetres i esfingomanòmetres de mercuri
en els hospitals, tant públics com concertats, va en aug-
ment malgrat la seva manifesta toxicitat. La contamina-
ció per mercuri es produeix en el moment en què
aquests aparells es trenquen, dispersant-se el mercuri en
petites esferes pel medi hospitalari. Aquestes petites
porcions de mercuri resten retingudes a les ranures del
terra, generant vapors de mercuri, arribant a concentra-
cions ambientals pròximes als valors límits d’exposició
recomanats (0,025 mg/m3).

El principal perill d’intoxicació per mercuri en el medi
hospitalari és per inhalació dels seus vapors i afecta tant
a treballadors com a pacients i usuaris, essent més pre-
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ocupant el risc per als treballadors els quals estan expo-
sats cada dia durant tota la seva vida laboral.

La contaminació del medi ambient i, per tant, el risc per
a la Salut Pública s’origina al no aplicar un protocol de
recollida del mercuri, protocol per altra banda molt la-
boriós. Si no es recull adequadament el mercuri, amb la
neteja normal va a parar al medi ambient a través de les
aigües que es vessen al clavegueram o a la cadena de
residus sòlids per mitjà de la recollida de brosses. Les
aigües contaminades poden acabar a una depuradora i
a través d’aquesta el mercuri pot anar a parar al medi
fluvial i marí, o bé mitjançant els fangs de depuradora,
acabar contaminant els sòls agrícoles . El mercuri que
formi part de la brossa hospitalària (GRUP I) pot anar
a parar a abocadors o a les incineradores, a través de les
quals es dispersarà per l’atmosfera o formarà part de les
cendres i de les escòries.

El mercuri que vagi a parar al medi ambient pot ser
ingerit per determinats organismes vegetals i animals,
i reintroduir-se a la cadena alimentària humana amb el
consum d’aliments contaminats, essent el principal els
peixos blaus.

Els símptomes d’una intoxicació crònica degut al mer-
curi són característics. S’afecta el sistema nerviós cen-
tral, ocasionant vertigen, alteracions vasomotores, alte-
racions de la coordinació muscular, tremolors muscu-
lars i insensibilitzacions de les extremitats. S’altera
l’aparell digestiu, produint-se un augment de la saliva-
ció i l’anomenada estomatitis o gingivitis mercurial, a
més a més de pèrdua de gana, nàusees, vòmits i diarre-
es. L’aparell genito-urinari es veu afectat amb símpto-
mes com a hematúria i anúria. A nivell respiratori la
inflamació de les fosses nasals és el símptoma més ca-
racterístic. El símptoma general de l’intoxicat és una
tendència a la depressió, amb pèrdua de la son i de la
memòria, i un marcat augment de la irritabilitat.

L’informe de CATAC-CTSC junt amb l’Assemblea
d’Entitats Ecologistes de Catalunya aporta les següents
dades:

– Els hospitals públics i concertats són productors de
mercuri metàl·lic, residu classificat com a residu espe-
cial i amb índex de perillositat 3, que és el màxim se-
gons el Catàleg de Residus de Catalunya, i amb el nú-
mero de codi 060417 segons el mateix catàleg.

– El consum mitjà anual de termòmetres en alguns cen-
tres hospitalaris:

Centres hospitalaris Núm. de termòmetres = nº
de grams de mercuri

H. Verge de la Cinta de Tortosa 4.941
H. Joan XXIII de Tarragona 6.465
H. de Mataró 11.700
H. de Can Ruti 19.400
H. de la Vall d’Hebró 44.000
H. Arnau de Vilanova de Lleida 12.000
H. Josep Trueta de Girona 8.788

– Els hospitals anteriorment anomenats no estan gesti-
onant els residus de mercuri d’acord amb l’establert a
la Llei 6/1993 reguladora dels residus i al Decret 93/
1999 sobre procediments de gestió de residus.

– Segons l’avaluació feta als hospitals, seguint la me-
todologia del «Instituto nacional de Seguridad e Higi-
ene en el Trabajo» es constata que el risc per exposició
laboral al mercuri és molt alt.

– A la Guia de Gestió de Residus Químics en centres
Sanitaris elaborada pel propi Departament de Sanitat i
seguretat Social es considera la substitució dels termò-
metres i tensiòmetres per instruments electrònics o di-
gitals com l’única mesura per a minimitzar la contami-
nació de mercuri en els centres hospitalaris.

– Segons l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals, sobre Principis de l’Acció Preventiva, la pri-
mera obligació de l’empresari és evitar els riscos labo-
rals. Aquesta obligació implica la substitució dels ter-
mòmetres i tensiòmetres per instruments electrònics o
digitals com a única mesura per a evitar el risc per a la
salut.

– Països europeus com França ja han retirat els termò-
metres de mercuri del mercat i el seu ús està prohibit en
tots els hospitals francesos.

És per tot això que presentem la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

– Substituir els termòmetres i tensiòmetres de mercuri
per instruments electrònics o digitals com a única me-
sura per evitar el risc d’exposició laboral als vapors de
mercuri i evitar la seva dispersió pel medi ambient.

– Inspeccionar , per part de la Junta de Residus, aquests
centres hospitalaris en relació a la gestió dels residus i,
específicament, dels residus de mercuri.

– Crear els mecanismes de gestió i control adients per-
què els residus tòxics hospitalaris com el mercuri, tin-
guin el tractament que exigeix la llei per evitar qualse-
vol perjudici al medi ambient i a la salut pública.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2000

Bet Font i Montanyà Dolors Comas d’Argemir
Portaveu adjunta Diputada
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Proposició no de llei sobre les conces-
sions d’aigua a les minicentrals hidro-
elèctriques per a garantir el compli-
ment del cabal ecològic, especialment
pel que fa a la minicentral de Molló (Ri-
pollès)
Tram. 250-01135/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 15400 i 15442 / Admissió a tràmit: Mesa del
Parlament, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Pere Vigo i Sallent, Xavier Vendrell i Se-
gura, Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Document / proposta:Proposició no de llei

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El 23 de setembre d’enguany, tres entitats, Agrupació
de Societats de Pescadors d’Osona, Associació per a
l’Estudi i Millora dels Salmònids (AEMS-Rius amb
Vida), i Grup de Defensa del Ter, realitzaren una acti-
vitat de protesta per a denunciar el segrest del riu Ritort,
afluent del Ter, per port de la minicentral de Molló
(Ripollès).

En aquell tram, la llera del riu estava completament
seca i, en canvi, el canal de la minicentral baixava ple
d’aigua (ho testimonien unes fotografies i els articles de
la premsa publicats aquella setmana), fet que es repro-
dueix freqüentment. Aquesta minicentral pertany al
municipi de Molló, però la gestió la realitza una empre-
sa privada mitjançant una concessió del mateix ajunta-
ment.

En aquesta minicentral, doncs no es compleix sempre
el cabal de manteniment o cabal ecològic, cosa que
l’Hble. Sr. Felip Puig, Conseller de Medi Ambient, pre-
veia que faria complir (sobretot després de la sentència
del Tribunal Superior de Justícia donant plenes compe-
tències a l’Agència Catalana de l’Aigua per a regular
les concessions atorgades en base a aquest cabal ecolò-
gic). En base a aquests fets, es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a que:

1. L’Agència Catalana de l’Aigua revisi les concessions
d’aigua en els cursos fluvials atorgades a les
minicentrals hidroelèctriques en base als cabals ecolò-
gics de cada riu i realitzi un control exhaustiu per al seu
compliment i, en concret, a la minicentral de Molló
(Ripollès).

2. L’Agència Catalana de l’Aigua revisi i realitzi les
actuacions pertinents per a rescatar les concessions
d’aigua en els cursos fluvials per incompliment de les

condicions acordades, per utilització incorrecte o per
caducitat de concessió.»

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2000

Pere Vigo i Sallent, Xavier Vendrell i Segura, Josep
Bargalló Valls (Portaveu adjunt)

Proposició no de llei sobre les gesti-
ons a actuar davant el Govern de l’Es-
tat per a assegurar el futur del conreu
de l’arròs a Catalunya
Tram. 250-01136/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V), Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, Sr. Jordi Ausàs i Coll, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya, Grup Parlamentari Popular,
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Reg. 15423 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups parlamentaris sotasignants, d’acord amb allò
que preveu l’article 134 del Reglament de la Cambra,
presenten la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’arròs ocupa actualment a Catalunya unes 21.500 hec-
tàrees, emplaçades principalment en dues comarques
de Tarragona, el Baix Ebre i el Montsià, que es troben
en gran mesura especialitzades en aquest cultiu, ocu-
pant l’arròs un 82 % de la terra conreada dedicada a
conreus herbacis. A més de les terres de l’Ebre, el cul-
tiu de l’arròs s’estén també a Catalunya per una part del
Segrià, el Baix i Alt Empordà. Podem dir que l’estabi-
litat en la superfície conreada d’arròs al llarg dels dar-
rers deu anys posa de manifest el paper tradicional de
les zones productores per aquest cultiu.

A partir de 1995, com a conseqüència de la posada en
marxa de l’actual OCM, el sector de l’arròs ha patit un
greu desequilibri de mercat, que ha suposat una nota-
ble reducció en el preu percebut pel productor. Aquesta
reducció troba el seu origen en l’increment dels stocks,
principalment degut a l’augment de les exportacions,
així com a la limitació de les exportacions subvencio-
nades pels Acords del GATT (a començaments de la
campanya 1999-2000 es va arribar a emmagatzemar a
intervenció pública un 20% de la producció d’arròs de
la Unió Europea).

Amb la intenció de trobar una solució a aquest desequi-
libri, el passat dia 7 de juny el Col·legi de Comissaris de
la Unió Europea va aprovar una Proposta de Reforma de
l’OCM del sector de l’arròs, que posteriorment va ser
presentada oficialment en Consell de Ministres el passat
19 de juny. La Proposta consisteix, bàsicament, en l’eli-
minació del preu d’intervenció (preu mínim garantit), i en
la introducció al règim de cultius herbacis.
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La Comissió justifica l’eliminació de la intervenció
argumentant que els drets d’importació augmentaran a
l’aplicar-se l’Aranzel Duaner Comú. Aquest supòsit de
la Comissió parteix d’unes bases poc sòlides, ja que les
negociacions encara no han conclòs, i els països tercer
que exporten arròs a la Unió Europea difícilment ac-
ceptaran aquest augment dels aranzels, més en la pre-
visió de la nova Ronda negociadora de l’Organització
Mundial del Comerç, en què la tendència és d’una
major liberalització del comerç internacional.

A més, l’eventual augment dels aranzels tindria un
impacte limitat, ja que no afectaria el 40 % de les im-
portacions, que pertanyen a règims preferencials, i que
no es preveu que siguin modificats.

En contrapartida, l’augment de l’ajut directe com a
compensació per l’eliminació de la intervenció només
cobriria en 2 PTA/Kg una baixada del preu de l’arròs,
que podria arribar a ser de 20 PTA/Kg en un mercat
sense preu mínim garantit.

A part de l’impacte econòmic que podria suposar per
les més de tres mil famílies que viuen directament de
l’arròs a Catalunya, socialment i mediambientalment
els efectes serien molt negatius.

Per aquest motiu presenten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a establir les gestions necessàries amb el Govern
de l’Estat, perquè, durant el procés de discussió i apro-
vació de la reforma de l’OCM de l’Arròs, defensi els
principis següents:

a) Rebuig ferm de l’actual Proposta de Reforma de
l’Organtizació Comuna de Mercat de l’Arròs, presen-
tada el 7 de juny de 2000 pel Col·legi de Comissionaris
de la Unió Europea.

b) Manteniment del preu d’intervenció per a l’arròs
previst en l’actual OCM, ja que la seva eliminació con-
demnaria el futur del cultiu a Catalunya.

c) Negociació d’un eventual increment dels aranzels amb
els Països Tercers dels que s’importa arròs i, en funció
dels resultats d’aquesta negociació, elaboració per part de
la Comissió d’una nova Proposta de reforma.

d) Establiment dels sistemes de control suficients i ade-
quats per evitar irregularitats en les importacions d’ar-
ròs, concretament en el seu pas fraudulent a interven-
ció i en el Tràfic de Perfeccionament Actiu (TPA).

e) Modificació de l’actual sistema d’intervenció, per tal
de fer-lo més transparent i perquè recuperi la seva finalitat
original de regular el mercat: restringit l’accés només als
productors comunitaris i les seves cooperatives.

f) En cas d’una nova proposta de reforma per part de la
Comissió Europea, determinació de l’import de l’ajut
compensatori als productors d’arròs en quantia sufici-
ent per tal que es garanteixi el manteniment de les se-
ves rendes.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2000

Bet Font i Montanyà, del G. P. d’IC - V; Joaquim Nadal
i Farreras, del G. P. PSC - CPC; Jordi Ausàs i Coll, del

G. P. d’ERC; M. Dolors Nadal i Aymerich, del G.P.P;
Ramon Camp i Batalla del G. P. de Convergència i
Unió

Proposició no de llei sobre l’abasta-
ment d’aigua a la comarca del Solso-
nès
Tram. 250-01137/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 15437 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, portaveu, Daniel Sirera i
Bellés, portaveu adjunt, i M. Dolors Montserrat i
Culleré, Josep M. Fabregat i Vidal i Rafael Luna i
Vivas, diputats del Grup Popular al Parlament de Cata-
lunya, d’acord amb allò que disposen els articles 134 i
135 del Reglament de la Cambra, presenten la següent
Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El pantà de la Llosa del Cavall, al Solsonès, permet un
aprofitament racional de l’aigua per a la comarca pel fet
d’estar situat en una cota relativament elevada respec-
te a gran part del seu territori.

D’una banda, l’embassament de la Llosa del Cavall
proveeix d’aigua per a l’abastament de nombroses po-
blacions, bàsicament Barcelona i el seu entorn, sense
que el municipi ni la comarca on es troba ubicada
l’obra no s’hagin vist recompensats de cap manera,
com ara satisfer les demandes perquè es redactin pro-
jectes per a l’obtenció de cabals a l’embassament de la
Llosa de Cavall.

Donat que la comarca del Solsonès suporta la servitud
de tenir al seu territori dos embassaments, cal que dis-
posi d’aigua suficient per a satisfer les seves necessitats,
tot i que hi ha alguns municipis que pateixen dèficit
d’abastament d’aigua, motiu pel qual el Grup Popular
presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Elaborar un estudi, en el termini més breu possible,
que permeti establir les necessitats d’abastament d’ai-
gua de la comarca del Solsonès.

2. Una vegada conegudes les conclusions de l’esmen-
tat estudi, endegar les accions necessàries per atorgar
els cabals d’aigua del Pantà de la Llosa de Cavall rei-
vindicats per totes les institucions del Solsonès, per tal
de cobrir totes les necessitats d’aigua de la comarca.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2000

M. Dolors Nadal i Aymerich, Daniel Sirera i Bellés, M.
Dolors Montserrat i Culleré, Josep M. Fabregat i Vidal,
Rafael Luna i Vivas
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Proposició no de llei sobre el soterra-
ment de les vies fèrries dels Ferrocar-
rils de la Generalitat a Pallejà (Baix Llo-
bregat)
Tram. 250-01138/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 15443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Xavier Vendrell i Segura, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya.

Document / proposta:Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El nucli urbà de Pallejà, situat a l’est del municipi del
mateix nom, al Baix Llobregat, és travessat de nord a
sud per les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya, fet que ha condicionat la vida del poble per
la seva agressió urbanística com a barrera i el seu im-
pacte social i ambiental derivat evident.

Per aquesta raó es constituí, el 1997, la Coordinadora
Prosoterrament del Tren de Pallejà, que es fixà, com diu
el seu nom, l’objectiu d’aconseguir el soterrament de la
via fèrria dins el municipi de Pallejà, alertats especial-
ment pel projecte de desdoblament de la via i l’aug-
ment de freqüència del pas de combois per tal d’esde-
venir el Metro del Baix Llobregat.

En aquest sentit, el Director de Ports i Transports de la
Generalitat, Sr. Enric Ticó, anuncià el compromís del
Govern de soterrar 760 m de via i la proposta del De-
partament d’Obres Públiques i Política Territorial de
redactar un conveni d’actuació conjunta amb el minis-
teri espanyol de foment per tal d’assolir el soterrament
de la via en tot el nucli urbà de Pallejà (al voltant dels
2 Km).

També, recentment, el Ple de l’Ajuntament de Pallejà
aprovà acords en el mateix sentit.

Per tot plegat, es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Realitzar, aprovar i executar un projecte de soterra-
ment de les vies fèrries dels Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya al seu pas pel poble de Pallejà i si es
considera oportú en tot el municipi 2 Km

2. Establir coordinació de treball i informació amb la
Coordinadora Prosoterrament del Tren i l’Ajuntament
de Pallejà per concretar les necessitats del projecte es-
mentat en el punt 1 d’aquest text.

3. Destinar, amb càrrec dels pressupostos del 2000 i
2001 de la Generalitat de Catalunya, la partida econò-

mica derivada de les accions exposades en els anteriors
punts d’aquest escrit.»

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2000

Xavier Vendrell i Segura Josep Bargalló Valls

Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la urbanit-
zació dels llits dels rius i les zones
inundables
Tram. 250-01139/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 15446 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Verds,
d’acord amb allò que preveu l’article 134 del Regla-
ment de la Cambra, present la següent Proposició no de
llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les recents inundacions produïdes al sud de Catalunya
han tingut unes conseqüències tràgiques amb pèrdues
de vides humanes i afectacions a béns privats i públics.
Aquesta és una situació típica d’un clima mediterrani
que porta pluges torrencials que omplen les lleres se-
ques de forma virulenta.

Aquesta situació es veu agreujada pel fet que les lleres
dels rius, rieres i torrents són ocupades per tot tipus
d’urbanitzacions (legals i il·legals), per infrastructures
que dificulten la lliure circulació de les avingudes, per
cases i fàbriques construïdes sobre zones inundables
(fins i tot a la mateixa llera), etc... Per altra banda,
aquestes lleres són utilitzades sovint com a vials ur-
bans, camins de connexió rural o passos sense pont.

És per aquesta raó que presentem la següent

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Elaborar una llei que prohibeixi la urbanització de
les zones inundables i zones de risc, establint respon-
sabilitats penals pels que no compleixin o vulnerin
aquesta legislació.

2. Fer un estudi exhaustiu de tots els rius, rieres i tor-
rents en els quals es detectin els punts de risc i, elabo-
rar un Mapa de Riscos per ocupació indeguda de les
lleres i de les zones inundables.

3. Fer un Pla d’Actuacions per a prevenció de riscos
d’acord amb el mapa esmentat en el punt 2 que inclo-
gui mesures d’alerta i prevenció, fins que no es puguin
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realitzar les actuacions previstes, i terminis per acabar
amb els punts negres de Catalunya.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2000

Bet Font i Montanyà

Portaveu adjunta

Proposició no de llei sobre l’emissió
de continguts violents en la programa-
ció televisiva
Tram. 250-01140/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 15454 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Nadal i Aymerich, portaveu, i Ricard Fernández
Deu, diputat 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.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Cada cop és més freqüent a Televisió de Catalunya, i
concretament a TV3, l’emissió en horari susceptible
d’una àmplia audiència infantil i juvenil de continguts
cinematogràfics que mostren, de manera explícita, es-
cenes d’un alt contingut de violència.

Donat que aquesta presència, inconvenient per a la cor-
recta formació dels nostres infants i joves, s’ha inten-
sificat darrerament, com ho fan palès documentals in-
formes que situen els programes generalistes de Tele-
visió de Catalunya al capdamunt de la classificació de
televisions pel que fa a la difusió d’escenes violentes,
el Grup Popular considera del tot necessari formular la
següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta la Corporació Catala-
na de Radio i Televisió a prendre les mesures necessà-
ries per tal de limitar al màxim l’emissió de continguts
que incloguin escenes de violència explícita en horaris
susceptibles d’una àmplia audiència infantil i juvenil.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2000

Dolors Nadal i Aymerich Ricard Fernández Deu

Proposició no de llei sobre la cobertu-
ra telefònica convencional a l’Alt
Urgell
Tram. 250-01141/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 15455 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt, i Ricard
Fernández Deu, diputat, conjuntament i en representa-
ció del Grup Parlamentari Popular, d’acord amb allò
que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

De forma reiterada, els veïns de les comarques de l’Alt
Urgell han manifestat la seva preocupació per la defi-
cient cobertura telefònica que pateixen.

Des de fa sis anys, la xarxa telefònica convencional ha
estat substituïda en diversos municipis de l’esmentada
comarca per un sistema de comunicació sense fils que,
a més de presentar molts considerables deficiències i de
veure condicionat el seu funcionament fins i tot als
agents climàtics, impossibilita de manera absoluta l’ac-
cés dels usuaris a Internet o fins i tot a la utilització
d’un simple aparell de transmissió per faxímil.

Donat el greuge comparatiu que això suposa respecte
a la resta del territori i la necessitat de resoldre defini-
tivament aquestes mancances, el Grup Popular presenta
la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
prendre les mesures necessàries per tal que, amb la
màxima urgència, sigui restituïda a la totalitat de les
municipis de la comarca de l’Alt Urgell la cobertura
telefònica convencional.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2000

Daniel Sirera i Bellés Ricard Fernández Deu

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre la planifica-
ció de l’extracció d’àrids del riu Ter,
entre Sant Joan de Mollet (Gironès) i
Verges (Baix Empordà)
Tram. 250-01142/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 15461 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

El grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Verds,
d’acord amb allò que es preveu als articles 134 i 135
del Reglament de la Cambra, presenta la següent Pro-
posició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A la conca mitja del riu Ter, en la zona compresa entre
Sant Joan de Mollet - Flaçà - Sant Jordi Desvalls - Co-
lomers - Verges s’ubiquen 97 extraccions d’àrids legals,
de les quals algunes encara estan en procés de legalit-
zació, i 6 extraccions il·legals. L’impacte d’aquesta ac-
tivitat s’estén per sobre de 145 hectàrees de superfície
fluvial. A banda de les conseqüències directes sobre els
ecosistemes, prestant especial atenció a la destrucció
d’extenses àrees de bosc de ribera, hi ha tota l’alteració
sobre la dinàmica fluvial, és a dir de les funcions hidro-
lògiques dels aqüífers. Les excavacions que s’efectuen
habitualment arriben més avall de la profunditat on es
troba l’aqüífer. Aquesta acció modifica la permeabili-
tat del terreny i redueix la capacitat d’absorció que té
l’aqüífer.

La situació administrativa actual respecte d’aquest sec-
tor és d’una gran dispersió de competències: la Direc-
ció General de Mines (extremadament permissiva alho-
ra d’autoritzar noves extraccions) es responsabilitza
d’aquelles situades en sòl privat, i l’Agència Catalana
de l’Aigua del Departament de Medi Ambient, és res-
ponsable d’aquelles que es troben en la zona de domi-
ni públic. Quant a la vigilància, la Direcció General de
Mines només controla les condicions tècniques i de
seguretat, mentre que correspon a l’Agència Catalana
de l’Aigua vetllar pels requisits ambientals. El resultat
es que es concedeixen sempre totes les extraccions sol·-
licitades, simplement condicionades a algunes mesures
de seguretat i de restauració que sovint s’incompleixen.
Aquesta alta permissivitat unida a la manca de control
i vigilància per part de Medi Ambient fa que les empre-
ses del sector moltes vegades ni tant sols sol·licitin au-
torització d’explotació o bé la sol·liciten una vegada
començada o quasi finalitzada l’explotació o arrel d’al-
guna denúncia, com ha estat el cas de les extraccions
denunciades per l’Associació de Naturalistes de Giro-
na.

Els àrids extrets sense cap altra restricció que la norma-
tiva legal, constitueixen avui en dia un recurs esgotable,
ja que són codolars aportats pel riu en moments de
grans avingudes que avui no es produeixen a causa de

la regulació del riu amb embassaments. L’Associació
de Naturalistes de Girona ha estimat que de seguir el
ritme actual d’extracció el curs mig del riu Ter queda-
rà sense àrids abans de 50 anys. Independentment de la
certesa de la previsió, el que és innegable és que un dia
o l’altre els àrids s’acabaran –amb l’impacte econòmic
que això suposarà pel sector de la construcció- a menys
que es comencin a aplicar les alternatives existents. Es
tracta de la seva substitució pels subproductes provi-
nents d’enderrocs. Les runes degudament classificades
i tractades poden ser emprades altra cop en la construc-
ció.

És imprescindible una planificació amb criteris ambi-
entals que, a diferència de l’actual, deixi de considerar
els àrids com un recurs il·limitat i s’atengui a la realitat
de la situació actual. D’entrada cal replantejar el ritme
d’extracció actual. A Catalunya s’extreuen 40 milions
de tones per any, xifra que es situa al voltant de 7 tones
per habitant cada any. Aquest és l’impacte sobre el
medi ambient de cadascú només pel que fa al consum
d’àrids. Un consum que les generacions poden veure
reduït a zero si es continua a aquest ritme.

La planificació també es necessària perquè cada vega-
da cal cercar nous i més rebuscats llocs d’on extreure
els àrids. Com qualsevol recurs mineral els àrids es lo-
calitzen allà on la natura els ha col·locat per tant la in-
dústria explotadora s’ha d’instal·lar sobre el terreny on
es troben. Però no tots els llocs on hi ha àrids pot
ubicar-se una indústria. Existeixen altres paràmetres
com el valor natural o paisatgístic d’una zona que cal
tenir en compte. Les extraccions afecten de manera
greu l’hàbitat natural de moltes espècies que viuen a
l’entorn del riu. La desaparició d’aquests hàbitats con-
dueix inevitablement a la desaparició de les espècies i
no només al lloc de l’extracció sinó que l’afectació pot
provocar-se per un ampli tram del riu. Fet que redueix
considerablement la capacitat d’autodepuració natural
de les aigües que té el riu.

És per tot això que presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Decretar una moratòria en l’extracció d’àrids del
curs mig del riu Ter entre St. Joan de Mollet i Verges
fins que estigui ultimada una planificació d’aquestes
activitats en la zona.

 2. Unificar les competències sobre les extraccions en
zones al·luvials sota el control de l’Agència Catalana de
l’Aigua.

3. Realitzar una planificació hidràulica del curs mig del
riu Ter amb criteris ambientals pels propers 10 anys,
que doni resposta a la necessària preservació del bosc
de ribera, a una correcta regulació de cabals, a la regu-
lació de les zones extractives i al control dels aboca-
ments en lleres públiques.

4. Endegar un programa de reciclatge de runes en el
sector de la construcció que fomenti l’ús d’aquests sub-
productes en tots aquells usos que ho permeti.

5. Instaurar una ecotaxa a les extraccions d’àrids des-
tinada al manteniment incentivar l’ús de subproductes
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i que permeti finançar les actuacions dels plans esmen-
tats als punts 3 i 4.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2000

Bet Font i Montanyà  Joan Boada i Masoliver
Portaveu adjunta Portaveu

3.10.30. DEBATS GENERALS

Debat general sobre la gestió i el mo-
del de la formació ocupacional a Cata-
lunya
Tram 255-00005/06

Pròrroga del termini de presentació de
propostes de resolució

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 15525).

Pròrroga: 30 minuts.

Finiment del termini: 17.11.2000; 12:00 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 17.11.2000.

Propostes de resolució presentades pels
grups parlamentaris
Reg. 15505, 15506, 15507, 15517- 15524 -
15527 - 15529 i 15518 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 17.11.2000

I. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES

PEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR (REG. 15505)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Popular al Parlament de Catalunya, d’acord
amb allò que preveu l’article 124 del Reglament de la
Cambra, presenta les següents Propostes de resolució
subsegüents al Debat sobre la gestió i el model de la
formació ocupacional a Catalunya (NT 255-00005/06).

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 1

Atesos els informes del Departament de Treball i de la
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, el
Parlament de Catalunya constata i lamenta les irregula-
ritats detectades en la gestió i execució d’alguns pro-
grames de formació professional ocupacional, i en con-
seqüència insta el Govern a revisar i optimitzar els
mecanismes de control dels esmentats cursos per tal
d’evitar les anomalies que es poguessin produir en el
futur.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 2

El Parlament de Catalunya, ateses les irregularitats que
s’han produït en la gestió dels fons de formació profes-

sional ocupacional, insta el Consell Executiu a prendre
les mesures que permetin la depuració de les responsa-
bilitats corresponents. Amb aquesta finalitat, insta el
Consell Executiu a que iniciï els expedients disciplina-
ris o els cessaments que calguin.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 3

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
impulsar totes aquelles mesures que garanteixin la
transparència de la gestió dels fons de formació profes-
sional ocupacional ja concedits i garantir la claredat en
la gestió dels fons de formació professional ocupacio-
nal que hagin gestionat empreses, institucions o ajun-
taments, així com impulsar, si cal, els informes addici-
onals corresponents a la Intervenció General i a la Sin-
dicatura de Comptes.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 4

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
donar trasllat, tant a la Sindicatura de Comptes com a
la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya,
i també denunciar judicialment totes aquelles presump-
tes irregularitats que es coneguin d’empreses, institu-
cions o ajuntaments en relació amb els fons de forma-
ció professional ocupacional, que siguin susceptibles
de ser considerades fraudulentes, trametent al Parla-
ment de Catalunya, de manera immediata, tota la infor-
mació de què disposin.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 5

El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat que
la Sindicatura de Comptes elabori i lliure d’immediat
l’informe de fiscalització, sol·licitat l’any 1998, de for-
ma prioritària.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 6

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
revocar de forma immediata els fons econòmics que
han estat sobreexcedits en la gestió de la formació pro-
fessional ocupacional, com es desprèn dels quatre in-
formes de la Intervenció General presentats en aquest
Parlament, de les empreses o centres CEIPSA,
ANDSA, TEOSA i la Cooperativa Keler, que puja 65
milions de pessetes, i si calgués el seu rescabalament
per via judicial.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 7

El Parlament de Catalunya manifesta la conveniència
que totes les formacions amb representació parlamen-
tària posin a disposició de la Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya, de la Sindicatura de Comp-
tes i, si s’escau, de la Fiscalia, tota aquella informació
que tingui a l’abast relativa a presumptes infraccions
irregularitats en la gestió dels fons de formació profes-
sional ocupacional i qualsevol altra presumpta actuació
administrativa irregular o constitutiva de delicte.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 8

El Parlament de Catalunya exhorta a la Sindicatura de
Comptes a vetllar perquè, en totes les instàncies de
Govern de la Generalitat de Catalunya es mantinguin,
i si cal es millorin, les mesures de control per tal de
garantir la transparència en la gestió.
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 9

[...]

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 10

El Parlament de Catalunya insta la constitució d’un
grup de treball, amb presència dels partits polítics amb
representació parlamentària, de seguiment i d’estudi
d’aplicació dels fons ocupacionals a Catalunya, que
analitzi la correspondència dels acords que prenguin els
interlocutors socials patronals i sindicals, representants
dels ens locals i Govern de la Generalitat, és a dir, els
membres que integren el consell de direcció dels servei
públic d’ocupació de Catalunya. Així mateix, formuli
les propostes que se’n derivin de l’esmentat seguiment
i control.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 11

El Parlament de Catalunya insta el Departament de Tre-
ball a establir un programa d’avaluació externa, de ca-
ràcter anual, dels resultats obtinguts en l’aplicació de
les diferents polítiques ocupacionals, i la seva corres-
pondència amb els objectius proposats.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 12

El Parlament de Catalunya insta el Departament de Tre-
ball a impulsar, en l’àmbit de la formació professional
ocupacional i contínua, un programa d’assoliment de la
qualitat en tots els centres de formació. Aquest progra-
ma es desenvoluparà en col·laboració amb el Centre
Català de la Qualitat (CCQ) i orientarà i donarà suport
a tots els centres en l’assoliment d’uns estàndards de
qualitat. En un termini de tres anys s’hauran d’acredi-
tar la totalitat dels centres gestors de formació profes-
sional ocupacional.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 13

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
impulsar decididament la creació immediata de l’Ob-
servatori del Mercat de Treball.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2000.

M. Dolors Nadal i Aymerich

II. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES

PELS GRUPS PARLAMENTARIS SOCIALISTES - CIUTADANS

PEL CANVI, D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

I D’INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS (REG. 15506)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialistes – Ciutadans pel Canvi, Josep Huguet i
Biosca, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya i Joan Boada i Masoliver,
portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya – Verds, fent ús d’allò que es preveu a l’article
124.1 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents Propostes de Resolució subsegüents al Debat

General sobre la gestió i el model de la formació ocu-
pacional a Catalunya (núm. tramitació 255-00005/06).

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2000

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del G. P. Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi; Josep Huguet i Biosca, por-
taveu del G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya;
Joan Boada i Masoliver, portaveu del G. P. d’Iniciativa
per Catalunya - Verds

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 1

El Parlament de Catalunya reprova el Consell Executiu
en relació amb la seva política de formació ocupacio-
nal, perquè:

– S’ha desacreditat la imatge de Catalunya davant de
l’Administració Europea fruit del seguit de possibles
irregularitats i fraus que s’han produït i dels que ha tin-
gut coneixement.

– No s’ha realitzat una distribució adequada dels recur-
sos públics per donar resposta als drets i les necessitats
de les persones aturades i les empreses de Catalunya.

– No s’ha realitzat un control eficient i suficient de la
gestió dels recursos que provenen del Fons Social Eu-
ropeu durant els darrers anys.

– S’ha negat a obrir un procés de transparència que,
mitjançant les formes més idònies d’investigació, cla-
rifiqui la situació i les responsabilitats polítiques que
se’n derivin.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 2

El Parlament acorda crear una ponència conjunta per a
l’elaboració del Projecte de llei de creació del Servei
Català d’Ocupació com a organisme públic de l’Admi-
nistració pública de la Generalitat de Catalunya, dotat
de personalitat jurídica pròpia.

Aquest organisme exercirà les funcions de direcció de
les polítiques d’ocupació, i dintre d’ella la formació
ocupacional. Tindrà una estructura descentralitzada en
la gestió i participada en la definició, la programació i
la gestió per part de les administracions locals, els
agents econòmics, socials i de l’economia socials de
Catalunya. Aquest organisme basarà la seva actuació en
els següents principis rectors: Igualtat d’oportunitats i
d’accés a l’ocupació, solidaritat, equitat i universalitat.

Les seves finalitats seran: la promoció de l’ocupació, la
prevenció i reducció de la desocupació, la protecció de
la desocupació, la millora de l’ocupabilitat de les per-
sones en atur, la transparència del mercat de treball, la
protecció del dret de les persones aturades per trobar
feina dins i fora del territori de Catalunya.
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III. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES

PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES - CIUTADANS

PEL CANVI I GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA

PER CATALUNYA - VERDS (REG. 15507)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialistes – Ciutadans pel Canvi i Joan Boada i
Masoliver, portaveu del Grup parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya – Verds, fent ús d’allò que es preveu a
l’article 124.1 del Reglament del Parlament, presenten les
següents Propostes de Resolució subsegüents al Debat
General sobre la gestió i el model de la formació ocupa-
cional a Catalunya (núm. tramitació 255-00005/06).

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2000

Joaquim Nadal i Farreras Joan Boada i Masoliver

Portaveu GSOC-CPC Portaveu GP d’IC-V

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

«El Parlament insta el Consell Executiu a:

Elaborar de forma consensuada amb els agents econò-
mics, socials i de l’economia social a elaborar el Pla
d’Ocupació de Catalunya. Aquest pla és l’element cen-
tral d’ordenació, de planificació i de coordinació de la
política d’ocupació en l’àmbit de les competències de
la Generalitat. Ha d’ésser el resultat d’un procés d’anà-
lisi i de prospectiva basada en les dades del Observatori
del Mercat de Treball.

El Pla d’Ocupació de Catalunya contemplarà:

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

2. La durada, que serà el període 2001-2003, contem-
plarà una concreció quantificada i periodificada dels
objectius i dels programes.

3. La potenciació i integració dels Acords Territorials
per l’Ocupació subscrits en els diferents àmbits territo-
rials per les administracions locals i els representants de
les administracions locals, els agents socials i econò-
mics. Aquest acords territorials contindran els objectius
i els programes específics que suposin l’aplicació dels
objectius generals del Pla dins del seu àmbit.

4. Els instruments i mitjans per assegurar l’assoliment
dels seus objectius. El Pla Es nodrirà dels recursos eco-
nòmics destinats a finançar les polítiques ocupacionals,
concretant les diferents fonts del seu finançament (pres-
supostos de la Generalitat, transferències de l’Adminis-
tració central de l’Estat i Fons Europeus).

5. Els mecanismes per a la seva avaluació, seguiment i
revisió.»

IV. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES

PEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA (REG. 15517, 15524, 15527 I 15529)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació de propostes de resolució subsegüents al
debat sobre la gestió i el model de la formació ocupa-
cional a Catalunya. (tram. 255-00005/06).

Presentació: Josep Huguet i Biosca, Portaveu, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 1

«1. Mesures de regeneració i control del sistema de
formació ocupacional

a) El Parlament de Catalunya expressa la seva voluntat
que a través de les fórmules reglamentàries oportunes,
s’estableixi la investigació parlamentària sobre els
mecanismes pels quals es poden cometre presump-
tament fraus en l’ús dels recursos de les administra-
cions a Catalunya i, es proposin mesures correctores.

b) El Parlament de Catalunya expressa la seva voluntat
de dotar d’un pressupost especial la Sindicatura de
Comptes per realitzar els seus informes sobre l’ús dels
fons ocupacionals.

c) El Parlament de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat a:

1) Realitzar una auditoria, mitjançant la Intervenció
General de la Generalitat, de les programacions rebu-
des pels centres dels que s’han fet públiques presump-
tes irregularitats en els exercicis 1994, 1995, 1996,
1997, 1998, vinculats presumptament a finançament
irregular de partits polítics.

2) Portar davant de la Fiscalia els casos de presumptes
irregularitats i reclamar el retorn de les despeses no
justificables de les empreses afectades per irregularitats.

3) Excloure cautelarment dels cens d’entitats col·-
laboradores a aquells en els que s’hagin denunciat irre-
gularitats.

4) Revocar automàticament l’import que resulti segons
l’abast de les irregularitats dels procediments informa-
tius.

5) Iniciar les accions que puguin correspondre per ga-
rantir, adequadament, la protecció dels interessos finan-
cers de les administracions que han cofinançat les ac-
cions formatives atorgades.

6) No autoritzar la compra de cursos per part dels cen-
tres formadors, mentre sigui vigent l’actual model de
Formació Ocupacional.

7) Promoure un concurs per una avaluació externa al
sistema de la formació ocupacional a Catalunya.»

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 2

«2. Mesures urgents de canvis en l’actual model de for-
mació ocupacional

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a:
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Garantir, mentre sigui vigent l’actual model de forma-
ció ocupacional, el compliment de les recomanacions
de la Intervenció General :

1) Evitar la prospecció de l’oferta de formació mal feta,
que no correspongui a necessitats formatives demostra-
des.

2) Evitar la confusió en la publicitat i en l’homologa-
ció dels centres.

3) Fer coherents els programes, temporalitzacions i jus-
tificacions per poder fer un bon seguiment; tenir cura
en la selecció dels experts.

4) Demandar la justificació d’hores no justificades.

5) Impedir irregularitats en les targes de l’OTG que no
permeten conèixer si es compleixen els requisits per fer
el curs.

6) Evitar irregularitats en els fulls de signatures per
assistència. Sistemes no fiables de control.

7) Evitar desviacions de les justificacions en relació als
pressupostos inicials. Prohibir la facturació intercentres
i l’abús de facturació de conceptes no elegibles.

8) Implementar un sistema de control de les justifica-
cions adequat al volum de les subvencions gestiona-
des.»

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 3

«3. Criteris per un nou model de formació ocupacional
a Catalunya

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a:

Incorporar com a criteris del nou model de formació
ocupacional:

1) L’establiment d’un període de dos anys per a que els
Centres apliquin els criteris europeus de qualitat de la
European Fundation for Quality Management (EFQM).

2) Distinció entre aquells aturats amb possibilitats i
aquells amb dificultats d’inserció.

3) Potenciació dels centres de Formació professional
reglada com a centres de formació ocupacional per a
cobrir la demanda directa de les empreses amb sistemes
flexibles de contractació del professorat en funció de la
programació variable de cursos. Aquests centres tindran
en aquest àmbit un Consell de gestió format per Gene-
ralitat, ajuntaments, sindicats i patronals. Alguns d’a-
quests centres s’especialitzaran sectorialment i tindran
connexió amb la patronal del sector. D’altres tindran
una funció més transversal i territorial.

4) La garantia en l’oferta de formació als sectors amb
dificultats d’inserció per part d’entitats sense afany de
lucre orientada a ocupació en tasques comunitàries,
nous jaciments d’ocupació o llocs de treball poc qua-
lificats.

5) La garantia que l’oferta de formació ocupacional
correspondrà a les empreses industrials privades del
sector de l’economia social, de les administracions i
també del sector agrari, ramader i forestal.

6) La creació d’una Comissió per la coordinació de les
accions de formació ocupacional amb representants de
les Conselleries de Treball, Indústria, Comerç i turisme,
Ensenyament i Diputacions.

7) La promoció de la integració tres sistemes de forma-
ció professional: reglada, ocupacional i continuada.

8) L’establiment de la Fundació catalana de la Forma-
ció Continuada, on, mentre no es recuperin les compe-
tències sobre els fons del FORCEM, les patronals i sin-
dicats catalans es comprometin a vehicular-hi els recur-
sos procedents d’aquest organisme estatal.

9) Establiment d’un sistema fiable de formació i avalu-
ació del professorat de formació ocupacional.

10) Establiment d’un model català de certificacions
professionals.

11) Separació clara per part de sindicats i patronals de
les funcions d’organismes amb potestat de control so-
bre el sistema de formació ocupacional i, centres que
imparteixen formació.

12) Establiment de convenis entre Generalitat i centres
formadors que simplifiquin el procés d’obtenció de
subvencions, amb criteris clars, flexibilitat i control
públic posterior.»

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2000

Josep Huguet i Biosca
Portaveu

V. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES

PEL GRUP PARLAMENTARI DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ

(REG. 15518)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ramon Camp i Batalla, Portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa
l’article 124 del Reglament del Parlament, presenta les
següents Propostes de Resolució subsegüents al Debat
sobre la gestió i el model de la formació ocupacional a
Catalunya, (tram. 255-00005/06).

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2000.

Ramon Camp i Batalla
Portaveu del Grup Parlamentari

de Convergència i Unió

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 1

«El Parlament de Catalunya , un cop conegudes les in-
formacions facilitades pel Govern de la Generalitat de
Catalunya, constata que s’han produït determinades
irregularitats administratives i disfuncions en l’aplica-
ció de determinades actuacions ocupacionals i que en
conseqüència s’han posat en marxa les mesures i me-
canismes de control necessaris per tal d’evitar que
aquestes anomalies o d’altres es puguin produir en el
futur.»
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 2

[...]

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 3

L’efectivitat de la formació ocupacional i contínua rau
en, a més a més de la seva adequació a les necessitats
del mercat laboral, en la seva qualitat, entesa en un sen-
tit ampli, així com en el prestigi dels centres que l’im-
parteixen. És per això que:

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a imple-
mentar en l’àmbit de la formació professional ocupaci-
onal i de la formació continua, un programa de quali-
tat total en tots els centres de formació inscrits en el
cens d’entitats col·laboradores del departament de tre-
ball.

Aquest programa es desenvoluparà en col·laboració
amb el Centre Català de la Qualitat i assessorarà a tots
els centres col·laboradors en l’assoliment de uns estàn-
dards de qualitat.

Tots els centres homologats hauran d’acreditar l’asso-
liment d’aquests nivells de qualitat.»

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 4

La determinació de les necessitats formatives de caràc-
ter ocupacional o contínua precisa d’instruments que
assegurin el màxim possible la seva adaptació a les
necessitats de cada territori, sector econòmic i planifi-
cació estratègica general, per tal de preveure amb ante-
lació i eficàcia la demanda del mercat de treball i garan-
tir la competitivitat del nostre país. És per això que:

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a impulsar decididament i esmerçar els recursos de
coordinació per tal que l’explotació de l’Observatori
del Mercat de Treball compti amb tots els elements
d’informació econòmica i de planificació de polítiques
públiques dels diferents Departaments de la Generali-
tat de Catalunya, de l’Administració Local, i de les Ins-
titucions Públiques o Privades.»

Propostes transaccionals presentades
pels grups parlamentaris
Reg. 15528 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

PROPOSTA TRANSACCIONAL PRESENTADA

PEL GRUP PARLAMENTARI DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ I GRUP PARLAMENTARI POPULAR

(REG. 15528)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El grup parlamentari de CiU i el grup parlamentari del
PPC, en relació a les propostes de resolució núm. 2 i la 9
respectivament, manifesten la seva voluntat que s’enten-
guin transaccionades als efectes de les prescripcions re-
glamentàries, quant a la creació de ponències conjuntes.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONAL ENTRE LA NÚM.
2 DE CIU I LA NÚM. 9 DEL PPC

El Parlament de Catalunya acorda la creació d’una po-
nència conjunta integrada per tots els grups de la cam-
bra que elabori la Proposició de llei del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya, incorporant com a document de
treball d’aquesta ponència el Projecte de llei que té en
tràmit de preparació el Govern en relació a l’esmenta-
da temàtica, i si s’escau, els documents que els grups
considerin oportú acompanyar.

El treball d’aquesta ponència conjunta ha de significar
l’inici d’una nova etapa en tot allò que fa referència a
la planificació, direcció i execució de les polítiques
actives d’ocupació a Catalunya, així com el model de
gestió i control dels fons ocupacionals.

El nou Servei Català d’Ocupació que quedarà regulat
per aquesta Llei, tindrà com a principis rectors neces-
sàriament els següents:

– Igualtat d’oportunitats d’accés a les accions i serveis
ocupacionals.

– Solidaritat social, en el sentit de la discriminació po-
sitiva a favor dels col·lectius amb especials dificultats
d’inserció.

– Complementarietat i coordinació de totes les actuaci-
ons ocupacionals.

– Participació dels agents econòmics i socials, i de
l’Administració local.

– Reequilibri territorial en el sentit de la discriminació
positiva envers les zones geogràfiques amb menys in-
fraestructures productives i formatives.

– Gratuïtat de totes les accions ocupacionals.

– Qualitat, en el sentit d’avaluació i millora permanent
dels serveis i programes ocupacionals.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2000

Ramon Camp i Batalla M. Dolors Nadal i Aymerich
CiU GP
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3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLU-
CIÓ D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GE-
NERALS

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de
llei per a garantir la presència de Cata-
lunya a les institucions comunitàries
Tram. 270-00032/06

Ponència per a elaborar la Proposta

COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA SOBRE LA UNIÓ

EUROPEA I D’ACTUACIONS EXTERIORS, COOPERACIÓ I

SOLIDARITAT

La Comissió Permanent de Legislatura sobre la Unió
Europea i d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solida-
ritat, en sessió tinguda el dia 7 de novembre de 2000,
d’acord amb els articles 140.1 i concordants del Regla-
ment, ha nomenat la Ponència conjunta per a elaborar
l’Informe sobre la Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei per a garantir la presència de
Catalunya a les institucions comunitàries, que resta
constituïda pels membres següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Jaume Camps i Rovira

Grup Parlamentari Socialistes – Ciutadans pel Canvi:

Josep Casajuana i Pladellorens

Marc López i Plana

Grup Parlamentari Popular:

Francesc Vendrell i Bayona

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya:

Jordi Ausàs i Coll

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

Rafael Ribó i Massó

Palau del Parlament, 7 de novembre

El secretari El president de la Comissió
Jordi Ausàs i Coll  Joan Maria Pujals i Vallvé

3.15 MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

Moció subsegüent a la Interpel·lació al
Consell Executiu sobre política univer-
sitària, amb especial referència a la
recerca
Tram. 302-00051/06

Esmenes presentades
Reg. 15172 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 15172)

A LA MESA DEL PARLAMENT

 Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup parla-
mentari 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 Execu-
tiu sobre la política universitària amb especial referèn-
cia a la recerca (tram. 302-00051/06)

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

De modificació del punt 4 de la Moció. Nova redacció:

«4. El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a fer les aportacions pressupostàries per als exerci-
cis 2001 a 2003, per tal de poder arribar a una despesa
total en R»D del 2,3% del PIB l’any 2003».

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

D’addició al punt 13 de la Moció:

«... de les universitats i d’altres centres públics de re-
cerca, com a marc...»

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

D’addició al punt 14 de la Moció. Afegir al final:

«... amb les universitats i altres centres públics de recer-
ca».
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4
ESMENA NÚM. 4
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

D’addició al punt 16 de la Moció. Afegir al final:

«...línies e recerca. Així mateix, se simplificarà el pro-
cediment de concessió d’ajuts, seguint els referits cri-
teris i reduint la corresponent càrrega administrativa
dels grups esmentats».

Parlament de Catalunya, 10 de novembre de 2000

Joaquim Nadal i Farreras

Moció subsegüent a la Interpel·lació al
Consell Executiu sobre la gestió de
l’aigua, amb especial referència a la
política de transvasaments
Tram. 302-00052/06

Esmenes presentades
Reg. 15173, 15268, 15286 / Admissió a tràmit:
Mesa del Parlament, 14.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 15173)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es determina a l’article 130.2 del Reglament de la Cam-
bra, presento les següents esmenes al text de la Moció
subsegüent a la Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la gestió de l’aigua, amb especial referència a la polí-
tica de transvassaments (tram. 302-00052/06).

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

De modificació del punt 1 de la Moció. Nova redacció:

«1. Rebutjar l’actual avantprojecte del Pla Hidrològic
Nacional, perquè carrega de forma injusta i abusiva
tots els transvasaments d’Espanya sobre la conca del
riu Ebre. Exigir, per tant, l’elaboració d’un altre pro-
jecte de PHN.»

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

De modificació del punt 2 de la Moció. Nova redacció:

«2. Consensuar el Pacte Català de l’Aigua per a la
resolució dels problemes hídrics de Catalunya, espe-

cialment del dèficit de les conques internes. El Pla Hi-
drològic de les Conques Internes de Catalunya s’ha de
revisar en base al contingut d’aquest Pacte Català de
l’Aigua, destinat a promoure una gestió integrada,
equitativa, de foment de l’estalvi i sostenible dels recur-
sos d’aigua de tot Catalunya, amb les mesures legisla-
tives, econòmiques i d’infraestructures necessàries per
incrementar la disponibilitat de recursos i millorar la
qualitat de l’aigua subministrada. Les mesures que
contempla el Pacte Català de l’Aigua són les següents:

– La interconnexió de les xarxes existents d’abastament
d’aigua potable per aconseguir una gestió eficient i la
creació de noves xarxes a la Catalunya Central a partir
d’una conducció directa d’aigua des de la Llosa del
Cavall per a un millor aprofitament dels seus 80 Hm3

de reserva.

– Adoptar les noves tecnologies, com la dessalació,
amb la construcció de dues plantes de tractament d’ai-
gua marina, amb una capacitat total de 80 Hm3.

– Aprofitament de la capacitat de reutilització de les
aigües depurades de les plantes en construcció, prin-
cipalment la del Prat, que sumarien 55 Hm3/any més,
per destinar-los a cabals ecològics, recs agrícoles i
jardins urbans i alliberar així part dels recursos que
ara es destinen a aquests fins.

– Connexió del ministransvasament de l’Ebre a Tarra-
gona amb la xarxa central de les conques internes, per
tal d’aprofitar tots els recursos de la concessió.

– Proposar la incorporació al Pla Hidrològic Nacional
d’aquestes mesures i de les infraestructures necessàries
per dur-les a terme en el marc de les actuacions previs-
tes a Catalunya. El PHN ha de garantir, també, els pro-
jectes de regadiu pendents a Catalunya».

3
ESMENA NÚM. 3
De supressió

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

De supressió del punt 3 de la Moció.

4
ESMENA NÚM. 4
De supressió

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

De supressió del punt 4 de la Moció.

5
ESMENA NÚM. 5
De supressió

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

De supressió del punt 5 de la Moció.
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6
ESMENA NÚM. 6
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

De supressió del punt 6 de la Moció.

7
ESMENA NÚM. 7
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

De supressió del punt 7 de la Moció.

8
ESMENA NÚM. 8
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

De supressió del punt 8 de la Moció.

9
ESMENA NÚM. 9
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

De supressió del punt 9 de la Moció.

10
ESMENA NÚM. 10
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

De supressió del punt 10 de la Moció

11
ESMENA NÚM. 11
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

De supressió del punt 11 de la Moció.

Parlament de Catalunya, 10 de novembre de 2000

Joaquim Nadal i Farreras

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 15268)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Popular al Parlament de Catalunya, d’acord
amb allò que disposa l’article 130.2 del Reglament de
la Cambra, presenta la següent esmena a la moció sub-
següent ja la interpel·lació al Consell Executiu sobre la
gestió de l’aigua, amb especial referència a la política
de transvassaments (tram. 302-00052/06).

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Popular

Del text de la Moció.

«El Parlament de Catalunya, davant la proposta del
Pla hidrològic nacional (PHN), presentada pel Govern
de l’Estat al Consell Nacional de l’Aigua:

Primer: Constata que Catalunya presenta, en una pri-
mera aproximació, un dèficit hídric estimat de 300-350
hectòmetres cúbics l’any, com a conseqüència del ba-
lanç negatiu de les seves conques internes, i que, a curt
termini, el dèficit pot ésser de 100 hectòmetres cúbics.

Segon: Insta el Govern, davant aquesta constatació, a
revisar els continguts del Pla hidrològic de les conques
internes, i a incorporar-hi mecanismes legislatius, eco-
nòmics, de preu i d’infraestructures de gestió sosteni-
ble de l’aigua que tinguin en compte, entre altres:

a) L’increment de la disponibilitat de recursos a partir
de la utilització de noves tecnologies, com ara el des-
salatge o el reaprofitament d’aigües depurades, i la
creació d’una xarxa catalana a partir de la interconne-
xió de les xarxes actuals i la creació de noves xarxes en
alta.

b) El foment de mesures d’estalvi en el consum d’aigua
per a reduir-ne la demanda, com poden ser l’estímul de
noves fórmules de reg o una política progressiva de
preus de l’aigua de consum urbà, que inclogui també
els costos ecològics en matèria de sanejament. Després
d’això i un cop coneguts els dèficits definitius i previ-
sibles, s’han de cobrir mitjançant l’aportació externa
d’un transvasament.

Tercer: Manifesta que el PHN ha d’ésser l’instrument
de planificació i el marc legal en què ha de donar-se
resposta al dèficit de les conques internes de Catalu-
nya, i també d’altres possibles conques deficitàries de
l’Estat, i que ha d’establir l’origen de qualsevol trans-
vasament.

Quart: Demana que es reelaborin els continguts de
l’actual PHN i s’hi plantegin les modificacions se-
güents:

a) La revisió del volum d’aigua a transferir des de
l’Ebre i la recerca d’opcions complementàries.

b) El garantiment de les necessitats hídriques, actuals
i futures, de Catalunya, especialment de les Terres de
l’Ebre, que assegurin els cabals necessaris per al des-
envolupament sostenible d’aquest territori, tant el ca-
bal ecològic i mediambiental com el que garanteixi les
activitats humanes i socioeconòmiques, presents i futu-
res, de les Terres de l’Ebre.

c) La incorporació de les actuacions i els recursos ne-
cessaris per a actuar contra la regressió i la
salinització del delta de l’Ebre, i també per a garantir
la qualitat de l’aigua i la regeneració de les badies i les
llacunes del delta.

d) La incorporació de la posada en marxa dels canals
Xerta-Sénia i l’Aldea-Camarles, i també l’acabament
de les obres de reg de la Terra Alta i la Ribera d’Ebre,
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perquè garanteixin les necessitats de reg, actuals i fu-
tures, del territori.

e) La incorporació, en l’annex d’inversions correspo-
nent, de l’execució de totes les infraestructures de ca-
ràcter hidràulic i mediambiental necessàries per a les
comarques de l’Ebre, de la mateixa manera que hi han
estat incorporades les de la resta de conques de l’Es-
tat.

f) El garantiment del control públic de la gestió de l’ai-
gua.

Cinquè: Recomana que el nou contingut o la nova pro-
posta del PHN cerqui el consens dels agents polítics i
socials de les Terres de l’Ebre i, en tot cas, es garanteixi
un sistema de compensacions que assegurin un desen-
volupament socioeconòmic accelerat i sostenible
d’aquelles comarques.

Sisè: Considera necessari un acord de les forces cata-
lanes, un “pacte de l’aigua”, per tal d’obrir un procés
de negociació i de consens polític, territorial i social en
el conjunt de l’Estat sobre un nou contingut o una nova
proposta del PHN.»

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2000

Daniel Sirera i Bellés

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 15286)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
bre la gestió de l’aigua, amb especial referència a la
política de transvassaments (tram. 302-00052/06)

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

Substituir el text de la Moció pel següent redactat:

«El Parlament de Catalunya, insta el Consell Executiu a:

1.) Tenint en compte que Catalunya presenta, en una
primera aproximació, un dèficit hídric estimat de 300-
350 hectòmetres cúbics l’any, com a conseqüència del
balanç negatiu de les seves conques internes, i que, a
curt termini, el dèficit pot ésser de 100 hectòmetres
cúbics, a revisar els continguts del Pla hidrològic de les
conques internes, i a incorporar-hi mecanismes legis-
latius, econòmics, de preu i d’infraestructures de ges-
tió sostenible de l’aigua que tinguin en compte, entre
altres:

a) L’increment de la disponibilitat de recursos a partir
de la utilització de noves tecnologies, com ara el des-
salatge o el reaprofitament d’aigües depurades, i la
creació d’una xarxa catalana a partir de la interconne-

xió de les xarxes actuals i la creació de noves xarxes en
alta.

b) El foment de mesures d’estalvi en el consum d’aigua
per a reduir-ne la demanda, com poden ser l’estímul de
noves fórmules de reg o una política progressiva de
preus de l’aigua de consum urbà, que inclogui també
els costos ecològics en matèria de sanejament. Després
d’això i un cop coneguts els dèficits definitius i previ-
sibles, s’han de cobrir mitjançant l’aportació externa
d’un transvasament.

2.) Manifestar que el PHN ha d’ésser l’instrument de
planificació i el marc legal en què ha de donar-se res-
posta al dèficit de les conques internes de Catalunya,
i també d’altres possibles conques deficitàries de l’Es-
tat, i que ha d’establir l’origen de qualsevol transvasa-
ment.

3.) Demanar que es reelaborin els continguts de l’ac-
tual PHN i s’hi plantegin les modificacions següents:

a) La revisió del volum d’aigua a transferir des de
l’Ebre i la recerca d’ opcions complementàries.

b) El garantiment de les necessitats hídriques, actuals
i futures, de Catalunya, especialment de les Terres de
l’Ebre, que assegurin els cabals necessaris per al des-
envolupament sostenible d’aquest territori, tant el ca-
bal ecològic i mediambiental com el que garanteixi les
activitats humanes i socioeconòmiques, presents i futu-
res, de les Terres de l’Ebre.

c) La incorporació de les actuacions i els recursos ne-
cessaris per a actuar contra la regressió i la
salinització del delta de l’Ebre, i també per a garantir
la qualitat de l’aigua i la regeneració de les badies i les
llacunes del delta.

d) La incorporació de la posada en marxa dels canals
Xerta-Sénia i l’ Aldea-Camarles, i també l’acabament
de les obres de reg de la Terra Alta i la Ribera d’Ebre,
perquè garanteixin les necessitats de reg, actuals i fu-
tures, del territori.

e) La incorporació, en l’annex d’inversions corresponent,
de l’execució de totes les infraestructures de caràcter
hidràulic i mediambiental necessàries per a les comar-
ques de l’Ebre, de la mateixa manera que hi han estat
incorporades les de la resta de conques de l’Estat.

f) El garantiment del control públic de la gestió de l’aigua.

4.) Recomanar que el nou contingut o la nova propos-
ta del PHN cerqui el consens dels agents polítics i so-
cials de les Terres de l’Ebre i, en tot cas, un sistema de
compensacions que assegurin un desenvolupament
socioeconòmic accelerat i sostenible d’aquelles comar-
ques.

5.) Considerar necessari un acord de les forces catala-
nes, un «pacte de l’ aigua», per tal d’obrir un procés de
negociació i de consens polític, territorial i social en el
conjunt de l’Estat sobre un nou contingut o una nova
proposta del PHN.»

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2000

Ramon Camp i Batalla
Portaveu
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Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política sani-
tària i més concretament pel que fa al
transport
Tram. 302-00053/06

Esmenes presentades
Reg. 15254, 15265, 15285 / Admissió a tràmit:
Mesa del Parlament, 14.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS (REG. 15254)

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 políti-
ca sanitària i més concretament pel que fa al transport
(tram. 30200053/06).

1
ESMENA NÚM. 1
De substitució
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

Del punt número 3. Nou redactat:

«3. Prendre les mesures oportunes per tal que l’1 de
gener de 2001 l’empresa pública Servei d’Emergències
Mèdiques, SA assumeixi la coordinació, mitjançant el
dispositiu de telèfon 061, dels recursos públics i privats
que realitzen transport sanitari urgent».

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

D’un nou punt entre els actuals 3 i 4.

«4. Desplegar abans de l’1 de gener de 2001 el Siste-
ma Integral de Gestió d’Emergències (112) en tot el
territori de Catalunya, perquè pugui complir la seva
tasca de coordinar en situacions d’emergència la xar-
xa sanitària, els cossos de policia, el cos de bombers,
el transport sanitari, el Servei d’Emergències Mèdi-
ques SA i el dispositiu 061».

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2000

Dolors Comas d’Argemir Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 15265)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Popular al Parlament de Catalunya, d’acord
amb allò que disposa l’article 130.2 del Reglament de
la Cambra, presenta la següent esmena a la moció sub-
següent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política sanitària (tram. 302-00053/06)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Popular

Del punt 4 del text de la Moció.

«4. Dotar pressupostàriament el Pla Bàsic de Trans-
port Sanitari, per tal de garantir l’equitat territorial del
seu finançament, amb la finalitat d’optimitzar-lo.»

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2000

Daniel Sirera i Bellés

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 15285)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
bre la política sanitària i més concretament pel que fa
al transport (tram. 302-00053/06).

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

Esmena de modificació al punt 3.

«3. Prendre les mesures oportunes per tal que el 31 de
gener de 2001...»

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2000

Ramon Camp i Batalla
Portaveu
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Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre els criteris
d’utilització i de control dels recursos
provinents del Fons social europeu
Tram. 302-00054/06

Esmenes presentades
Reg. 15197 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS (REG. 15197)

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 les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació sobre l’ús
i control dels recursos provinents del Fons Social Eu-
ropeu (FSE) (tram. 302-00054/06).

1
ESMENA NÚM. 1
De substitució
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

Al punt número 1, on diu: «...el descontrol...»

Ha de dir: «la falta de control que s’ha produït en la
gestió dels recursos que provenen del Fons Social Eu-
ropeu durant els darrers anys, que ha impedit a milers
de persones accedir al dret a la formació».

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

Al final del punt número 2.

«...aquesta administració. Tot això exigeix obrir un pro-
cés de transparència que, mitjançant les formes més
idònies d’investigació, clarifiqui la situació i les res-
ponsabilitats polítiques que comportessin.»

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

De 2 apartats més al punt número 3.

«1. Posar tots els mitjans disponibles per desbloquejar
de manera urgent els recursos del Fons Social Europeu.
En aquest sentit, es mandata a una comissió de dipu-
tats de tots els grups parlamentaris a fer gestions da-
vant les autoritats comunitàries competents per
desbloquejar els fons».

2. Reprovar el conseller de Treball que, al llarg d’un
any ha tingut una actitud d’extremada inoperància en
no aclarir el descontrol dels recursos del Fons Social
Europeu de l’etapa anterior i en negar informació ve-
raç a aquesta Cambra.»

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2000

José Luis López Bulla Joan Boada i Masoliver
Diputat Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre política hídrica
Tram. 302-00055/06

Esmenes presentades
Reg. 15174, 15267, 15287 / Admissió a tràmit:
Mesa del Parlament, 14.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 15174)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es determina a l’article 130.2 del Reglament de la Cam-
bra, presento les següents esmenes al text de la Moció
subsegüent a la Interpel·lació al Consell Executiu sobre
política hídrica (tram. 302-00055/06).

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

De modificació del punt 1 de la Moció. Nova redacció:

«1. Rebutjar l’actual avantprojecte del Pla Hidrològic
Nacional, perquè carrega de forma injusta i abusiva
tots els transvasaments d’Espanya sobre la conca del
riu Ebre. Exigir, per tant, l’elaboració d’un altre pro-
jecte de PHN.»

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

De modificació del punt 2 de la Moció. Nova redacció:

«2. Consensuar el Pacte Català de l’Aigua per a la
resolució dels problemes hídrics de Catalunya, espe-
cialment del dèficit de les conques internes. El Pla Hi-
drològic de les Conques Internes de Catalunya s’ha de
revisar en base al contingut d’aquest Pacte Català de
l’Aigua, destinat a promoure una gestió integrada,
equitativa, de foment de l’estalvi i sostenible dels recur-
sos d’aigua de tot Catalunya, amb les mesures legisla-
tives, econòmiques i d’infraestructures necessàries per
incrementar la disponibilitat de recursos i millorar la
qualitat de l’aigua subministrada. Les mesures que
contempla el Pacte Català de l’Aigua són les següents:
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– La interconnexió de les xarxes existents d’abastament
d’aigua potable per aconseguir una gestió eficient i la
creació de noves xarxes a la Catalunya Central a partir
d’una conducció directa d’aigua des de la Llosa del
Cavall per a un millor aprofitament dels seus 80 Hm3

de reserva.

– Adoptar les noves tecnologies, com la dessalació,
amb la construcció de dues plantes de tractament d’ai-
gua marina, amb una capacitat total de 80 Hm3.

– Aprofitament de la capacitat de reutilització de les
aigües depurades de les plantes en construcció, prin-
cipalment la del Prat, que sumarien 55 Hm3/any més,
per destinar-los a cabals ecològics, recs agrícoles i
jardins urbans i alliberar així part dels recursos que
ara es destinen a aquests fins.

– Connexió del ministransvasament de l’Ebre a Tarra-
gona amb la xarxa central de les conques internes, per
tal d’aprofitar tots els recursos de la concessió.

– Proposar la incorporació al Pla Hidrològic Nacional
d’aquestes mesures i de les infraestructures necessàries
per dur-les a terme en el marc de les actuacions previs-
tes a Catalunya. El PHN ha de garantir, també, els pro-
jectes de regadiu pendents a Catalunya».

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2000

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 15267)

El Grup Popular al Parlament de Catalunya, d’acord
amb allò que disposa l’article 130.2 del Reglament de
la Cambra, presenta la següent esmena a la moció sub-
següent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre
política hídrica (tram. 302-00055/06)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Popular

Del text de la Moció.

«El Parlament de Catalunya, davant la proposta del
Pla hidrològic nacional (PHN), presentada pel Govern
de l’Estat al Consell Nacional de l’Aigua:

Primer: Constata que Catalunya presenta, en una pri-
mera aproximació, un dèficit hídric estimat de 300-350
hectòmetres cúbics l’any, com a conseqüència del ba-
lanç negatiu de les seves conques internes, i que, a curt
termini, el dèficit pot ésser de 100 hectòmetres cúbics.

Segon: Insta el Govern, davant aquesta constatació, a
revisar els continguts del Pla hidrològic de les conques
internes, i a incorporar-hi mecanismes legislatius, eco-
nòmics, de preu i d’infraestructures de gestió sosteni-
ble de l’aigua que tinguin en compte, entre altres:

a) L’increment de la disponibilitat de recursos a partir
de la utilització de noves tecnologies, com ara el des-
salatge o el reaprofitament d’aigües depurades, i la
creació d’una xarxa catalana a partir de la interconne-

xió de les xarxes actuals i la creació de noves xarxes en
alta.

b) El foment de mesures d’estalvi en el consum d’aigua
per a reduir-ne la demanda, com poden ser l’estímul de
noves fórmules de reg o una política progressiva de
preus de l’aigua de consum urbà, que inclogui també
els costos ecològics en matèria de sanejament. Després
d’això i un cop coneguts els dèficits definitius i previ-
sibles, s’han de cobrir mitjançant l’aportació externa
d’un transvasament.

Tercer: Manifesta que el PHN ha d’ésser l’instrument
de planificació i el marc legal en què ha de donar-se
resposta al dèficit de les conques internes de Catalu-
nya, i també d’altres possibles conques deficitàries de
l’Estat, i que ha d’establir l’origen de qualsevol trans-
vasament.

Quart: Demana que es reelaborin els continguts de
l’actual PHN i s’hi plantegin les modificacions se-
güents:

a) La revisió del volum d’aigua a transferir des de
l’Ebre i la recerca d’opcions complementàries.

b) El garantiment de les necessitats hídriques, actuals
i futures, de Catalunya, especialment de les Terres de
l’Ebre, que assegurin els cabals necessaris per al des-
envolupament sostenible d’aquest territori, tant el ca-
bal ecològic i mediambiental com el que garanteixi les
activitats humanes i socioeconòmiques, presents i futu-
res, de les Terres de l’Ebre.

c) La incorporació de les actuacions i els recursos ne-
cessaris per a actuar contra la regressió i la
salinització del delta de l’Ebre, i també per a garantir
la qualitat de l’aigua i la regeneració de les badies i les
llacunes del delta.

d) La incorporació de la posada en marxa dels canals
Xerta-Sénia i l’Aldea-Camarles, i també l’acabament
de les obres de reg de la Terra Alta i la Ribera d’Ebre,
perquè garanteixin les necessitats de reg, actuals i fu-
tures, del territori.

e) La incorporació, en l’annex d’inversions corresponent,
de l’execució de totes les infraestructures de caràcter
hidràulic i mediambiental necessàries per a les comar-
ques de l’Ebre, de la mateixa manera que hi han estat
incorporades les de la resta de conques de l’Estat.

f) El garantiment del control públic de la gestió de l’ai-
gua.

Cinquè: Recomana que el nou contingut o la nova pro-
posta del PHN cerqui el consens dels agents polítics i
socials de les Terres de l’Ebre i, en tot cas, es garanteixi
un sistema de compensacions que assegurin un desen-
volupament socioeconòmic accelerat i sostenible
d’aquelles comarques.

Sisè: Considera necessari un acord de les forces cata-
lanes, un “pacte de l’aigua”, per tal d’obrir un procés
de negociació i de consens polític, territorial i social en
el conjunt de l’Estat sobre un nou contingut o una nova
proposta del PHN.»

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2000

Daniel Sirera i Bellés
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ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 15287)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
bre la política hídrica (tram. 302-00055/06).

Presentació d’esmenes

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió

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

Substituir el text de la Moció pel següent redactat:

«El Parlament de Catalunya, insta el Consell Executiu a:

1.) Tenint en compte que Catalunya presenta, en una
primera aproximació, un dèficit hídric estimat de 300-
350 hectòmetres cúbics l’any, com a conseqüència del
balanç negatiu de les seves conques internes, i que, a
curt termini, el dèficit pot ésser de 100 hectòmetres
cúbics, a revisar els continguts del Pla hidrològic de les
conques internes, i a incorporar-hi mecanismes legis-
latius, econòmics, de preu i d’infraestructures de ges-
tió sostenible de l’aigua que tinguin en compte, entre
altres:

a) L’increment de la disponibilitat de recursos a partir
de la utilització de noves tecnologies, com ara el des-
salatge o el reaprofitament d’aigües depurades, i la
creació d’una xarxa catalana a partir de la interconne-
xió de les xarxes actuals i la creació de noves xarxes en
alta.

b) El foment de mesures d’estalvi en el consum d’aigua
per a reduir-ne la demanda, com poden ser l’estímul de
noves fórmules de reg o una política progressiva de
preus de l’aigua de consum urbà, que inclogui també
els costos ecològics en matèria de sanejament. Després
d’això i un cop coneguts els dèficits definitius i previ-
sibles, s’han de cobrir mitjançant l’aportació externa
d’un transvasament.

2.) Manifestar que el PHN ha d’ésser l’instrument de
planificació i el marc legal en què ha de donar-se res-
posta al dèficit de les conques internes de Catalunya,
i també d’altres possibles conques deficitàries de l’Es-
tat, i que ha d’establir l’origen de qualsevol transvasa-
ment.

3.) Demanar que es reelaborin els continguts de l’ac-
tual PHN i s’hi plantegin les modificacions següents:

a) La revisió del volum d’aigua a transferir des de
l’Ebre i la recerca d’ opcions complementàries.

b) El garantiment de les necessitats hídriques, actuals
i futures, de Catalunya, especialment de les Terres de
l’Ebre, que assegurin els cabals necessaris per al
desenvolupament sostenible d’aquest territori, tant el
cabal ecològic i mediambiental com el que garanteixi
les activitats humanes i socioeconòmiques, presents i
futures, de les Terres de l’Ebre.

c) La incorporació de les actuacions i els recursos ne-
cessaris per a actuar contra la regressió i la
salinització del delta de l’Ebre, i també per a garantir
la qualitat de l’aigua i la regeneració de les badies i les
llacunes del delta.

d) La incorporació de la posada en marxa dels canals
Xerta-Sénia i l’ Aldea-Camarles, i també l’acabament
de les obres de reg de la Terra Alta i la Ribera d’Ebre,
perquè garanteixin les necessitats de reg, actuals i fu-
tures, del territori.

e) La incorporació, en l’annex d’inversions corresponent,
de l’execució de totes les infraestructures de caràcter
hidràulic i mediambiental necessàries per a les comar-
ques de l’Ebre, de la mateixa manera que hi han estat
incorporades les de la resta de conques de l’Estat.

f) El garantiment del control públic de la gestió de l’ai-
gua.

4.) Recomanar que el nou contingut o la nova propos-
ta del PHN cerqui el consens dels agents polítics i so-
cials de les Terres de l’Ebre i, en tot cas, es garanteixi
un sistema de compensacions que assegurin un desen-
volupament socioeconòmic accelerat i sostenible
d’aquelles comarques.

5.) Considerar necessari un acord de les forces catala-
nes, un «pacte de l’ aigua», per tal d’obrir un procés de
negociació i de consens polític, territorial i social en el
conjunt de l’Estat sobre un nou contingut o una nova
proposta del PHN.»

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2000

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el desenvolu-
pament rural
Tram. 302-00056/06

Esmenes presentades
Reg. 15266, 15288 / Admissió a tràmit: Mesa del
Parlament, 14.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 15266)

El Grup Popular al Parlament de Catalunya, d’acord
amb allò que disposa l’article 130.2 del Reglament de
la Cambra, presenta la següent esmena a la moció sub-
següent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre
desenvolupament rural (tram. 302-00056/06).

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Popular

Del punt 2 del text de la Moció.

«2. Presentar, al llarg del primer trimestre de l’any
2001, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i
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Pesca del Parlament de Catalunya, un pla de modernit-
zació del cooperativisme agrari.»

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. Popular

Del punt 7 del text de la Moció.

«7. Presentar, abans del 31 de desembre de 2000, da-
vant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca del
Parlament de Catalunya, el llibre blanc que ha elabo-
rat el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
sobre el sector agrari català.

Així mateix, es presentarà al llarg del primer trimestre
de l’any 2001, un projecte de llei d’orientació de la
política agrària i el desenvolupament rural de Catalu-
nya.»

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2000

Daniel Sirera i Bellés

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 15288)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
bre el desenvolupament rural (tram. 302-00056/06).

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

De modificació al punt 3

«Estudiar la possibilitat de complementar el sistema
d’indemnitzacions compensatòries a les comarques
d’alta muntanya».

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

De modificació al punt 4

«Vetllar per tal que la legislació vigent, d’obligat com-
pliment, en matèria de qualitat en les produccions agrí-
coles i ramaderes, garanteixi la seguretat alimentària
als consumidors».

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2000

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’atenció a
l’alumnat amb necessitats educatives
especials
Tram. 302-00057/06

Esmenes presentades
Reg. 15283 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS (REG. 15283)

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 l’atenció
a l’alumnat amb necessitats educatives especials (tram.
300-00107/06).

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

Del punt núm. 3

«Assegurar els recursos complementaris necessaris,
tant en infraestructura com en orientació i formació
específica al professorat, i als especialistes que treba-
llen en aquest àmbit, per a una educació de qualitat...»

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

D’un nou punt 9

«9. Urgir al desplegament del Decret 299/97 sobre
l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educa-
tives especials, de 25 de novembre.»

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2000

Joan Boada i Masoliver
Portaveu
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Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política ur-
banística
Tram. 302-00058/06

Esmenes presentades
Reg. 15262, 15289 i 15291 / Admissió a tràmit:
Mesa del Parlament, 14.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 15262)

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es determina a l’article 130.2 del Reglament de la Cam-
bra, presento les següents esmenes al text de la Moció
subsegüent a la Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política urbanística (tram. 302-00055/06).

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

De modificació del punt 1 de la Moció:

«... en matèria d’ordenació del territori i urbanisme de
la Generalitat. Així mateix, insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar recurs d’inconstitucionalitat davant
el Tribunal Constitucional contra la Llei de Liberalit-
zació del Sòl que actualment es tramita en les Corts
Espanyoles en cas que el seu redactat final no respec-
ti escrupolosament les competències de la Generalitat
de Catalunya i els Ajuntaments catalans en el camp del
règim del sòl i de l’urbanisme».

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

De modificació del punt 2 de la Moció:

«... insta el Govern de la Generalitat a defensar i poten-
ciar les competències de les administracions locals en
matèria de política de sòl i urbanisme».

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

De modificació del punt 3 de la Moció:

«...especialment pel que fa referència a la limitació de
les competències que la Generalitat de Catalunya i els
ajuntaments catalans tenen encomanades en el camp
de l’urbanisme».

4
ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

De modificació del punt 4 de la Moció. Afegir al final
del punt:

«..d’un catàleg del territori català no urbanitzable.
S’hauran d’inscriure a aquest Catàleg, tot delimitant-
les a escala no més petita de 1:50.000 i qualificant-les
de no urbanitzables, aquelles porcions del territori
català incloses en algun dels apartats següents:

a) Espais naturals de protecció especial, així com
aquells inclosos dins les àrees del Pla d’Espais d’Inte-
rès Natural aprovat per Llei 12/1985 i els espais de lli-
gam o connexió entre els mateixos.

b) Sòls d’especial interès agrícola.

c) Sòls d’especial interès forestal.

d) Espais o paratges d’interès estratègic per a la
sostenibilitat ambiental i el reequilibri urbà d’acord
amb allò que disposa el pla Territorial General de
Catalunya, aprovat per Llei 1/1995 de 16 de març.

e) Àrees que, per llur valor paisatgístic, per contenir
elements morfològics identificatius del territori o per
contenir elements del patrimoni històrico-artístic de
Catalunya mereixin especial protecció.

f) Àrees de sòl amb pendent superior al 20%, que tin-
dran consideració de no útils per a la urbanització.

g) Els espais de franja litoral protegits en funció de la
servitud de 100 metres mesurada terra endins des de
límit inferior de la ribera del mar, tal com estableix la
Llei de Costes de 28 de juliol de 1988.

h) El domini públic hídric i les zones de servitud i de
policia que determina la llei d’Aigües de 2 d’agost de
1985.

i) Els hàbitats que cal conservar en funció de l’aplica-
ció de la directiva 79/409/CEE, relativa a la conserva-
ció de les aus silvestres i la Directiva 92/43/CE, rela-
tiva a la conservació dels hàbitats naturals i de la fau-
na i la flora silvestre.

j) Aquells altres espais que tinguin consideració de sòl
no urbanitzable en funció de la legislació sectorial
aplicable».

5
ESMENA NÚM. 5
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

De modificació del punt 5 de la Moció:

«...insta el Govern de la Generalitat a la redacció d’un
projecte de Llei del Sòl que marqui els criteris mínims
de planejament urbanístic ambientalment sostenible,
funcionalment eficient i socialment solidari que incor-
pori qüestions com: ...»
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6
ESMENA NÚM. 6
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

D’addició d’un punt 7 de la Moció:

«7. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a presentar en el termini màxim de tres
mesos un informe a la Cambra en el que es detallin les
previsions de calendari pel que fa a l’elaboració i apro-
vació dels Plans Territorials Parcials, d’acord amb el
que disposa la Llei 1/1995, de 16 de març, d’aprova-
ció del Pla Territorial General de Catalunya».

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2000

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 15289)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
bre la política urbanística (tram. 302-00058/06)

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

Substituir el text de la Moció pel següent redactat:

«1) El Parlament de Catalunya, a la vista del dictamen
del Consell Consultiu de la Generalitat sobre el Reial
Decret 4/2000 de mesures urgents de liberalització en
matèria de sòl, expressa que per a preservar les com-
petències de la Generalitat i dels municipis en matèria
de ordenació del territori i urbanisme, es fa necessari
impulsar la seva modificació durant la tramitació par-
lamentària al Congrés de Diputats del corresponent
projecte de llei.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a mantenir i potenciar, en el projecte de llei
del sòl que està redactant, les competències urbanísti-
ques de les corporacions locals.

3) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a presentar un informe a la Cambra, en el
termini de sis mesos, sobre la incidència en el seu con-
junt del Reial Decret 4/2000 i de la llei que el substitu-
eixi, una vegada aprovada a Catalunya.

4) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a iniciar la redacció, i a incloure en la for-
mulació dels Plans Parcials Territorials, d’un catàleg
de sòl no urbanitzable a Catalunya.

5) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a vetllar per tal que en l’aprovació dels

planejaments urbanístics es respectin els espais que
han de ser objecte de protecció, la compacitat,
sostenibilitat i coherència dels creixements i la viabi-
litat de la continuïtat dels territoris a urbanitzar amb
les xarxes d’abastament, vialitat i serveis municipals.

6) El Parlament de Catalunya considera que el desen-
volupament mitjançant una nova llei del sòl de les com-
petències urbanístiques i d’ordenació del territori de la
Generalitat de Catalunya, atesa la seva transcendència
i per tal de donar resposta efectiva als ciutadans, ha de
recollir les sensibilitats de les diferents institucions que
l’hauran d’aplicar.»

Palau del Parlament

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS (REG. 15291)

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 políti-
ca urbanística (tram. 302-00058/06).

1
ESMENA NÚM. 1
De substitució
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

D’un nou punt 2

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a defensar l’autonomia municipal en establir
el model territorial i urbanístic lliurement elegit.»

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

Del punt 3

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar un informe a la Cambra en el ter-
mini de tres mesos, sobre la incidència que pot tenir el
Reial Decret 4/2000, especialment pel que fa referèn-
cia a la greu limitació de l’autonomia municipal en
l’àmbit de les competències urbanístiques dels ajunta-
ments.»

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

De tres nous apartats

«Integrar la gestió del territori i de l’urbanisme
d’acord amb el principi de subsidiarietat, participació
i coordinació (connexió entre polítiques territorials i
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d’altres polítiques públiques com l’educació, recerca,
indústria, turisme, etc.).»

«Introduir criteris de sostenibilitat i protecció mediam-
bientals en les polítiques urbanístiques.»

«Impulsar polítiques de mobilitat sostenible, potenciant
el transport públic, en totes les actuacions de desenvo-
lupament sostenible.»

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2000

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política sani-
tària a Catalunya, especialment pel
que fa a la gestió hospitalària
Tram. 302-00060/06

Esmenes presentades
Reg. 15263, 15284 / Admissió a tràmit: Mesa del
Parlament, 14.11.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 15263)

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es determina a l’article 130.2 del Reglament de la Cam-
bra, presento les següents esmenes al text de la Moció
subsegüent a la Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política sanitària a Catalunya, especialment pel que
ja a la gestió hospitalària (tram. 302-00060/06).

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

De modificació del punt 1 de la Moció:

«1. Modificar l’Estructura i l’organització del Servei
Català de la Salut per poder exercir d’ens d’assegura-
ment sanitari públic únic, que garanteixi qualitat en la
prestació sanitària universal i equitat als ciutadans i al
territori.»

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

De modificació del punt 2 de la Moció. Nova redacció:

«2. Establir paràmetres objectius de control de quali-
tat que permetin, anualment , avaluar i autoavaluar-se
les organitzacions hospitalàries en la base a nivells
assistencials i a les necessitats de salut dels ciutadans
i comunitat del territori que donen cobertura.»

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

De modificació del punt 3 de la Moció. Nova redacció:

«3. Presentar, en el termini de sis mesos, un projecte de
llei de reforma de l’Institut Català de la Salut, que per-
meti millorar l’eficiència i un pla d’inversions quadri-
ennal.»

4
ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

De modificació del punt 4 de la Moció:

«4. Establir un nou model de relacions laborals dins el
Servei Català de la Salut, en un procés de negociació
amb tots els agents i sectors que permeti una equipara-
ció de les condicions laborals i professionals (tal com
disposava la Llei d’Ordenació Sanitària, de 14 de juny
de 1990, en la seva Disposició Transitòria Cinquena.
Així com promoure la carrera professional i establir
incentius variables en funció d’objectius a assolir, i
garantir la formació continuada i la participació dels
professionals en la presa de decisions dels hospitals».

5
ESMENA NÚM. 5
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

De modificació del punt 5. Nova redacció:

«5. Establir criteris de selecció objectius pels gestors i
directors mèdics i d’infermeria dins el Servei Català de
la Salut, així com per la selecció del personal de la
xarxa d’utilització pública, garantint la transparèn-
cia.»

6
ESMENA NÚM. 6
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

De modificació del punt 7. Nova redacció:

«7. Planificar, conjuntament amb el Pla de Salut 2002-
2004, un mapa de programes, de serveis sanitaris i
sociosanitaris que tingui una base regional i a nivell de
cada sector sanitari, que ha de permetre afrontar les
necessitats de salut dels ciutadans i la comunitat, ini-
ciant un procés de descentralització fins i tot del pres-
supost per sectors.»

7
ESMENA NÚM. 7
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

De modificació del punt 8:
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«8. Elaborar i presentar un Pla, en el termini de sis
mesos, de coordinació de tots els nivells assistencials
sanitaris i sociosanitaris amb l’objecte de millorar la
qualitat i eficiència en la prestació de serveis sanitaris,
promovent la participació dels ajuntaments en la ges-
tió del sistema sanitari.»

8
ESMENA NÚM. 8
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

D’addició d’un nou punt 9:

«9. Promoure les associacions d’usuaris del sistema
sanitari, així com garantir la seva participació en els
òrgans consultius a nivell de sector i regió.»

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2000

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 15284)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
bre la política sanitària a Catalunya, especialment pel
que fa a la gestió hospitalària (tram. 302-00060/06).

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

Del punt núm. 1

«Procedir al desplegament de la nova estructura i or-
ganització del Servei Català de la Salut, aprovada pel
Decret 260/2000 de 31 de juliol, per tal de consolidar
el paper d’aquest ens com a asseguradora pública,
assolir una major racionalització de la despesa, garan-
tir el manteniment de la qualitat del servei públic de la
salut i aconseguir la màxima satisfacció del ciutadà
usuari dels serveis sanitaris.»

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

Del punt núm. 2

«Potenciar els mecanismes d’autoavaluació per part
dels centres hospitalaris, mitjançant indicadors que
valorin el rendiment i l’assoliment d’objectius en els
processos de gestió hospitalària.»

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

Del punt núm. 4

«Afavorir, d’acord amb l’establert en el capítol 12 del
V Conveni Col·lectiu de la XHUP, la incentivació, la
promoció i el desenvolupament dels professionals de la
XHUP.»

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

Del punt núm. 5

«Continuar vetllant perquè la designació dels adminis-
tradors i gestors dels hospitals públics es realitzi en tot
moment en funció de la seva formació, mèrits i capaci-
tat professional.»

5
ESMENA NÚM. 5
De supressió
G. P. de Convergència i Unió

De supressió del punt núm. 6

6
ESMENA NÚM. 6
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

Del punt núm. 7

«Continuar planificant, amb suficient antelació i
d’acord amb el Pla de salut, les necessitats emergents
que condicionaran el sistema sanitari per tal de poder
afrontar, en cas necessari, l’increment de les prestaci-
ons sanitàries a curt, mig i llarg termini.»

7
ESMENA NÚM. 7
De supressió
G. P. de Convergència i Unió

De supressió al punt núm. 8

Suprimir la frase: «Elaborar i presentar un pla per a»

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2000

Ramon Camp i Batalla
Portaveu
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Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les prioritats
del Departament de Benestar Social
Tram. 302-00061/06

Presentació: Sra. Marina Geli i Fàbrega,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 15424 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús del que es
determina a l’article 130.2 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la Moció subsegüent a la interpel·lació
sobre les prioritats del Departament de Benestar Social
substanciada en el Ple del dia 14 de novembre (núm. de
tramitació 300-00300/06), per tal que sigui debatuda i
votada a la sessió plenària vinent.

MOCIÓ

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

– A nivell d’Estat:

1. Impulsar en el Marc del Pacte de Toledo i en el de-
bat de pressupostos de l’Estat per a l’any 2001 al 2004,
l’increment de les pensions baixes (contributives, de
viudetat, no contributives i de vellesa assistencial) fins
arribar en quatre anys al salari mínim interprofessional.

2. Plantejar al Govern de l’Estat la necessitat de legis-
lar un marc de bases de drets socials per a les persones
amb dependència així com el seu consegüent finança-
ment.

3. Revisar el Plan Concertado i el Plan Gerontológico
per a millorar el finançament dels serveis socials adre-
çats a les persones grans amb dependència, en el curs
del debat dels Pressupostos de l’Estat per a l’any 2001.

4. Promoure l’elaboració d’un estudi detallat dels incre-
ments necessaris de la despesa sanitària fruit de l’enve-
lliment de la població per als anys 2001 - 2010, que
permetin garantir la qualitat de les prestacions sanità-
ries actuals.

– A nivell de Catalunya:

5. Presentar anualment una memòria de programes que
incentiven la participació activa de les persones grans
en la comunitat, en el món educatiu –universitari, en la
cultura, en el lleure, en l’esport, en la política...

6. Valorar la possibilitat de crear la figura de “Defensor
de la Gent Gran” a Catalunya, lligat a la Sindicatura de
Greuges de Catalunya.

7. Legislar, a nivell de Catalunya, per garantir els drets
socials per a les persones grans amb dependència, as-
segurant les fórmules de finançament.

8. Convertir el “Programa Vida als Anys” en un òrgan
tècnic planificador i garantidor dels serveis sociosa-

nitaris necessaris per a les persones grans amb depen-
dència.

9. Presentar, en el termini de sis mesos, un pla de finan-
çament (inversió i manteniment) que permeti incre-
ments dels serveis sociosanitaris següents adreçats a les
persones grans amb dependència d’acord amb el
municipalisme català:

a) Arribar a un 4% de serveis de suport a la llar (4 per-
sones amb serveis d’ajut a domicili per cada 100 per-
sones més grans de 65 anys).

b) Garantir habitatges tutelats per a les persones grans
amb dependència lleu en totes les poblacions catalanes
amb més de 5.000 habitants.

c) Incrementar en 1000 places l’oferta de places de
centres de dia.

d) Crear 15.000 places de residència assistida per a
persones grans amb dependència greu.

10. Establir estàndards de qualitat per a cada un dels
serveis socials per a les persones grans amb dependèn-
cia, que permeti avaluar i acreditar de nou la xarxa de
serveis de responsabilitat pública.»

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2000

Marina Geli i Fàbrega
Diputada

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les mesures de
prevenció i protecció de la salut, espe-
cialment pel que fa al control sobre els
aliments
Tram. 302-00062/06

Presentació: Sra. Carme Valls i Llobet, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 15447 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme Valls i Llobet, diputada del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús del que deter-
mina l’article 130.2 del Reglament de la Cambra, pre-
senta la Moció subsegüent a la interpel·lació substanci-
ada al Ple (núm. de tramitació 300-00145/06), per tal
que sigui debatuda i votada a la sessió plenària vinent,
sobre les mesures de prevenció i protecció de la salut,
especialment pel que fa al control sobre els aliments.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a:

CONTROL DE L’AFECTACIÓ DE LA POBLACIÓ

1. Presentar en el termini d’un mes un Pla per disminuir
l’exposició en els éssers humans de dioxines, metalls i
compostos orgànics persistents, disruptors endocrins,
antibiòtics, i pesticides, que contempli la vigilància de
la cadena alimentària des de la producció fins el con-
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sum humà, fins a la búsqueda de fonts i reserves de
dioxines no identificades, incloent-hi control i certifi-
cats dels terrenys i de totes les parts de la cadena.

2. Crear una comissió d’experts provinents de les dife-
rents administracions junt amb epidemiòlegs, veterina-
ris, biòlegs moleculars, toxicòlegs, inmunòlegs, i met-
ges d’atenció primària i especialistes en medicina inter-
na, endocrinologia, neurologia i respiratori i altres es-
pecialitats implicades que assessorin el Pla, avaluïn
resultats i facin seguiment.

3. Controlar anualment la taxa d’impregnació mitjana
de la població catalana analitzant la dosis sanguínia de
dioxines, congèneres i pesticides sobre una mostra re-
presentativa de la població general de 10 a 80 anys i
presentar-lo al Parlament de Catalunya, ajuntant al
mateix temps un anàlisis de situació.

4. Controlar en el grup de persones més afectades uti-
litzar un mètode de dosificació biològica a mostres de
teixits o líquids biològics humans.

5. Garantir una coordinació permanent i estricta entre
els diferents organismes responsables de l’avaluació i
control dels antibiòtics utilitzat pel creixement animal
i per la protecció de les plantes. El millor seria una base
de dades única coordinada entre agricultura i l’àmbit
sanitari.

PLA DE CONTROL D’ACCIDENTS QUE PUGUIN PRODUIR

EXPOSICIONS AGUDES:

6. Planificar un dispositiu d’avaluació de riscos en cas
d’exposició aguda (prevenció d’accidents en el cas
d’incendis d’edificis amb vells transformadors, fuita de
fluids hidràulics, recuperació de metalls i cables elèc-
trics, etc.

PRODUCCIÓ D’ALIMENTS

7. Recomanar als productors de carn, llet, ous i mante-
ga, que mantinguin uns nivells de dioxines de 1 pg./
TEQ/ gr. de matèries grasses, per aconseguir una Dosi
Diària Admissible (DDA) de dioxina d’1 pg./ TEQ /
Kg./ dia, amb un informe anual d’anàlisis de mostres
representatives del consum català en llet, carn, pollas-
tres, olis, mantegues i aigua, coordinant la recollida de
mostres amb uns laboratoris lligats al territori, que pu-
guin fer les determinacions tècniques per autoana-
litzador, coordinat amb un laboratori central de control
dels aliments a Catalunya a on es puguin fer les deter-
minacions més costoses i validar-ne els resultats.

8. Controlar específicament la qualitat dels pinsos i
prohibició de farines que vinguin d’animals, i de la uti-
lització de greixos i olis ja reutilitzats.

9. Millorar les revisions veterinàries periòdiques de les
explotacions agrícoles, estudiant no solament l’’aigua
i els pinsos sinó també la femta, que és el lloc on es
veuen les resistències als antibiòtics.

10. Utilitzar com a indicadors la resistència l’E Coli, i
els enterococos, que pertanyen a la flora endògena nor-
mal d’homes i d’animals. La prevalença i el grau de
resistència d’aquestes bactèries poden servir d’indica-
dors per mesurar la pressió selectiva per la utilització

d’antibiòtics a determinats llocs com una explotació
agrícola.

11. Estimular i incentivar les bones pràctiques i el com-
pliment de les normatives i incrementar les sancions a
qui no ho faci, destinant els ingressos a millorar els
serveis d’inspecció.

ESTRUCTURA DE LA RECERCA

12. Desenvolupar recerques que permetin una millor
identificació de les fonts, amb la creació d’un observa-
tori permanent de les contaminacions ambientals, ex-
ploració dels terrenys de pasturatge i herba de les pas-
tures o anàlisis dels boscos validant els models de trans-
ferència terra a planta, pluja a terra, terra a capes freà-
tiques.

12. Desenvolupar estudis epidemiològics amb segui-
ment de cohorts des de la sanitat pública, i seguint la
recomanació europea, assegurar que els projectes d’in-
vestigació estiguin subjectes a una coordinació interdis-
ciplinària i en la que participin investigadors indepen-
dents procedents de diferents mitjans científics.

INFORMACIÓ ALS CIUTADANS

14. Revisar l’’etiquetatge dels productes per garantir
que tots els productes químics portin una etiqueta fàcil-
ment comprensible en la qual figuri el nivell de subs-
tàncies que continguin i la categoria del risc (carci-
nogenicitat, teratogenicitat, estrogenicitat).

15. Difondre la informació sobre dioxines i disruptors
endocrins sobre la base del principi de «Dret a la infor-
mació» seguint les recomanacions de la UE.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2000

Carme Valls i Llobet
Diputada

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre equipaments i
infraestructures culturals
Tram. 302-00063/06

Presentació: Sr. Joan Surroca i Sens, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 15449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Surroca i Sens, diputat del Grup Parlamentari
Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús del que es de-
termina a l’article 130.2 del Reglament de la Cambra,
presenta la Moció subsegüent a la interpel·lació sobre
equipaments i infraestructures culturals, substanciada
en el Ple del dia 14 de novembre (núm. de tramitació
300-00149/06), per tal que sigui debatuda i votada a la
sessió plenària vinent.
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MOCIÓ

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Incrementar, amb criteris d’equilibri territorial, en un
50% les partides del pressupost de l’exercici de l’any
2001 destinades a infraestructures del Departament de
Cultura.

2. Traslladar, durant aquesta legislatura, part de les fun-
cions del Centre de Restauració de Béns Mobles de
Sant Cugat als grans equipaments nacionals, els quals
restauraran fons de les seves respectives especialitats.

3. Difondre el fons de la Filmoteca Nacional pel terri-
tori, a través de sales amb les quals s’establiran conve-
nis de col·laboració

4. Desplegar concertadament el sistema i el mapa de
lectura pública definits per la llei i possibilitar que la
Biblioteca de Catalunya esdevingui capçalera nacional
del sistema.

5. Articular un sistema musical català liderat i encapça-
lat pels tres grans equipaments musicals del país: l’Au-
ditori Nacional, el Palau de la Música Catalana i el
Gran Teatre del Liceu. S’estructurarà en xarxa el con-
junt d’auditoris i sales de petit format estesos al llarg
del país.

6. Revitalitzar per mitjà del Teatre Nacional de Catalu-
nya el ric teixit del teatre català. El Teatre Nacional serà
el centre de producció i difusió connectat amb el terri-
tori a través dels diferents centres dramàtics de Catalu-
nya, concertats, mitjançant contractes-programes, amb
l’administració local. El Teatre Nacional de Catalunya
fornirà al territori recursos productius i, també, produc-
cions de teatre i dansa en condicions d’itinerància.

7. Fomentar que el Centre d’Art de Santa Mònica actuï
de capçalera de sales d’exposicions d’art contempora-
ni i faci tasques de coordinació, d’impuls i d’actuacions
conjuntes per optimitzar recursos i millorar la vitalitat
artística arreu de Catalunya.

8. Presentar el Plans d’actuació pertinents per acomplir
els fins detallats des del punt dos al set i, quan s’escai-
gui, la relació de les entitats col·laboradores per a la
seva realització, abans del 30 de juny de 2001.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2000

Joan Surroca i Sens
Diputat

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política d’in-
novació tecnològica
Tram. 302-00064/06

Presentació: Sr. Miquel Barceló i Roca,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 15450 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Miquel Barceló i Roca, diputat del Grup Parlamentari
Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús del que es de-
termina a l’article 130.2 del Reglament de la Cambra,
presenta la Moció subsegüent a la interpel·lació sobre la
política d’innovació tecnològica, substanciada en el Ple
de 14 de novembre, (núm. de tramitació 300-00258/
06), per tal que sigui debatuda i votada a la sessió ple-
nària vinent.

MOCIÓ

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a dissenyar
i aplicar una política d’innovació tecnològica que tin-
gui com a finalitat el foment de la innovació a l’empre-
sa catalana per millorar la seva competitivitat.

Aquesta política d’innovació tecnològica estarà basada
en els quatre capítols que segueixen:

1. Política de promoció de la innovació del procés, amb
l’objectiu de millorar l’eficiència i la qualitat de la pro-
ducció industrial, incorporant elements com la implan-
tació de sistemes de gestió de la qualitat total amb una
especial referència al model EFQM, la gestió de la pro-
ducció industrial o la logística i la gestió d’operacions.

2. Política de promoció de la innovació de producte,
amb l’objectiu que les empreses catalanes millorin els
pes dels nous productes en relació amb la facturació
total, en la línia exposada al Manual d’Oslo de
l’OCDE. En aquest sentit es desenvoluparà un Pla de
promoció del disseny industrial a Catalunya, amb ob-
jectius quantitatius concrets basats en el referit Manu-
al. Aquest Pla serà preparat amb la participació activa
dels col·lectius professionals implicats i per la seva apli-
cació es tindrà en compte la participació, entre d’altres,
d’entitats com BCD i ADI-FAD.

3. Política de desenvolupament d’infraestructures de
suport a la innovació, amb l’objectiu de situar l’empre-
sa catalana en condicions d’igualtat en relació amb les
seves competidores europees.

a) Creació d’una Xarxa de Centres Tecnològics (XCT)
a Catalunya amb la participació dels sectors públics i
privats implicats, de manera que l’any 2003, Catalunya
disposi d’una XCT semblant a la que avui existeix a les
regions europees més avançades, com Badem Wütem-
berg o el País Basc.

b) Potenciar l’actual Xarxa IT basada en laboratoris de
les diferents universitats catalanes, incrementant l’ac-
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tual dotació pressupostària i ampliant els seus àmbits de
manera que es cobreixin les diferents àrees de coneixe-
ment.

4. Polítiques d’innovació basades en les tecnologies de
la informació i les comunicacions (TIC):

a) Preparació d’un Programa d’actuació orientat al fo-
ment de la difusió de les TIC en el conjunt de les em-
preses de Catalunya.

b) Preparació d’un Programa d’actuació que tingui per
finalitat la creació d’un teixit empresarial relacionat
amb el sector TIC, incrementant notablement el seu pes
en el conjunt del PIB català».

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2000

Miquel Barceló i Roca
Diputat

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’aplicació de
la Llei 3/1991, del 18 de març, de for-
mació d’adults
Tram. 302-00065/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 15451 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Verds,
d’acord amb allò que preveu l’article 130 del Regla-
ment de la Cambra, presenta la moció subsegüent a la
interpel·lació al Consell Executiu sobre l’aplicació de la
Llei 3/1991, de 18 de març, de formació d’adults (tram.
300-00025/06).

El Parlament de Catalunya insta el consell executiu a:

1. Retornar les competències de l’àmbit instrumental i
bàsic de l’educació de les persones adultes al Departa-
ment d’Ensenyament, amb el reconeixement de la seva
especificitat.

2. Publicar el Mapa de Formació Bàsica de persones
adultes de Catalunya abans de finalitzar l’any 2000.

3. Crear tots els centres que figuren en el Mapa de For-
mació Bàsica, amb la conseqüent dotació pressupostà-
ria, abans de l’1 de setembre del 2002.

4. Definir la plantilla tipus pels nous centres d’educa-
ció de persones adultes i la seva consolidació, que con-
templi un ensenyament de qualitat.

5. Publicar el disseny curricular del Graduat d’Educa-
ció Secundària que estigui realment adaptat a les neces-
sitats de la població adulta, incloent els quatre nivells
(A, B, C, D) que integren aquests estudis.

6. Elaborar un Pla de Formació del professorat que
permeti l’actualització dels coneixements per poder
impartir en el curs 2002-2003 el Graduat d’Educació

Secundària, tot aplicant les noves tecnologies de comu-
nicació i informació.

7. Integrar les aules d’autoformació i programes espe-
cials a les escoles on hi ha ensenyaments presencials.

8. Dotar de professorat adequat per al tractament peda-
gògic de l’alumnat amb característiques específiques.

9. Crear l’Institut Català d’Educació Permanent de Per-
sones Adultes com a organisme autònom i responsable
del desenvolupament i execució de les actuacions i pro-
grames en aquest sector de l’educació.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2000

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la implantació
de l’energia eòlica
Tram. 302-00066/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 15452 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ernest Benach i Pascual, Xavier Vendrell
i Segura, Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Document / proposta: Moció subsegüent a una inter-
pel·lació sobre la implantació de l’energia eòlica (N. T.
300-00310/06)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

1. Revisar i complementar el Pla Director de Parcs
Eòlics de forma que sense renunciar als objectius fixats
d’implantació de l’energia eòlica (1000MW per a l’any
2010) contempli:

1.1. La definició de criteris ambientals previs per tal
que s’eviti l’impacte dels parcs eòlics sobre el patrimo-
ni natural, cultural i paisatgístic de Catalunya.

1.2. L’elaboració d’un mapa d’implantació de parcs
eòlics a Catalunya que defineixi de forma clara i prèvia
les zones d’implantació condicionada a l’avaluació
d’impacte ambiental i les zones d’exclusió o incompa-
tibles, on no es permetrà la implantació de parcs eòlics.
Per a l’elaboració d’aquest mapa caldrà la participació
i el criteri de tècnics dels Departaments de Medi Am-
bient, de Cultura, i d’Indústria, Comerç i Turisme del
Govern de la Generalitat i de tècnics independents pro-
posats per les entitats mediambientals i per les Univer-
sitats catalanes.

1.3. La definició de funcions en el procés d’instal·lació
des parcs eòlics, de manera que el Departament de
Medi Ambient defineixi les zones d’implantació com-
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patible i prioritzi la implantació de parcs eòlics en
aquestes zones i el Departament d’Indústria, Comerç i
Turisme promogui l’energia eòlica en el marc d’aquest
mapa d’implantació de parcs eòlics a Catalunya i doni
suport a una intervenció prèvia del Departament de
Medi Ambient que orienti els promotors sobre la viabi-
litat dels emplaçaments que proposin.

2. Iniciar una política fiscal que gravi les energies no
renovables i que afavoreixi les energies renovables i
netes, de manera que el producte d’aquesta política fis-
cal es reverteixi a municipis afectats per figures com el
PEIN o altres mesures de protecció del patrimoni natu-
ral i/o cultural, cercant d’aquesta manera l’equilibri
territorial que el país necessita i alleugereixi el dèficit
de possibilitats de desenvolupament de les zones d’in-
terès natural.

3. Promoure la implantació de parcs eòlics a les zones
d’implantació compatible que permeti recuperar
l’enrederiment actual respecte als objectius fixats.

4. Prendre les mesures per a fomentar la implicació de
les companyies elèctriques en els projectes eòlics, atesa
la poca implantació del sector elèctric en la indústria
eòlica, en el nostre país.

5. Obligar a les companyies elèctriques a definir, amb
caràcter previ, el mapa de connexions dels parcs eòlics.

6. Garantir que cap parc eòlic s’instal·larà ni afectarà en
els hàbitats d’interès comunitari que caldrà incloure a la
proposta de Xarxa Natura 2000 d’acord amb la directiva
d’hàbitats de la Unió Europea, de manera que no s’auto-
ritzarà la implantació d’aquestes instal·lacions en:

– Espais inclosos al Plans d’espais d’interès natural

– Les reserves naturals de fauna salvatge

– Les reserves nacionals de caça

– Les zones afectades per plans especials de protecció
del medi natural i del paisatge

– Les zones humides

– Les zones d’especial protecció de les aus (ZEPA)»

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2000

Ernest Benach i Pascual, Xavier Vendrell i Segura,
Josep Bargalló Valls, portaveu adjunt

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el desenvolu-
pament de la política mediambiental
Tram. 302-00067/06

Presentació: Sr. Ricard Fernández Deu,
del Grup Parlamentari Popular
Reg. 15459 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ricard Fernández Deu, diputat del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que disposa

l’article 130 del Reglament de la Cambra presenta la
següent Moció subsegüent a la interpel·lació sobre el
desenvolupament de la política mediambiental (NT
300-00272/06).

Atès que la contaminació lumínica i acústica genera
una sèrie de problemes d’indubtable transcendència;
atesa l’existència de nombroses queixes relacionades
tant amb un ús inadequat de l’enllumenat com d’acti-
vitats que generen sorolls i vibracions excessives i
molestes; donada la general preocupació que se’n de-
riva de la inexistència de mesures correctores de la con-
taminació lumínica i acústica que cada dia incrementa
la sensibilitat i la preocupació social, per tot allò que es
relaciona tant amb la font de contaminació que pot re-
sultar d’un ús indiscriminat de la il·luminació nocturna,
pública i privada, com de la creixent sobredosi de de-
cibels motivats pels sorolls innecessaris que pateix la
major part de les contrades del país; i constatada la sen-
sació d’indefensió al respecte, de la que blasmen i de-
nuncien els residents d’una cada vegada més nombrós
percentatge de ciutadans, el Parlament de Catalunya
insta el Consell Executiu a:

1. Presentar al Parlament, dins del primer trimestre de
2001, sengles Projectes de Llei de protecció contra la
Contaminació Lumínica i Acústica, que donin respos-
ta a les reivindicacions reiteradament expressades pels
ciutadans i ciutadanes, susceptibles de reflectir la direc-
tiva promulgada al respecte per la Unió Europea.

2. Recollir, dins els esmentats Projectes de Llei, les
necessàries competències a les corporacions locals.

3. Elaborar, dins del primer semestre de 2001, els cor-
responents reglaments que vinguin a desenvolupar els
textos legals anteriorment esmentats.

4. dur a terme una campanya de sensibilització social,
dirigida a promoure la implicació en la preservació de
medi ambient, acústic i lumínic, de tots els ciutadans i
ciutadanes i institucions de Catalunya.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2000

Ricard Fernández Deu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política cul-
tural, especialment pel que fa a les in-
fraestructures culturals
Tram. 302-00068/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 15460 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

El grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Verds,
d’acord amb allò que preveu l’article 130 del Regla-
ment de la Cambra, presenta la moció subsegüent a la
interpel·lació al Consell Executiu sobre la política cul-
tural, especialment pel que fa a les infraestructures cul-
turals (tram. 300-00157/06).
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El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a:

1. Elaborar el Mapa d’Infrastructures Culturals de Ca-
talunya, com a instrument de planificació, en col·labo-
ració amb les diferents administracions i sectors impli-
cats, en què hi figurin els equipaments i infrastructures
existents i serveixi per subsanar-ne els dèficits, a partir
dels criteris d’equitat i reequilibri territorial.

2. Elaborar i fer el desplegament dels Mapes correspo-
nents a àmbits concrets: Lectura Pública, Arxius, Mu-
seus, Auditoris, Teatres, Sales d’Exposició, Equipa-
ments de la Cultura Tradicional i Popular. Donada la
diferent situació de cadascun d’aquests mapes, aquest
desplegament tindrà en compte els aspectes següents:

a) Publicar, en un termini màxim de un mes, el Mapa
de Lectura Pública de Catalunya, que està ja elaborat,
després de la seva actualització, tal com preveu la Llei
4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Ca-
talunya.

b) Elaborar el Mapa d’Arxius de Catalunya, tal com
preveu el Projecte de Llei d’Arxius que actualment està
en tràmit, tres mesos després de l’aprovació de l’es-
mentada llei.

c)Elaborar en el termini de tres mesos el Mapa de Mu-
seus de Catalunya.

d) Publicar un registre dels espais de petit, mitjà i gran
format destinats a la divulgació musical i equipaments
culturals polivalents, com a pas previ per a la realitza-
ció del Mapa d’Auditoris i Espais Musicals de Catalu-
nya.

e) Publicar un registre dels edificis i sales destinats a
actuacions teatrals i dels equipaments culturals poliva-
lents, com a pas previ per a l’elaboració del Mapa de
Teatres i Espais Escènics de Catalunya.

f) Publicar un registre de les sales d’exhibició de les
arts plàstiques, visuals, decoratives i equipaments cul-
turals polivalents, com a pas previ per a l’elaboració del
Mapa de Sales d’Exposicions de Catalunya.

g) Publicar un registre dels equipaments destinats a la
Cultura Popular i Tradicional de Catalunya, com a pas
previ per l’elaboració del Mapa corresponent.

3. Incrementar un 50% la partida d’infraestructures
culturals en el pressupost de l’any 2001.

4. Incrementar en un 50% les dotacions pressupostàries
adreçades al manteniment i renovació de les infraes-
tructures culturals depenents de la Generalitat de Cata-
lunya per tal de contribuir a la millora en els seus ser-
veis (equipament informàtic per totes les biblioteques
públiques, increment de les dotacions als arxius comar-
cals, etc.).

5. Establir formes de coordinació entre la xarxa de te-
atres públics i la de sales privades, per tal d’incentivar
la creació de circuits estables de les diferents modali-
tats d’arts escèniques als municipis de Catalunya.

6. Impulsar la creació d’espais destinats a la creació
cultural en les seves diferents expressions i modalitats,
per incentivar la creació i promocionar joves artistes
(xarxa de tallers d’art, centres de recursos artístics amb
accés a les noves tecnologies, galeries d’art, xarxa pú-

blica o mixta de platós i d’equipaments per facilitar la
producció de cinema i audiovisuals, locals per música
en viu, etc.).

7. Avançar en la progressiva descentralització dels equi-
paments, dotacions i programes a tot el territori de Ca-
talunya, per tal de contribuir al seu reequilibri i a la
revitalització de les comarques més deprimides.

8. Incrementar les competències dels ens locals en
matèria cultural, amb els recursos corresponents, per tal
que aquestes competències es corresponguin amb la
situació real i perquè la política cultural pugui efectu-
ar-se des de la proximitat i el servei a les persones.

9. Promoure un nou Pacte Cultural, com instrument per
posar d’acord les diferents administracions públiques,
que, entre d’altres objectius, tingui el de planificar els
equipaments i infrastructures culturals, coordinar les
inversions, promoure patronats o consorcis per la ges-
tió i establir les formes de participació econòmica en la
creació i manteniment d’equipaments i infrastructures
culturals.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2000

Dolors Comas d’Argemir Joan Boada i Masoliver
Diputada  Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el compliment
dels Plans comarcals de muntanya
Tram. 302-00069/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 15462 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jordi Ausàs i Coll, Josep Bargalló Valls,
Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Moció subsegüent a una inter-
pel·lació sobre el compliment dels Plans comarcals de
muntanya (N. T. 300-00200/06).

«El parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

1. Garantir en el termini de dos anys l’execució de les
actuacions incloses dins els anteriors plans comarcals
de muntanya i encara pendents de realitzar.

2. Crear una Direcció General de Muntanya que, depe-
nent del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, impulsi una autèntica política de muntanya
de caràcter interdepartamental que abasti tots els àmbits
i sectors i garanteixi als habitants de les deu comarques
de muntanya la mateixa igualtat d’oportunitats i el
mateix nivell de vida i drets que gaudeixen els habitants
de la resta de Catalunya.
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3. Garantir el compliment dels objectius estratègics i les
actuacions incloses en els plans comarcals de muntanya
actuals i futurs.

4. Incorporar en els nous plans comarcals de muntanya
les actuacions necessàries per tal de garantir la igualtat
de connectivitat que permeti l’ús de les noves tecnolo-
gies en igualtats de condicions en tot el territori.

5. Adoptar les mesures corresponents per tal d’aconse-
guir que tots els ciutadans que habiten en nuclis de
muntanya mancats d’un servei de transport regular,
puguin gaudir dels serveis públics específics, com ara
el transport escolar, com element de comunicació per a
les seves necessitats sanitàries, comercials i de relaci-
ons personals.

6. Incloure en els nous plans comarcals de muntanya
les actuacions a realitzar a cadascuna de les deu comar-
ques, i que són competència de l’Administració de
l’Estat, amb el compromís de vetllar per tal que es por-
tin a terme.»

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2000

Jordi Ausàs i Coll Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la lluita contra la sida, especialment
pel que fa a la qualitat de vida de les
persones infectades pel VIH
Tram. 300-00301/06

Presentació: Sra. Carme Porta i Abad, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 14985 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Carme Porta i Abad, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació.

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern
sobre la política de lluita contra la SIDA, especialment
pel que fa a la qualitat de vida de les persones infecta-
des pel VIH?

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2000

Carme Porta i Abad

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
política universitària, especialment pel
que fa a l’estabilització i la promoció
del professorat i el finançament uni-
versitari
Tram. 300-00302/06

Presentació: Sra. Pilar Díaz i Romero, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 15056 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

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 següent interpel·lació al Consell
Executiu.

– Quin és el propòsit de capteniment del Consell Exe-
cutiu sobre política universitària, especialment pel que
fa a la estabilització i promoció del professorat i el fi-
nançament universitari?

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2000

Pilar Díaz i Romero

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
política universitària
Tram. 300-00303/06

Presentació: Sra. Dolors Comas d’Ar-
gemir i Cendra, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 15098 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

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 Regla-
ment de la Cambra, presenta la següent interpel·lació al
Consell Executiu.

Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu sobre política universitària?

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2000

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de suport a les famílies
Tram. 300-00304/06

Presentació: Sra. Dolors Comas d’Ar-
gemir i Cendra, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 15099 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

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 Regla-
ment de la Cambra, presenta la següent interpel·lació al
Consell Executiu.

Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu sobre política de suport a les famílies?

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2000

Dolors Comas d’Argemir i Cendra

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política d’arxius
Tram. 300-00305/06

Presentació: Sra. Dolors Comas d’Ar-
gemir i Cendra, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 15100 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

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 Regla-
ment de la Cambra, presenta la següent interpel·lació al
Consell Executiu.

Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu sobre política d’arxius?

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2000

Dolors Comas d’Argemir i Cendra

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

Presentació: Sra. Dolors Comas d’Ar-
gemir i Cendra, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 15101 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

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 Regla-
ment de la Cambra, presenta la següent interpel·lació al
Consell Executiu.

Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu sobre política d’atenció a la gent gran?

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2000

Dolors Comas d’Argemir i Cendra

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’atenció precoç
Tram. 300-00307/06

Presentació: Sra. Dolors Comas d’Ar-
gemir i Cendra, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 15102 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

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 Regla-
ment de la Cambra, presenta la següent interpel·lació al
Consell Executiu.

Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu sobre l’atenció precoç?

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2000

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la immigració estrangera
Tram. 300-00308/06

Presentació: Sra. Dolors Comas d’Ar-
gemir i Cendra, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 15103 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

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 Regla-
ment de la Cambra, presenta la següent interpel·lació al
Consell Executiu.

Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu sobre la immigració estrangera?

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2000

Dolors Comas d’Argemir i Cendra

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el desenvolupament del sector de les
telecomunicacions a Catalunya
Tram. 300-00309/06

Presentació: Sr. Miquel Barceló i Roca,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 15130 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

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 Regla-
ment de la Cambra, presenta la següent interpel·lació al
Consell Executiu.

Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu en relació al desenvolupament del sector de
les telecomunicacions a Catalunya?

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2000

Dolors Comas d’Argemir i Cendra

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la lluita contra la pobresa, especial-
ment pel que fa a les dones sense llar
Tram. 300-00311/06

Presentació: Sra. Dolors Comas
d’Argemir i Cendra, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 15256 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

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 Regla-
ment de la Cambra, presenta la següent interpel·lació al
Consell Executiu.

Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu en relació a la lluita contra la pobresa, amb
especial referència a les dones sense llar?

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2000

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la cobertura de telefonia convencional
al territori de Catalunya
Tram. 300-00312/06

Presentació: Sr. Ricard Fernández Deu,
del Grup Parlamentari Popular
Reg. 15456 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ricard Fernández Deu, diputat del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que preveu
l’article 128 i següents del Reglament de la Cambra,
presenta la següent interpel·lació.

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu pel que fa a garantir la cobertura telefònica
convencional al conjunt del territori de Catalunya?

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2000

Ricard Fernández Deu

3.20.
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4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

Composició de la Comissió d’Organit-
zació i Administració de la Generalitat
i Govern Local
Tram. 400-00001/06

Substitució de diputats
Reg. 15194 / Coneixement: Mesa del Parlament,
17.11.2000

Baixa: Sr. Alberto Fernández Díaz

Alta: Sr. Ricard Fernández Deu

Composició de la Comissió Permanent
de Legislatura sobre la Unió Europea i
d’Actuacions Exteriors, Cooperació i
Solidaritat
Tram. 400-00015/06

Substitució de diputats
Reg. 15281 / Coneixement: Mesa del Parlament,
17.11.2000

Baixa: Sr. Lluís Recoder i Miralles

Alta: Sr. Jordi Casas i Bedós

Composició de la Comissió d’Estudi
sobre la Sida
Tram. 400-00019/06

Adscripció de diputats del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió
Reg. 15282 / Coneixement: Mesa del Parlament,
17.11.2000

Alta: Sr. Frederic Gené i Ripoll

Composició de la Comissió d’Estudi
sobre la Situació de la Pesca a Catalu-
nya
Tram. 400-00021/06

Adscripció de diputats del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió
Reg. 15282 / Coneixement: Mesa del Parlament,
17.11.2000

Alta: Sr. Jesús Bartolomé i Carrascal

Substitució de diputats
Reg. 15281 / Coneixement: Mesa del Parlament,
17.11.2000

Baixa: Sr. Esteve Orriols i Sendra

Alta: Sr. Agustí López i Pla

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

Control del compliment de la Moció 10/
VI del Parlament de Catalunya, sobre la
política mediambiental, especialment
pel que fa a la contaminació per purins
i nitrats
Tram. 340-00010/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 15327 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
17.11.2000.

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Iniciativa: 340-00010/06

Títol: Control del compliment de la Moció 10/VI del
Parlament de Catalunya, sobre la política mediam-
biental, especialment pel que fa a la contaminació per
purins i nitrats.

Felip Puig i Godes, conseller de Medi Ambient,
d’acord amb el que disposen l’article 131 i concordants
del Reglament del Parlament, emet el corresponent in-
forme de compliment de la Moció indicada més amunt.

a) El 4 d’abril de 2000, el Govern va aprovar el Pla de
prevenció i correcció de contaminació per nitrats, el
qual preveu una sèrie d’actuacions en diferents àmbits
per reduir i evitar la contaminació dels sòls i dels recur-
sos hídrics a causa dels nitrats.

4.45.
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Les actuacions previstes afecten a 6 zones vulnerables
a la contaminació per nitrats definides a Catalunya
(Decret 283/1998) en virtut de l’aplicació de la políti-
ca comunitària i donen compliment als acords del Par-
lament de Catalunya en aquesta matèria.

El Pla s’ha desenvolupat mitjançant programes especí-
fics de mesures de gestió dels recursos hídrics i de ges-
tió de les dejeccions ramaderes, així com a través de
l’aplicació dels instruments normatius necessaris en els
quatre grans eixos d’actuació impulsats conjuntament
pels Departaments de Medi ambient, Agricultura, Ra-
maderia i Pesca i Sanitat:

– Mesures de gestió dels recursos hídrics

– Mesures de gestió de les dejeccions ramaderes

– Mesures de caràcter agronòmic

– Mesures d’informació, control i capacitació

D’altra banda, l’Agència Catalana de l’Aigua ha impul-
sat actuacions generals de seguiment i control a les
zones vulnerables, amb el desenvolupament d’estudis
tècnics de presència de compostos nitrogenats en els
aqüífers de les 6 àrees (actualment es disposa de l’es-
tudi de l’àrea 1). També s’ha definit i ampliat la xarxa
de control de contingut de compostos nitrogenats als
aqüífers.

b) Mitjançant el Decret 205/2000, de 13 de juny, el
Govern ha aprovat el Programa de mesures agronòmi-
ques aplicables durant els propers 4 anys a les 6 zones
vulnerables de Catalunya. Aquest Programa preveu,
entre d’altres aspectes, les èpoques en què no es poden
aplicar fertilitzants per garantir la protecció dels sòls i
els aqüífers, la capacitat d’emmagatzematge per a fems
i altres materials orgànics amb valor fertilitzant, les
quantitats màximes de nitrogen a aplicar, la programa-
ció de recs i el registre de les aplicacions de fertilit-
zants.

c) La regulació de l’aplicació dels diferents tipus de
fertilitzants al sòl en les zones vulnerables, així com en
particular de l’emmagatzematge va ser establerta pel
Decret 205/2000, de 13 de juny, abans esmentat.

A més, es treballa en un projecte de Decret de gestió de
les dejeccions ramaderes, com a instrument de regula-
ció i control ambiental de les activitats ramaderes i la
gestió global dels purins. Aquest decret regularà l’obli-
gació de garantir una correcta gestió de les dejeccions
mitjançant la presentació de plans de gestió per una o
per a diverses explotacions ramaderes, així com l’obli-
gació de portar un llibre de gestió actualitzat amb les
dades de la quantitat de dejeccions anuals produïdes i
la seva gestió tant en el marc de la explotació agrària
com fora d’aquesta amb indicació de la quantitat, trans-
portista autoritzat i destinatari final. Alhora, el Decret
establirà la regulació del transport de les dejeccions
ramaderes.

d) En aplicació de la nova Llei 3/1998, de 27 de febrer,
de la intervenció integral de l’administració ambiental,
des de les Oficines de Gestió Ambiental Unificada de
cada territori s’ha treballat en l’adequació de les activi-
tats al nou règim, així com en la legalització de les ex-

plotacions ramaderes existents que no disposen de la
corresponent llicència o autorització.

Amb l’objecte d’afavorir aquest procés s’ha desenvo-
lupat, amb l’acord de tots els agents implicats, un mo-
del d’Avaluació ambiental verificada, específic per les
activitats ramaderes, mitjançant el qual es facilita l’ade-
quació de les activitats ramaderes amb les garanties
suficients de protecció del medi.

El Departament de Medi Ambient treballa per efectu-
ar accions de difusió del Codi de Bones Pràctiques per
al foment de la bona gestió de les dejeccions ramade-
res entre els tècnics i professionals del sector, i molt
especialment entre els ens locals. En aquest sentit, es
desenvolupen convenis de col·laboració específics, com
és el programa pilot de gestió de purins impulsat per la
Junta de Residus a la comarca de la Noguera.

e) En l’àmbit de les mesures de gestió de les dejeccions
ramaderes i d’acord amb el Programa de Gestió de les
Dejeccions Ramaderes a Catalunya i els Programes
comarcals de gestió dels residus ramaders (actualment
ja s’han desenvolupat 14 Programes Comarcals) es
prioritzen les actuacions destinades a la millora de la
gestió agronòmica per a l’aprofitament sostenible de
fems i purins, així com la implantació dels equipaments
necessaris per al tractament dels purins d’aquelles àrees
que resultin excedentàries.

Aquestes actuacions que són promogudes des de la
Junta de Residus i que compten amb la participació de
tots els sectors implicats, consisteixen en :

– L’elaboració del programa comarcal que quantifica la
producció de purins, la disponibilitat de conreus, l’ex-
cedent resultant i que proposa les solucions viables.

– L’establiment d’un sistema de col·laboració entre les
parts implicades per a l’emmagatzematge i tractament
de purins que permeti una posterior aplicació agrícola.

– La construcció d’instal·lacions de tractament per als
excedents.

En concret, i amb l’objecte de millorar les condicions
de gestió de les dejeccions ramaderes, s’han impulsat
diversos equipaments, com les basses de purins (14
basses executades i 5 en curs) i les plantes de tracta-
ment de purins excedentaris. De les 23 plantes previs-
tes a Catalunya, especialment a les zones vulnerables,
hi ha en la actualitat 2 plantes en servei (Alcarràs i
Masies de Voltregà) i 18 en diferent fase de projecte i
construcció. Aquestes plantes, que resulten majoritàri-
ament de la selecció efectuada per les Comissions de
Seguiment dels programes comarcals, representaran
una inversió global d’iniciativa privada a Catalunya de
al voltant dels 50.000 milions de pessetes, destinats a la
gestió eficient dels purins que resultin excedentaris.

En aquells àmbits territorials on sorgeixen dificultats en
la gestió de les dejeccions ramaderes és necessari el
disseny d’una gestió adequada que permeti la continu-
ïtat de l’activitat ramadera i a l’hora la preservació de
l’entorn.

Els equipaments de gestió de purins es fonamenten en
l’adopció de criteris de viabilitat tècnica, econòmica,
energètica i ambiental. Es fomenta l’implicació d’aque-

4.50.
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lles plantes de tractament de purins excedentaris que
resultin més eficaces i respectuoses amb el medi. La
situació actual del mercat elèctric afavoreix alhora les
oportunitats de desenvolupament d’equipaments amb
sistemes de cogeneració i aprofitament energètic.

S’han desenvolupat experiències pilot de sistemes de
tractament basats en l’eficiència energètica i, en l’apro-
fitament del biogàs, que cerca l’aprofitament de l’ener-
gia produïda pels purins.

f) La reorganització de l’administració hidràulica de
Catalunya, amb la creació de l’Agència Catalana de
l’Aigua, suposa un nou enfocament en la planificació
i gestió integrada del cicle de l’aigua. Aquest nou enfo-
cament es fonamenta en una gestió sostenible de l’ai-
gua per atendre els diferents usos i la preservació de la
qualitat de les aigües i dels sistemes hídrics.

L’agència desenvolupa de forma global i unificada to-
tes les actuacions de planificació i gestió de l’ús de l’ai-
gua en l’àmbit de les competències de la Generalitat.
En aquest sentit, cal destacar mesures recents destina-
des a l’ordenació del domini públic i d’altres d’especí-
fiques, com el Decret 168/2000, de 2 de maig, d’adop-
ció de mesures excepcionals en relació amb la utilitza-
ció dels recursos hídrics, que permet adoptar amb im-
mediatesa les mesures necessàries per intensificar l’es-
talvi i un aprofitament més eficient de l’aigua durant els
períodes de sequera i insuficiència de recursos hídrics.

D’acord amb el Pla de prevenció i correcció de la con-
taminació per nitrats, en l’àmbit de les mesures de ges-
tió dels recursos hídrics, el Govern ha aprovat el Decret
167/2000, de mesures excepcionals en matèria de fonts
d’abastament públiques afectades per nitrats que per-
met desenvolupar de forma ràpida i àgil més obres ne-
cessàries per oferir alternatives d’abastament als muni-
cipis afectats. Les inversions programades en obres i
infraestructures (ja siguin realitzades o estiguin previs-
tes per a 67 municipis de les diferents àrees vulnera-
bles) per donar alternatives de proveïment als munici-
pis suposen un cost total de 6.710.732.268 PTA,
d’acord amb l’avaluació feta fins a l’actualitat. També
es treballa, en diversos municipis, en la formulació de
convenis de col·laboració per al desenvolupament de les
actuacions programades entre l’Agència Catalana de
l’Aigua i els respectius ajuntaments.

S’ha tramitat la informació pública del projecte de
Decret sobre les mesures ambientals de prevenció i
correcció de les aigües aqüíferes per nitrats, amb l’ob-
jecte de promoure accions encaminades a la prevenció
i protecció dels aqüífers. Aquest Decret permet comple-
tar el desenvolupament normatiu que faci possible una
adequada protecció de les aigües envers la contamina-
ció per nitrats d’origen agrari, garantint la qualitat dels
recursos hídrics en general i de les captacions d’aigua
per al proveïment de poblacions, en particular.

Finalment indica que, s’està treballant en el desenvolu-
pament d’informes hidrogeològics per a la delimitació
de la vulnerabilitat dels aqüífers. També es preveu l’es-
tabliment d’un Programa de delimitació de perímetres
de protecció de les captacions i de definició de normes
d’explotació amb l’objecte de garantir la protecció dels
recursos hídrics. Els estudis realitzats o previstos a les

diferents àrees vulnerables han suposat, fins a la data,
una inversió de 29.792.160 PTA.

g) El Departament de Medi Ambient ha iniciat l’elabo-
ració del Pla director per a l’aprofitament de la matèria
orgànica secundària, amb l’objecte de fer-ne un ús sos-
tenible des d’una perspectiva amb visió global, analit-
zant les solucions i les diferents alternatives amb l’ob-
jecte específic de la valorització de les substàncies re-
siduals i la seva adeqüació per a l’ús agrícola.
Properament, es disposarà d’un Pla de treball que per-
metrà definir les actuacions i el calendari de desenvo-
lupament.

Per efectuar-ne un seguiment s’impulsarà la creació
d’una taula sectorial que permeti assolir una participa-
ció àmplia de les administracions, agents econòmics del
sector agrari i de la gestió dels residus, així com la co-
munitat científica. S’està treballant en el Projecte de
Decret de creació del Consell Assessor per a l’ús sos-
tenible de la matèria orgànica secundària, com a òrgan
d’interlocució dels diferents agents que intervenen en
el desenvolupament i execució de l’esmentat Pla Direc-
tor.

En resum, durant aquests darrers mesos s’han produït
els contactes previs i converses amb els representants
del sector, així com la formulació d’un avantprojecte de
norma que determini la creació de la taula sectorial.

h) El desenvolupament de les mesures d’informació,
control i capacitació, tenen per objecte bàsic facilitar
l’accés a la població, als ajuntaments, als consells co-
marcals i als representants del sector agropecuari a un
millor coneixement de la situació i de les mesures
adoptades.

En aquest context cal destacar, entre d’altres disponi-
bles o en curs d’execució, l’edició del Manual de Ges-
tió de Purins, l’ampliació de la informació del web del
DMA relatiu a nitrats, el Programa i Manual per al fo-
ment de la bona gestió de les dejeccions ramaderes i els
seminaris tècnics per a agricultors i tècnics que perme-
tin la difusió del Codi de Bones pràctiques ambientals.

Es preveu potenciar les accions de formació, capacita-
ció i difusió del material informatiu adient adreçat a la
població per informar de l’estat actual del medi i de les
actuacions que s’hi porten a terme al llarg del temps
amb l’objecte de reduir la contaminació per nitrats i
actuar preventivament contra noves contaminacions
d’aquesta mena. Aquestes actuacions tenen per objec-
tiu específic garantir el dret dels ciutadans a accedir a
la informació ambiental i afavorir el consens i la parti-
cipació del sectors implicats en l’adopció de les mesu-
res incloses en els diferents programes d’actuació.

Barcelona, 13 de novembre de 2000-11-19

Felip Puig i Godes

4.50.
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Control del compliment de la Resolu-
ció 19/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’equipament de l’Hospital Co-
marcal del Pallars, de Tremp (Pallars
Jussà), amb un aparell de laparoscò-
pia
Tram. 340-00086/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 14947 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
17.11.2000.

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. iniciativa: 290-00019/06

Títol: Resolució 019/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’equipament de l’Hospital Comarcal del Pallars,
de Tremp (Pallars Jussà), amb un aparell de laparoscò-
pia. Tram. 250-00106/06

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en relació
al compliment de la Resolució 019/VI sobre l’equipa-
ment de l’Hospital Comarcal del Pallars amb un aparell
de laparoscòpia, em plau informar-vos que en aquests
moments s’està realitzant la selecció de l’equip tècnic
atenent a les tipologies d’intervencions que s’hauran de
dur a terme en aquests centre i l’avaluació de les ofer-
tes econòmiques que han presentat els diferents prove-
ïdors. L’adquisició d’aquest aparell es realitzarà abans
de finalitzar l’any.

Atentament,

Barcelona, 6 de novembre de 2000

Eduard Rius i Pey

Control del compliment de la Resolu-
ció 51/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la regió sanitària de Girona
Tram. 340-00092/06

Sol·licitud de criteri sobre el compliment

Sol·licitud: Sra. Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 14982).

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 17.11.2000.
D’acord amb l’article 131.5 del Reglament,  es constata
que dins el termini establert no s’ha tramès cap docu-
mentació ni s’ha sol·licitat cap sessió informativa al res-
pecte i s’acorda de trametre la sol·licitud a la Junta de
Portaveus, als efectes del que disposen els articles
135.3 i 62.2 del Reglament.

La Mesa fa avinent, però,  que el Govern ara ja ha tramès
la documentació per retre comptes del compliment.

N. de la R: L’escrit de sol·licitud es reprodueix a la secció
4.67.

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 15083 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
17.11.2000.

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. iniciativa: 290-00051/06

Títol: Resolució 51/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la regió sanitària de Girona. Tram. 250-00187/06.

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 51/VI, sobre la regió
sanitària de Garona, em plau fer-vos avinents les se-
güents consideracions:

En relació al primer punt de la Resolució, relatiu a pro-
moure una campanya pública a la Regió Sanitària de
Girona d’informació concreta sobre la xarxa sanitària
gironina, de promoció de l’assistència primària i dels
circuits assistencial i les urgències, cal dir que el Servei
Català de la Salut (SCS) per mitjà de la Regió Sanità-
ria de Girona ha elaborat un Pla d’informació adreçat
a la població sobre els recursos sanitaris existents en
aquestes comarques.

Aquest Pla d’informació contempla:

1. Actuacions d’informació concreta sobre la xarxa
sanitària gironina i de promoció de l’assistència sanità-
ria primària i dels circuits assistencials i de les urgèn-
cies, que ja es venien duent a terme des del Servei Ca-
talà de la Salut (SCS) per mitjà de la Regió Sanitària de
Girona i que es continuaran impulsant. Podríem esmen-
tar, entre aquestes actuacions:

Campanya «Una xarxa sanitària de qualitat per a tot-
hom»

Edició i difusió de fullets informatius sobre la xarxa
sanitària d’utilització pública que es poden localitzar en
els centres sanitaris d’aquesta xarxa.

Campanya «La salut, més a prop»

Edició i difusió de fullets informatius sobre els recur-
sos dels diferents nivells assistencials de la xarxa sani-
tària pública. A la Regió Sanitària de Girona se n’han
editat cinc versions: per al Ripollès i la Garrotxa, per al
Gironès i el Pla de l’Estany, per a la Selva, per a l’Alt
Empordà i per al Baix Empordà i per al Baix Empordà.

Pla integral d’Urgències de Catalunya

En el marc del Pla Integral d’Urgències de Catalunya
també s’han editat fullets i pòsters per informar, de for-
ma territorialitzada, sobre els recursos d’atenció.
Aquest material es distribueix durant els mesos d’hi-
vern i períodes de vacances i s’acompanya amb falques
de ràdio.

Targeta sanitària individual

Edició i difusió de fullets d’informació sobre la targe-
ta sanitària individual que es distribueixen als centres
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sanitaris de la Regió i es trameten també als usuaris
juntament amb la targeta.

Relacions amb els mitjans de comunicació

Manteniment del circuit de relació amb els mitjans de
comunicació de la Regió Sanitària de Girona a través
de diferents canals (notes de premsa, conferències de
premsa, entrevistes...).

2. Noves activitats

Comunicació dels reforços d’estiu: anuncis als diaris,
notes de premsa en els mitjans de comunicació de la
Regió...

Col·laboració entre les àrees bàsiques de salut (ABS) i
les ràdios locals a través de programes de difusió i in-
formació sanitària per als usuaris de la xarxa d’atenció
primària.

Elaboració de la Regió Sanitària de Girona, amb una
periodicitat trimestral, d’articles sobre temes relacio-
nats amb la xarxa sanitària o altres aspectes d’actuali-
tat per a ser publicats als mitjans de comunicació.

Elaboració des dels hospitals i altres centres de la xarxa
sanitària d’utilització pública i al Regió Sanitària de
Girona d’articles conjunts per donar a conèixer accions
destacables de coordinació entre diferents nivells
assistencials, aspectes d’accessibilitat al sistema sanitari...

Participació de professionals de la Regió en el progra-
ma Salut a TV Girona per tal d’informar a la ciutada-
nia sobre la xarxa sanitària, promoure hàbits saluda-
bles, potenciar la prevenció de la malaltia...

Presència en estands de les fires de mostres de les co-
marques gironines, sobretot en els estands que la Gene-
ralitat de Catalunya ja instal·la, per donar a conèixer els
recursos físics, facilitar l’accessibilitat al sistema sani-
tari...

Pel que fa al segon punt de la resolució, referent al ca-
lendari per completar la reforma de l’atenció primària
(RAP) a la Regió Sanitària de Girona, cal dir que el
passat mes de juny es va posar en marxa una de les
ABS pendents de reformar (ABS Palamós) i el calen-
dari previst per a la posada en funcionament de les al-
tres ABS que resten per reformar és el següent:

2000:

ABS Figueres (desembre)

ABS Cassà de la Selva (desembre)

ABS L’Escala (desembre)

ABS La Vall d’en Bas (desembre)

2001:

ABS Perelada

2002

ABS Bàscara

ABS Vilafant

Quant al tercer i últim punt de la Resolució, relatiu a
l’elaboració d’un mapa de consultoris municipals i
d’un pla d’inversions corresponent a aquest tipus de
recurs, cal tenir en compte el següent:

La xarxa d’atenció primària a Catalunya s’ajusta a cri-
teris de sectorialització, definint l’àrea bàsica de salut
com la unitat territorial elemental de l’atenció primària
de salut d’accés directe de la població, la qual té com
a nucli fonamental de la seva activitat, realitzada per
l’equip d’atenció primària, el Centre d’Assistència Pri-
mària (CAP).

A l’àrea rural es preveu el manteniment i la millora dels
consultoris locals per a la consulta descentralitzada del
personal mèdic de capçalera i d’infermeria, per tal de
mantenir l’accessibilitat.

En iniciar-se la RAP, la xarxa de centres on prestar ser-
veis d’atenció primària pública s’havia de millorar
indefugiblement perquè o bé era inexistent o bé era
molt precària, tant a l’àrea rural com a la urbana.

Per tal que les instal·lacions no fossin un obstacle a la
RAP, s’ha desenvolupat un programa d’inversions que
ha permès anar millorant-les i modernitzant-les. Els
CAP s’han anat construint o remodelant a mesura que
s’ha anat implantant la RAP. Aquests centres han estat
construïts i equipats majoritàriament per l’SCS sobre
terrenys cedits pels ajuntaments. En el cas dels consul-
toris locals, aquesta modernització es realitza mitjan-
çant una llista de subvencions i finançament compartit
amb els ajuntaments.

La Regió Sanitària de Girona té 209 municipis i està
sectorialitzada en 36 ABS, de les quals 29 ja estan re-
formades. En aquests moments té una estructura de
recursos físics, que permet l’adequat desenvolupament
de l’atenció primària (tant la reformada com la no re-
formada), composta per 39 CAP i 182 consultoris lo-
cals de titularitat municipal (veure annex 1 i 2). Aquest
és el mapa actual de recursos d’atenció primària.

De cara al desenvolupament futur d’aquesta xarxa, cal
dir que el pla d’inversions preveu la construcció de 13
nous CAP i la millora o ampliació d’uns altres 7. A
banda d’això, es preveu continuar la línia de subvenci-
ons per a la millora dels consultoris municipals.

Val a dir que en els últims anys aquests consultoris lo-
cals s’han anat remodelant, ampliant i equipant seguint
les directrius de disseny per a consultoris locals, reco-
manades pel Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Les subvencions per a la construcció, ampliació, remo-
delació i equipament de consultoris locals de titularitat
municipal, atorgades pel Departament de Sanitat i Se-
guretat Social des de l’any 1990 fins al 1999 a la Regió
Sanitària de Girona han estat les següents:
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Any de la Import Municipis
Subvenció  Subvenció  Subvencionats

(pessetes)

1990 169.695.924 54
1991 88.300.000 42
1992 64.400.000 61
1993 82.000.000 70
1994 71.500.000 77
1995 75.000.000 60
1997 45.000.000 69
1999* 99.600.000 64

Total import 695.495.924

*L’any 1999 el 50% de l’import de la subvenció va ser aportat
per la Diputació de Girona.

La política d’atorgament de subvencions del Departa-
ment de Sanitat i Seguretat Social ha pretès garantir un
nivell mínim i elemental, equitatiu per a tots els consul-
toris locals, i a partir d’aquí anar-los dotant de materi-
al cada vegada més sofisticat i de més confort. Cal dir
que la Regió Sanitària de Girona ha proporcionat asses-
sorament a les corporacions que ho han sol·licitat, pet
tal d’adequar els projectes de construcció i ampliació a
la normativa vigent i a les necessitats reals, i així raci-
onalitzar també la despesa.

Així doncs, tenint en compte la titularitat i les especi-
ficitats d’aquest tipus de recurs, el Departament de Sa-
nitat i Seguretat Social canalitza les seves inversions en
els consultoris locals a través de les convocatòries de
subvencions anuals, les quals són atorgades en funció
de les sol·licituds dels propis ajuntaments (per a en-
guany, la Regió Sanitària de Girona és coneixedora de
la voluntat de 37 municipis per acollir-se ja aquesta
convocatòria de subvencions) i de la valoració de les
necessitats de cada municipi.

Barcelona, 8 de novembre de 2000

Eduard Rius i Pey

N. de la R: La documentació tramesa pel conseller de
Sanitat i Seguretat Social pot ésser consultada a l’Ar-
xiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolu-
ció 22/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la conservació i la restauració
de les fonts de Gelida (Alt Penedès)
Tram. 340-00093/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 15032 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
17.11.2000.

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. iniciativa: 290-00022/06

Títol: Resolució 022/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la conservació i la restauració de les fonts de
Gelida (Alt Penedès). Tram. 250-00013/06.

Els departaments de Medi Ambient i de Cultura estan
treballant conjuntament en l’elaboració de l’estudi
d’actuació que contempli la viabilitat de les fonts de
Gelida, tal com determina l’apartat a) i especifica
l’apartat b) de la Resolució 22 VI del Parlament de
Catalunya.

L’estudi esmentat, que finalitzarà en un termini de tres
mesos, establirà els projectes a realitzar i concretarà les
competències de les diferents administracions implicades.

Tan bon punt es disposi de l’estudi, se’n farà la correspo-
nent tramesa al Parlament, de manera que es pugui donar
per formalitzat el compliment d’aquesta resolució.

Barcelona, 3 de novembre de 2000

Jordi Vilajoana i Rovira

Control del compliment de la Resolu-
ció 146/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la construcció de l’Hospital Co-
marcal del Baix Llobregat, de Sant
Joan Despí
Tram. 340-00094/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 15084 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
17.11.2000.

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. iniciativa: 290-00146/00006

Títol: Sobre la construcció de l’Hospital Comarcal del
Baix Llobregat, de Sant Joan Despí.

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 146/VI, sobre la cons-
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trucció de l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat, em
plau fer-vos avinents les següents consideracions:

El Servei Català de la Salut ha aprovat el Pla director
del futur Hospital del Baix Llobregat, que estarà ubicat
al municipi de Sant Joan Despí. Aquest Pla preveu que
les obres del nou hospital puguin començar l’any 2002.

Barcelona, 7 de novembre de 2000

Eduard Rius i Pey

Control del compliment de la Resolu-
ció 128/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’establiment de mesures pel
que fa a la producció, la venda i la dis-
tribució de joguines i videojocs que
enalteixin la violència
Tram. 340-00095/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 15156 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
17.11.2000.

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 128/VI del Parlament
de Catalunya, sobre l’establiment de mesures pel que fa
a la producció, la venda i la distribució de joguines i
videojocs que enalteixin la violència i, d’acord amb el
que disposen els articles 131 i 135 del Reglament del
Parlament, em plau notificar-vos el següent:

1. ACTUACIONS PORTADES A TERME:

1.1 Prospecció de la venda al consumidor final.

S’han realitzat investigacions sobre els productes
oferts, a l’objecte de conèixer l’estat real de la comer-
cialització de programari d’entreteniment, a 10 punts
de venda que per les seves característiques cobreixen la
gamma de locals comercials on el públic pot adquirir
aquests productes.

S’ha realitzat un informe de cada una de les visites i
s’han elaborat unes conclusions (Annex 1).

Cal dir que la major part de les empreses fabricants de
videojocs anuncien els seus diferents productes per
Internet on, de forma explícita, es manifesta quin és el
contingut del producte (Annex 2, pàgines del fabricant
Ubi Soft).

1.2 Reunions amb el sector (fabricants i venedors)

S’ha convocat oficialment als fabricants de:

– Gremi de detallistes de joguines

– Associació Nacional de Grans Empreses distribuïdores

– Asociación Nacional de Comerciantes de Juguetes

– Nintendo España, SA

– SEGA

– Sony Computer Entertaiment (Annex 3).

Posteriorment s’han mantingut reunions amb el repre-
sentant a Catalunya de l’Associació de Centres Comer-
cials.

1.3 Associació de Fabricants

Atès que els fabricants de videojocs han constituït
l’Asociación Española de Distribuidores y Editores de
Software de Entretenimiento ADESE), s’han mantingut
reunions i converses repetides amb el President, senyor
Carlos Iglesias i amb el Secretari, senyor Salvador J.
Mariscal de l’esmentada associació.

ACORDS D’AUTOCONTROL ACONSEGUITS:

– Fabricants

Com a consequència de les reunions mantingudes amb
la Direcció General de Consum i Seguretat Industrial i
amb d’altres organismes, ADESE ha confeccionat un
«Codi d’autoregulació sobre l’etiquetatge i publicitat
dels productes de programari d’entreteniment» (Annex
4).

És un pas important, ja que s’hi estableixen els criteris
de classificació dels productes posats al mercat d’acord
amb l’edat del destinatari. L’etiquetatge ha d’estar con-
forme amb la classificació.

El mateix codi també preveu la constitució d’un comitè
de seguiment i l’aplicació de sancions al fabricant que
no apliqui correctament els criteris de classificació es-
tablerts pel codi (fins ara, alguns fabricants aplicaven el
codi de Gran Bretanya «ESLAS»).

– Venedors

L’Asociación Nacional de Comerciantes de Juguetes
(ANCOJ), el delegat a Catalunya (amb seu a
Baricentro) de l’Associació Nacional de Centres Co-
mercials han tramès als seus associats (centres comer-
cials) sengles escrits amb la finalitat que els productes
que tenen a la venda en llurs locals oberts al públic,
disposin de l’etiquetatge correcte (Annex 5).

Barcelona, 2 de novembre de 2000

Antoni Subirà i Claus
Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

N. de la R: La documentació tramesa pel conseller
d’Indústria, Comerç i Turisme pot ésser consultada a
l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolu-
ció 77/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’increment de les beques per
als estudiants universitaris de les co-
marques més allunyades de les ciutats
que són seus de facultats i escoles
universitàries
Tram. 340-00096/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 15191 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
17.11.2000.

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 77/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’increment de les beques per als es-
tudiants universitaris de les comarques més allunyades
de les ciutats que són seus de facultats i escoles univer-
sitàries, em plau d’informar del següent:

La Resolució esmentada condiciona les actuacions con-
cretes del Govern a l’efectiu traspàs de la competència
i els recursos de la política de beques i ajuts a ‘estudi,
que conserva el Govern de l’Estat. El Govern lamenta
que durant els últimes mesos no s’hagi avançat gens en
l’acord per a l’efectivitat d’aquest traspàs.

En conseqüència, i amb recursos propis, s’han seguit
portant a terme accions per a diferents col·lectius d’es-
tudiants, sense poder, però, dotar i executar una políti-
ca pròpia i global que tingui en compte les caracterís-
tiques socioeconòmiques i el cost de la vida del nostre
territori.

Barcelona, 9 de novembre de 2000

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Universitats, Recerca

i Societat de la Informació

Control del compliment de la Resolu-
ció 207/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la seguretat dels usuaris en les
àrees de servei i de descans de les
autopistes
Tram. 340-00097/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 15206 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
17.11.2000.

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la resolució 207/VI punt a) del Par-
lament de Catalunya, sobre la seguretat dels usuaris en

les àrees de servei i de descans de les autopistes (BOPC
núm. 83, de 12 de juliol) us informo del següent:

En primer lloc, tot i que d’acord amb l’actual legislació
d’autopistes i els diferents contractes concessionals, la
responsabilitat i competència en matèria de seguretat
no correspon, ni es pot exigir en principi, a les societats
i empreses concessionàries, la concessió de les quals
només té per objecte la construcció, conservació i ex-
plotació viària i no altres aspectes com és el que es
persegueix. Hem d’indicar que en els darrers temps
s’han pres diverses mesures, per part dels cossos i for-
ces de seguretat estatal i autonòmiques, en coordinació
amb les mateixes empreses concessionàries que, amb
plena dedicació, segons ens consta, ha permès resoldre,
en gran part, els problemes de seguretat exposats en la
present resolució, que tenien el seu origen especialment
en bandes organitzades («banda dels peruans») que
actuaven en llocs molt localitzats, no generalitzats en
totes les vies, sinó en aquelles de gran trànsit turístic
com ara l’a-7 de titularitat de l’Estat.

En el fons, més que una situació de vigilància i segure-
tat, ateses les darreres actuacions policials, és una qües-
tió d’aplicació i decisions judicials a conseqüència de
les quals es genera una inseguretat jurídica respecte les
detencions fetes per l’autoritat policial (guàrdia civil i
mossos d’esquadra).

No obstant això, les societats concessionàries han refor-
çat i incrementat els mitjans de seguretat interior en els
propis edificis (bar-restaurant i botigues) a fi de garantir
la seguretat dels seus usuaris, havent-se assolit uns ni-
vells de seguretat òptims en els mateixos, sempre mi-
llorables, malgrat els supòsits denunciats que han estat
molt localitzats, no només en el temps sinó també en
les autopistes, especialment de més gran trànsit.

Malgrat això, per part de la principal societat (ACESA)
afectada, s’ha subscrit un contracte amb SEGURIDAD
VIGILADA, S. A. empresa inscrita al «Registro de
Empresas de Seguridad de la Dirección General de
Policia», amb el número 465, perquè efectuï tasques de
vigilància, amb caràcter auxiliar, les que realitzen els
cossos i forces de seguretat. Igualment, en aquesta
mateixa concessió, AREAS,S.A. empresa que explota
les àrees de servei, té establert, a les èpoques de major
afluència d’usuaris, un servei de vigilància.

Per altra banda, amb ls col·laboració del Departament
d’Indústria, Comerç i Turisme, s’han repartit als usua-
ris de les autopistes amb més trànsit, fullets informatius
en els quals figuren recomanacions pel que fa a la pro-
tecció de les seves pertinences.

En altres concessions aquests fets no han tingut lloc,
disposant de mitjans de vigilància i seguretat dels seus
edificis al públic i fins i tot (A-16 Pau Casals) amb ca-
ràcter ocasional i aleatori un servei de patrullament per
part d’una empresa de seguretat.

Barcelona, 12 de novembre de 2000

Pere Macias i Arau
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Control del compliment de la Resolu-
ció 66/VI del Parlament de Catalunya,
sobre les obres d’asfaltatge i millora
general del camí d’Ossera a Sorribes
(Alt Urgell)
Tram. 340-00098/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 15225 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
17.11.2000.

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. iniciativa: 290-00066/06

Títol: Sobre les obres d’asfaltatge i millora general del
camí d’Ossera a Sorribes (Alt Urgell)

En compliment de la Resolució 66/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les obres d’asfaltatge i millora gene-
ral del camí d’Ossera a Sorribes (Alt Urgell) adoptada
a la Comissió de Política Territorial del 5 d’abril de
2000 BOPC núm. 49 de 28 d’abril de 2000), i d’acord
amb el que disposen els articles 131 i 135 del Regla-
ment de Catalunya, em correspon informar, en nom del
Consell Executiu, en els termes següents:

El Govern de la Generalitat ha realitzat durant aquest
any 2000, la primera fase de les obres del projecte del
camí de Sorribes a Ossera, al terme municipal de la
Vansa i Fornols (Alt Urgell), amb un pressupost total de
94,9 milions de pessetes.

Barcelona, 30 d’octubre de 2000

Josep Grau i Seris

Control del compliment de la Resolu-
ció 63/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la remodelació i la dignificació
dels habitatges més degradats del bar-
ri de la Barceloneta, de Barcelona
Tram. 340-00099/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 15328 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
17.11.2000.

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 63/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la remodelació i la dignificació dels
habitatges més degradats del barri de la Barceloneta, de
Barcelona, BOPC núm. 49 del 28 d’abril de 2000) us
informo del següent:

1) El Govern de la Generalitat, per Decret 317/86, de
13 d’octubre, va declarar l’Àrea de Rehabilitació Inte-
grada de Ciutat Vella de Barcelona.

Aquesta àrea inclou el barri de la Barceloneta. La de-
claració d’àrea de rehabilitació integrada comportava
l’aplicació d’uns ajuts específics per finançar les actu-
acions de rehabilitació que es realitzin dins del seu
àmbit.

Amb posterioritat, per Ordre de l’aleshores Conseller
de Política Territorial i Obres Públiques de 30 de març
de 1987, es va constituir la Comissió Gestora de l’ARI
de Ciutat Vella. Aquesta Comissió Gestora està formada
per representats de la Generalitat, l’Ajuntament, dels
comerciants i dels veïns, entre ells l’associació de ve-
ïns de la Barceloneta.

Més recentment, s’han afegit a aquesta Comissió repre-
sentants del Ministerio de Fomento.

La finalitat de la Comissió és coordinar i fer el segui-
ment de les actuacions de les diferents administracions
en l’àmbit del districte de Ciutat Vella, així com propo-
sar possibles actuacions.

Des de la creació de l’Àrea de Rehabilitació integrada
s’han destinat ajuts específics per a la rehabilitació de
ciutat Vella, i des del Pla de l’Habitatge 1992-1995
s’han signat diferents convenis entre la Generalitat, el
Ministerio de Fomento i l’Ajuntament de Barcelona per
a la rehabilitació de Ciutat Vella. Això ha suposat una
aportació en forma de subvencions de 4.260 MPTA,
equivalent a un 30% del cost de les rehabilitacions
d’habitatges efectuades.

També s’han dut a terme, a la Barceloneta, importants
operacions de remodelació, és a dir, construcció d’ha-
bitatges nous per a substituir a d’altres que han estat
enderrocats i reallotjar a les famílies mitjançant conve-
nis entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona. En
els darrers anys les Administracions han construït 500
habitatges protegits.

De cara al proper Pla de l’Habitatge, l’actual finalitza
l’any 2001, s’estan estudiant noves possibles fórmules
d’actuació.

2) Entre aquestes noves línies d’actuació, per la seves
característiques, s’està analitzant un sistema específic
d’actuació per a la rehabilitació dels habitatges de la
Barceloneta, i concretament per a la possible transfor-
mació dels anomenats habitatges de «quart de casa» en
cases de mig en alguns casos.

En altres s’ha d’optar per a la seva rehabilitació en les
línies que s’està treballant actualment, i en el seu cas,
per a la substitució.

En l’àmbit de l’Àrea de Rehabilitació Integrada de Ciu-
tat Vella, el Districte de Ciutat Vella disposa d’un estudi
per a la reforma dels habitatges de la Barceloneta que
permet tenir un coneixement de la realitat socioeconò-
mica de les famílies que viuen a la Barceloneta, així
com de la situació física del parc residencial i de l’es-
tructura de la propietat.

Per endegar algunes de les possibles actuacions abans
comentades –reconversió, rehabilitació i substitució–
cal tenir en compte els condicionaments urbanístics.
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Ben segur que s’haurà de fer una modificació de plane-
jament i revisar aspectes previstos en el Pla Especial de
Reforma Interior de la Barceloneta.

En aquests moments, encara no està acabat, s’està re-
alitzant un estudi més acurat dels aspectes econòmics
i tècnics que permetran facilitar la presa de decisions a
l’hora de determinar com s’ha d’actuar en part del parc
residencial del barri de la Barceloneta, ja sigui directa-
ment per part de les administracions, ja sigui per part de
la iniciativa privada, establint, en el seu cas, incentius
per fomentar aquesta actuació dels privats.

Barcelona, 10 de novembre de 2000

Pere Macias i Arau

Control del compliment de la Resolu-
ció 132/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el desenvolupament reglamen-
tari de la Llei 10/1990, del 15 de juny,
sobre policia de l’espectacle, les acti-
vitats recreatives i els establiments
públics
Tram. 340-00100/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 15333 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
17.11.2000.

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 132/VI, aprovada pel
Parlament de Catalunya el 18 de maig de 2000 i publi-
cada al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
núm. 68, de 8 de juny de 2000, tinc l’honor d’informar
el següent:

En relació al primer punt, i amb caràcter previ a l’apro-
vació de la Resolució complimentada, concretament
des del mes de novembre de 1998, es van fer reunions
amb representants de l’Estat, de la Direcció General de
Seguretat Ciutadana, de la Direcció General del Joc i
d’Espectacles i representants del cos de Mossos d’Es-
quadra, treballant en matèria de seguretat en els locals
de pública concurrència.

El Decret 233/1998, de 30 de juliol, pel qual es crea el
Consell de Coordinació de la Seguretat Privada, esta-
bleix en l’article 8 que aquest Consell pot constituir
comissions o grups de treball per a elaborar informes i
propostes de millora de la seguretat privada. D’acord
amb això, el dia 27 d’abril de 2000 es va constituir la
Comissió d’Espectacles i Locals de Pública Concurrèn-
cia per a elaborar una proposta que servís de base per
a la regulació de la vigilància en els locals d’espectacles
i activitats recreatives, tenint com a objectiu la millora
de la seguretat.

Com a resultat de la reunió de la Comissió esmentada,
i d’acord amb la previsió de l’article 8 citat anterior-
ment, es va constituir un grup de treball específic per a
estudiar i elaborar propostes sobre la seguretat privada

en l’àmbit dels espectacles i locals de pública concur-
rència. Aquest grup de treball, després de diverses re-
unions, ha elaborat un document de treball en relació a
la regulació de serveis de vigilància per a determinats
espectacles, activitats recreatives i establiments públics.

Posteriorment, en la reunió de 18 de juliol de 2000 del
Consell Assessor d’Espectacles i Activitats Recreatives,
òrgan creat pel Decret 2000/1991, d’1 d’octubre, de
caràcter consultiu i d’assessorament que té com a una
de les seves funcions informar sobre els reglaments de
desplegament de la Llei 10/1990, es va presentar als
seus membres el document de treball esmentat anteri-
orment, previ a la presentació del corresponent projecte
de decret en una propera reunió del Consell, per al seu
estudi i emissió de l’informe preceptiu.

Atès que l’òrgan idoni per tractar amb els diferents sec-
tors implicats i recollir les iniciatives per a l’elaboració
del projecte de decret que reguli aquesta qüestió, per
raó de la seva competència, és el Consell de Coordina-
ció de la Seguretat Privada, a través de la Comissió
d’Espectacles i Locals de Pública Concurrència, es va
donar trasllat del document de treball a l’esmentada
Comissió. Aquest òrgan està efectuant una consulta
entre tots els seus membres, trametent l’abans esmen-
tat document de treball per tal de recollir les esmenes
i comentaris que es puguin efectuar.

Un cop finalitzat el període de consulta es reunirà de
nou el grup de treball per tal d’estudiar les esmenes i
consideracions presentades i elaborar un projecte de
decret de serveis de vigilància per a determinats espec-
tacles i activitats recreatives.

Quant a la demanda de les competències en matèria de
seguretat privada a què fa referència l’apartat 3r., em
plau informar que aquesta reclamació ja va ser plante-
jada per la via jurisdiccional corresponent, en presen-
tar el Govern de la Generalitat de Catalunya conflicte
positiu de competències davant del tribunal Constituci-
onal contra el Reglament que desplega la Llei de segu-
retat privada.

Concretament, el Govern de la Generalitat va impugnar
per inconstitucionalitat els articles 52.3, 54.5.b), 55, 56,
58, 60, 65.1.3), 81.1.c), 81.2, 86.2, per considerar que
la redacció d’aquests articles, que desenvolupen i apli-
quen les previsions de la disposició addicional quarta
de la Llei 23/1992, de 30 de juliol, de seguretat priva-
da, fa una lectura inadequada d’aquesta i adopta un
criteri interpretatiu summament restringit de l’abast del
concepte d’empresa de seguretat, de manera que exclou
qualsevol intervenció autonòmica en relació al seu per-
sonal, això és els vigilants de seguretat, que són els qui
pròpiament realitzen les funcions de protecció privada
de les persones i els seus béns.

Amb caràcter general, les competències que es consi-
deren vulnerades són les relatives a la realització de
funcions executives quant al personal que exerceix la
seva activitat en les empreses de seguretat privada, do-
nat que en el Reglament no es preveu cap intervenció
de la Generalitat quant a l’habilitació i formació d’a-
quest personal, pel que fa a la convocatòria de proves
d’accés, quant a la conveniència que portin armes o
altres mitjans de defensa, quan tots aquests extrems,
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guarden una relació directa amb la protecció de les
persones i béns (article 13.2 de l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya).

No es pot oblidar que el personal de seguretat tan sols
pot exercir les seves funcions integrat en les empreses
de seguretat (article 12 de la Llei 23/1992), per tant, qui
posseeixi competències sobre aquestes empreses les ha
de tenir respecte del seu personal. Mantenir la postura
adoptada pel Reglament comportaria que una mateixa
empresa de seguretat estigués sotmesa al control de
l’Administració autonòmica en alguns aspectes de la
seva actuació, i al control de l’Administració estatal
quant a determinades actuacions del seu personal.

Igualment, el Govern de la Generalitat, i per coherèn-
cia amb la reclamació exposada, va interposar davant
del Tribunal Constitucional conflicte positiu de compe-
tència contra els articles 1, 2, 3, 9, 13, 14, 18, 22 i 23 i
els seus corresponents annexos de l’Ordre de 7 de ju-
liol de 1995, que desplega diversos aspectes sobre per-
sonal del Reglament de seguretat privada.

Malgrat que aquests conflictes de competències van ser
plantejats davant del Tribunal Constitucional l’any
1995, aquesta màxima instància jurisdiccional encara no
ha dictaminat sobre les pretensions del Govern de la Ge-
neralitat, que coincideixen plenament amb les que recull
el punt 2n de la Resolució 132/VI complimentada.

Barcelona, 8 de novembre de 2000

Xavier Pomés i Abella

Control del compliment de la Resolu-
ció 205/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la inspecció i el control del per-
sonal de les empreses de seguretat
privada
Tram. 340-00101/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 15334 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
17.11.2000.

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 205/VI, aprovada pel
Parlament de Catalunya el 22 de juny de 2000 i publi-
cada al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
núm. 83, de 12 de juliol de 2000, em plau informar que
el contingut del mandat parlamentari recollit en el seu
text ha estat complimentat pel Govern amb les mesures
i les actuacions informades en relació a la resolució
132/VI, a la qual em remeto.

Barcelona, 8 de novembre de 2000-11-19

Xavier Pomés i Abella

Control del compliment de la Resolu-
ció 123/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el manteniment del programa de
reequilibrament territorial industrial
Tram. 340-00102/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 15418 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
17.11.2000.

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 123/VI del Parlament
de Catalunya sobre el manteniment del programa de
reequilibrament territorial industrial, em plau notificar-
vos el següent: Durant l’any 1999 va estar oberta la
convocatòria del programa d’ajuts al reequilibrament
territorial industrial, que tenia com a objectiu afavorir
el creixement industrial equilibrat del territori català
mitjançant la incentivació de projectes d’inversió indus-
trials generadors de llocs de treball en comarques que
es troben en situació de regressió demogràfica. Es van
presentar un total de 505 projectes, dels quals es van
aprovar 330, amb un ajut total de 1.250 milions de pes-
setes. Els projectes subvencionats preveuen la realitza-
ció d’una inversió de 22.730 milions de pessetes i la
creació de 2.167 llocs de treball.

El programa ha tingut un caràcter marcadament orien-
tat a les petites i mitjanes empreses, ja que el 74% de les
empreses que han rebut els ajuts té menys de 25 treba-
lladors, i el 18% té entre 25 i 49 treballadors.

En les propostes de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya pels anys 2000 i 2001 i d’acord amb les di-
rectius del departament d’Economia i Finances, sola-
ment s’han previst unes dotacions de 647 i 235 milions
de pessetes corresponents als compromisos de pluri-
anualitat adquirits en el programa de requilibrament
territorial de l’any 1999.

Per al primer quinquenni del segle XXI la política in-
dustrial de la Generalitat de Catalunya està enfocada
fonamentalment al foment de la innovació tecnològica
i a accions d’impuls a les indústries de les tecnologies
de la informació i la comunicació. Entre les principals
línies estratègiques es poden destacar: el foment a la
creació d’empreses de base tecnològica, la captació
d’empreses innovadores de base tecnològica, el desen-
volupament de serveis i infraestructures, la promoció
de la gestió tecnològica i finalment al desenvolupament
d’un veritable mercat tecnològic.
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DISTRIBUCIÓ PER COMARQUES PROJECTES REEQUILIBRAMENT TERRITORIAL 1999

Comarques Projectes Import Ajut 99 Import Ajut 00 Import Ajut 01 Import Ajut Total

Alt Urgell 7 24.525.863 74.624.000 - 99.149.863
Alta Ribagorça 3 9.148.349 13.917.677 6.863.890 29.929.916
Anoia 7 20.139.452 7.592.980 - 27.732.432
Bages 18 66.972.623 99.864.000 137.555.100 300.618.723
Baix Ebre 14 42.878.369 10-904.109 4.200.000 57.982.478
Berguedà 27 108.534.238 38.278.533 8.200.000 155.012.771
Conca de Barberà 21 48.372.814 21.003.324 6.255.000 75.136.138
Garrigues 19 117.723.974 57.785.300 5.985.000 181.494.274
Garrotxa 23 121.645981 44.168.135 12.723.350 178.537.466
Montsià 34 92.749.357 135.007.515 5.113.660 232.870.532
Noguera 12 131.744.278 786.500 - 132.530.778
Osona 9 8.697.666 - - 8.697.666
Pallars Jussà 4 23.354.259 18.819.091 - 42.173.350
Pallars Sobirà 5 16.277.571 4.008.539 - 20.286.110
Pla d’Urgell 18 68.443.438 27.625.000 6.000.000 102.068.438
Priorat 7 7.737.781 1.651.550 1.289.050 10.678.381
Ribera d’Ebre 16 55.586.723 - - 55.586.723
Ripollès 19 56.181.210 32.518.336 5.173.192 93.872.738
Segarra 6 41.783.567 11.785.000 11.250.000 64.818.567
Solsonès 12 30.279.931 7.217.000 4.250.000 41.746.931
Terra Alta 24 25.993.337 5.070.110 368.500 31.384.553
Urgell 25 131.223.728 61.974.861 20.000.000 213.198.589

330 1.249.994.509 674.601.560 235.226.742 2.155.507.417

La difusió d’aquesta convocatòria s’ha portat a terme
bàsicament a través de les delegacions territorials del
CIDEM, que mitjançant diverses vies n’han informat
els consells comarcals, els ajuntaments i les associaci-
ons empresarials de les seves respectives zones.

A més, el Centre d’Innovació i Desenvolupament Em-
presarial (CIDEM) disposa de l’Agència Catalana de la
Petita Empresa, creada pel Govern de la Generalitat
l’any 1999, amb l’objectiu de fer arribar a les petites
empreses i emprenedors la informació bàsica i neces-
sària per dur a terme les seves activitats.

Les actuacions i prioritats de l’Agència Catalana de la
Petita Empresa han estat, per una banda, el reforçament
de la seva estructura i recursos bàsicament humans, per
tal d’assegurar una elaboració i una prestació dels ser-
veis d’alta qualitat i professionalitat, i per l’altra, esten-
dre i fer arribar aquesta informació a tot el territori a
través dels ajuntaments, consells comarcals i associaci-
ons empresarials i en especial aquells que faciliti el
reequilibrament territorial industrial.

Pel que fa a aquest segon punt, s’han creat el Punts
d’Informació CIDEM (PIC’s), signant convenis de
col·laboració amb organismes intermedis (associacions
empresarials, gremis, ajuntaments, consells comarcals
i cambres de comerç) per tal d’establir un vincle directe
que faciliti aquesta prestació dels serveis de l’Agència
Catalana de la Petita Empresa. Actualment, a setembre
del 2000 aquesta xarxa comptà amb 118 Punts d’Infor-
mació en el territori de Catalunya.

Cal esmentar també, que amb aquesta voluntat ferma
d’implantació a tot el territori, l’Agència compta amb
els serveis de les Delegacions Territorials del CIDEM
a Tarragona, Lleida, Girona, Comarques de l’Ebre i Co-
marques Centrals, així com la constitució d’un Consell
Assessor en el que hi estan representats diferents asso-
ciacions empresarials, sindicats, etc. Amb implantació
a totes les comarques catalanes.

La missió principal de l’Agència Catalana de la Petita
Empresa, és la de facilitar a les empreses tota aquella
informació i eines que l’ajudin a millorar la seva posi-
ció competitiva amb la creació dels documents infor-
matius específics, l’assessorament personalitzat amb
l’atenció de consultes, i la divulgació mitjançant jorna-
des i seminaris de tots aquells productes i activitats ela-
borats pel CIDEM.

Barcelona, 13 de novembre de 2000

Antoni Subirà i Claus
Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme
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Control del compliment de la Resolu-
ció 124/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el millorament de la xarxa de
distribució elèctrica de la Cerdanya
Tram. 340-00103/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 15419 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
17.11.2000.

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 124/VI del Parlament
de Catalunya, sobre el millorament de la xarxa de dis-
tribució elèctrica de la Cerdanya, i d’acord amb el que
disposen els articles 131 i 135 del Reglament del Par-
lament, em plau notificar-vos el següent:

El Govern de la Generalitat ha requerit a l’empresa
Fecsa-Enher, SA distribuïdora del subministrament
elèctric a la comarca de la Cerdanya, que elabori un pla
de millores de les seves instal·lacions elèctriques.
Aquest pla, que suposa una inversió de més de 660
milions de ptes., s’ha realitzat en el marc del «Conve-
ni per a la millora de les infraestructures elèctriques i la
qualitat del servei per al període 1999-2003», signat
entre Fecsa-Enher I i el Departament d’Indústria, Co-
merç i Turisme.

Barcelona, 13 de novembre de 2000

Antoni Subirà i Claus

Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

N. de la R: La documentació tramesa pel conseller
d’Indústria, Comerç i Turisme pot ésser consultada a
l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolu-
ció 125/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la tramesa a la Comissió d’In-
dústria, Energia, Comerç i Turisme
dels informes anuals de les empreses
elèctriques
Tram. 340-00104/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 15420 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
17.11.2000.

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 125/VI del Parlament
de Catalunya, sobre la tramesa a la Comissió d’Indús-
tria, Energia, Comerç i Turisme dels informes anuals de
les empreses elèctriques, i d’acord amb el que disposen

els articles 131 i 135 del Reglament del Parlament, em
plau adjuntar els informes corresponents a l’any 1999
i els dos primers trimestres de l’any 2000.

Barcelona, 13 de novembre de 2000

Antoni Subirà i Claus
Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

N. de la R: La documentació tramesa pel conseller
d’Indústria, Comerç i Turisme pot ésser consultada a
l’Arxiu del Parlament.

4.53. COMPAREIXENCES I SESSIONS INFORMA-
TIVES EN LES COMISSIONS

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de la con-
sellera d’Ensenyament davant la Co-
missió de Política Cultural perquè in-
formi sobre l’inici de curs i la situació
de provisionalitat
Tram. 356-00001/06

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya - Verds (reg. 15097).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
17.11.2000.

Sol·licitud de compareixença de la con-
sellera d’Ensenyament davant la Co-
missió de Política Cultural perquè in-
formi sobre l’avaluació de l’aplicació
de la LOGSE i en especial dels contin-
guts curriculars
Tram. 356-00017/06

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya - Verds (reg. 15097).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
17.11.2000.
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Sol·licitud de compareixença del rector
de la Universitat de Lleida davant la
Comissió de Política Cultural perquè
informi sobre la situació i les perspec-
tives de futur dels estudis universitaris
a les terres de Lleida
Tram. 356-00018/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Política Cultural, en la sessió núm. 13, del
09.11.2000 (DSPC-C 101).

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de la Comissió Interuniver-
sitària de Facultats de Ciències de
l’Educació de Catalunya davant la Co-
missió de Política Cultural perquè in-
formin sobre els plans actuals d’estu-
di de magisteri
Tram. 356-00019/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Política Cultural, en la sessió núm. 13, del
09.11.2000 (DSPC-C 101).

Sol·licitud de compareixença dels de-
gans i deganes de les facultats de pe-
dagogia davant la Comissió de Política
Cultural perquè informin sobre la re-
forma dels ensenyaments de mestres
Tram. 356-00036/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Política Cultural, en la sessió núm. 13, del
09.11.2000 (DSPC-C 101).

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent de l’Institut d’Estudis Catalans
davant la Comissió de Política Cultural
perquè informi sobre la situació i les
perspectives d’aquesta institució
Tram. 356-00046/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Política Cultural, en la sessió núm. 13, del
09.11.2000 (DSPC-C 101).

Sol·licitud de compareixença dels
vicerectors de Recerca de les universi-
tats públiques de Catalunya davant la
Comissió de Política Cultural perquè
informin sobre la situació de la recerca
Tram. 356-00067/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Política Cultural, en la sessió núm. 13, del
09.11.2000 (DSPC-C 101).

Sol·licitud de compareixença del Dr.
Josep M. Bricall davant la Comissió de
Política Cultural perquè informi del
contingut de l’informe «Universitat
2000»
Tram. 356-00092/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Política Cultural, en la sessió núm. 13, del
09.11.2000 (DSPC-C 101).

Sol·licitud de compareixença del rector
de la Universitat Autònoma de Barce-
lona davant la Comissió de Política
Cultural perquè informi sobre el funci-
onament de la Universitat
Tram. 356-00108/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Política Cultural, en la sessió núm. 13, del
09.11.2000 (DSPC-C 101).
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Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de les entitats que han signat
un manifest relatiu a la pèrdua de vita-
litat cultural de Catalunya davant la
Comissió de Política Cultural perquè
informin sobre aquesta matèria
Tram. 356-00155/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Política Cultural, en la sessió núm. 13, del
09.11.2000 (DSPC-C 101).

Sol·licitud de compareixença dels re-
presentants de les entitats que han
signat un manifest relatiu a la pèrdua
de vitalitat cultural de Catalunya da-
vant la Comissió de Política Cultural
perquè informin sobre aquesta matèria
Tram. 356-00156/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Política Cultural, en la sessió núm. 13, del
09.11.2000 (DSPC-C 101).

Sol·licitud de compareixença de la con-
sellera d’Ensenyament davant la co-
missió corresponent perquè informi
sobre l’inici del curs 2000-2001
Tram. 356-00166/06

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya - Verds (reg. 15097).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
17.11.2000.

Sol·licitud de compareixença del direc-
tor del Programa de planejament terri-
torial davant la comissió corresponent
perquè informi sobre la previsió de
desenvolupament dels plans territori-
als parcials
Tram. 356-00207/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Jaume Oliveras i Maristany, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
(reg. 14915).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 17.11.2000.

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Indústria, Comerç i Turisme
davant la Comissió d’Indústria, Ener-
gia, Comerç i Turisme perquè informi
sobre la mort d’Alfonso López Migue-
les al pou de Cabanasses, de la mina
de Súria (Bages)
Tram. 356-00208/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. José Luis López Bulla, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (reg. 15041).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 17.11.2000. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà subs-
tanciada pel procediment de l’article 138 del Regla-
ment del Parlament.)

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de la Presidència davant la Co-
missió d’Organització i Administració
de la Generalitat i Govern Local perquè
informi sobre les raons per les quals la
Fundació Catalana per a la Recerca es
va desfer del cercador d’Internet ano-
menat Olé
Tram. 356-00209/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 15122).

Comissió competent: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local.
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Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 17.11.2000. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà subs-
tanciada pel procediment de l’article 138 del Regla-
ment del Parlament.)

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de la Presidència davant la Co-
missió d’Indústria, Comerç i Turisme
perquè informi sobre la venda del cer-
cador d’Internet Olé, feta per la Funda-
ció Catalana per a la Recerca
Tram. 356-00210/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Miquel Barceló i Roca, del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 15129).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 17.11.2000. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà subs-
tanciada pel procediment de l’article 138 del Regla-
ment del Parlament.)

Sol·licitud de compareixença dels con-
sellers d’Agricultura, Ramaderia i Pes-
ca, de Medi Ambient i de Sanitat i Se-
guretat Social davant la Comissió de
Política Territorial perquè informin so-
bre les actuacions immediates del Go-
vern per a reduir la contaminació per
nitrats dels aqüífers de Catalunya
Tram. 356-00211/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sra. Montserrat Tura i Camafreita, del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg.
15237).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 17.11.2000. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà subs-
tanciada pel procediment de l’article 138 del Regla-
ment del Parlament.)

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de la Presidència davant la Co-
missió per a la Societat de la Informa-
ció perquè informi sobre la venda del
cercador d’Internet Olé
Tram. 356-00212/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. José Luis López Bulla, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (reg. 15257).

Comissió competent: Comissió Permanent de Legisla-
tura per a la Societat de la Informació.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 17.11.2000. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà subs-
tanciada pel procediment de l’article 138 del Regla-
ment del Parlament.)

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Interior davant la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
perquè informi sobre l’actuació d’efec-
tius del cos de Mossos d’Esquadra
contra una concentració d’estudiants
de secundària
Tram. 356-00213/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Joan Ridao i Martín, juntament amb un
altre diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 15279).

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 17.11.2000. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà subs-
tanciada pel procediment de l’article 138 del Regla-
ment del Parlament.)

Sol·licitud de compareixença de la con-
sellera de Justícia davant la Comissió
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
perquè informi sobre la seguretat als
centres penitenciaris
Tram. 356-00214/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Àlex Masllorens i Escubós, del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg.
15411).
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Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 17.11.2000. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà subs-
tanciada pel procediment de l’article 138 del Regla-
ment del Parlament.)

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES DE MEMBRES
DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
amb el conseller d’Interior sobre el
calendari del desplegament de la Poli-
cia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra, especialment pel que fa a la Regió
Policial Metropolitana (Regió I)
Tram. 355-00038/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: conseller d’Interior
(reg. 15162).

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Presidència
del Parlament, 14.11.2000.

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

Compareixença del conseller d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
perquè informi sobre els efectes de la
nova Agenda 2000 al camp català
Tram. 357-00040/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 09.11.2000
(DSPC-C 100).

Compareixença del senyor Salvador
Martí, director de Menta, davant la Co-
missió per a la Societat de la Informa-
ció perquè informi sobre les activitats
de la seva empresa, especialment pel
que fa a la xarxa de fibra òptica
Tram. 357-00046/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió
Permanent de Legislatura per a la Societat de la Infor-
mació, del 08.11.2000 (DSPC-C 98).

Compareixença del senyor Manuel Feu
i Manso, director del Centre de Teleco-
municacions i Tecnologies de la Infor-
mació, davant de la Comissió per a la
Societat de la Informació perquè infor-
mi sobre les activitats i el programa
del dit centre
Tram. 357-00047/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió
Permanent de Legislatura per a la Societat de la Infor-
mació, del 08.11.2000 (DSPC-C 98).

Compareixença dels responsables a
Catalunya del programa «Cara a
Cara», campanya mundial sobre salut
i drets sexuals i reproductius davant la
Comissió d’Estudi sobre la Sida per-
què informin sobre les activitats pre-
vistes en la campanya
Tram. 357-00088/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 3 de la Comissió
d’Estudi sobre la Sida, del 08.11.2000 (DSPC-C 99).
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Compareixença del president del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya da-
vant la Comissió de Control Parlamen-
tari de l’Actuació de la Corporació Ca-
talana de Ràdio i Televisió i de les
Empreses Filials
Tram. 357-00102/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió
de Control Parlamentari de l’Actuació de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió i de les Empreses Filials,
del 10.11.2000 (DSPC-C 102).

Compareixença del rector de la Univer-
sitat de Lleida davant la Comissió de
Política Cultural perquè informi sobre
la situació i les perspectives de futur
dels estudis universitaris a les terres
de Lleida
Tram. 357-00106/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 13,
tinguda el dia 09.11.2000 (DSPC-C 101).

Compareixença de representants de la
Comissió Interuniversitària de Facul-
tats de Ciències de l’Educació de Cata-
lunya davant la Comissió de Política
Cultural perquè informin sobre els
plans actuals d’estudi de magisteri
Tram. 357-00107/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 13,
tinguda el dia 09.11.2000 (DSPC-C 101).

Compareixença dels degans i deganes
de les facultats de pedagogia davant la
Comissió de Política Cultural perquè
informin sobre la reforma dels ense-
nyaments de mestres
Tram. 357-00108/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 13,
tinguda el dia 09.11.2000 (DSPC-C 101).

Compareixença del president de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans davant la Co-
missió de Política Cultural perquè in-
formi sobre la situació i les perspecti-
ves d’aquesta institució
Tram. 357-00109/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 13,
tinguda el dia 09.11.2000 (DSPC-C 101).

Compareixença dels vicerectors de
Recerca de les universitats públiques
de Catalunya davant la Comissió de
Política Cultural perquè informin sobre
la situació de la recerca
Tram. 357-00110/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 13,
tinguda el dia 09.11.2000 (DSPC-C 101).

Compareixença del Dr. Josep M.
Bricall davant la Comissió de Política
Cultural perquè informi del contingut
de l’informe «Universitat 2000»
Tram. 357-00111/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 13,
tinguda el dia 09.11.2000 (DSPC-C 101).
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Compareixença del rector de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona davant la
Comissió de Política Cultural perquè
informi sobre el funcionament de la
Universitat
Tram. 357-00112/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 13,
tinguda el dia 09.11.2000 (DSPC-C 101).

Compareixença de representants de
les entitats que han signat un manifest
relatiu a la pèrdua de vitalitat cultural
de Catalunya davant la Comissió de
Política Cultural perquè informin sobre
aquesta matèria
Tram. 357-00113/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 13,
tinguda el dia 09.11.2000 (DSPC-C 101).

Compareixença dels representants de
les entitats que han signat un manifest
relatiu a la pèrdua de vitalitat cultural
de Catalunya davant la Comissió de
Política Cultural perquè informin sobre
aquesta matèria
Tram. 357-00114/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 13,
tinguda el dia 09.11.2000 (DSPC-C 101).

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS PARLA-
MENTARIS I DIPUTATS

Sol·licitud de criteri sobre el compli-
ment de la Moció 10/VI
Reg. 14743

N. de la R.: Aquest escrit es refereix al control del com-
pliment de la Moció 10/VI, tram. 340-00010/06
(BOPC 112)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Bet Font i Montanyà, diputada del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya - Verds, sol·licita, d’acord
amb allò que estableix l’article 131.5 del Reglament de
la Cambra, el seu criteri sobre el compliment de la

Moció 10/VI del Parlament de Catalunya, sobre la po-
lítica mediambiental, especialment en relació amb la
contaminació per purins i nitrats.

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2000

Bet Font i Montanyà
Diputada

Sol·licitud de criteri sobre el compli-
ment de la Resolució 51/VI
Reg. 14982

A LA MESA DEL PARLAMENT

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup parlamenta-
ri Socialistes - Ciutadans pel Canvi sol·licita que sigui
aplicat el que disposen l’article 131.3, següents i con-
cordants al control del compliment de la Resolució 51/
VI del Parlament de Catalunya, sobre la regió sanitària
de Girona, aprovada per la Comissió de Política Soci-
al en la seva sessió de 5 d’abril de 2000.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2000

Marina Geli Fàbrega

4.70 COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA
GENERALITAT I DEL GOVERN

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLI-
MENT DE LLEIS I ALTRES NORMES

Memòria explicativa de l’Institut Cata-
là del Crèdit Agrari, corresponent al
tercer trimestre del 2000, tramesa en
compliment de l’article 32.10 de la Llei
3/2000, de 19 de maig, de pressupos-
tos de la Generalitat de Catalunya per
al 2000
Tram. 334-00034/06

Presentació: Conseller, del Departament
d’Economia, Finances i Planificació
Reg. 15274 / Coneixement i tramesa a la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost: Mesa del
Parlament, 17.11.2000.

A LA MESA DEL PARLAMENT

Artur Mas i Gavarró, Conseller d’Economia, Finances
i Planificació de la Generalitat de Catalunya, d’acord
amb el que disposa l’article 32.10 de la Llei 3/2000, de
19 de maig, de pressupostos de la Generalitat de Cata-
lunya per al 2000, trameto, adjunta, la Memòria expli-
cativa de l’Institut Català del Crèdit Agrari correspo-
nent al tercer trimestre de l’exercici del 2000.

Barcelona, 13 de novembre de 2000

Artur Mas i Gavarró

N. de la R.: La documentació tramesa pel conseller
d’Economia, Finances i Planificació pot ésser consul-
tada a l’Arxiu del Parlament.

4.70.05.

4. INFORMACIÓ



Núm. 115 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 23 de novembre de 2000

125

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Compliment de la Resolució 726/V del
Parlament de Catalunya, sobre l’elabo-
ració d’un estudi d’impacte mediambi-
ental de l’autopista A-18, al seu pas
per Ripollet (Vallès Occidental)
Tram. 335-00015/06

Presentació: Conseller, del Departament
de Política Territorial i Obres Públiques
Reg. 14945 / Coneixement: Mesa del Parlament,
17.11.2000.

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT

Molt Honorable Senyor Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

Molt Honorable President,

En resposta a l’escrit signat pels Grups Parlamentaris
de CiU, PSC, PP, ERC i IC-V, en el qual sol·licitaven la
inclusió de l’alternativa de soterrament a l’Estudi de
viabilitat de les diferents alternatives per solucionar
l’impacte de l’autopista A-18 al seu pas per Ripollet,
elaborat per aquest Departament de Política Territorial
i Obres Públiques en compliment de la Resolució 726/
V, us comunico que la Direcció General de Carreteres
ha estat estudiant l’esmentada alternativa des d’alesho-
res i estarà en condicions de presentar-ne les conclusi-
ons al Parlament de Catalunya dins del conjunt de l’Es-
tudi, abans de finals d’any.

Ben cordialment,

Barcelona, 2 de novembre de 2000

Pere Macias i Arau

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

Compliment de la Moció 153/V del Par-
lament de Catalunya, sobre la gestió i
la programació de la formació ocupa-
cional
Tram. 335-00016/06

Presentació: Conseller, del Departament
de Treball
Reg. 15264 / Coneixement: Presidència del Par-
lament, 14.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Iniciativa: 340-00153/V

Títol: Control del compliment de la Moció 153/V del
Parlament de Catalunya, sobre la gestió i la programa-
ció de la formació ocupacional.

En compliment del punt c de la Moció 153/V del Par-
lament de Catalunya, sobre la gestió i la programació
de la formació ocupacional, em plau adjuntar, en docu-
ment annex, còpia de les auditories confeccionades per
la Intervenció General de la Generalitat corresponents
a les programacions rebudes pels centres CEIF, SA,
AND, SA i TEO, SA en els exercicis 1994, 1995, 1997
i 1998, per determinar l’ús correcte dels fons públics
gestionats.

Barcelona, 10 de novembre de 2000

Lluís Franco i Sala
Conseller de Treball

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

Presentació: Conseller, del Departament
de Treball
Reg. 15381 / Coneixement: Presidència del Par-
lament, 15.11.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Iniciativa: 340-00153/V

Títol: Control del compliment de la Moció 153/V del
Parlament de Catalunya, sobre la gestió i la programa-
ció de la formació ocupacional.

En compliment del punt d de la Moció 153/V del Par-
lament de Catalunya, sobre la gestió i la programació
de la formació ocupacional, em plau adjuntar, en docu-
ment annex, còpia de l’auditoria confeccionada per la
Intervenció General de la Generalitat corresponent a la
programació de formació ocupacional, finançada amb
fons públics, gestionada per la cooperativa Keller,
SCCL, durant els anys 1994, 1995, 1996 i 1997.

Barcelona, 10 de novembre de 2000

Lluís Franco i Sala
Conseller de Treball

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

4.85. SINDICATURA DE COMPTES

Acta de la presa de possessió de tres
síndics de la Sindicatura de Comptes

Al Palau del Parlament, el dia 27 d’octubre de 2000, a
les deu hores del matí, davant el president del Parla-
ment, Sr. Joan Rigol i Roig, i en presència de membres
de la Mesa del Parlament, de la Comissió de la Sindi-
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catura de Comptes, de la Sindicatura de Comptes, del
síndic major, del secretari general de la Sindicatura de
Comptes, de l’oïdor de Comptes i del lletrat de la Co-
missió de la Sindicatura de Comptes, (davant la Mesa
del Parlament) han pres possessió com a síndics de la
Sindicatura de Comptes els senyors Jordi Petit i
Fontserè, Jacint Ros i Hombravella i Ferran Termes i
Anglès.

L’oficiala major ha donat lectura a la Resolució del Ple
del Parlament per la qual es designen síndics de la Sin-
dicatura de Comptes. El president del Parlament els ha
lliurat la credencial que n’acredita el nomenament.
Després d’ésser presentats pel president del Parlament,
el Sr. Ferran Termes i Anglès, en representació dels sín-
dics designats, s’ha adreçat als assistents expressant la
voluntat de complir les funcions que la Llei encomana
i per la qual han estat designats pel Parlament. El pre-
sident del Parlament ha clos l’acte adreçant-se als sín-
dics i desitjant-los una tasca plena d’encerts al servei de
Catalunya.

L’acte s’ha clos a dos quarts d’una del migdia i deu
minuts.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2000

Ernest Benach i Pascual Joan Rigol i Roig
Secretari segon President del Parlament

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Convocatòria per a la provisió, per lliu-
re designació, del lloc de secretari/ària
del lletrat major
Tram. 500-00014/06

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 17.11.2000.

OFICIALIA MAJOR

ARTICLE ÚNIC

Es convoca, pel sistema de designació lliure, un lloc de
secretari/ària del lletrat major que es detalla a l’annex
2, d’acord amb les bases que figuren en l’annex 1
d’aquesta convocatòria.

ANNEX 1

BASES

1- Lloc de treball

Es convoca, pel sistema de designació lliure, un lloc de
secretari/ària del lletrat major, les característiques del
qual són les que consten a l’apartat 1 de l’annex 2
d’aquesta convocatòria.

2- Contingut funcional

El contingut funcional del lloc de treball a proveir és el
que s’especifica en l’apartat 2 de l’annex 2 d’aquesta
convocatòria.

3- Requisits de participació

3.1 Pot participar en aquesta convocatòria el personal
funcionari del Parlament de Catalunya, amb plaça de
secretari/ària, del grup C.

3.1.1 El personal funcionari esmentat pot trobar-se,
respecte a l’Administració del Parlament, en qualsevol
de les situacions administratives regulades per la nor-
mativa.

3.1.2 En cap cas no hi poden participar els funcionaris
que es trobin en situació de suspensió d’ocupació, ni el
personal traslladat de lloc de treball, ni el destituït de
càrrecs de comandament com a conseqüència d’un ex-
pedient disciplinari, mentre durin els efectes correspo-
nents.

3.1.3 Tampoc no hi poden participar els funcionaris
que, trobant-se en una situació altra que la de servei
actiu, no hi hagin romàs el temps mínim exigit per a
reingressar.

3.1.4 Les persones concursants procedents de les situ-
acions d’excedència voluntària i de suspensió d’ocupa-
ció han d’adjuntar a llur sol·licitud una declaració del
fet que no estan separades del servei de cap Adminis-
tració pública ni inhabilitades per a l’exercici de les
funcions públiques.

3.2 Així mateix, per a poder participar en aquesta con-
vocatòria, cal posseir els coneixements orals i escrits de
llengua catalana de la Junta Permanent de Català o els
equivalents al nivell C. En el cas que els aspirants no
tinguin el certificat acreditatiu corresponent, s’han
d’avaluar aquests coneixements en relació amb el lloc
de treball a proveir.

En aquest darrer cas, transcorreguts tres dies de l’aca-
bament del termini de presentació de sol·licituds, s’es-
pecifica al tauler d’anuncis l’hora i el dia de la prova
d’acreditació dels coneixements necessaris de llengua
catalana.

3.3 Els requisits de participació s’han de tenir en la data
que fineixi el termini de presentació de sol·licituds que
estableix la base 4.1 d’aquesta convocatòria.

4. Sol·licituds

4.1 La sol·licitud per a participar en la convocatòria s’ha
d’adreçar a la Direcció de Govern Interior i s’ha de
presentar en el termini de set dies naturals comptats des
de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en
el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

4.2 Les sol·licituds tenen caràcter vinculant per als con-
cursants i no s’admeten renúncies a la participació al
concurs un cop hagin transcorregut deu dies hàbils des
de l’acabament del termini de presentació de sol·-
licituds.

4.2 La sol·licitud s’ha de formalitzar segons el model
que figura en l’annex 3 i s’hi ha d’adjuntar la declara-
ció de mèrits i capacitats que tinguin relació amb el lloc
a proveir corresponent, degudament acreditada i espe-
cificada i, en el cas dels coneixements d’idiomes, s’han
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d’adjuntar els certificats acreditatius pertinents.
L’acreditació es pot fer mitjançant la remissió a l’expe-
dient personal, si les dades hi consten.

5- Criteris professionals

5.1 Es té en compte l’experiència professional, la capa-
citat i la idoneïtat de les persones candidates per a ocu-
par el lloc convocat, d’acord amb la descripció del lloc
de treball a proveir que consta en l’annex 2 d’aquesta
convocatòria. Es té en compte el coneixement oral i
escrit, especialment, de la llengua alemanya, i també el
coneixement de la llengua anglesa, i també l’experièn-
cia i el coneixement de bases de dades politico-
jurídiques i de legislació constitucional i europea.

5.2 Les dades professionals dels participants s’han de
referir a la data de publicació d’aquesta convocatòria al
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

6- Proposta de resolució

La proposta de resolució recau, si escau, en la persona
candidata que es considera més adequada, segons l’in-
forme preceptiu i previ de la persona titular del centre
directiu o de l’organisme corresponent on està adscrit
el lloc convocat, la qual ha de tenir en compte la idone-
ïtat de la persona candidata a les funcions i tasques a
desenvolupar. La convocatòria pot ésser declarada de-
serta.

7- Sistemes d’acreditació

Les persones participants han d’acreditar documental-
ment les dades professionals que al·leguen, dins el ter-
mini de presentació de sol·licituds fixat a la base 4.1
d’aquesta convocatòria, sens perjudici que se’ls en pu-
gui demanar els aclariments o les justificacions neces-
saris per a la verificació d’aquestes dades.

Així mateix, per a poder determinar l’adequació de la
persona candidata al perfil requerit d’acord amb els
criteris professionals regulats a la base cinquena, es pot
fer una entrevista personal a les persones aspirants.

8- Procediment

8.1 Aquesta convocatòria s’ha de resoldre dins el termi-
ni màxim de cinc dies a partir de l’endemà de l’acaba-
ment del termini de presentació de sol·licituds, llevat
que, per causes motivades, s’acordi prorrogar el termini
esmentat.

8.2 En general, les actuacions d’aquest procés que re-
quereixen una notificació a les persones aspirants s’han
de fer públiques en el tauler d’anuncis.

9- Resolució de la convocatòria

9.1 La resolució de la convocatòria s’ha de publicar al
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

10- Terminis de formalització de cessament i presa de
possessió

10.1 La resolució de nomenament comporta el cessa-
ment en el lloc anterior.

10.2 El termini per a la presa de possessió en la nova
destinació és de dos dies hàbils. Aquest termini es com-
puta a partir de l’endemà del cessament, que s’ha de fer
dins els tres dies hàbils següents al de la publicació de

la resolució del concurs al Butlletí Oficial del Parla-
ment de Catalunya. Quan l’esmentada resolució com-
porta el reingrés al servei actiu, el termini de presa de
possessió s’ha de comptar des de la data de resolució
del concurs en el Butlletí Oficial del Parlament de Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2000

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

ANNEX 2

Descripció del lloc de treball

1- Característiques del lloc de treball

Càrrec: secretari/ària de Direcció i d’alt càrrec, grup C,
nivell 9

Nom del lloc: secretari/ària del lletrat major

2- Contingut funcional

Donar suport i assistència administrativa al lletrat ma-
jor

ANNEX 3

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 la condició requerida a la base tercera
de la convocatòria per a la provisió, per designació lliu-
re, d’un lloc de secretari/ària del lletrat major del Par-
lament de Catalunya

Per això, us

DEMANO:

D’ésser admès/esa l’esmentada convocatòria.

.................................., ............. de ........................................... de 2000

Signatura

MOLT HONORABLE SENYOR PRESIDENT DEL PARLAMENT

DE CATALUNYA
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Reorganització del Departament de
Serveis Lingüístics i del Departament
d’Edicions

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 17.11.2000.

Oficialia Major

Vista la proposta del director de Govern Interior i escol-
tada l’oficiala major, s’acorda:

1. Declarar que resta integrat dins del cos de lingüistes
del Parlament el personal funcionari que va ingressar a
la funció pública parlamentària com a corrector/a-re-
dactor/a abans del dia 2 de maig de 2000. Aquesta in-
tegració produeix els seus efectes des del mateix 2 de
maig de 2000.

2. Procedir a convocar els llocs de treball de cap de
l’Àrea de Transcripció i cap de l’Àrea de Serveis Lin-
güístics del Departament de Serveis Lingüístics d’acord
amb les bases que s’acompanyen a aquest acord i que
s’aproven en data d’avui.

3. Adscriure, dins el Departament de Serveis Lingüís-
tics, a l’Àrea de Serveis Lingüístics, provisionalment al
desenvolupament de les funcions d’assessors/es lin-
güístics/ques els funcionaris/àries del cos de lingüistes
següents:

Sra. Susanna Fosch i Sunyer

Sra. Rosa Galvany i Aguilar

Sr. Jordi Parramon i Blasco

Sra. Margarida Sanjaume i Navarro

Sr. Enric Tudó i Rialp

Sr. Lluís Urpinell i Jovani

Sens perjudici de l’anterior, el cap del Departament de
Serveis Lingüístics, a fi d’assegurar el compliment del
treball diari de l’Àrea de Transcripció, podrà assignar-
los tasques de correcció mentre no es cobreixin les dues
places que resten vacants com a conseqüència d’aques-
ta reorganització funcional.

4. Procedir a l’adscripció definitiva dels funcionaris
esmentats a l’apartat 3 d’aquest acord als llocs de tre-
ball d’assessors/es lingüístics/ques, a resultes de les
vacants que restin un cop resoltes les convocatòries de
cap de l’Àrea de Transcripció i cap de l’Àrea de Serveis
Lingüístics del Departament de Serveis Lingüístics.

5. Adscriure, dins el Departament de Serveis Lingüís-
tics, a l’Àrea de Transcripció, amb caràcter definitiu, al
lloc de treball de correctora- redactora la funcionària
del cos de lingüistes següent:

Sra. Maria Rosa Duran i Albareda

6. Adscriure com a funcionària interina al lloc de treball
de secretària del Departament de Serveis Lingüístics la
Sra. Àngels Font i Vinyes.

7. Adscriure amb caràcter definitiu a l’Àrea de Trans-
cripció del Departament de Serveis Lingüístics al lloc
d’editora la funcionària Sra. Neus Pinart i Bartrolí.

Continuaran prestant serveis en aquesta Àrea, com a
correctors/es-redactors/es, en comissió de serveis la
Sra. Gemma Dalmau i Cabezuelo, la Sra. Maria Varela
i Pinart, la Sra. Georgina Nicolau i Millà i el Sr.
Joaquim Roig i Ortiz.

8. Adscriure amb caràcter definitiu al Departament
d’Edicions als llocs d’editores les funcionàries i perso-
nal interí que se cita a continuació, el qual restarà ads-
crit provisionalment a les àrees corresponents fins que
es proveeixin per concurs els corresponents llocs de
treball:

A l’Àrea de Publicacions Oficials:

La Sra. Georgina Nicolau i Millà, cap de l’Àrea de
Publicacions Oficials en comissió de serveis, com a
correctora-redactora a l’Àrea de Transcripció del De-
partament de Serveis Lingüístics des del 25/10/2000

Sra. Sílvia Casademont i Colomer

Sra. Mercè Vallejo i Barba (en comissió de serveis com
a gestora parlamentària al Departament de Gestió Par-
lamentària des del 23/10/2000)

Sra. Elisenda Famadas i Torres

El Sr. Josep Ubach i Mas, la Sra. Marta Guspí i Saiz i
el Sr. Narcís Sanjaume i Navarro, com a funcionaris/
àries interins/es (a conseqüència de les substitucions de
les editores Sra. Gemma Dalmau i Cabezuelo i Sr.
Joaquim Roig i Ortiz i de la vacant deixada per l’edi-
tora Sra. Cati Haro i Buenaventura), i el Sr. Joaquim
Roig i Ortiz, editor interí que ocupa la plaça de la Sra.
Maria Varela i Pinart, que actualment es troba en co-
missió de serveis, com a corrector-redactor.

Sra. Gemma Dalmau i Cabezuelo (en comissió de ser-
veis com a correctora-redactora a l’Àrea de Transcrip-
ció del Departament de Serveis Lingüístics des del 30/
11/88 a 5/10/92 i des del 25/01/2000)

Sra. Maria Varela i Pinart (en comissió de serveis com
a correctora-redactora a l’Àrea de Transcripció del
Departament de Serveis Lingüístics des del 25/05/
1998)

A l’Àrea de Publicacions Parlamentàries:

Sra. Francesca Guardiola i Sala

9. Atesa la vacant provisionalment produïda al lloc de
cap de l’Àrea de Publicacions Oficials, com a conse-
qüència del nomenament en comissió de serveis de la
Sra. Georgina Nicolau i Millà, com a correctora-redac-
tora a l’Àrea de Transcripció del Departament de Ser-
veis Lingüístics des del 25/10/2000, la necessitat urgent
de cobertura d’aquest lloc, es procedeix a encarregar
les funcions d’aquest lloc de treball a la Sra. Sílvia
Casademont i Colomer, amb els drets i els deures inhe-
rents a aquest càrrec, d’acord amb la proposta del cap
del Departament de Serveis Lingüístics i tenint en
compte que va restar com a segona candidata per ordre
de puntuació al concurs que es va efectuar per a la pro-
visió definitiva del lloc de treball de referència. Tot això
de conformitat amb el que disposen els articles 6, 105
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i 106 del Decret 123/1997, del 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de
treball i promoció professional dels funcionaris de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2000

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major
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