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Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
Lleis i altres normes
Lleis

Llei de creació de l’Agència de Gestió
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (tram. 200-00020/
06). Aprovació.
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn (tram.
200-00028/06). Aprovació.
1.10.

Dilluns, 28 de maig de 2001

12

15

Resolucions

Resolució 667/VI del Parlament de
Catalunya sobre la no-utilització d’olis reciclats procedents de la restauració per a l’alimentació animal
(tram. 250-01239/06). Adopció en comissió.
Resolució 668/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la informació dels productes alimentaris (tram. 250-01240/06). Adopció en comissió.
Resolució 669/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’establiment de mesures de control
i vigilància concernents a l’encefalopatia espongiforme bovina (EEB) (tram. 250-01280/06). Adopció en
comissió.
Resolució 670/VI del Parlament de
Catalunya, sobre campanyes d’informació i de promoció de la carn de vacum i mesures de suport econòmic als sectors afectats per l’encefalopatia espongiforme bovina (tram. 250-01275/06). Adopció en comissió.
Resolució 671/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l.establiment de converses amb el
sector pesquer per a consensuar la catalogació de
les infraccions i les sancions (tram. 250-01281/06).
Adopció en comissió.

21

22

22

23

23

Resolució 672/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la presentació del Projecte de llei
de confraries dins el mes de juliol del 2001 (tram.
250-01207/06). Adopció en comissió.

24

Resolució 673/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el projecte del Parc de les Aus, a
Montblanc (Conca de Barberà) (tram. 250-01304/06).
Adopció en comissió.

24

Resolució 674/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la presentació d’un estudi relatiu al
virus de la tristesa dels cítrics i dels ajuts rebuts pels
productors de Catalunya i els d’altres comunitats
autònomes (tram. 250-01377/06). Adopció en comissió.
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Resolució 696/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la fi de la violència a l’Orient Mitjà
entre Israel i el poble palestí (tram. 250-01056/06).
Adopció en comissió.

25

Resolució 697/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’adhesió a la Declaració
d’Amsterdam relativa a l’ús de la bicicleta (tram. 25001173/06). Adopció en comissió.

25

Resolució 698/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’aplicació a les comarques de la
Catalunya central dels programes de gestió de les
dejeccions ramaderes i de les mesures complementàries establertes en el Pla de prevenció i correcció de
la contaminació de nitrats (tram. 250-00721/06).
Adopció en comissió.

26

Resolució 699/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la creació de comissions d’informació en les zones vulnerables a la contaminació per
nitrats (tram. 250-00919/06). Adopció en comissió.

26

Resolució 700/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el desdoblament de l’Eix Transversal en el tram Vic-Manresa (tram. 250-00723/06).
Adopció en comissió.

26

Resolució 701/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la inclusió en els projectes de millora de les carreteres de la demolició i la restauració
dels trams que deixen de prestar servei (tram. 25000979/06). Adopció en comissió.

27

Resolució 702/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’anella ferroviària que ha de connectar el Vallès Occidental i el Baix Llobregat (tram.
250-00733/06). Adopció en comissió.

27

Resolució 703/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les obres de millora de diverses
carreteres del Gironès i de la Selva (tram. 250-00740/
06). Adopció en comissió.

28

Rsolució 704/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el traçat de la nova carretera entre
Flaçà i Sant Jordi Desvalls (Gironès) i la construcció
d’un nou pont sobre el riu Ter, i sobre la subscripció
pel Ministeri de Foment d’un conveni per a la supressió dels passos a nivell de les carreteres de la Generalitat (tram. 250-00758/06). Adopció en comissió.

28

Resolució 705/VI del Parlament de
Catalunya sobre la cobertura dels serveis de telefonia
mòbil, especialment als municipis que últimament
s’han vist afectats per catàstrofes naturals (tram.
250-00777/06). Adopció en comissió.

29
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Resolució 706/VI del Parlament de
Catalunya, sobre els accessos de la carretera C-16C
al pas pel polígon industrial de Sant Fruitós de
Bages (tram. 250-00776/06). Adopció en comissió.
Resolució 707/VI del Parlament de
Catalunya, llei sobre el millorament de la carretera
comarcal C-246 al pas pel municipi de Sant Pere de
Ribes (Garraf) (tram. 250-00794/06). Adopció en comissió.
1.20.

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el seu capteniment en matèria de relacions amb el
Parlament (tram. 300-00235/06). Substanciació.

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la prevenció sanitària del càncer de mamella (tram.
300-00451/06). Substanciació.
Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els resultats de la liquidació dels Pressupostos de la
Generalitat per al 2000 (tram. 300-00488/06). Substanciació.
1.30.
1.30.04.

2.
2.01.
2.01.02.

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

Proposició no de llei sobre la millora de
la carretera C-147 al seu pas pel Doll, entre
Camarasa i el congost de Terradets (tram. 25000810/06). Rebuig.

32

Proposició no de llei sobre la neteja del
riu Anguera i de la zona afectada per l’accident d’un
camió cisterna de l’empresa Repsol, a la carretera
local TP-2311, al municipi de Sarral (Conca de
Barberà) (tram. 250-00825/06). Retirada.

32

Proposició no de llei sobre la situació
de les estacions de Renfe que no estan gestionades
pel Servei de Rodalia, per la Unitat de Negoci d’Estacions Comercials o per la xarxa d’Alta Velocitat
(tram. 250-00839/06). Rebuig.

32

30

Proposició no de llei per a la regulació
del procediment per a l’atorgament de llicències
d’obres a les empreses que treballen en la via pública (tram. 250-00859/06). Retirada.

32

30

Proposició no de llei sobre la
finalització de les obres de la carretera de Guissona
(Segarra) a Solsona (Solsonès) (tram. 250-00877/
06). Rebuig.

32

30

Proposició no de llei sobre l’establiment
de negociacions amb l’empresa Menta amb relació a
l’extensió de la xarxa de banda ampla a la comarca
del Ripollès (tram. 250-01026/06). Rebuig.

32

Proposició no de llei sobre el compliment dels compromisos adquirits per l’empresa Al-pi
amb relació a l’arribada de la xarxa de banda ampla
a les capitals de comarca i als equipaments hospitalaris i educatius (tram. 250-01027/06). Rebuig.

33

Proposició no de llei sobre la creació
d’un nou centre d’ensenyament infantil i primari a
Palafolls (Maresme) (tram. 250-01199/06). Retirada.

33

Proposició no de llei sobre l’increment
dels recursos per a l’atenció sanitària de l’àrea bàsica de salut compresa per Santa Perpètua de
Mogoda, Polinyà i Palau-solità i Plegamans (Vallès
Occidental) (tram. 250-01225/06). Retirada.

33

Proposició no de llei sobre l’increment
dels serveis de l’àrea bàsica de salut compresa per
Santa Perpètua de Mogoda, Polinyà i Palau-solità i
Plegamans (Vallès Occidental) (tram. 250-01316/
06). Retirada.

33

Proposició no de llei sobre la implantació del projecte ÒMNIA en l’àmbit rural com a mesura per a combatre l’exclusió social mitjançant l’accés
a les tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC) (tram. 250-01328/06). Retirada.

33

30

30

31

31

Altres tramitacions
Procediments relatius als informes
del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges al Parlament de Catalunya corresponent a l’any 2000 (tram.
360-00005/06). Debat de l’Informe.

2.10.

32

30

30

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

31

Proposició no de llei sobre l’aportació
d’aigua de qualitat al municipi de Vila-sacra (Alt
Empordà) (tram. 250-00757/06). Retirada.

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de normalització lingüística (tram. 30000373/06). Substanciació.

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

Proposició de llei de reforma del text
refós de la Llei de caixes d’estalvis de Catalunya pel
que fa a l’activitat de les caixes d’estalvis foranes
(tram. 202-00105/06). Decaïment.

2.10.25.

30

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

SUMARI

29

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política energètica (tram. 300-00351/06). Substanciació.

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les iniciatives legislatives o reglamentàries per a facilitar la col·laboració entre la universitat i l’empresa
pel que fa a R+D (tram. 300-00379/06). Substanciació.

31

29

Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política general de relacions institucionals (tram.
300-00134/06). Substanciació.

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

31

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
Proposicions de llei

Proposició de llei de foment de barris i
àrees urbanes que requereixen atenció especial
(tram. 202-00095/06). Decaïment.

31

Proposició de llei de turisme (tram. 20200101/06). Decaïment.

31
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Proposició no de llei sobre el finançament del servei d’acompanyant de transport per a
persones amb mobilitat reduïda severa (tram. 25001502/06). Retirada.
Proposició no de llei sobre l’ampliació
del servei d’urgències pediàtriques de la Fundació
Privada Hospital de Mollet, de Mollet del Vallès
(Vallès Oriental) (tram. 250-01507/06). Rebuig.
2.10.65.

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre justícia juvenil (tram. 30200118/06). Retirada.

3.01.01.

37

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

38

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

38

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

38

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’acció per a incentivar l’activitat econòmica
als pobles de menys de cinc-cents habitants (tram.
250-01542/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes.

38

Proposició no de llei sobre la promoció
dels programes de formació del voluntariat de
Catalunya (tram. 250-01544/06). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes.

38

Proposició no de llei sobre l’adopció de
mesures per a evitar la inclusió de clàusules discriminatòries per raó de sexe en els contractes esportius (tram. 250-01545/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes.

39

35

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

39

35

Proposició no de llei sobre la creació
d’una xarxa de transport col·lectiu adequada a les
necessitats del territori del Camp de Tarragona
(tram. 250-01551/06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes.

39

Proposició no de llei sobre les conclusions de la fase d’informació del Pla territorial parcial
de les comarques del Camp de Tarragona (tram.
250-01552/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes.

39

Proposició no de llei sobre la redefinició
de la xarxa bàsica de carreteres en el corredor
Montblanc - Tarragona/Salou (tram. 250-01553/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes.

39

Proposició no de llei sobre la creació de
subvencions per a facilitar als joves l’adquisició
d’habitatges de lloguer i de propietat (tram. 25001555/06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes.

39

33

34

34

34

Tramitacions en curs
Projectes i proposicions de llei i altres propostes de normes
Projectes de llei

Projecte de llei d’urbanisme (tram. 20000036/06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes.
3.01.02.

Proposició no de llei sobre l’impuls de
les tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC) en l’àmbit educatiu no universitari (tram. 25001380/06). Esmenes presentades.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les llistes d’espera en la sanitat pública (tram. 302-00114/06). Rebuig.

3.
3.01.

37

33

Projectes i propostes de resolució
d’actuació davant les Corts Generals

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats
la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/
1988, del 28 de desembre, reguladora de les finances locals (tram. 270-00040/06). Decaïment.
2.15.

Proposició no de llei sobre la creació
d’un centre de recerca i d’innovació tecnològica a la
Sénia (Montsià) per a promoure el moble de la llar
produït a Catalunya (tram. 250-01350/06). Canvi de
Comissió tramitadora.

34

Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la
Llei 20/1985, del 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar
dependència (tram. 202-00063/06). Ponència per a
elaborar l’informe.

34

Proposició de llei d’atribució de competències en matèria d’acolliment de les persones
grans (tram. 202-00083/06). Ponència per a elaborar
l’informe.

35

Proposició de llei de modificació de la
Llei 5/1990, del 9 de març, d’infrastructures hidràuliques de Catalunya (tram. 202-00108/06). Criteri del
Govern.
Proposició de llei de modificació de la
Llei 14/1984, del 20 de març, del Síndic de Greuges,
modificada per la Llei 12/1989, del 14 de desembre
(tram. 202-00109/06). Presentació i tramesa al Consell Executiu.
3.10.
3.10.25.

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

Proposició no de llei sobre l’establiment
de línies de cooperació i d’ajut per a la planificació
de la conca del Llobregat, especialment pel que fa a
la presentació del Pla estratègic que elaborarà el
Patronat del Parc Fluvial Navàs-Berga (tram. 25000932/06). Canvi de Comissió tramitadora.
Proposició no de llei sobre l’harmonització de les polítiques sanitàries de Catalunya i
d’Aragó en l’àmbit de la prevenció de les malalties
del bestiar oví i boví (tram. 250-01261/06). Canvi de
Comissió tramitadora.

37

37

SUMARI

28 de maig de 2001

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 187

4
Proposició no de llei sobre l’adopció de
mesures per a fer compatibles les activitats turística
i ramadera a Santa Maria de Corcó (Osona) (tram.
250-01556/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la publicitat
de la relació de llocs de treball reservats a personal
eventual de l’Administració de la Generalitat (tram.
250-01561/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes.
Proposició no de llei sobre el règim de
permisos del personal funcionari en les situacions de
naixement prematur d’un fill o d’una filla (tram. 25001564/06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’assistència
sanitària continuada al centre d’atenció primària Sant
Salvador-Els Pallaresos, de Tarragona (tram. 25001565/06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’accés de la
ciutadania als nous serveis de telecomunicacions
(tram. 250-01566/06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’estudi de
les propostes del consell escolar de l’institut d’ensenyament secundari Antoni Rovira i Virgili, de
Tarragona per a garantir-ne la continuïtat (tram. 25001567/06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre els serveis
per a gent gran als municipis de menys de cinccents habitants (tram. 250-01570/06). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la promoció
de medicaments genèrics antiretrovirals per a la lluita
contra la sida als països en vies de desenvolupament (tram. 250-01573/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’actuació de
les fases segona, tercera i quarta del projecte de
renovació de l’enllumenat públic de Riba-roja d’Ebre
(Ribera d’Ebre) (tram. 250-01577/06). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’establiment
d’un pla de desenvolupament integral per a les zones rurals de muntanya i desfavorides (tram. 25001578/06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’establiment
d’un salari mínim interprofessional per als sectors
econòmics o les activitats mancades de conveni
col·lectiu (tram. 250-01586/06). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’aplicació
del dret laboral a l’especificitat de les petites empreses i les microempreses (tram. 250-01587/06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la creació de
l’Agència Pública de Desenvolupament al Camp de
Tarragona (tram. 250-01590/06). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes.

SUMARI

Proposició no de llei sobre la creació de
nous productes turístics per al Camp de Tarragona
(tram. 250-01591/06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes.

42

Proposició no de llei sobre l’augment
dels recursos socials per a gent gran al Camp de
Tarragona (tram. 250-01592/06). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes.

42

Proposició no de llei sobre la creació
d’un consorci de les comarques del Camp de
Tarragona i la seva àrea d’influència (tram. 25001593/06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes.

42

Proposició no de llei sobre l’ajornament
del pagament de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (tram. 25001596/06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes.

42

Proposició no de llei sobre la protecció
de l’espai natural del Brugars, de Mediona (Alt
Penedès) (tram. 250-01597/06). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes.

42

Proposició no de llei sobre la localització de les ambulàncies mitjançant la tecnologia Global Positioning System (GPS) (tram. 250-01598/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes.

43

Proposició no de llei sobre l’execució
de les obres d’accés a Freixe, de Soriguera (Pallars
Sobirà) (tram. 250-01601/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes.

43

Proposició no de llei sobre la descentralització del servei d’Otorinolaringologia i Oftalmologia al centre d’atenció primària de Badia del Vallès
(Vallès Occidental) (tram. 250-01606/06). Pròrroga
del termini de presentació d’esmenes.

43

Proposició no de llei sobre la implantació d’un model de trilingüisme a l’ensenyament obligatori (tram. 250-01607/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes.

43

Proposició no de llei sobre la retirada
dels emissors de telefonia mòbil instal·lats a menys
de cent cinquanta metres d’un centre escolar (tram.
250-01608/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes.

43

Proposició no de llei sobre la constitució d’un consorci del Camp de Tarragona (tram. 25001609/06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes.

43

Proposició no de llei sobre la construcció de la segona escola de sobreestants de
Catalunya a Olot (Garrotxa) (tram. 250-01610/06).
Canvi de Comissió tramitadora.

44

Proposició no de llei sobre la composició dels òrgans de cooperació Estat - Generalitat
(tram. 250-01611/06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes.

44

Proposició no de llei sobre l’acreditació
dels becaris per les universitats i els centres de recerca (tram. 250-01614/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes.

44

40

40

40

40

40

40

41

41

41

41

41

41

42
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Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un registre de becaris de les universitats i els centres de recerca (tram. 250-01615/06). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’una carta de drets i deures dels becaris
predoctorals (tram. 250-01616/06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’establiment
per als becaris predoctorals d’una relació contractual
anàloga a la dels ajudants d’universitat o la dels
metges interns residents (tram. 250-01617/06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la denúncia
dels casos de maltractaments i l’atenció a les víctimes de la violència de gènere (tram. 250-01618/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la sensibilització en matèria de manipulació del material pirotècnic (tram. 250-01619/06). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la construcció d’una rotonda a la carretera N-II, al pas per
Tordera (Maresme) (tram. 250-01620/06). Tramesa a
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

Proposició no de llei sobre l’assumpció
de la realitat plurilingüe de l’Estat i la promoció de
llengües altres que el castellà en els territoris
d’Amèrica Llatina (tram. 250-01629/06). Tramesa a
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

47

Proposició no de llei sobre el restabliment de la confiança en el sector de la carn de vacum (tram. 250-01630/06). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes.

47

Proposició no de llei de reprovació de
les paraules del rei d’Espanya quant al castellà
(tram. 250-01631/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

48

Proposició no de llei sobre la transferència de la gestió de l’u per cent dels fons d’aportació estatal en les obres públiques superiors als cent
milions de pessetes per a finançar treballs de millora
i conservació del patrimoni cultural (tram. 250-01632/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes.

48

Proposició no de llei sobre les mesures
alternatives a la presó a Catalunya (tram. 25001633/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

48

Proposició no de llei sobre el càstig físic infligit als infants dins la família (tram. 25001634/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

48

Proposició no de llei sobre l’harmonització de la normativa de Catalunya amb la de l’Estat
en matèria de defensa i protecció dels interessos
dels consumidors i els usuaris (tram. 250-01635/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes.

49

46

Proposició no de llei sobre l’ús de les
dues llengües oficials a Catalunya en les campanyes institucionals per a arribar a un major nombre de
ciutadans (tram. 250-01636/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

49

46

Proposició no de llei sobre l’oferta del
servei judicial penal a Vic (Osona) (tram. 250-01638/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes.

49

Proposició no de llei sobre la construcció d’un centre d’atenció primària definitiu a Puig-reig
(Berguedà) (tram. 250-01639/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

49

Proposició no de llei sobre la reducció
del nombre de pacients per facultatiu i l’ampliació del
temps mitjà de visita (tram. 250-01640/06). Tramesa
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

50

47

Proposició no de llei sobre la construcció d’un nou centre d’atenció primària a les Cases
d’Alcanar, al municipi d’Alcanar (Montsià) (tram.
250-01641/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes.

50

47

Proposició no de llei sobre la consolidació de la part fràgil de la muralla de Balaguer i l’ampliació fins al Bombo, de Balaguer (Noguera) (tram.
250-01642/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes.

50

44

44

44

45

45

45

Proposició no de llei sobre el projecte
de construcció d’una canonada a la Vall de
Riudemeia, d’Argentona (Maresme) (tram. 25001621/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

45

Proposició no de llei sobre l’atenció a
les persones amb disminucions neuromusculars
(tram. 250-01622/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

45

Proposició no de llei sobre l’obra social
de les caixes d’estalvis (tram. 250-01623/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’obra social
de les caixes d’estalvis i la seva distribució territorial
(tram. 250-01624/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la instal·lació
d’una marquesina en una parada de serveis discrecionals per carretera de Vilada (Berguedà) (tram. 25001625/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre unes declaracions del cap de l’Estat relatives a la llengua castellana (tram. 250-01626/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la restauració del claustre de Sant Domènec, de Balaguer (Noguera) (tram. 250-01627/06). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la impermeabilització de la bassa de Capellades i la
sobreexplotació de l’aqüífer Carme - Capellades
(Anoia) (tram. 250-01628/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

46

46
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Proposició no de llei sobre la consolidació i la restauració de l’església de Santa Maria la
Major, de Balaguer (Noguera) (tram. 250-01643/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la gratuïtat
dels llibres de text i el material curricular en l’ensenyament obligatori (tram. 250-01644/06). Tramesa a
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la transferència a la Fundació Cipriano García - Arxiu Històric
de CCOO d’una còpia del fons documental requisat a
les Comissions Obreres durant el règim franquista i
dipositat actualment en les subdelegacions del Govern de l’Estat a Catalunya (tram. 250-01645/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la retirada
definitiva de la proposta de tancament de l’institut
d’ensenyament secundari La Sedeta, de Barcelona
(tram. 250-01646/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la creació
d’un pas de vianants alternatiu per a connectar el
municipi d’Arenys de Mar (Maresme) amb la platja
(tram. 250-01647/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la violència
en els centres educatius de Catalunya (tram. 25001648/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’estat deficient de les instal·lacions elèctriques dels habitatges
(tram. 250-01649/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’ampliació
de l’autonomia administrativa de la Vall d’Aran
(tram. 250-01650/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’increment
de la presència dels sectors representatius de les
indústries culturals catalanes en els òrgans directius
de l’Institut Català de les Indústries Culturals (tram.
250-01651/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’adopció de
mesures per a garantir la normalització lingüística en
el procés immigratori de Catalunya (tram. 25001652/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la regulació
de les activitats professionals relacionades amb la
promoció, la gestió i la mediació de les estades a
l’estranger per a cursar estudis (tram. 250-01653/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la publicació
de la guia turística «El Berguedà, un espai únic» en
llengua castellana i llengua francesa (tram. 25001654/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la defensa
de les propostes alemanyes de construcció d’una
Europa federal (tram. 250-01655/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
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Proposició no de llei sobre la creació
d’un jutjat de primera instància a Tàrrega (Urgell)
(tram. 250-01656/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

54

Proposició no de llei sobre la reforma
urbanística i socioeconòmica del barri de la Mina, de
Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) (tram. 250-01657/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes.

54

Proposició no de llei sobre l’establiment
d’una base d’ambulàncies a Molins de Rei (Baix
Llobregat) (tram. 250-01658/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

54

Proposició no de llei sobre les energies
renovables i el Pla de recerca de Catalunya (tram.
250-01659/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes.

54

Proposició no de llei sobre la implantació de cicles formatius a l’institut d’ensenyament
secundari Campclar, de Tarragona (tram. 250-01660/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes.

55

51

Proposició no de llei sobre la inclusió
de les zones humides dins el Pla d’espais d’interès
natural (PEIN) (tram. 250-01661/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

55

52

Proposició no de llei sobre la gestió i la
recaptació de la llicència de pesca esportiva (tram.
250-01662/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes.

55

Proposició no de llei sobre el finançament de l’execució de la segona fase del projecte de
canalització del barranc de Barenys, de Salou (Tarragonès) (tram. 250-01663/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

55

Proposició no de llei sobre l’establiment
d’un protocol d’actuació entre l’atenció primària i
l’hospitalària del Pallars Sobirà per a evitar desplaçaments dels pacients que han de seguir un tractament anticoagulant amb dicumarínics (tram. 25001664/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

56

Proposició no de llei sobre l’aplicació
de recursos suficients per a la traducció d’assaigs
del català al castellà i l’anglès, en el marc de la campanya «Cataluña hoy» (tram. 250-01665/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

56

Proposició no de llei sobre la gestió
dels residus municipals de la regió metropolitana de
Barcelona i el tancament de l’abocador del Garraf, a
la Vall d’en Joan (Baix Llobregat) (tram. 250-01666/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes.

56

Proposició no de llei sobre les freqüències comercials de ràdio al Pallars Sobirà (tram. 25001667/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

56

Proposició no de llei sobre la seguretat
en el transport escolar i de menors (tram. 250-01668/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes.

57

50
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51
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52
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53

53
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Proposició no de llei sobre l’elaboració
del Mapa dels centres de recursos educatius per a
deficients auditius (CREDA) de Catalunya i l’emplaçament d’un CREDA a Manresa (Bages) (tram. 25001669/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre les oficines
comarcals del Departament d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca de Vic (Osona) i de Prats de Lluçanès (Osona) (tram. 250-01670/06). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la gratuïtat
dels llibres de text i el material curricular de l’ensenyament obligatori (tram. 250-01671/06). Tramesa a
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la consideració de la píndola de l’endemà com a medicament
d’urgència (tram. 250-01672/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’assignació
d’un mínim de tres hores lectives per a la matèria de
filosofia del batxillerat (tram. 250-01673/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la promoció
d’un ús segur d’Internet per als usuaris menors
d’edat (tram. 250-01674/06). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’adequació
de les instal·lacions del centre d’atenció primària de
Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)
(tram. 250-01675/06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la presentació d’un projecte de llei del cos d’agents rurals (tram.
250-01676/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre els ajuts
atorgats a les agrupacions de defensa forestal en el
període 1998-2000 (tram. 250-01677/06). Tramesa a
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la promoció
de la producció teatral (tram. 250-01678/06). Tramitació pel procediment d’urgència.
Proposició no de llei sobre l’increment
dels recursos destinats a l’activitat musical (tram.
250-01679/06). Tramitació pel procediment d’urgència.
Proposició no de llei sobre l’acceleració
del procés d’adaptació de les empreses a l’euro,
especialment pel que fa referència a les petites i
mitjanes empreses (pime) (tram. 250-01680/06). Presentació.
Proposició no de llei sobre el subministrament de la «píndola de l’endemà» en el sistema
sanitari de Catalunya (tram. 250-01681/06). Presentació.
Proposició no de llei sobre l’ordenació
de la política turística a la Catalunya central (tram.
250-01682/06). Presentació.

57

57

57

58

58

58

58

59

59

59

59

60

60

61

Proposició no de llei sobre la paralització de la construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) a Vallbona d’Anoia (Anoia)
(tram. 250-01683/06). Presentació.

62

Proposició no de llei sobre la canalització de la riera de Targa, a Vilassar de Dalt (Maresme) (tram. 250-01684/06). Presentació.

62

Proposició no de llei sobre la catalogació de Can Modolell, a Viladecans (Baix Llobregat),
com a bé cultural d’interès nacional (tram. 25001685/06). Presentació.

63

Proposició no de llei sobre l’aplicació
dels acords establerts amb el Consell Escolar Municipal de Badalona (Barcelonès) respecte a la zona
sud (tram. 250-01686/06). Presentació.

63

Proposició no de llei sobre la publicitat
de les relacions de llocs de treball de personal al
servei de l’Administració de la Generalitat (tram. 25001687/06). Presentació.

64

Proposició no de llei sobre l’adopció de
mesures contra l’assetjament moral en el treball
(tram. 250-01688/06). Presentació.

65

Proposició no de llei sobre la instal·lació
d’ascensors, muntacàrregues o elevadors als edificis (tram. 250-01689/06). Presentació.

66

Proposició no de llei sobre l’adquisició,
la recuperació i la rehabilitació del conjunt monumental de l’església romànica de Sant Sadurní
d’Anoia i del Castellot, de Castellví de la Marca (Alt
Penedès) (tram. 250-01690/06). Presentació.

66

Proposició no de llei sobre l’ampliació
del centre d’ensenyament infantil i primari Josep
Orriols i Roca, de Moià (Bages) (tram. 250-01691/06).
Presentació.

67

Proposició no de llei sobre el manteniment i la millora de la Unitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de Prats de Lluçanès
(Osona) (tram. 250-01692/06). Presentació.

68

Proposició no de llei sobre la potenciació del centre territorial de Catalunya Ràdio a la Vall
d’Aran (tram. 250-01693/06). Presentació.

69

Proposició no de llei sobre l’indult per
als joves condemnats o pendents de judici per
insubmissió al servei militar (tram. 250-01694/06).
Presentació.

69

Proposició no de llei sobre l’adopció de
mesures per a administrar gratuïtament la «píndola
de l’endemà» en els centres d’atenció primària, els
centres de planificació familiar i els serveis d’urgències sanitàries (tram. 250-01695/06). Presentació.

70

Proposició no de llei sobre la concessió
de beques per a formació titulada d’associacionisme
i voluntariat, en el marc del Pla nacional de joventut
(tram. 250-01696/06). Presentació.

71

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un Pla de seguretat del Camp de Tarragona (tram.
250-01697/06). Presentació.

72

Proposició no de llei sobre la redacció
d’un Pla director de les infraestructures del Pirineu
(tram. 250-01698/06). Presentació.

72
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Proposició no de llei sobre la difusió de
l’obra de Joan Sardà i Llobet i la creació d’un fons
arxivístic i bibliogràfic dedicat a aquest autor a Sant
Quintí de Mediona (Alt Penedès) (tram. 250-01699/
06). Presentació.

73

Proposició no de llei sobre el compliment dels compromisos de l’empresa Menta de
cablejar Catalunya (tram. 250-01700/06). Presentació.

74

Proposició no de llei sobre la preparació d’un concurs que asseguri l’accés de totes les
capitals de comarca catalanes a la xarxa de cable de
fibra òptica durant el 2001 (tram. 250-01701/06). Presentació.
Proposició no de llei sobre el compliment dels compromisos de les operadores de
cablejar Catalunya i l’elaboració d’un estudi urgent
relatiu a la situació de cada municipi respecte al cable i la inversió pública i privada que cal (tram. 25001702/06). Presentació.

75

76

Proposició no de llei sobre el foment de
l’ús del català a Europa (tram. 250-01704/06). Presentació.

77

77

Proposició no de llei sobre el desenvolupament dels criteris que regulen les exportacions
de material de defensa de la Unió Europea, en el
marc del Codi de conducta de la Unió Europea (tram.
250-01706/06). Presentació.

78

Proposició no de llei sobre l’adopció de
mesures per a donar audiència als ajuntaments afectats per la inclusió del terme municipal al qual pertanyen en la Xarxa Natura 2000 (tram. 250-01707/06).
Presentació.

79

Proposició no de llei sobre l’actuació de
gestions per a garantir que l’accés principal al portal
«viasalus.com» sigui en llengua catalana i que igualment siguin en català tots els seus continguts (tram.
250-01708/06). Presentació.
Proposició no de llei sobre la construcció d’un monument en memòria de totes les
vícitimes d’actes terroristes (tram. 250-01709/06).
Presentació.
Proposició no de llei sobre l’establiment
d’un nou marc legislatiu per al foment i la protecció de
la cultura popular i tradicional (tram. 250-01710/06).
Presentació.
Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un nou estudi de viabilitat de la línia fèrria entre Sallent (Bages) - Berga - Guardiola de Berguedà i la
Pobla de Lillet (Berguedà) (tram. 250-01711/06). Presentació.
Proposició no de llei sobre l’adopció de
mesures per a reactivar l’economia i la indústria del
Berguedà, especialment pel que fa a l’alt Berguedà
(tram. 250-01712/06). Presentació.

84

Proposició no de llei sobre l’establiment
de negociacions amb el Govern de l’Estat per a garantir-ne la participació en l’execució del projecte de
desdoblament de l’Eix Transversal (C-25) (tram. 25001714/06). Presentació.

85

Proposició no de llei sobre l’actuació de
la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra contra les persones que provoquen aldarulls o pinten la
façana del Centre Penitenciari d’Homes de
Barcelona (la Model) (tram. 250-01715/06). Presentació.

85

3.10.65.

Proposició no de llei sobre el manteniment de les nomenclatures nova i antiga de les carreteres catalanes durant un període de dos anys i
l’adequació del quilometratge de la senyalització
vertical (tram. 250-01703/06). Presentació.

Proposició no de llei sobre l’adopció de
mesures per a garantir la gratuïtat de l’ensenyament
bàsic, especialment pel que fa als llibres de text i al
material curricular (tram. 250-01705/06). Presentació.
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75

Proposició no de llei sobre l’inici de les
obres de construcció d’un local social a Olèrdola (Alt
Penedès) (tram. 250-01713/06). Presentació.

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats
la Proposició de llei per a l’equiparació en deures i
drets els treballadors autònoms i els treballadors que
cotitzen pel règim general (tram. 270-00038/06). Presa en consideració. Tramesa a la Comissió. Termini
de presentació d’esmenes.

86

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats
la Proposició de llei de regulació de les mutilacions
genitals (tram. 270-00042/06). Text presentat.

86

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats
la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi Penal, per
a incloure el supòsit cultural en el delicte de genocidi
i en el de difusió d’idees o doctrines que neguin o
justifiquin aquest delicte (tram. 270-00043/06). Text
presentat.

88

3.15.

80

80

81

82

83

Projectes i propostes de resolució
d’actuació davant les Corts Generals

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les iniciatives legislatives o
reglamentàries per a facilitar la col·laboració entre la
universitat i l’empresa pel que fa a R+D (tram. 30200124/06). Presentació.

89

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política general de relacions institucionals (tram. 302-00125/06). Presentació.

90

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política de normalització
lingüística (tram. 302-00126/06). Presentació.

90

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el desplegament de les lleis
estatals que afecten els drets lingüístics (tram. 30200127/06). Presentació.

91

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el seu capteniment en matèria de relacions amb el Parlament (tram. 302-00128/
06). Presentació.

91

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre els resultats de la liquidació
dels pressupostos de la Generalitat per al 2000
(tram. 302-00129/06). Presentació.

92

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la qualitat educativa (tram.
302-00130/06). Presentació.
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Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política energètica (tram.
302-00131/06). Presentació.
Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política sanitària,
especialment pel que fa a l’ordenació dels temps de
treball (tram. 302-00132/06). Presentació.
3.20.

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques d’igualtat d’oportunitats per a les dones
(tram. 300-00503/06). Presentació.

98

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política general de relacions institucionals (tram.
300-00504/06). Presentació.

98

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la globalització (tram. 300-00505/06). Presentació.

98

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el finançament dels municipis, especialment pel que
fa als municipis turístics (tram. 300-00506/06). Presentació.

99

94

Interpel·lació al Consell Executiu en relació a la promoció industrial de Catalunya (tram.
300-00521/06). Presentació. Tramitació pel procediment d’urgència

99

95

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política pesquera, especialment pel que fa a la
sobreexplotació de recursos (tram. 300-00524/06).
Presentació i tramitació pel procediment d’urgència.

99

93

94

Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el seu capteniment en matèria de segurerat (tram.
300-00269/06). Tramitació pel procediment d’urgència.
Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els criteris del seu capteniment en matèria d’alts
càrrecs i de personal eventual al servei de l’Administració de la Generalitat (tram. 300-00489/06). Presentació.
Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política d’accessibilitat per a les persones amb
discapacitats físiques i sensorials (tram. 300-00490/
06). Presentació.

94

4.
4.50.

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques de prevenció i atenció a la
drogodependència (tram. 300-00491/06). Presentació.

95

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la lluita contra la pobresa (tram. 300-00492/06). Presentació.

95

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les organitzacions d’iniciativa social (tram. 30000493/06). Presentació.
Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el suport a les persones amb dependència (tram.
300-00494/06). Presentació.

95

96

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’assetjament sexual en els llocs de treball (tram.
300-00495/06). Presentació.

96

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la prostitució (tram. 300-00496/06). Presentació.

96

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la participació i el suport a les associacions de dones de Catalunya (tram. 300-00497/06). Presentació.

96

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política d’atenció i d’inserció de les persones amb
intel·ligència límit (tram. 300-00498/06). Presentació.

97

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política d’atenció a la infància (tram. 300-00499/
06). Presentació.

97

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de suport a les famílies i els nuclis de
convivència (tram. 300-00500/06). Presentació.

97

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la feminització de la pobresa (tram. 300-00501/06).
Presentació.

97

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la integració sociolaboral de les dones immigrants
extracomunitàries (tram. 300-00502/06). Presentació.

98

Informació
Compliment de resolucions i de
mocions

Control del compliment de la Moció 4/
VI del Parlament de Catalunya, sobre la inversió comarcal a Catalunya (tram. 340-00004/06). Informe
relatiu al compliment de la Moció.

100

Control del compliment de la Moció 28/
VI del Parlament de Catalunya, sobre política d’habitatge (tram. 340-00029/06). Informe relatiu al compliment de la Moció.

100

Control del compliment de la Moció 59/
VI del Parlament de Catalunya, sobre la prevenció i
l’eradicació de malalties de la cabana ramadera
(tram. 340-00235/06). Informe relatiu al compliment
de la Moció.

102

Control del compliment de la Resolució
361/VI del Parlament de Catalunya, sobre un nou
marc legislatiu i financer de cooperació entre la Generalitat i els ens locals (tram. 340-00272/06). Sol·licitud de criteri sobre el compliment.

103

Control del compliment de la Resolució
273/VI del Parlament de Catalunya, 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. 340-00333/06). Informe relatiu al compliment de la Resolució.

103

Control del compliment de la Resolució
280/VI del Parlament de Catalunya, sobre la millora
del subministrament elèctric d’Artés (Bages) (tram.
340-00334/06). Informe relatiu al compliment de la
Resolució.

103

Control del compliment de la Resolució
284/VI del Parlament de Catalunya, sobre un programa d’actuacions per a superar les mancances en el
subministrament elèctric dels nuclis pirinencs (tram.
340-00335/06). Informe relatiu al compliment de la
Resolució.

104

Control del compliment de la Resolució
362/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’establiment d’un pla d’actuació per a impulsar el teletreball
a les comarques de muntanya (tram. 340-00336/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució.
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Control del compliment de la Resolució
363/VI del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament de les noves tecnologies a les zones rurals
i a les comarques de muntanya (tram. 340-00337/
06). Informe relatiu al compliment de la Resolució.
Control del compliment de la 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. 340-00338/06). Informe relatiu al compliment de la Resolució.
Control del compliment de la Resolució
271/VI del Parlament de Catalunya, sobre les connexions de banda ampla a les capitals de comarca
(tram. 340-00339/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució.

105

105

Control del compliment de la Resolució
367/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’amortització i la reposició del patrimoni de les universitats
catalanes (tram. 340-00340/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució.

106

Control del compliment de la Resolució
312/VI del Parlament de Catalunya, sobre el condicionament d’espais per a l’alletament de nadons en
els edificis públics (tram. 340-00341/06). Informe
relatiu al compliment de la Resolució.

106

Control del compliment de la Resolució
291/VI del Parlament de Catalunya, sobre la planificació de l’oferta i la demanda de places escolars de
zero a tres anys a les comarques de Girona (tram.
340-00342/06). Informe relatiu al compliment de la
Resolució.
Control del compliment de la Resolució
333/VI del Parlament de Catalunya, sobre la consolidació de l’escola unitària rural al veïnat
d’Hortsavinyà, de Tordera (Maresme) (tram. 34000343/06). Informe relatiu al compliment de la Resolució.
Control del compliment de la Resolució
332/VI del Parlament de Catalunya, sobre la dotació
d’infraestructures necessàries al centre d’ensenyament públic El Pi Gros, de Sant Cebrià de Vallalta
(Maresme) (tram. 340-00344/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució.
Control del compliment de la Resolució
331/VI del Parlament de Catalunya, sobre la dotació
d’equipaments de suport educatiu d’ensenyament
públic de la comarca del Maresme (tram. 340-00345/
06). Informe relatiu al compliment de la Resolució.
Control del compliment de la Resolució
97/VI del Parlament de Catalunya, sobre la recerca
d’una solució definitiva per a la urbanització del bosc
de Can Vilaró La Vallençana, de Montcada i Reixac
(Vallès Occidental) (tram. 340-00348/06). Informe
relatiu al compliment de la Resolució.
4.53.
4.53.05.

110

Sol·licitud de compareixença de la consellera de Governació i Relacions Institucionals davant la Comissió d’Organització i Administració de la
Generalitat i Govern Local perquè informi sobre la
política de contractació de personal eventual al servei de l’Administració de la Generalitat (tram. 35600335/06). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. .

110

Sol·licitud de compareixença de la Sra.
Isabel Vidal i Martínez, presidenta del Centre d’Iniciatives de l’Economia Social, davant la Comissió de
Política Social perquè informi sobre el Llibre blanc
de l’economia social (tram. 356-00337/06). Sol·licitud
i tramesa a la Comissió. .

110

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Armand Vilaplana, representant de la Federació de
Societats Anònimes Laborals de Catalunya
(FESALC), i del Sr. Jordi Via, representant de la
Federació de Cooperatives de Treball Associat de
Catalunya (FCTAC), davant la Comissió de Política
Social perquè informin sobre les perspectives de
l’economia social a Catalunya (tram. 356-00338/06).
Sol·licitud i tramesa a la Comissió. .

110

Sol·licitud de compareixença del conseller de Sanitat davant la Comissió de Política Social
perquè informi sobre el portal «viasalus.com» (tram.
356-00339/06). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. .
Rectificació del text presentat.

110

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Enoch Albertí i Rovira, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona (UB), davant la
Comissió d’Estudi per a l’Aprofundiment de l’Autogovern per tal de presentar l’informe sol·licitat per la
Comissió (tram. 356-00340/06). Acord sobre la sol·licitud.

110

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Manuel Ballbé i Mallol, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),
davant la Comissió d’Estudi per a l’Aprofundiment de
l’Autogovern per tal de presentar l’informe sol·licitat
per la Comissió (tram. 356-00341/06). Acord sobre la
sol·licitud.

111

107

108

108

4.53.15.

109

109

Sessions informatives i compareixences en les comissions
Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de representants del moviment ATTAC Catalunya davant la
Comissió sobre la Unió Europea i d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solidaritat perquè informin sobre
al proposta d’implantació de la taxa Tobin (tram.
356-00313/06). Sol·licitud.

SUMARI

105

Sol·licitud de compareixença de la directora del Centre Català d’Artesania davant la Comissió d’Indústria, Comerç i Turisme perquè informi
sobre les activitats del Centre Català d’Artesania
(tram. 356-00332/06). Sol·licitud.

109

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

Compareixença del Sr. Enoch Albertí i
Rovira, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona (UB), davant la Comissió d’Estudi per a l’Aprofundiment de l’Autogovern per tal de
presentar l’informe sol·licitat per la Comissió (tram.
357-00184/06). Acord de tenir la sessió de compareixença.

111

Compareixença del Sr. Manuel Ballbé i
Mallol, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), davant la Comissió d’Estudi per a l’Aprofundiment de l’Autogovern per tal de presentar l’informe sol·licitat per la
Comissió (tram. 357-00185/06). Acord de tenir la
sessió de compareixença.
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4.55
5.55.15

Activitat parlamentària
Convocatòries

4.87.
4.87.10.

Sessió plenària núm. 36, convocada
per al dia 30 de maig de 2001.
4.70.
4.70.01.

Encàrrec del despatx del conseller de
Medi Ambient al conseller de Política Territorial i
Obres Públiques (tram. 330-00053/06). Coneixement.
4.70.10.

111

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

Recurs d’inconstitucionalitat interposat
pel president del Govern de l’Estat contra la Llei 16/
2000, del 29 de desembre, de l’impost sobre grans
establiments comercials (tram. 381-00003/06). Al·legacions que formula el Parlament.
4.90.
4.90.10.

113

Procediments davant el Tribunal
Constitucional
Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

113

Règim interior
Càrrecs i personal

Concurs per a la provisió de llocs de
treball d’uixers/es especialitzats/ades del Parlament
de Catalunya (tram. 500-00021/06). Adscripció.

122

Nomenament del Sr. Lluís Urpinell i
Jovani com a cap de l’Àrea de Transcripció del Departament de Serveis Lingüístics

122

Pròrroga de la comissió de serveis concedida a la Sra. Esther Andreu i Fornós

122

Altres comunicacions

Certificat de l’acord pel qual el Govern
no dóna la conformitat a la tramitació d’una proposició de llei

113

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

SUMARI

28 de maig de 2001

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 187

12

1.

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01.

LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01.

LLEIS

Llei de creació de l’Agència de Gestió
d’Ajuts Universitaris i de Recerca
Tram. 200-00020/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 34, 16.05.2001, DSPC-P 52

PLE DEL PARLAMENT
El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 16 de
maig de 2001, ha debatut el Dictamen de la Comissió de Política Cultural referent al Projecte de llei de
creació de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (tram. 200-00020/06).
Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que
estableix l’article 33.1 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, amb el suport de la majoria absoluta
dels diputats i d’acord amb els articles 103.3 i 111
del Reglament del Parlament, ha aprovat la Llei de
Catalunya següent:

LLEI DE CREACIÓ DE L’AGÈNCIA
UNIVERSITARIS I DE RECERCA

DE

GESTIÓ D’AJUTS

TRAM. 200-00020/06
PREÀMBUL
Sota la formulació jurídica d’una entitat de dret públic sotmesa al dret privat i adscrita al Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació
es crea, mitjançant aquesta Llei, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, amb les característiques pròpies d’una agència que administra
i distribueix recursos econòmics, i amb l’objectiu
explícit de gestionar les beques i els ajuts universitaris i de recerca, i també d’altres programes i accions que, en l’àmbit de les competències pròpies del
dit Departament, li siguin encomanades.
Aquesta iniciativa està en consonància amb els objectius del Govern de la Generalitat sobre política
de modernització i flexibilització de l’organització
de l’Administració i respon, concretament, a la voluntat de globalització i racionalització de les
infraestructures i de coordinació dels recursos personals i materials que es destinen al foment de la
recerca i dels estudis universitaris, per tal de
rendibilitzar al màxim els esforços inversors amb
càrrec als pressupostos públics. Val a dir que s’ha
pres com a punt de referència el model organitzatiu
emprat per altres governs que tenen una llarga experiència en la utilització de les agències executi-

ves com a instrument de gestió d’aquest tipus d’activitats, com són el de Suècia, el del Quebec o el del
Japó.
L’Agència ha de dur a terme d’una manera descentralitzada la gestió de les beques i els ajuts als estudiants universitaris amb l’objectiu d’assolir la
igualtat d’oportunitats, i també les activitats de foment de la recerca i la innovació tecnològica, i
l’execució de programes i d’accions que el Departament li encomani. En la seva activitat, ha de tenir el
grau d’autonomia suficient per a exercir les funcions que té assignades amb eficàcia i eficiència, a fi
de propiciar un apropament dels serveis als ciutadans. Per tot això, la creació de l’Agència es vincula
a l’establiment de compromisos clars de millora i de
qualitat dels serveis.
Aquesta Llei estableix la naturalesa i els objectius
de l’Agència, i el Departament a què resta vinculada, el qual li fixa les directrius i n’exerceix el control mitjançant el contracte programa de relacions.
També regula els aspectes essencials de l’organització de l’Agència, tot determinant els òrgans de
govern i la manera de designar-los, els recursos humans i econòmics de què ha de disposar i altres
qüestions relatives al règim patrimonial, contractual
i pressupostari.
Aquesta Llei es dicta a l’empara dels articles 9.7 i
15 de l’Estatut d’autonomia, que atribueixen, respectivament, a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de recerca i la competència plena en matèria d’ensenyament, i de l’article 54, que faculta la Generalitat per a constituir
empreses públiques com a mitjà d’execució de les
funcions en què té competència.
ARTICLE 1. CREACIÓ I NATURALESA
1. Es crea l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i
de Recerca, com a entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya que ajusta la seva activitat al dret
privat, vinculada al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d’obrar i patrimoni propi per al compliment de les seves funcions.
2. L’Agència es regeix per aquesta Llei; per la Llei
4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empresa
pública catalana; per l’ordenament jurídic privat,
amb les úniques excepcions establertes per aquesta
Llei i per la normativa que la desplegui; pels seus
propis estatuts, i per les altres lleis i disposicions
que li siguin aplicables.
3. L’Agència actua sota les directrius del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, el qual exerceix el control d’eficàcia i d’eficiència sobre la seva activitat.
ARTICLE 2. OBJECTIU
L’Agència té per objectiu exercir les funcions establertes per aquesta Llei respecte al foment de les
actuacions en matèria d’universitats, recerca i innovació tecnològica que són competència de la Generalitat de Catalunya.
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ARTICLE 3. FUNCIONS I RÈGIM JURÍDIC

ARTICLE 5. CONSELL DE DIRECCIÓ

1. Correspon a l’Agència l’execució de programes
de beques, de préstecs, de subvencions i d’altres
activitats de foment de l’estudi universitari, de la
recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.

1. El Consell de Direcció és l’òrgan superior de govern de l’Agència. En formen part:

2. Les relacions de l’Agència amb el Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació
s’articulen mitjançant un contracte programa, que
ha d’ésser autoritzat prèviament pel Departament
d’Economia i Finances quant a les actuacions econòmiques i financeres que incorpori.

a) El president o presidenta de l’Agència, que també ho és del Consell de Direcció.
b) Fins a un màxim de cinc vocals designats pel
conseller o consellera del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.
c) Un o una vocal en representació del Departament
d’Economia i Finances, designat pel seu conseller o
consellera.
d) El director o directora executiu de l’Agència.

3. L’Agència sotmet la seva activitat, en les relacions externes, amb caràcter general, a les normes de
dret civil, mercantil i laboral que li siguin aplicables, tret dels actes que impliquin l’exercici de potestats públiques, els quals resten sotmesos al dret
públic. Concretament, les beques i les subvencions
que gestiona l’Agència es regeixen pel que disposa
el capítol IX del Decret legislatiu 9/1994, del 13 de
juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya.
4. En les relacions internes amb el Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i
la resta d’ens que integren l’Administració de la
Generalitat, s’aplica el dret públic. El règim
d’adopció d’acords i funcionament del Consell
d’Administració se subjecta a la normativa general
sobre òrgans col·legiats aplicable a la Generalitat de
Catalunya.
ARTICLE 4. ÒRGANS DE GOVERN
1. L’Agència s’estructura en els òrgans de govern
següents:
a) El president o presidenta, que és el conseller o
consellera del Departament d’Universitats, Recerca
i Societat de la Informació.

2. Els membres del Consell de Direcció, tret del director o directora executiu, són nomenats i separats
pel Govern de la Generalitat a proposta del conseller
o consellera del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, per un període de
quatre anys, i poden ésser reelegits per dos mandats
més de la mateixa durada.
3. Els membres del Consell de Direcció que ho són
per raó del càrrec que ocupen cessen en la seva representació únicament quan cessen en el càrrec.
4. El Consell de Direcció ha de nomenar un secretari o secretària, que assisteix a les reunions amb veu
però sense vot, tret que en sigui membre.
5. Els membres del Consell de Direcció resten sotmesos a la normativa vigent en matèria d’incompatibilitats.
6. Els membres del Consell de Direcció que tinguin
la condició d’alt càrrec o de funcionari de la Generalitat no tenen dret a cap retribució, a excepció de
les dietes que els puguin correspondre, d’acord amb
la normativa i amb els imports aplicables al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.
ARTICLE 6. EL DIRECTOR O DIRECTORA EXECUTIU
1. El director o directora executiu assumeix la direcció executiva de l’Agència i la representació plena del Consell de Direcció en relació amb l’execució dels acords que adopti aquest òrgan.

b) El Consell de Direcció.
c) El director o directora executiu.
2. Correspon al Govern de la Generalitat aprovar
els estatuts de l’Agència, a proposta del conseller o
consellera del Departament d’Universitats, Recerca
i Societat de la Informació. Els estatuts de l’Agència
n’han de determinar les funcions dels òrgans de
govern, l’estructura orgànica i les normes de
funcionament. També han de determinar el contingut mínim del contracte programa establert per l’article 3.2, que ha d’incloure, en tot cas, la definició
dels objectius que ha d’assolir l’Agència, la previsió de resultats a obtenir en la seva gestió, i també
els instruments de seguiment i control a què s’ha de
sotmetre la seva activitat.
3. L’Agència pot crear comissions específiques de
caràcter assessor per promoure la participació de les
universitats i d’altres persones físiques o jurídiques
que puguin contribuir a complir millor les funcions
que té encomanades.

2. El director o directora executiu és contractat
laboralment pel Consell de Direcció pel període i en
les condicions que determini el contracte corresponent. Ha d’ésser seleccionat entre persones de reconeguda experiència en la gestió d’organitzacions
públiques o privades.
ARTICLE 7. RECURSOS HUMANS
El personal de l’Agència és format per:
a) Personal funcionari de l’Administració de la Generalitat que li sigui adscrit, i, si és el cas, d’altres
administracions públiques, d’acord amb la normativa vigent.
b) Personal contractat en règim de dret laboral, tot
respectant els principis de publicitat, d’igualtat, de
mèrit i de capacitat. Té la consideració de personal
al servei de l’Administració de la Generalitat.
1.01.01.
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ARTICLE 8. PATRIMONI

ARTICLE 12. COMPTABILITAT I CONTROL ECONÒMIC

1. Constitueixen el patrimoni de l’Agència els béns
i els drets que li són adscrits, i els béns i els drets
propis, de qualsevol naturalesa, que adquireixi per
qualsevol títol.

1. El règim de comptabilitat de l’Agència s’ha de
subjectar al pla especial que aprovi la Intervenció
General de la Generalitat de Catalunya.

2. El patrimoni de l’Agència afecte a l’exercici de
les seves funcions té la consideració de domini públic com a patrimoni afectat a un servei públic, i
com a tal gaudeix de les exempcions tributàries que
corresponen als béns d’aquesta naturalesa.
3. S’entén implícita la utilitat pública en relació
amb l’expropiació d’immobles pel que fa a les
obres i els serveis de l’Agència.

2. El control de caràcter financer de l’Agència té
per objecte comprovar-ne el funcionament
economicofinancer i s’efectua pel procediment
d’auditoria, el qual substitueix la intervenció prèvia de les operacions corresponents. L’auditoria
s’ha de fer o bé directament per la Intervenció General de la Generalitat o bé sota la direcció d’aquesta.
ARTICLE 13. DISSOLUCIÓ I MODIFICACIÓ

4. La gestió del patrimoni de l’Agència s’ha d’ajustar al que disposa la Llei 4/1985, del 29 de març, de
l’Estatut de l’empresa pública catalana, i a la legislació de patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

1. La dissolució de l’Agència es produeix per llei,
la qual ha d’establir el procediment de liquidació i
la forma mitjançant la qual els òrgans de l’Agència
continuen exercint les funcions fins que la liquidació sigui total.

ARTICLE 9. RECURSOS ECONÒMICS

2. La modificació de la naturalesa jurídica de
l’Agència requereix una llei del Parlament.

Els recursos econòmics de l’Agència són integrats
per:
a) Els que se li assignin amb càrrec als pressupostos
de la Generalitat de Catalunya, inclosos els derivats
dels contractes programa.
b) Els rendiments procedents dels béns i els drets
propis o que tinguin adscrits.
c) Els ingressos derivats de l’exercici de la seva activitat.
d) Les subvencions, les donacions i qualsevol altra
aportació voluntària d’entitats públiques i privades
o de particulars.
e) Els crèdits i els préstecs que li siguin concedits, si
escau, d’acord amb la normativa vigent.
f) Qualssevol altres que li puguin correspondre.
ARTICLE 10. PRESSUPOST I CONTRACTACIÓ
1. El pressupost de l’Agència es regeix pel que estableixen el Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, la Llei 4/1985, reguladora de l’Estatut de l’empresa pública catalana,
i les successives lleis de pressupostos de la Generalitat.
2. Els contractes que subscrigui l’Agència s’han
d’ajustar al que estableix la normativa reguladora
dels contractes de les administracions públiques,
amb les particularitats derivades de l’organització i
el funcionament de la mateixa Agència.
ARTICLE 11. RÈGIM D’IMPUGNACIÓ DELS ACTES
1. Els actes dictats pels òrgans de l’Agència en
l’exercici de llurs potestats administratives tenen la
consideració d’actes administratius.
2. Els estatuts de l’Agència han de determinar el règim d’impugnació dels actes dels seus òrgans.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA
Els funcionaris dels cossos d’administració general
i dels cossos especials de la Generalitat de
Catalunya adscrits al Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació i als organismes
que en depenen, que compleixen funcions atribuïdes a l’Agència, i també funcions d’administració i
de gestió i altres funcions auxiliars que hi són vinculades, poden ésser adscrits a l’Agència, mitjançant una resolució del secretari o secretària general
del Departament a mesura que se’n constitueixi
l’estructura orgànica, en les mateixes condicions
que els són aplicables quan entri en vigor aquesta
Llei.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA
Mentre l’Agència no assumeixi el ple exercici de
les funcions que té atribuïdes, aquestes funcions
han de continuar essent exercides pels òrgans i els
serveis corresponents del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA
A mesura que l’Agència assumeixi les seves funcions, s’ha de subrogar en els contractes i els convenis que afecten les funcions que té atribuïdes formalitzats pel Departament d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació i els organismes que en
depenen.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Palau del Parlament, 16 de maig de 2001
El secretari tercer
El president del Parlament
Esteve Orriols i Cendra
Joan Rigol i Roig
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Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi
nocturn
Tram. 200-00028/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 34, 16.05.2001, DSPC-P 52

PLE DEL PARLAMENT
El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 16 de
maig de 2001, ha debatut el Dictamen de la Comissió de Política Territorial referent al Projecte de llei
d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior
per a la protecció del medi nocturn.
Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que
estableix l’article 33.1 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, i d’acord amb l’article 103.3 del Reglament del Parlament, ha aprovat la Llei de Catalunya
següent:

LLEI D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE L’ENLLUMENAMENT PER
A LA PROTECCIÓ DEL MEDI NOCTURN

TRAM. 200-00028/06
PREÀMBUL
L’enllumenament artificial durant la nit és un dels
requisits imprescindibles per a l’habitabilitat de les
zones urbanes modernes i, en menor mesura, de les
zones rurals, i és també necessari per a la realització
d’un gran nombre d’activitats lúdiques, comercials
o productives. No obstant això, un disseny o un ús
inadequats de les instal·lacions d’enllumenament té
conseqüències perjudicials per a la biodiversitat i el
medi ambient, en la mesura que s’estiguin alterant,
d’una manera desordenada, les condicions naturals
de foscor que són pròpies de les hores nocturnes.
D’altra banda, un enllumenament nocturn excessiu
o defectuós constitueix una forma de contaminació,
en tant que afecta la visió del cel, el qual forma part
del paisatge natural i ha d’ésser protegit, tant perquè
es tracta d’un patrimoni comú de tots els ciutadans
com per la necessitat de possibilitar-ne l’estudi científic.
Finalment, un enllumenament nocturn que respongui a criteris coherents i racionals té una incidència
directa i immediata en el consum de les fonts
d’energia i fa possible un notable estalvi energètic.
En aquest 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 Parlament ja s’ha
pronunciat, en diverses resolucions, sobre la necessitat de dur a terme les actuacions adequades per a
afrontar la problemàtica derivada de la contaminació lumínica. Així, la Resolució 89/V, del 1996, fa

referència a la necessitat d’impedir la dispersió lumínica; la Resolució 728/V, del 1998, instava el
Govern a impulsar un programa d’actuacions per
combatre la contaminació lumínica, i la Resolució
616/V, del 1998, instava el Govern a constituir una
comissió tècnica per a l’elaboració d’una norma reguladora d’aquest tipus de contaminació.
Totes aquestes raons, unides a la progressiva conscienciació ciutadana vers la protecció del medi, justifiquen la necessitat de regular, mitjançant aquesta
Llei, mecanismes que permetin donar resposta a la
problemàtica que planteja un enllumenament nocturn inadequat, i a les formes de contaminació lumínica que en derivin, sense oblidar en cap moment la
importància que l’enllumenament nocturn té com a
element essencial per a la seguretat ciutadana, per a
la circulació i també per a la vida comercial, turística i recreativa de les zones habitades. En tot cas,
una regulació adequada de l’enllumenament nocturn ha de contribuir a millorar la qualitat de vida
dels ciutadans, a les ciutats i als pobles.
La Llei, doncs, determina la divisió del territori en
diverses zones en funció de les característiques i
especificitats de cada una en relació amb la claror
lluminosa que hi pot ésser admissible, i també regula els aspectes relatius a les intensitats de brillantor
permeses, al disseny i la instal·lació de l’enllumenat
i al règim estacional i horari d’usos.
La Llei estableix igualment les obligacions de les
administracions públiques per a assegurar el compliment dels objectius que persegueix, fixa els ajuts
econòmics necessaris per a donar suport a les possibles operacions d’adaptació dels enllumenats
existents a les noves prescripcions, regula el règim
sancionador corresponent i, finalment, impulsa
campanyes de conscienciació ciutadana envers la
problemàtica ambiental que planteja la contaminació lumínica.
Tota aquesta regulació ha de permetre fer un altre
pas endavant cap al compromís global de tota la
societat en la defensa i la conservació del medi, inserit en el marc d’un desenvolupament sostenible
que faci possible el creixement del benestar econòmic i social i el compatibilitzi amb la necessària
protecció del medi.
En aquest sentit, l’aplicació d’aquesta Llei ha de
servir per a millorar l’eficiència energètica dels enllumenats.

CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1. OBJECTE
És objecte d’aquesta Llei la regulació de les instal·lacions i els aparells d’enllumenament exterior i interior, pel que fa a la contaminació lumínica que
poden produir.
1.01.01.
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ARTICLE 2. FINALITATS
Aquesta Llei té com a finalitats:
a) Mantenir al màxim possible les condicions naturals de les hores nocturnes, en benefici de la fauna,
de la flora i dels ecosistemes en general.

f) Enllumenat exterior: la instal·lació prevista per a
enllumenar superfícies situades fora d’espais coberts.
g) Enllumenat interior: la instal·lació prevista per a
enllumenar superfícies situades dins d’espais coberts.

b) Promoure l’eficiència energètica dels enllumenats exteriors i interiors mitjançant l’estalvi d’energia, sens minva de la seguretat.

h) Brillantor: el flux de llum pròpia o reflectida,
que pot ésser:

c) Evitar la intrusió lumínica en l’entorn domèstic i,
en tot cas, minimitzar-ne les molèsties i els perjudicis.

h1) Brillantor reduïda: la que és de baixa intensitat
respecte al nivell referent de llum.

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

h2) Brillantor mitjana: la que té una intensitat intermèdia respecte al nivell referent de llum.

ARTICLE 3. EXEMPCIONS D’APLICACIÓ

h3) Brillantor alta: la que té una intensitat accentuada respecte al nivell referent de llum.

1. Són exempts del compliment de les obligacions
fixades per aquesta Llei, en els supòsits i amb
l’abast que siguin fixats per via reglamentària:
a) Els ports, els aeroports, les instal·lacions ferroviàries, les carreteres, les autovies i les autopistes.
b) Els telefèrics i els altres mitjans de transport de
tracció per cable.
c) Les instal·lacions i els dispositius de senyalització de costes.
d) Les instal·lacions de les forces i els cossos de seguretat i les instal·lacions de caràcter militar.
e) Els vehicles de motor.
f) En general, les infraestructures l’enllumenament
de les quals sigui regulat per normes destinades a
garantir la seguretat de la ciutadania.
2. S’exclou de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei la
llum produïda per combustió en el marc d’una activitat sotmesa a autorització administrativa o a altres
formes de control administratiu, si no té finalitat
d’enllumenament.
ARTICLE 4. DEFINICIONS
1. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per:
a) Contaminació lumínica: l’emissió de flux lluminós de fonts artificials nocturnes en intensitats, direccions o rangs espectrals innecessaris per a la realització de les activitats previstes en la zona en
què s’han instal·lat els llums.

i) Nivell referent de llum: nivell
xos lluminosos determinat per
amb vista al compliment de
d’aquesta Llei i de la normativa

d’intensitat de fluvia reglamentària
les prescripcions
que la desplegui.

j) Flux d’hemisferi superior instal·lat: flux radiat
per damunt del pla horitzontal per un aparell d’enllumenament o per un cos, un edifici o un element
lluminós.
k) Horari nocturn: franja horària que va des de
l’hora que sigui fixada per via reglamentària fins a
la sortida del sol.
l) Modificació de l’enllumenat: canvi en les instal·lacions o els aparells d’enllumenament, amb l’abast
i les condicions que siguin determinats per via reglamentària.
m) Llum (en masculí): aparell que conté una font de
llum.
n) Estalvi energètic: obtenció de la llum necessària
amb el mínim consum d’energia.
o) Eficiència energètica: màxim aprofitament d’un
llum.
2. També als efectes d’aquesta Llei, i quant a l’ús a
què és destinat l’enllumenat, s’entén per:
a) Enllumenat exterior viari: el de les superfícies
destinades al trànsit de vehicles.
b) Enllumenat exterior per a vianants: el de les superfícies destinades al pas de persones.

b) Difusió cap al cel: la forma de contaminació lumínica consistent en l’emissió de fluxos lluminosos
que es difonen devers el firmament.

c) Enllumenat exterior viari i per a vianants: el de
les superfícies destinades al trànsit de vehicles i al
pas de persones.

c) Enlluernament: la forma de contaminació lumínica consistent en l’emissió de fluxos lluminosos
que dificulten o impossibiliten la visió.

d) Enllumenat exterior ornamental: el de les superfícies enllumenades amb objectius estètics.
e) Enllumenat exterior industrial: el de les superfícies destinades a una activitat industrial.

d) Intrusió lumínica: la forma de contaminació lumínica consistent en l’emissió de fluxos lluminosos
que excedeixen de l’àrea on són útils per a l’activitat prevista i envaeixen zones en què no són necessaris i en què poden causar molèsties o perjudicis.

f) Enllumenat exterior comercial i publicitari: el de
les superfícies destinades a una activitat comercial
o publicitària.

e) Sobreconsum: el consum energètic inútil o innecessari derivat de l’emissió de fluxos lluminosos
amb excés d’intensitat o de distribució espectral.

g) Enllumenat exterior esportiu i recreatiu: el de les
superfícies destinades a una activitat esportiva o
recreativa.
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h) Enllumenat exterior de seguretat: el de les superfícies que cal vigilar i controlar.

acompanyats d’una memòria que en justifiqui la
necessitat.

i) Enllumenat exterior d’edificis: el de les superfícies que, tot i formar part d’una finca de propietat privada, són externes a les edificacions.

4. Els ajuntaments poden establir valors propis de
flux d’hemisferi superior instal·lat, atenent a les característiques i especificitats de llur territori, sempre que no disminueixi la protecció atorgada en virtut de l’apartat 2, llevat que hi concorrin causes justificades, d’acord amb el que sigui regulat per via
reglamentària.

j) Enllumenat exterior d’equipaments: el de les superfícies que, tot i formar part d’un equipament,
públic o privat, són externes a les edificacions.

5. Els nivells màxims de llum establerts en virtut de
l’apartat 2 també són aplicables als enllumenats interiors, si produeixen intrusió lumínica cap a l’exterior.

CAPÍTOL II
RÈGIM REGULADOR DELS ENLLUMENATS

6. Es prohibeixen:

ARTICLE 5. ZONIFICACIÓ
1. Per a l’aplicació d’aquesta Llei, el territori s’ha
de dividir en zones, en funció de la vulnerabilitat a
la contaminació lumínica.
2. La divisió del territori en zones s’ha d’establir
per via reglamentària i s’ha d’ajustar a la zonificació
següent:
a) Zona E1: àrees incloses en el Pla d’espais d’interès natural o en àmbits territorials que hagin d’ésser
objecte d’una protecció especial, per raó de llurs
característiques naturals o de llur valor astronòmic
especial, en les quals només es pot admetre una brillantor mínima.

a) Els llums, integrals o monocromàtics, amb un
flux d’hemisferi superior emès que superi el 50%
d’aquest, llevat que enllumenin elements d’un especial interès històric o artístic, d’acord amb el que
sigui determinat per via reglamentària.
b) Les fonts de llum que, mitjançant projectors convencionals o làsers, emetin per damunt del pla horitzontal, llevat que il·luminin elements d’un especial interès històric, d’acord amb el que sigui determinat per via reglamentària.
c) Els artefactes i dispositius aeris de publicitat
nocturna.

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

d) L’enllumenament de grans extensions de platja o
de costa, excepte per raons de seguretat, en cas
d’emergència o en els casos que sigui determinat
per via reglamentària, en atenció als usos de l’enllumenat.

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

e) L’enllumenament permanent de les pistes d’esquí.

e) Punts de referència: punts pròxims a les àrees de
valor astronòmic o natural especial incloses en la
zona E1, per a cadascun dels quals cal establir una
regulació específica en funció de la distància a què
es trobin de l’àrea en qüestió.

f) L’enllumenament d’instal·lacions a manca de la
memòria justificativa que exigeix l’apartat 3.
ARTICLE 7. CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL·LACIONS I ELS
APARELLS D’ENLLUMENAMENT

3. Els ajuntaments poden establir una zonificació
pròpia en llur terme municipal, sempre que no disminueixi el nivell de protecció aprovat en virtut de
l’apartat 2, llevat que hi concorrin causes justificades, d’acord amb el que sigui regulat per reglament.

1. Les instal·lacions i els aparells d’enllumenament
s’han de dissenyar i instal·lar de manera que es previngui la contaminació lumínica i s’afavoreixi l’estalvi, l’ús adequat i l’aprofitament de l’energia, i
han de comptar amb els components necessaris per
a aquest fi.

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

ARTICLE 6. LIMITACIONS I PROHIBICIONS
1. El flux d’hemisferi superior instal·lat aplicable a
les zones establertes en virtut de l’article 5 s’ha de
regular per via reglamentària, per a cadascun dels
usos especificats per l’article 4.2 i per a qualsevol
altre ús que sigui determinat per reglament.
2. Els nivells màxims de llum per a cadascun dels
usos especificats per l’article 4.2 s’han d’establir
per via reglamentària, tenint en compte les recomanacions internacionals, amb mecanismes que en
permetin l’adequació en cas de modificació de les
esmentades recomanacions.
3. Els projectes d’instal·lació d’enllumenats que hagin de funcionar en horari nocturn han d’anar

2. S’han d’establir per via reglamentària les prescripcions aplicables als aparells d’enllumenament,
en funció, si escau, de les zones establertes d’acord
amb l’article 5 i dels nivells màxims fixats d’acord
amb l’article 6, especialment pel que fa a:
a) La inclinació i la direcció dels llums, les característiques del tancament i la necessitat d’apantallarlos per a evitar valors excessius de flux d’hemisferi
superior instal·lat, d’enlluernament o d’intrusió lumínica.
b) El tipus de làmpades que cal utilitzar o d’ús preferent.
c) Els sistemes de regulació del flux lluminós en
horaris especials, si s’escau.
1.01.01.
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3. Els aparells d’enllumenament exterior que, de
conformitat amb el que disposen els apartats 1 i 2,
compleixen els requisits exigits pel que fa als components, el disseny, la instal·lació, l’angle d’implantació respecte a l’horitzontal i l’eficiència energètica, poden acreditar mitjançant un distintiu homologat llur qualitat per a evitar la contaminació lumínica i estalviar energia.

CAPÍTOL III

4. S’han d’adoptar els programes de manteniment
necessaris per a la conservació permanent de les
característiques de les instal·lacions i els aparells
d’enllumenament.

a) Els enllumenats distribueixin la llum de la manera més efectiva i eficient i utilitzin la quantitat mínima de llum per satisfer els criteris d’enllumenament.

5. D’acord amb criteris d’estalvi energètic, s’ha de
prioritzar en els enllumenats exteriors la utilització
preferent de làmpades de vapor de sodi d’alta pressió (VSAP) i de baixa pressió (VSBP). Aquestes
làmpades han de substituir les làmpades de vapor
de mercuri en els processos de renovació de l’enllumenat públic, que han de tendir a la reducció de
la potència instal·lada.

b) Els llums utilitzats siguin tancats o apantallats,
d’acord amb el que estableixen els articles 6 i 7.

ARTICLE 8. RÈGIM
L’ENLLUMENAT

ESTACIONAL I HORARI D’USOS DE

1. L’enllumenat exterior, tant el de propietat pública
com el de propietat privada, s’ha de mantenir apagat
en horari nocturn, tant en zones comercials com en
zones industrials, residencials o rurals, excepte en
els casos següents:
a) Per raons de seguretat.
b) Per a enllumenar carrers, camins, vials, llocs de
pas i, mentre siguin destinades a aquest ús, zones
d’equipament i d’aparcament.
c) Per a usos comercials, industrials, agrícoles, esportius o recreatius, durant el temps d’activitat.
d) Per altres motius justificats, que s’han de determinar per via reglamentària i s’han d’haver especificat en la memòria justificativa que exigeix l’article 6.3.
2. Els ajuntaments han de regular un règim propi
d’enllumenat per als esdeveniments nocturns singulars, festius, firals, esportius o culturals a l’aire lliure, que ha de compatibilitzar la prevenció de la contaminació lumínica i l’estalvi energètic amb les necessitats derivades dels esdeveniments esmentats.
3. Els criteris generals del règim estacional i horari
d’usos de l’enllumenat exterior s’han de regular per
via reglamentària. La regulació ha de tenir en compte les especificitats a què fan referència els apartats
1 i 2 i ha de fixar els condicionants aplicables a
l’enllumenament en horari nocturn de monuments o
d’altres elements d’un interès cultural, històric o
turístic especial.
4. El que estableix aquest article també és aplicable
als enllumenats interiors, tant els de propietat pública com els de propietat privada, si produeixen intrusió lumínica a l’exterior.

ACTUACIONS DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
ARTICLE 9.
PÚBLIQUES

OBLIGACIONS

DE LES ADMINISTRACIONS

Les administracions públiques, en l’àmbit de llurs
competències, han de vetllar perquè:

c) Els enllumenats exteriors que s’instal·lin preferentment tinguin acreditada llur qualitat per a evitar
la contaminació lumínica i estalviar energia,
d’acord amb el que estableix l’article 7.3.
d) Els components dels enllumenats s’ajustin adequadament a les característiques dels usos i de la
zona enllumenada i emetin preferentment en la
zona de l’espectre visible de longitud d’ona llarga.
e) Els enllumenats estiguin connectats només quan
calgui, mitjançant temporitzadors, si escau.
f) Els enllumenats es mantinguin apagats en horari
nocturn, quan no siguin necessaris.
g) Les instal·lacions i els aparells d’enllumenament
siguin sotmesos al manteniment adequat per a la
conservació permanent de llurs característiques.
ARTICLE 10.
AMBIENTAL

RÈGIM D’INTERVENCIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ

1. Les característiques dels enllumenats exteriors,
ajustades a les disposicions d’aquesta Llei i de la
normativa que la desenvolupi, s’han de fer constar
en els projectes tècnics annexos a la sol·licitud
d’autorització ambiental, a la sol·licitud de llicència
ambiental o, si s’escau, a la comunicació de l’activitat, d’acord amb el que estableix la Llei 3/1998, del
27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental.
2. El que estableix l’apartat 1 també és aplicable als
enllumenats interiors, si produeixen intrusió lumínica a l’exterior.
ARTICLE 11.
ADMINISTRATIVA

CRITERIS

PER

A

LA

CONTRACTACIÓ

1. Les administracions públiques han d’incloure en
els plecs de clàusules administratives d’obres, de
serveis i de subministraments els requisits que ha
de complir necessàriament l’enllumenat exterior
per ajustar-se als criteris de prevenció i correcció
de la contaminació lumínica establerts per aquesta
Llei i per la normativa que la desenvolupi.
2. El distintiu homologat a què es refereix l’article
7.3 per als aparells d’enllumenament acredita que
compleixen els requisits fixats per l’apartat 1 als
efectes de la contractació administrativa.
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3. Les construccions, les instal·lacions i els habitatges que requereixen enllumenament en horari nocturn han de presentar a l’administració pública competent una memòria que en justifiqui la necessitat.
En tot cas, el projecte d’enllumenat s’ha d’ajustar al
màxim als criteris de prevenció de la contaminació
lumínica.
ARTICLE 12. CONSTRUCCIONS FINANÇADES AMB FONS PÚBLICS
Els projectes d’enllumenat exterior en construccions, instal·lacions i habitatges finançats amb fons
públics s’han d’ajustar necessàriament als criteris
de prevenció de la contaminació lumínica que estableix aquesta Llei.

ARTICLE 16. TIPIFICACIÓ
1. Són infraccions lleus les accions o les omissions
següents:
a) Vulnerar dins un marge de fins a dues hores el
règim horari d’ús de l’enllumenat.
b) Excedir de fins al 20% el flux d’hemisferi superior instal·lat autoritzat.
c) Infringir per acció o per omissió qualsevol altra
determinació d’aquesta Llei o de la reglamentació
que la desplegui, llevat que s’incorri en una infracció greu o molt greu.
d) Instal·lar llums o fonts de llum contravenint al
que disposa l’article 6.6.a i b.
2. Són infraccions greus les accions o les omissions
següents:

CAPÍTOL IV
RÈGIM ECONÒMIC

a) Vulnerar per més de dues hores el règim horari
d’ús de l’enllumenat.

ARTICLE 13. FONS ECONÒMIC
1. Es crea el Fons per a la protecció del medi contra
la contaminació lumínica, que 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 els ajuts atorgats per particulars, per empreses i institucions públiques o privades i per administracions públiques.

b) Excedir de més del 20% el flux d’hemisferi superior instal·lat autoritzat.
c) Instal·lar aparells d’enllumenament que no compleixin els requisits establerts per aquesta Llei i per
la normativa que la desenvolupi.
d) Dur a terme una modificació de l’enllumenat exterior que n’alteri la intensitat, l’espectre o el flux
d’hemisferi superior instal·lat de manera que deixin
de complir les prescripcions d’aquesta Llei o de la
normativa que la desenvolupi.

c) Les aportacions dels pressupostos de la Generalitat necessàries per a garantir el compliment dels
objectius d’aquesta Llei.

e) Cometre dins una zona E1 o en un punt de referència una infracció tipificada com a lleu.

2. La recaptació del Fons creat per l’apartat 1
s’afecta a la concessió d’ajuts i subvencions destinats a la implantació de les mesures establertes per
aquesta Llei i per la normativa que la desplegui.

g) Cometre dues o més infraccions lleus.

ARTICLE 14. RÈGIM D’AJUTS
1. S’han d’establir línies d’ajuts específics per promoure l’adaptació dels enllumenats exteriors a les
prescripcions d’aquesta Llei.
2. Per a l’atorgament dels ajuts a què es refereix
l’apartat 1, és criteri preferent el fet que l’enllumenat sigui dins una zona E1 o un punt de referència.
3. Les sol·licituds que es formulin per a rebre els
ajuts a què es refereix l’apartat 1 s’han de presentar
acompanyades del projecte tècnic de la instal·lació i
del pressupost corresponent.

f) Obstruir l’activitat de control o d’inspecció de
l’Administració.
3. Són infraccions molt greus les accions o les omissions següents:
a) Cometre una infracció tipificada com a greu, si
causa un perjudici important al medi.
b) Cometre dins una zona E1 o en un punt de referència una infracció tipificada com a greu.
c) Cometre dues o més infraccions greus.
ARTICLE 17. RESPONSABILITAT
Són responsables de les infraccions d’aquesta Llei
les persones físiques i jurídiques que han participat
en la comissió del fet infractor.
ARTICLE 18. PROCEDIMENT SANCIONADOR
El procediment administratiu aplicable per a la imposició de les sancions fixades per aquesta Llei és el
que estableix la normativa vigent reguladora del
procediment sancionador.

CAPÍTOL V
RÈGIM SANCIONADOR I POTESTAT D’INSPECCIÓ I CONTROL
ARTICLE 15. INFRACCIONS SANCIONABLES
Constitueixen infracció administrativa les accions i
les omissions que contravenen a les obligacions
que estableix aquesta Llei, d’acord amb la tipificació i la gradació que estableix l’article 16.

ARTICLE 19. QUANTIA DE LES SANCIONS
1. Les infraccions lleus se sancionen amb multes de
25.000 pessetes (150,253 euros) a 100.000 pessetes
(601,012 euros).
1.01.01.
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2. Les infraccions greus se sancionen amb multes
de 100.001 pessetes (601,018 euros) a 500.000 pessetes (3.005,060 euros).

2. Els òrgans competents per a imposar les sancions
fixades per aquesta Llei s’han de determinar per reglament.

3. Les infraccions molt greus se sancionen amb
multes de 500.001 pessetes (3.005,067 euros) a
5.000.000 de pessetes (30.050,605 euros).

ARTICLE 24. POTESTAT D’INSPECCIÓ I CONTROL

ARTICLE 20. GRADUACIÓ DE LES SANCIONS
Les sancions 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 altre que
el d’autor.
c) La reincidència, si per resolució ferma s’ha declarat la comissió en el termini d’un any de més
d’una infracció de la mateixa naturalesa.
ARTICLE 21. MESURES CAUTELARS
1. Si es detecta l’existència d’una actuació contrària
a les determinacions d’aquesta Llei, l’administració
competent ha de requerir l’interessat, amb audiència prèvia, perquè la corregeixi, i ha de fixar un termini a aquest efecte.
2. En el cas que el requeriment a què es refereix
l’apartat 1 sigui desatès, l’administració competent
pot acordar, per resolució motivada, i amb audiència prèvia de l’interessat, les mesures necessàries
per a desconnectar i, si s’escau, precintar l’enllumenat infractor.
3. Les mesures cautelars determinades per aquest
article es poden adoptar simultàniament a l’acord
d’incoació del procediment sancionador o en qualsevol moment posterior de la tramitació, i no es poden perllongar per més de tres mesos.
ARTICLE 22. MULTES COERCITIVES I REPARACIÓ DELS DANYS
1. Es poden imposar multes coercitives, d’una
quantia màxima de 100.000 pessetes (601,012
euros), i un màxim de tres de consecutives, per
constrènyer al compliment de les obligacions derivades de les mesures cautelars o de les resolucions
sancionadores que s’hagin dictat.
2. Si una infracció d’aquesta Llei causa un dany a la
biodiversitat del medi, el responsable té l’obligació
de reparar-lo, i ha de retornar prioritàriament la situació a l’estat originari, previ a l’alteració. Si la
reparació no és possible, el responsable de la infracció ha d’indemnitzar pels danys i perjudicis.
3. La imposició de multes coercitives i l’exigència
de la reparació del dany o de la indemnització pels
danys i perjudicis causats és compatible amb la imposició de les sancions que corresponguin.
ARTICLE 23. POTESTAT

SANCIONADORA

I

ÒRGANS

COMPETENTS

1. La potestat sancionadora per a les infraccions tipificades per aquesta Llei correspon a l’Administració de la Generalitat i als ens locals.

1. La potestat d’inspecció i control dels enllumenats
que puguin ésser font de contaminació lumínica
correspon al Departament de Medi Ambient i als
ajuntament, i és exercida per personal acreditat al
servei de l’administració respectiva, que té la condició d’autoritat, sens perjudici del que estableix la
disposició addicional tercera.
2. Els fets constatats en l’acta d’inspecció aixecada
pel personal acreditat a què es refereix l’apartat 1
tenen valor probatori, sens perjudici de les proves
que puguin aportar els interessats.
3. Les entitats o persones sotmeses a inspecció tenen l’obligació de facilitar al màxim el desenvolupament de les tasques d’inspecció i control.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA
Els enllumenats exteriors existents a l’entrada en
vigor d’aquesta Llei poden mantenir inalterades
llurs condicions tècniques, en els termes que estableix la disposició transitòria primera, però han
d’ajustar el règim d’usos horaris al que determinen
aquesta Llei i la normativa que la desplegui.
SEGONA
Si posteriorment a l’entrada en vigor d’aquesta Llei
es porta a terme una modificació substancial d’un
enllumenat exterior que n’afecta la intensitat, l’espectre o el flux d’hemisferi superior instal·lat, s’ha
d’ajustar en tot cas a les prescripcions de la Llei i de
la normativa que la desplegui.
TERCERA
Les actuacions d’inspecció i control dels enllumenats exteriors, pel que fa al compliment d’aquesta
Llei, poden ésser dutes a terme per entitats col·laboradores, que han d’estar acreditades degudament i han de comptar amb els mitjans personals i
materials necessaris per a l’exercici de llurs funcions.
QUARTA
Els ajuntaments poden delegar en els consells comarcals la zonificació del terme municipal a què
els autoritza l’article 5.3, en els termes que estableix
la normativa sobre règim local.
CINQUENA
El desenvolupament reglamentari d’aquesta Llei ha
de tenir en compte, d’acord amb els requisits i els
principis que la Llei estableix, les alteracions de la
claror natural causades per l’activitat humana, altres que la instal·lació d’enllumenats, que puguin
derivar en formes de contaminació lumínica.
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
PRIMERA
Els enllumenats exteriors existents a l’entrada en
vigor d’aquesta Llei s’han d’adaptar a les prescripcions de la Llei i de la normativa que la desplegui en
els terminis que siguin fixats per via reglamentària,
que en cap cas no poden ultrapassar el període de
vuit anys, comptadors de la dita entrada en vigor, i
que s’han de determinar atenent, entre d’altres, els
criteris següents:
a) Els usos de l’enllumenat.
b) La classificació de la zona en què s’emplaça
l’enllumenat.

CINQUENA
S’habilita el Govern per a desenvolupar i aplicar
aquesta Llei i el conseller o consellera de Medi
Ambient per a fer la regulació de la comissió de prevenció i correcció de la contaminació lumínica a
què es refereix la disposició final tercera.
SISENA
En el termini que estableix la disposició final tercera per al desplegament reglamentari d’aquesta Llei,
el departament competent ha de determinar els requisits per a atorgar el distintiu homologat a què es
refereix l’article 7.3.

c) Els perjudicis que causa l’enllumenat per al
medi o per a la ciutadania.

SETENA
Aquesta Llei entra en vigor al cap de tres mesos
d’haver estat publicada.

d) La magnitud de les reformes que s’hagin de dur a terme.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2001

e) L’eficiència energètica de l’enllumenat.

El secretari quart
Isidre Gavín i Valls

f) Els costos econòmics de l’adaptació.

El president del Parlament
Joan Rigol i Roig

SEGONA
La Generalitat, per mitjà del règim d’ajuts regulat
per l’article 14 i dels altres mecanismes pressupostaris pertinents, ha de col·laborar amb els ajuntaments per garantir l’adaptació dels enllumenats públics dels termes municipals respectius a les prescripcions d’aquesta Llei.
DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA

1.10.

RESOLUCIONS

Resolució 667/VI del Parlament de
Catalunya sobre la no-utilització d’olis
reciclats procedents de la restauració
per a l’alimentació animal
Tram. 250-01239/06

El Departament de Medi Ambient ha de promoure
campanyes de difusió i conscienciació ciutadana
en relació amb la problemàtica que comporta la
contaminació lumínica.
SEGONA
D’acord amb el principi de col·laboració, s’han de
promoure convenis de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat i l’Administració local, i
també, si escau, l’Administració general de l’Estat,
amb vista a l’impuls i la implantació de les mesures
que regula aquesta Llei.
TERCERA
1. En el termini de dos mesos des de l’entrada en
vigor d’aquesta Llei, s’ha de regular i constituir una
comissió de prevenció i correcció de la contaminació lumínica, amb la participació dels diversos sectors implicats, amb la funció d’impulsar i promoure
l’aplicació d’aquesta Llei i qualsevol altra que li sigui atribuïda.
2. El desplegament reglamentari d’aquesta Llei s’ha
d’efectuar en el termini de nou mesos a partir de la
contitució de la comissió a què es refereix l’apartat 1.

Adopció: Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Sessió núm. 10, 26.04.2001, DSPC-C 171

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA
La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en
sessió tinguda el dia 26 d’abril de 2001, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre la no utilització dels olis procedents de la restauració per a
l’alimentació animal (tram. 250-01239/06), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 19961).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impedir l’ús d’olis reciclats procedents de la restauració
per a l’alimentació animal, tant dels animals de
granja destinats al consum humà com dels animals
domèstics en general, i a fomentar l’ús dels olis
usats per a la fabricació de biocombustibles i per a
la cosmètica en general.
Palau del Parlament, 26 d’abril de 2001

QUARTA
Es faculta el Govern per a actualitzar mitjançant
decret les multes fixades per aquesta Llei, d’acord
amb les variacions de l’índex de preus al consum.

El secretari
El president de la Comissió
Fèlix Sogas i Mascaró
Jordi Ausàs i Coll
1.10.
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Resolució 668/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la informació dels
productes alimentaris

Resolució 669/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’establiment de mesures de control i vigilància concernents a l.encefalopatia espongiforme
bovina (EEB)

Tram. 250-01240/06

Adopció: Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Tram. 250-01280/06

Sessió núm. 10, 26.04.2001, DSPC-C 171

Adopció: Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA
La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en
sessió tinguda el dia 26 d’abril de 2001, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre la informació dels productes alimentaris (tram. 250-01240/
06), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, i l’esmena presentada
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
20176).

Sessió núm. 10, 26.04.2001, DSPC-C 171

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

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA
La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en
sessió tinguda el dia 26 d’abril de 2001, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre l’establiment de mesures de control amb el Govern de l’Estat concernents a l’encefalopatia espongiforme bovina (EEB) (tram. 250-01280/06), presentada pel
Grup Parlamentari Popular, i l’esmena presentada
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
19949).

RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

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

a) Afavorir la traçabilitat dels productes agroalimentaris fets a Catalunya, amb especial incidència
en la certificació de tot el procés productiu de la
carn, tot promovent que aquesta informació aparegui en l’etiquetatge i que pugui ésser consultada i
entesa per la ciutadania en general.

RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

b) Continuar impulsant polítiques de qualitat dels
productes per mitjà de la promoció de les denominacions de qualitat: denominacions d’origen protegides (DOP), indicacions geogràfiques protegides
(IGP), denominacions geogràfiques (DG), la Marca
de qualitat Q i la producció ecològica.
c) Afavorir la producció agrària ecològica i la producció integrada i vetllar perquè els productes que
en procedeixin ho indiquin en l’etiquetatge.
d) Impulsar la implantació de sistemes d’identificació i seguiment dels productes ramaders en l’àmbit
estatal i comunitari.

a) Constatar la necessitat de col·laborar amb el Govern de l’Estat per a poder arbitrar les mesures de
control i vigilància d’una manera conjunta i
consensuada, pel que fa a la malaltia anomenada
encefalopatia espongiforme bovina (EBB).
b) Incrementar les dotacions econòmiques fins a
500 milions de pessetes a fi de millorar els sistemes
de control i vigilància de l’encefalopatia espongiforme bovina (EEB), en el sector del bestiar vacum,
estendre les campanyes informatives als ciutadans,
i promoure els productes de carn de vacum de
Catalunya.
Palau del Parlament, 26 d’abril de 2001
El secretari
El president de la Comissió
Fèlix Sogas i Mascaró
Jordi Ausàs i Coll

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2001
El secretari
El president de la Comissió
Fèlix Sogas i Mascaró
Jordi Ausàs i Coll
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Resolució 670/VI del Parlament de
Catalunya, sobre campanyes d’informació i de promoció de la carn de vacum i mesures de suport econòmic
als sectors afectats per l’encefalopatia
espongiforme bovina

Resolució 671/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l.establiment de converses amb el sector pesquer per a
consensuar la catalogació de les infraccions i les sancions
Tram. 250-01281/06

Tram. 250-01275/06

Adopció: Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Adopció: Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Sessió núm. 10, 26.04.2001, DSPC-C 171

Sessió núm. 10, 26.04.2001, DSPC-C 171

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA
La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en
sessió tinguda el dia 26 d’abril de 2001, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre la creació
de l’Agència Pública d’Aliments (tram. 250-01275/
06), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya - Verds, i l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
20478).

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA
La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en
sessió tinguda el dia 26 d’abril de 2001, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre l’establiment de converses amb el sector pesquer per a
consensuar la catalogació de les infraccions i les
sancions (tram. 250-01281/06), presentada pel diputat Sr. Josep Clofent i Rosique, juntament amb
quatre altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi.

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

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

RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar,
per mitjà del Departament d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca, converses amb els representants del sector
pesquer a fi de trobar el màxim de consens possible
quant a la catalogació de les infraccions establertes
per la Llei 15/2000, del 29 de desembre, de mesures
fiscals i administratives, que modifica el títol 5 i
addiciona una nova disposició final a la Llei 1/
1986, del 25 de febrer, de pesca marítima de
Catalunya, i quant a les sancions corresponents.

a) Continuar les campanyes d’informació i promoció per al consum de carn de vacum i ampliar-les.
b) Instar el Govern de l’Estat a exigir a la Unió Europea l’establiment de mesures de suport econòmic
als sectors afectats per l’aparició de l’encefalopatia
espongiforme bovina (EEB) –productors, escorxadors, sales de desfer i carnisseries– tal i com es va
fer al Regne Unit quan s’hi va detectar la dita malaltia. Les mesures de suport econòmic als sectors
afectats que estableixin la Unió Europea i l’Estat
espanyol a Catalunya han de comptar amb el
cofinançament del Govern de la Generalitat.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2001
El secretari
El president de la Comissió
Fèlix Sogas i Mascaró
Jordi Ausàs i Coll

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2001
El secretari
El president de la Comissió
Fèlix Sogas i Mascaró
Jordi Ausàs i Coll
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projecte del Parc de les Aus, a Montblanc (Conca de
Barberà) pugui trobar els inversors necessaris i mantingui l’interès per impulsar-lo.
Palau del Parlament, 26 d’abril de 2001
Resolució 672/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la presentació del
Projecte de llei de confraries dins el
mes de juliol del 2001

El secretari
El president de la Comissió
Fèlix Sogas i Mascaró
Jordi Ausàs i Coll

Tram. 250-01207/06

Adopció: Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Sessió núm. 10, 26.04.2001, DSPC-C 171

Resolució 674/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la presentació d’un
estudi relatiu al virus de la tristesa dels
cítrics i dels ajuts rebuts pels productors de Catalunya i els d’altres comunitats autònomes

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA
La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en
sessió tinguda el dia 26 d’abril de 2001, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre l’establiment de criteris d’actuació quant a la política pesquera en el marc del Pla director de la pesca 20002006 (tram. 250-01207/06), presentada pel Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds.
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar el Projecte de llei de confraries dins el mes de
juliol del 2001.
Palau del Parlament, 26 d’abril de 2001
El secretari
El president de la Comissió
Fèlix Sogas i Mascaró
Jordi Ausàs i Coll

Tram. 250-01377/06

Adopció: Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Sessió núm. 10, 26.04.2001, DSPC-C 171

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA
La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en
sessió tinguda el dia 26 d’abril de 2001, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre la presentació d’un estudi relatiu al virus de la tristesa dels cítrics i l’equiparació dels ajuts rebuts a Catalunya
amb els d’altres comunitats autònomes (tram. 25001377/06), presentada pel Grup Parlamentari Popular, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 22091).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució 673/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el projecte del Parc
de les Aus, a Montblanc (Conca de
Barberà)
Tram. 250-01304/06

Adopció: Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Sessió núm. 10, 26.04.2001, DSPC-C 171

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar-li en un termini màxim de tres mesos un estudi
del grau d’afectació i l’evolució del virus de la tristesa dels cítrics, i també dels ajuts que han rebut els
productors de Catalunya i els d’altres comunitats
autònomes.
Palau del Parlament, 26 d’abril de 2001
El secretari
El president de la Comissió
Fèlix Sogas i Mascaró
Jordi Ausàs i Coll

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en
sessió tinguda el dia 26 d’abril de 2001, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre l’establiment de mesures per a impulsar el projecte de creació del Parc de les Aus de Montblanc (Conca de
Barberà) (tram. 250-01304/06), presentada pel Grup
Parlamentari Popular, i l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
20477).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les
gestions que calgui a fi que l’empresa promotora del
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Resolució 696/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la fi de la violència a
l’Orient Mitjà entre Israel i el poble palestí

Resolució 697/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’adhesió a la Declaració d’Amsterdam relativa a l’ús de la
bicicleta

Tram. 250-01056/06

Tram. 250-01173/06

Adopció: Comissió Permanent de Legislatura sobre la Unió Europea i d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solidaritat

Adopció: Comissió Permanent de Legislatura sobre la Unió Europea i d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solidaritat

Sessió núm. 8, 08.05.2001, DSPC-C 177

Sessió núm. 8, 08.05.2001, DSPC-C 177

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 Solidaritat, en sessió tinguda el dia 8 de maig de
2001, ha estudiat el text de la Proposició no de llei
sobre la fi de la violència contra el poble palestí i el
restabliment del procés de pau que preveu la Resolució 242 del Consell de Seguretat de les Nacions
Unides (tram. 250-01056/06), presentada pel G. P.
d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V), i les esmenes presentades pel G. P. Popular (reg. 15532) i
pel G. P. de Convergència i Unió (reg. 15851).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les
gestions necessàries davant el Govern de l’Estat i la
Comissió Europea per a exigir la fi de la violència a
l’Orient Mitjà entre Israel i el poble palestí i establir
el procés de pau a partir de la Resolució 242 del
Consell de Seguretat de l’ONU, referida a la retirada d’Israel dels territoris ocupats el 1967, i la Resolució de l’Assemblea General de les Nacions Unides
sobre el dret de retorn dels refugiats, i respectar el
quart Conveni de Ginebra sobre la protecció dels
civils en temps de guerra.
Palau del Parlament, 8 de maig de 2001
El secretari
Jordi Ausàs i Coll

El president de la Comissió
Joan Maria Pujals i Vallvé

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 Solidaritat, en sessió tinguda el dia 8 de maig de
2001, ha estudiat el text de la Proposició no de llei
sobre l’adhesió a la Declaració d’Amsterdam relativa a l’ús de la bicicleta (tram. 250-01173/06), presentada pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds
(IC-V), pel G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya, pel G. P. Popular, pel G. P. Socialistes Ciutadans pel Canvi, i pel G. P. de Convergència i
Unió.
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya expressa el seu suport i
la seva voluntat de resposta a la Declaració
d’Amsterdam relativa a l’ús de la bicicleta, aprovada en aquesta ciutat el dia 22 de juny de 2000, i insta el Govern a:
a) Adherir-se formalment a la Declaració
d’Amsterdam relativa a l’ús de la bicicleta.
b) Potenciar, d’acord amb les resolucions aprovades
per aquest Parlament l’any 1998, l’aplicació de les
recomanacions i les peticions formulades en l’esmentada Declaració d’Amsterdam i integrar-les en
la seva pròpia acció de govern.
c) Divulgar la Declaració d’Amsterdam a fi de promoure’n el coneixement.
Palau del Parlament, 8 de maig de 2001
El secretari
Jordi Ausàs i Coll

El president de la Comissió
Joan Maria Pujals i Vallvé
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Resolució 699/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la creació de comissions d’informació en les zones vulnerables a la contaminació per nitrats

Resolució 698/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’aplicació a les comarques de la Catalunya central dels
programes de gestió de les dejeccions ramaderes i de les mesures complementàries que estableix el Pla de
prevenció i correcció de la contaminació per nitrats

Tram. 250-00919/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 20, 09.05.2001, DSPC-C 178

Tram. 250-00721/06

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL
Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 20, 09.05.2001, DSPC-C 178

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL
La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el dia 9 de maig de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre l’aplicació a les comarques de la Catalunya central dels programes de gestió de les dejeccions ramaderes i de les mesures
complementàries establertes en el Pla de prevenció
i correcció de la contaminació de nitrats (tram. 25000721/06), presentada pel Sr. Joan Roma i Cunill,
juntament amb quatre altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i les esmenes presentades pel G. P. de Convergència i Unió
(reg. 11929).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha adoptat la següent

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el dia 9 de maig de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la creació de comissions
d’informació en les zones vulnerables a la contaminació per nitrats (tram. 250-00919/06), presentada
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió.
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 marc del Pla de prevenció i correcció de la
contaminació per nitrats, una comissió d’informació per a cada zona vulnerable en què participin les
organitzacions no governamentals.
Palau del Parlament, 9 de maig de 2001
El secretari

El president de la Comissió

Salvador Esteve

Josep M. Fabregat

RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

Resolució 700/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el desdoblament de
l’Eix Transversal en el tram
Vic-Manresa

a) Accelerar l’aplicació a les comarques de la
Catalunya central dels programes de gestió de les
dejeccions ramaderes, amb la dotació pressupostària necessària.
b) Vetllar perquè totes les mesures complementàries
que estableix el Pla de prevenció i correcció de la
contaminació per nitrats, aprovat pel Govern mitjançant Acord del 3 d’abril de 2000, es duguin a terme ordenadament i amb la màxima celeritat, amb la
participació de tots els ens i les administracions que
hi són implicats.
Palau del Parlament, 9 de maig de 2001
El secretari
Salvador Esteve

El president de la Comissió
Josep M. Fabregat

Tram. 250-00723/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 20, 09.05.2001, DSPC-C 178

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL
La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el dia 9 de maig de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre el desdoblament de l’Eix
Transversal en el tram Vic-Manresa (tram. 25000723/06), presentada pel Sr. Joan Roma i Cunill,
juntament amb quatre altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi.
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha adoptat la següent
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RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar el projecte de desdoblament de la carretera C-25
(Eix Transversal) i aprovar-lo en el termini d’un
any.

Resolució 702/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’anella ferroviària
que ha de connectar el Vallès Occidental i el Baix Llobregat

Palau del Parlament, 9 de maig de 2001
El secretari

El president de la Comissió

Salvador Esteve

Tram. 250-00733/06

Josep M. Fabregat
Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 20, 09.05.2001, DSPC-C 178

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL
Resolució 701/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la inclusió en els
projectes de millora de les carreteres
de la demolició i la restauració dels
trams que deixen de prestar servei
Tram. 250-00979/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 20, 09.05.2001, DSPC-C 178

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el dia 9 de maig de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre l’anella ferroviària que
ha de connectar el Vallès Occidental i el Baix
Llobregat (tram. 250-00733/06), presentada pel Sr.
Josep Casajuana i Pladellorens, juntament amb quatre altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes
- Ciutadans pel Canvi, i les esmenes presentades pel
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg.
10202).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha adoptat la següent

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL
La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el dia 9 de maig de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la inclusió en els projectes de millora de les carreteres de la demolició i la
restauració dels trams que deixen de prestar servei
(tram. 250-00979/06), presentada per la Sra.
Montserrat Tura i Camafreita, juntament amb quatre
altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes Ciutadans pel Canvi, i les esmenes presentades pel
G. P. de Convergència i Unió (reg. 14711).

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure en els estudis d’impacte ambiental corresponents
a obres de carreteres la demolició i la restauració, o
la destinació a un ús alternatiu, dels trams que quedin fora d’ús viari, a incloure les actuacions necessàries de demolició i restauració dins els projectes
de mesures correctores d’impacte, d’acord amb el
que estableixi la declaració d’impacte ambiental
corresponent, i a executar-les paral·lelament al nou
tram.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a encarregar a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
que faci els estudis de mobilitat, de viabilitat
economicosocial i d’equilibri territorial necessaris
per a determinar la conveniència d’incloure en el
Pla director d’infraestructures en curs d’elaboració
la construcció d’un ramal ferroviari que, des de Terrassa o Viladecavalls, connecti a Martorell amb la
nova estació intermodal per als serveis de rodalies
de Renfe i dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC), la construcció de la qual ja està
acordada, i tanqui d’aquesta manera l’anella ferroviària que ha de connectar el Vallès Occidental i el
Baix Llobregat, segona i tercera comarques de
Catalunya en nombre d’habitants, i ha de consolidar un eix bàsic de comunicacions ferroviàries que,
des de les terres de Tarragona, travessi fins a les
comarques del Vallès Occidental i del Vallès Oriental la depressió prelitoral catalana, part fonamental
de la segona corona metropolitana. Així mateix, el
Parlament acorda donar compte d’aquesta Resolució a Renfe i als FGC, com a operadors directament
implicats en l’execució del projecte que n’és objecte.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2001

Palau del Parlament, 9 de maig de 2001

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

El secretari
Salvador Esteve

El president de la Comissió
Josep M. Fabregat

El secretari
Salvador Esteve

El president de la Comissió
Josep M. Fabregat
1.10.

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

28 de maig de 2001

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 187

28

Resolució 703/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les obres de millora
de diverses carreteres del Gironès i
de la Selva

Resolució 704/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el traçat de la nova
carretera entre Flaçà i Sant Jordi
Desvalls (Gironès) i la construcció
d’un nou pont sobre el riu Ter i sobre
la subscripció pel Ministeri de Foment
d’un conveni per a la supressió dels
passos a nivell de les carreteres de la
Generalitat

Tram. 250-00740/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 20, 09.05.2001, DSPC-C 178

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL
La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el dia 9 de maig de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre les obres de millora de
diverses carreteres de les comarques nord-orientals,
en el marc del conveni econòmic financer de l’empresa GISA (tram. 250-00740/06), presentada pel
Sr. Manel Nadal i Farreras, juntament amb sis altres
diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i les esmenes presentades pel G. P.
de Convergència i Unió (reg. 11919).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Continuar les actuacions de millora del tram de
les carreteres C-63 i GI-533 (abans carretera
GI-533) comprès entre Santa Coloma de Farners i
Girona, del tram de les carreteres C-152 i C-63
(abans carretera C-152) comprès entre Santa Coloma de Farners i Anglès i del tram de la carretera
GI-552 comprès entre Breda i la carretera GI-553.
b) Estudiar altres actuacions al tram de la carretera
N-141 comprès entre Anglès i Girona i el tram de la
carretera GI-555 comprès entre Hostalric i
Massanes.

Tram. 250-00758/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 20, 09.05.2001, DSPC-C 178

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL
La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el dia 9 de maig de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre el traçat de la nova carretera entre Flaçà i Sant Jordi Desvalls (Gironès),
del pont sobre el riu Ter i d’un estudi de viabilitat
per a suprimir el pas a nivell de Flaçà (tram. 25000758/06), presentada pel Grup Parlamentari Popular, i les esmenes presentades pel G. P. de Convergència i Unió (reg. 13495).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Continuar les negociacions amb l’Ajuntament de
Flaçà i la resta de possibles municipis afectats per
aconseguir una solució consensuada per al traçat de
la nova carretera entre Flaçà i Sant Jordi Desvalls
(Gironès) i pel que fa a la construcció d’un pont
sobre el riu Ter.

c) Programar les obres de construcció de la variant
d’Hostalric corresponent a la carretera C-35 (abans
C-251).

b) Reclamar al Ministeri de Foment que doni resposta a la proposta de conveni per a la supressió
dels passos a nivell que hi ha a la xarxa de carreteres de la Generalitat a fi de poder procedir a redactar els projectes i executar les obres corresponents.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2001

Palau del Parlament, 9 de maig de 2001

El secretari
Salvador Esteve

El president de la Comissió
Josep M. Fabregat

El secretari
Salvador Esteve
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Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha adoptat la següent
RESOLUCIÓ
Resolució 705/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la cobertura dels
serveis
de
telefonia
mòbil,
especialment als municipis que últimament s’han vist afectats per catàstrofes naturals
Tram. 250-00777/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 20, 09.05.2001, DSPC-C 178

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar, durant l’any 2001, una reordenació dels accessos
de la carretera C-16C (abans C-1411) al pas pel polígon industrial de Sant Fruitós de Bages de manera
que els vehicles puguin creuar més fàcilment el
tronc de la carretera des de les calçades laterals, i
analitzar també la possibilitat de construir-hi una
passarel·la per als vianants.
Palau del Parlament, 9 de maig de 2001

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL
La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el dia 9 de maig de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la cobertura dels serveis
de telefonia mòbil, especialment als municipis que
últimament s’han vist afectats per catàstrofes naturals (tram. 250-00777/06), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i
les esmenes presentades pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 12892) i pel G. P. de Convergència i Unió (reg. 13227).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha adoptat la següent

El secretari

El president de la Comissió

Salvador Esteve

Josep M. Fabregat

Resolució 707/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el millorament de la
carretera comarcal C-246 al pas pel
municipi de Sant Pere de Ribes
(Garraf)
Tram. 250-00794/06

RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta al Govern a refermar les gestions necessàries davant les companyies
de telefonia mòbil perquè tots els municipis de
Catalunya de més de cent habitants tinguin al llarg
de l’any 2001 accés a llurs serveis, amb cobertura a
tot el terme municipal, prioritzant els municipis que
en els darrers anys s’han vist afectats per catàstrofes naturals causades pel foc o per l’aigua.
Palau del Parlament, 9 de maig de 2001
El secretari
Salvador Esteve

El president de la Comissió
Josep M. Fabregat

Resolució 706/VI del Parlament de
Catalunya, sobre els accessos de la
carretera C-16C al pas pel polígon industrial de Sant Fruitós de Bages
Tram. 250-00776/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 20, 09.05.2001, DSPC-C 178

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL
La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el dia 9 de maig de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la carretera C-1411 al
seu pas per Sant Fruitós de Bages (tram. 250-00776/
06), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel G. P. de Convergència i Unió (reg. 13493).

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 20, 09.05.2001, DSPC-C 178

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL
La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el dia 9 de maig de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre el millorament de la carretera comarcal C-246 al seu pas pel municipi de
Sant Pere de Ribes (Garraf) (tram. 250-00794/06),
presentada per la Sra. M. Assumpta Baig i Torras,
juntament amb quatre altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i les esmenes presentades pel G. P. de Convergència i Unió
(reg. 13492).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar, en el termini de tres mesos, i de comú acord amb
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes (Garraf), les
mesures adequades per a resoldre els problemes de
traçat, enllumenat i senyalització de la C-246 al pas
per aquest terme municipal.
Palau del Parlament, 9 de maig de 2001
El secretari
Salvador Esteve

El president de la Comissió
Josep M. Fabregat
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1.20.

INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre les iniciatives legislatives o reglamentàries per a facilitar la col·laboració
entre la universitat i l’empresa pel que
fa a R+D

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política general de relacions institucionals

Tram. 300-00379/06

Tram. 300-00134/06

Substanciació

Substanciació

Sessió plenària núm. 34, tinguda el dia 17.05.2001
(DSPC-P 53).

Sessió plenària núm. 34, tinguda el dia 17.05.2001
(DSPC-P 53).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la qualitat educativa

Interpel·lació al Consell Executiu sobre el seu capteniment en matèria de
relacions amb el Parlament

Tram. 300-00437/06

Tram. 300-00235/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 34, tinguda el dia 17.05.2001
(DSPC-P 53).

Substanciació

Sessió plenària núm. 34, tinguda el dia 17.05.2001
(DSPC-P 53).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política sanitària, especialment
pel que fa a l’ordenació dels temps de
treball

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política energètica
Tram. 300-00351/06

Tram. 300-00440/06

Substanciació

Substanciació

Sessió plenària núm. 34, tinguda el dia 17.05.2001
(DSPC-P 53).

Sessió plenària núm. 34, tinguda el dia 17.05.2001
(DSPC-P 53).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política de normalització lingüística

Interpel·lació al Consell Executiu sobre el desplegament de les lleis estatals que afecten els drets lingüístics

Tram. 300-00373/06

Tram. 300-00449/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 34, tinguda el dia 17.05.2001
(DSPC-P 53).

Substanciació

Sessió plenària núm. 34, tinguda el dia 17.05.2001
(DSPC-P 53).
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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

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

Substanciació

Sessió plenària núm. 34, tinguda el dia 17.05.2001
(DSPC-P 53).

Proposició de llei de foment de barris i
àrees urbanes que requereixen atenció especial
Tram. 202-00095/06

Decaïment
Interpel·lació al Consell Executiu sobre els resultats de la liquidació dels
Pressupostos de la Generalitat per al
2000

El Ple del Parlament ha acordat de no prendre-la en
consideració, en la sessió núm. 34, tinguda el dia
16.05.2001 (DSPC-P 52).

Tram. 300-00488/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 34, tinguda el dia 17.05.2001
(DSPC-P 53).

Proposició de llei de turisme
Tram. 202-00101/06

Decaïment

1.30.

ALTRES TRAMITACIONS

1.30.04.

PROCEDIMENTS RELATIUS ALS INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges al Parlament de Catalunya corresponent a
l’any 2000
Tram. 360-00005/06

Debat de l’Informe

El Ple del Parlament ha debatut l’Informe en la sessió núm. 33, tinguda el dia 16.05.2001 (DSPC-P 52).

El Ple del Parlament ha acordat de no prendre-la en
consideració, en la sessió núm. 34, tinguda el dia
16.05.2001 (DSPC-P 52).

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

Decaïment

El Ple del Parlament ha acordat de no prendre-la en
consideració, en la sessió núm. 34, tinguda el dia
16.05.2001 (DSPC-P 52).

Proposició de llei de reforma del text
refós de la Llei de caixes d’estalvis de
Catalunya pel que fa a l’activitat de les
caixes d’estalvis foranes
Tram. 202-00105/06

Decaïment

Decaiguda, vist que el Govern no ha donat conformitat a la tramitació.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.
N. de la R.: L’escrit de notificació del Govern es reprodueix en la secció 4.70.10.
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2.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

2.10.25.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre l’aportació
d’aigua de qualitat al municipi de Vilasacra (Alt Empordà)
Tram. 250-00757/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 21 de la Comissió de Política Territorial, tinguda el dia 23.05.2001 (DSPC-C
187).

Proposició no de llei sobre la millora
de la carretera C-147 al seu pas pel
Doll, entre Camarasa i el congost de
Terradets
Tram. 250-00810/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en
la sessió núm. 21, tinguda el dia 23.05.2001 (DSPCC 187).

Proposició no de llei sobre la neteja
del riu Anguera i de la zona afectada
per l’accident d’un camió cisterna de
l’empresa Repsol, a la carretera local
TP-2311, al municipi de Sarral (Conca
de Barberà)
Tram. 250-00825/06

Retirada

Proposició no de llei sobre la situació
de les estacions de Renfe que no estan gestionades pel Servei de Rodalia,
per la Unitat de Negoci d’Estacions
Comercials o per la xarxa d’Alta Velocitat
Tram. 250-00839/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en
la sessió núm. 21, tinguda el dia 23.05.2001 (DSPCC 187).

Proposició no de llei per a la regulació
del procediment per a l’atorgament de
llicències d’obres a les empreses que
treballen en la via pública
Tram. 250-00859/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 21 de la Comissió de Política Territorial, tinguda el dia 23.05.2001 (DSPC-C
187).

Proposició no de llei sobre la
finalització de les obres de la carretera
de Guissona (Segarra) a Solsona
(Solsonès)
Tram. 250-00877/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en
la sessió núm. 21, tinguda el dia 23.05.2001 (DSPCC 187).

Retirada en la sessió núm. 21 de la Comissió de Política Territorial, tinguda el dia 23.05.2001 (DSPC-C
187).
Proposició no de llei sobre l’establiment de negociacions amb l’empresa
Menta amb relació a l’extensió de la
xarxa de banda ampla a la comarca
del Ripollès
Tram. 250-01026/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió Permanent de Legislatura
per a la Societat de la Informació en la sessió núm.
10, tinguda el dia 28.02.2001 (DSPC-C 8).
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Proposició no de llei sobre el compliment dels compromisos adquirits per
l’empresa Al-pi amb relació a l’arribada de la xarxa de banda ampla a les
capitals de comarca i als equipaments
hospitalaris i educatius

Proposició no de llei sobre la implantació del projecte ÒMNIA en l’àmbit
rural com a mesura per a combatre
l’exclusió social mitjançant l’accés a
les tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC)

Tram. 250-01027/06

Tram. 250-01328/06

Rebuig

Retirada

Rebutjada per la Comissió Permanent de Legislatura
per a la Societat de la Informació en la sessió núm.
10, tinguda el dia 28.02.2001 (DSPC-C 8).

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió Permanent de Legislatura per a la Societat de la Informació, tinguda el dia 23.05.2001 (DSPC-C 190).

Proposició no de llei sobre la creació
d’un nou centre d’ensenyament infantil i primari a Palafolls (Maresme)

Proposició no de llei sobre el finançament del servei d’acompanyant de
transport per a persones amb mobilitat reduïda severa

Tram. 250-01199/06

Tram. 250-01502/06

Retirada
Retirada

Retirada en la sessió núm. 18 de la Comissió de Política Cultural, tinguda el dia 15.03.2001 (DSPC-C
147).

Retirada en la sessió núm. 23 de la Comissió de Política Social, tinguda el dia 23.05.2001 (DSPC-C
188).

Proposició no de llei sobre l’increment
dels recursos per a l’atenció sanitària
de l’àrea bàsica de salut compresa
per Santa Perpètua de Mogoda,
Polinyà i Palau-solità i Plegamans
(Vallès Occidental)

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

Tram. 250-01225/06

Tram. 250-01507/06

Retirada

Rebuig

Retirada en la sessió núm. 23 de la Comissió de Política Social, tinguda el dia 23.05.2001 (DSPC-C
188).

Rebutjada per la Comissió de Política Social en la
sessió núm. 23, tinguda el dia 23.05.2001 (DSPC-C
188).

Proposició no de llei sobre l’increment
dels serveis de l’àrea bàsica de salut
compresa per Santa Perpètua de
Mogoda, Polinyà i Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 250-01316/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 23 de la Comissió de Política Social, tinguda el dia 23.05.2001 (DSPC-C
188).
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2.10.65.

3.

TRAMITACIONS EN CURS

3.01

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI
I ALTRES PROPOSICIONS DE NORMA

3.01.01

PROJECTES DE LLEI

PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició
de llei de modificació de la Llei 39/
1988, del 28 de desembre, reguladora
de les finances locals

Projecte de llei d’urbanisme

Tram. 270-00040/06

Tram. 200-00036/06

Decaïment

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

El Ple del Parlament ha acordat de no prendre-la en
consideració, en la sessió núm. 34, tinguda el dia
16.05.2001 (DSPC-P 52).

Sol·licitud: Sr. Jaume Oliveras i Maristany, juntament amb un altres diputat del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 24662).
Pròrroga: 8 dies hàbils (de l’1.06.2001 a l’11.06.2001).
Finiment del termini: 12.06.2001, a les 9:30 hores.

2.15.

MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LACIONS

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les llistes
d’espera en la sanitat pública
Tram. 302-00114/06

3.01.02

PROPOSICIONS DE LLEI

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm.
34, tinguda el dia 17.05.2001 (DSPC-P 53).

Proposició de llei de modificació de la
Llei 20/1985, del 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència
Tram. 202-00063/06

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre justícia juvenil
Tram. 302-00118/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 34 del Ple del Parlament,
tinguda el dia 17.05.2001 (DSPC-P 53).

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL
La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 23 de maig de 2001, d’acord amb l’article 97.1
del Reglament del Parlament, ha nomenat la Ponència per a elaborar l’Informe sobre la Proposició de
llei de modificació de la Llei 20/1985, del 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència (tram. 20200063/06) i les esmenes presentades, que resta
constituïda pels membres següents:
Grup Parlamentari de Convergència i Unió:
Sra. Meritxell Borràs i Solé
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi:
Sr. Juan Manuel Jaime Ortea
Grup Parlamentari Popular:
Sr. Daniel Sirera i Bellés
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Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya:
Sr. Ernest Benach i Pascual
Grup Parlamentari d’Iniciativa per CatalunyaVerds (IC-V):

Proposició de llei de modificació de la
Llei 5/1990, del 9 de març, d’infrastructures hidràuliques de Catalunya

Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cendra

Tram. 202-00108/06

Palau del Parlament, 23 de maig de 2001

Criteri del Govern

El secretari
El president de la Comissió
Josep Lluís Fernàndez
Pilar Malla

Reg. 224984 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

Antoni Vives i Tomàs, secretari del Govern
CERTIFICO:
Proposició de llei d’atribució de competències en matèria d’acolliment de
les persones grans
Tram. 202-00083/06

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL
La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 23 de maig de 2001, d’acord amb l’article 97.1
del Reglament del Parlament, ha nomenat la Ponència per a elaborar l’Informe sobre la Proposició de
llei d’atribució de competències en matèria d’acolliment de les persones grans (tram. 202-00083/06) i
les esmenes presentades, que resta constituïda pels
membres següents:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de
Catalunya, celebrada el dia 15 de maig de 2001, es
va prendre, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«Vist el que disposa l’article 107.2 del Reglament
del Parlament de Catalunya, s’acorda prendre en
consideració i donar conformitat a tramitació de la
Proposició de Llei, número de tramitació 20222108/06, de modificació de la Llei 5/1990, de 9 de
març, d’infraestructures hidràuliques de Catalunya,
presentada pel Grup Parlamentari Popular.»
I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present certificat a Barcelona, el vint-i-u de maig de
dos mil u.
Antoni Vives i Tomàs

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:
Sra. Concepció Tarruella i Tomàs
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi:
Sra. Pilar Malla i Escofet
Grup Parlamentari Popular:
Sra. M. Ángeles Esteller Ruedas

Proposició de llei de modificació de la
Llei 14/1984, del 20 de març, del Síndic
de Greuges, modificada per la Llei 12/
1989, del 14 de desembre
Tram. 202-00109/06

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya:

Presentació: Grup Parlamentari Popular

Sra. Carme Porta i Abad

Reg. 24721 / Admissió a tràmit i tramesa al Consell Executiu: Mesa del Parlament, 22.05.2001

Grup Parlamentari d’Iniciativa per CatalunyaVerds (IC-V):
Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Palau del Parlament, 23 de maig de 2001
El secretari
El president de la Comissió
Josep Lluís Fernàndez
Pilar Malla

A LA MESA DEL PARLAMENT
Alberto Fernández Díaz, President del Grup Popular al Parlament de Catalunya, Maria Dolors Nadal i
Aymerich, Daniel Sirera i Bellés, Maria Dolors
Montserrat i Culleré, Alícia Sánchez-Camacho i
Pérez i Josep Curto i Casadó, diputades i diputats
del Grup Popular, d’acord amb allò que disposen els
articles 106 i concordants del Reglament de Cambra, presenten la següent Proposició de llei:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
És una realitat del nostre temps el sobreenvelliment
de la població, atès el fet que l’esperança de vida de
la població ha experimentat un increment considerable durant les darreres dècades. En aquest sentit,
diferents estudis han xifrat l’esperança de vida dels
ciutadans catalans en 81 anys per a les dones i en 75
3.01.02
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per als homes, aproximadament, de manera que avui
dia la longevitat és un fet i no una mera especulació.
A aquesta circumstància cal afegir, com a dada de
caràcter demogràfic prou important, que el número
de persones grans, entenent que s’inclouen en
aquesta categoria totes les persones més grans de
seixanta-cinc anys i que arriben a una franja d’edat
superior als vuitanta anys, s’incrementarà de forma
considerable en la propera dècada, és a dir, fins
l’any 2010. Segons dades oficials, l’any 1998
Catalunya tenia més d’un milió de ciutadans més
grans de seixanta-cinc anys i més del vuitanta per
cent de les persones majors de setanta anys mantenien una activitat lliure i independent. I segons dades d’aquest mateix any 1998, la xifra de ciutadans
més grans de vuitanta anys era de 237.000 persones, i es preveu que per l’any 2010 el número de
persones més grans de vuitanta anys a Catalunya
pot arribar a la xifra de 380.000 persones, és a dir,
experimentarà un increment superior al seixanta per
cent en poc més d’una dècada.
A més d’aquestes dades de quina és l’evolució prevista en la població de Catalunya, cal tenir present
que totes les Administracions i entitats públiques i
privades, i en definitiva el conjunt de la societat,
han de fer l’esforç necessari per poder atendre les
necessitats que una població d’aquestes característiques demanda, tant pel que fa al nivell de prestacions socials com pel que fa al respecte de llurs drets.
I és en aquest darrer sentit, el del respecte i protecció dels drets de les persones grans, el que justifica
precisament aquesta proposta legislativa. En efecte,
l’article 35 de l’Estatut d’Autonomia ha previst la
figura del Síndic de Greuges com a institució per a
la defensa i protecció dels drets fonamentals i de
les llibertats públiques dels ciutadans, amb funcions
de supervisió de l’activitat pròpia de les administracions públiques catalanes. I en una necessitat de
dotar el Síndic d’un instrument eficaç pel que fa a la
defensa i protecció dels menors d’edat, es va
introduir mitjançant la Llei 12/1989, de 14 de desembre, l’Adjunt per a la defensa dels drets dels infants. Precisament, és en aquest marc normatiu i
institucional, on es creu necessari crear un òrgan
diferenciat dins la institució del Síndic de Greuges,
però amb un estatut semblant al d’aquell, amb la finalitat de garantir el respecte dels drets i llibertats
d’una part de la ciutadania de Catalunya, cada vegada més nombrosa, i necessitada cada cop més de
protecció i assistència en l’exercici de llurs drets, i
d’evitar i controlar exercicis no gens infreqüents
d’actituds insolidàries o d’abús envers la gent gran
per part d’aquelles persones que haurien de ser més
properes en el sentiment o en la seva protecció i assistència.
Per aquestes raons, el Grup Popular al Parlament de
Catalunya presenta la següent Proposició de llei de
modificació de la Llei 14/1984, de 20 de març, del
Síndic de Greuges, modificada per la Llei 12/1989,
de 14 de desembre.
3.01.02
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ARTICLE ÚNIC
L’actual redactat dels apartat 5, 6, i 7 de l’article 34
de la Llei 14/1984, de 20 de març, del Síndic de
Greuges, donat per la Llei 12/q989, de 14 de desembre serà el següent:
«5. El Síndic de Greuges, amb la conformitat prèvia
de la Comissió parlamentària esmentada en l’article 2, pot designar una persona de la seva confiança per a ocupar el càrrec d’Adjunt per a la defensa
dels drets dels infants, i una altra persona per a
ocupar el càrrec d’Adjunt per a la defensa dels
drets de la gent gran. Els dos càrrecs han de complir les condicions establertes per l’article 7
d’aquesta Llei i no trobar-se afectades per les incompatibilitats enumerades en l’article 8.
6. Correspon a l’Adjunt per a la defensa dels drets
dels infants i a l’Adjunt per a la defensa dels drets
de la gent gran, en l’àmbit de les seves respectives
competències, assumir les funcions d’investigació
que per a la resolució d’una queixa o d’un expedient sobre els drets dels infants o sobre els drets de la
gent gran, respectivament, li encomani o li delegui
el Síndic de Greuges. En aquests casos, gaudeixen
de les mateixes prerrogatives, drets i obligacions
que el titular de la Institució.
7. Tant l’Adjunt per a la defensa dels drets dels infants com d’Adjunt per a la defensa dels drets de la
gent gran cessaran de forma automàtica en el moment de la presa de possessió del Síndic de Greuges.»
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
«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.»
Palau del Parlament, 16 de maig de 2001
Alberto Fernández Díaz, Maria Dolors Nadal i
Aymerich, Daniel Sirera i Bellés, Maria Dolors
Montserrat i Culleré, Alícia Sánchez-Camacho i
Pérez i Josep Curto i Casadó
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3.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre l’impuls de
les tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC) en l’àmbit educatiu
no universitari
Tram. 250-01380/06

Esmenes presentades
Proposició no de llei sobre l’establiment de línies de cooperació i d’ajut
per a la planificació de la conca del
Llobregat, especialment pel que fa a la
presentació del Pla estratègic que elaborarà el Patronat del Parc Fluvial
Navàs-Berga
Tram. 250-00932/06

Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 05.04.200

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP SOCIALISTES CIUTADANS PEL CANVI (REG. 21962)
AL PUNT 1

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Proposició no de llei sobre l’harmonització de les polítiques sanitàries de
Catalunya i d’Aragó en l’àmbit de la
prevenció de les malalties del bestiar
oví i boví

1

«...i serveis educatius, de manera que arribi la banda ampla als centres i d’una forma assequible.»

AL PUNT 3

2

Tram. 250-01261/06

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Presidenta de la Comissió de Política
Social
Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

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

«...desenvolupar un programa, tot destinant els recursos humans i materials necessaris a l’efecte, que
possibiliti la formació...»

AL PUNT 4

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

3
Proposició no de llei sobre la creació
d’un centre de recerca i d’innovació
tecnològica a la Sénia (Montsià) per a
promoure el moble de la llar produït a
Catalunya

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

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

«...de la Unió Europea, de manera que tots els ensenyaments de primària i secundària hagin assolit les
competències bàsiques en Tecnologies de la Informació i Comunicació abans de l’any 2002.»

Tram. 250-01350/06

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Presidenta de la Comissió de Política
Social
Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

AL PUNT 5

4

ESMENA NÚM. 4
D’addició
Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi

«...finalitzar l’ensenyament obligatori, incorporant
aquestes competències bàsiques a les activitats de
les diferents àrees del currículum de l’alumnat.»
3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

28 de maig de 2001

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 187

38

AL PUNT 6

5

ESMENA NÚM. 5
D’addició
Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi

«...a l’aprenentatge autònom. Per tal que això sigui
possible i aquests materials es puguin utilitzar a
l’aula, cal incrementar el nombre d’ordinadors a
les escoles fins a l’assoliment, com a mínim, de les
recomanacions fetes per la Unió Europea d’un ordinador per cada cinc alumnes.»

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).
Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Tram. 250-01529/06

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).
Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.

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

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).
Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).
Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).
Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.
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Proposició no de llei sobre l’adopció
de mesures per a evitar la inclusió de
clàusules discriminatòries per raó de
sexe en els contractes esportius

Proposició no de llei sobre les conclusions de la fase d’informació del Pla
territorial parcial de les comarques del
Camp de Tarragona

Tram. 250-01545/06

Tram. 250-01552/06

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).

Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.

Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

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

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

Tram. 250-01548/06

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Tram. 250-01553/06

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).

Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.

Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Proposició no de llei sobre la creació
d’una xarxa de transport col·lectiu adequada a les necessitats del territori
del Camp de Tarragona

Proposició no de llei sobre la creació
de subvencions per a facilitar als joves l’adquisició d’habitatges de lloguer i de propietat

Tram. 250-01551/06

Tram. 250-01555/06

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).

Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.

Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.
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Proposició no de llei sobre l’adopció
de mesures per a fer compatibles les
activitats turística i ramadera a Santa
Maria de Corcó (Osona)

Proposició no de llei sobre l’assistència sanitària continuada al centre
d’atenció primària Sant Salvador-Els
Pallaresos, de Tarragona

Tram. 250-01556/06

Tram. 250-01565/06

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).

Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.

Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Proposició no de llei sobre la publicitat de la relació de llocs de treball reservats a personal eventual de l’Administració de la Generalitat

Proposició no de llei sobre l’accés de
la ciutadania als nous serveis de telecomunicacions
Tram. 250-01566/06

Tram. 250-01561/06

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).
Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).
Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Proposició no de llei sobre el règim de
permisos del personal funcionari en
les situacions de naixement prematur
d’un fill o d’una filla

Proposició no de llei sobre l’estudi de
les propostes del consell escolar de
l’institut d’ensenyament secundari
Antoni Rovira i Virgili, de Tarragona
per a garantir-ne la continuïtat

Tram. 250-01564/06

Tram. 250-01567/06

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).

Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.

Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.
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Proposició no de llei sobre els serveis
per a gent gran als municipis de
menys de cinc-cents habitants
Tram. 250-01570/06

Proposició no de llei sobre l’establiment d’un pla de desenvolupament
integral per a les zones rurals de muntanya i desfavorides
Tram. 250-01578/06

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).
Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).
Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Proposició no de llei sobre la promoció de medicaments genèrics
antiretrovirals per a la lluita contra la
sida als països en vies de desenvolupament
Tram. 250-01573/06

Proposició no de llei sobre l’establiment d’un salari mínim interprofessional per als sectors econòmics o
les activitats mancades de conveni
col·lectiu
Tram. 250-01586/06

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)

Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Proposició no de llei sobre l’actuació
de les fases segona, tercera i quarta
del projecte de renovació de l’enllumenat públic de Riba-roja d’Ebre (Ribera
d’Ebre)

Proposició no de llei sobre l’aplicació
del dret laboral a l’especificitat de les
petites empreses i les microempreses

Tram. 250-01577/06

Tram. 250-01587/06

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).

Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.

Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.
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Proposició no de llei sobre la creció
de l’Agència Pública de Desenvolupament al Camp de Tarragona
Tram. 250-01590/06

Proposició no de llei sobre la creació
d’un consorci de les comarques del
Camp de Tarragona i la seva àrea
d’influència
Tram. 250-01593/06

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).

Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.

Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Proposició no de llei sobre la creació
de nous productes turístics per al
Camp de Tarragona

Proposició no de llei sobre l’ajornament del pagament de l’impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Tram. 250-01591/06

Tram. 250-01596/06

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).
Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Proposició no de llei sobre l’augment
dels recursos socials per a gent gran
al Camp de Tarragona
Tram. 250-01592/06

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).
Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Proposició no de llei sobre la protecció de l’espai natural del Brugars, de
Mediona (Alt Penedès)
Tram. 250-01597/06

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).

Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.

Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.
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Proposició no de llei sobre la localització de les ambulàncies mitjançant la
tecnologia Global Positioning System
(GPS)

Proposició no de llei sobre la implantació d’un model de trilingüisme a
l’ensenyament obligatori
Tram. 250-01607/06

Tram. 250-01598/06

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).

Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.

Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Proposició no de llei sobre l’execució
de les obres d’accés a Freixe, de
Soriguera (Pallars Sobirà)

Proposició no de llei sobre la retirada
dels emissors de telefonia mòbil
instal·lats a menys de cent cinquanta
metres d’un centre escolar

Tram. 250-01601/06

Tram. 250-01608/06

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).
Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).
Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Proposició no de llei sobre la descentralització
del
servei
d’Otorinolaringologia i Oftalmologia al
centre d’atenció primària de Badia del
Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 250-01606/06

Proposició no de llei sobre la constitució d’un consorci del Camp de
Tarragona
Tram. 250-01609/06

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).

Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.

Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.
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Proposició no de llei sobre la construcció de la segona escola de
sobreestants de Catalunya a Olot
(Garrotxa)

Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un registre de becaris de les universitats i els centres de recerca
Tram. 250-01615/06

Tram. 250-01610/06

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Daniel Sirera i Bellés, G. P. Popular;
Josep Enric Millo i Rocher, G. P. Convergència i
Unió; Joaquim Nadal i Farreras, G. P SocialistesCiutadans pel Canvi; Joan Boada i Masoliver, G. P.
Iniciativa per Catalunya-Verds; Josep Bargalló
Valls, G.P. Esquerra Republicana de Catalunya (reg.
24634)

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).
Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’una carta de drets i deures dels
becaris predoctorals
Proposició no de llei sobre la composició dels òrgans de cooperació Estat
- Generalitat
Tram. 250-01611/06

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).

Tram. 250-01616/06

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).
Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Proposició no de llei sobre
l’acreditació dels becaris per les universitats i els centres de recerca
Tram. 250-01614/06

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Proposició no de llei sobre l’establiment per als becaris predoctorals
d’una relació contractual anàloga a la
dels ajudants d’universitat o la dels
metges interns residents
Tram. 250-01617/06

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).

Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.

Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.
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Proposició no de llei sobre la denúncia dels casos de maltractaments i
l’atenció a les víctimes de la violència
de gènere
Tram. 250-01618/06

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25266)
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.05.2001 al 26.05.2001).
Finiment del termini: 28.05.2001; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Proposició no de llei sobre el projecte
de construcció d’una canonada a la
Vall de Riudemeia, d’Argentona (Maresme)
Tram. 250-01621/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Proposició no de llei sobre la sensibilització en matèria de manipulació del
material pirotècnic

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Tram. 250-01619/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).

Proposició no de llei sobre l’atenció a
les persones amb disminucions
neuromusculars

Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.

Tram. 250-01622/06

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.
Proposició no de llei sobre la construcció d’una rotonda a la carretera NII, al pas per Tordera (Maresme)
Tram. 250-01620/06

Tramesa a la Comissió

Termini de presentació d’esmenes

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.
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Proposició no de llei sobre l’obra social de les caixes d’estalvis
Tram. 250-01623/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Proposició no de llei sobre la instal·lació d’una marquesina en una parada de serveis discrecionals per carretera de Vilada (Berguedà)
Tram. 250-01625/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

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

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Proposició no de llei sobre l’obra social de les caixes d’estalvis i la seva distribució territorial
Tram. 250-01624/06

Proposició no de llei sobre unes declaracions del cap de l’Estat relatives
a la llengua castellana
Tram. 250-01626/06

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances i Pressupost.

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).

Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.

Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.
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Proposició no de llei sobre la restauració del claustre de Sant Domènec, de
Balaguer (Noguera)
Tram. 250-01627/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Proposició no de llei sobre l’assumpció de la realitat plurilingüe de l’Estat i
la promoció de llengües altres que el
castellà en els territoris d’Amèrica Llatina
Tram. 250-01629/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).

Termini de presentació d’esmenes

Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Proposició no de llei sobre la impermeabilització de la bassa de Capellades i la sobreexplotació de l’aqüífer
Carme - Capellades (Anoia)
Tram. 250-01628/06

Proposició no de llei sobre el restabliment de la confiança en el sector de la
carn de vacum
Tram. 250-01630/06

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.
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Proposició no de llei de reprovació de
les paraules del rei d’Espanya quant
al castellà

Proposició no de llei sobre les mesures alternatives a la presó a Catalunya
Tram. 250-01633/06

Tram. 250-01631/06

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i
Administració de la Generalitat i Govern Local.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

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

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.

Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Proposició no de llei sobre la transferència de la gestió de l’u per cent dels
fons d’aportació estatal en les obres
públiques superiors als cent milions
de pessetes per a finançar treballs de
millora i conservació del patrimoni
cultural
Tram. 250-01632/06

Tramesa a la Comissió

Proposició no de llei sobre el càstig físic infligit als infants dins la família
Tram. 250-01634/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.
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Proposició no de llei sobre l’harmonització de la normativa de Catalunya
amb la de l’Estat en matèria de defensa i protecció dels interessos dels
consumidors i els usuaris

Proposició no de llei sobre l’oferta del
servei judicial penal a Vic (Osona)
Tram. 250-01638/06

Tramesa a la Comissió

Tram. 250-01635/06

Tramesa a la Comissió

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

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).

Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Proposició no de llei sobre la construcció d’un centre d’atenció primària
definitiu a Puig-reig (Berguedà)
Proposició no de llei sobre l’ús de les
dues llengües oficials a Catalunya en
les campanyes institucionals per a arribar a un major nombre de ciutadans

Tram. 250-01639/06

Tramesa a la Comissió

Tram. 250-01636/06

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Comissió competent: Comissió d’Organització i
Administració de la Generalitat i Govern Local.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Termini de presentació d’esmenes

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.
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Proposició no de llei sobre la reducció
del nombre de pacients per facultatiu i
l’ampliació del temps mitjà de visita
Tram. 250-01640/06

Proposició no de llei sobre la consolidació de la part fràgil de la muralla de
Balaguer i l’ampliació fins al Bombo,
de Balaguer (Noguera)
Tram. 250-01642/06

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

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

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Proposició no de llei sobre la construcció d’un nou centre d’atenció primària a les Cases d’Alcanar, al municipi d’Alcanar (Montsià)
Tram. 250-01641/06

Proposició no de llei sobre la consolidació i la restauració de l’església de
Santa Maria la Major, de Balaguer (Noguera)
Tram. 250-01643/06

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

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

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.
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Proposició no de llei sobre la gratuïtat
dels llibres de text i el material
curricular en l’ensenyament obligatori
Tram. 250-01644/06

Proposició no de llei sobre la retirada
definitiva de la proposta de tancament
de l’institut d’ensenyament secundari
La Sedeta, de Barcelona
Tram. 250-01646/06

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

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

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Proposició no de llei sobre la transferència a la Fundació Cipriano García Arxiu Històric de CCOO d’una còpia
del fons documental requisat a les
Comissions Obreres durant el règim
franquista i dipositat actualment en
les subdelegacions del Govern de
l’Estat a Catalunya

Proposició no de llei sobre la creació
d’un pas de vianants alternatiu per a
connectar el municipi d’Arenys de
Mar (Maresme) amb la platja
Tram. 250-01647/06

Tramesa a la Comissió

Tram. 250-01645/06

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).

Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.
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Proposició no de llei sobre la violència en els centres educatius de Catalunya

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de l’autonomia administrativa de la
Vall d’Aran

Tram. 250-01648/06

Tram. 250-01650/06

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Comissió competent: Comissió d’Organització i
Administració de la Generalitat i Govern Local.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

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

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Proposició no de llei sobre l’estat deficient de les instal·lacions elèctriques
dels habitatges
Tram. 250-01649/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Proposició no de llei sobre l’increment
de la presència dels sectors representatius de les indústries culturals catalanes en els òrgans directius de l’Institut Català de les Indústries Culturals
Tram. 250-01651/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).

Termini de presentació d’esmenes

Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.
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Proposició no de llei sobre l’adopció
de mesures per a garantir la normalització lingüística en el procés immigratori de Catalunya

Proposició no de llei sobre la publicació de la guia turística «El Berguedà,
un espai únic» en llengua castellana i
llengua francesa

Tram. 250-01652/06

Tram. 250-01654/06

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

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

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Proposició no de llei sobre la regulació de les activitats professionals relacionades amb la promoció, la gestió i
la mediació de les estades a l’estranger per a cursar estudis

Proposició no de llei sobre la defensa
de les propostes alemanyes de construcció d’una Europa federal
Tram. 250-01655/06

Tram. 250-01653/06

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

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

Comissió competent: Comissió Permanent de Legislatura sobre la Unió Europea i d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solidaritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).

Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.

Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.
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Proposició no de llei sobre la creació
d’un jutjat de primera instància a
Tàrrega (Urgell)

Proposició no de llei sobre l’establiment d’una base d’ambulàncies a Molins de Rei (Baix Llobregat)

Tram. 250-01656/06

Tram. 250-01658/06

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Comissió competent: Comissió de Política Social.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

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

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.

Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Proposició no de llei sobre la reforma
urbanística i socioeconòmica del barri
de la Mina, de Sant Adrià de Besòs
(Barcelonès)
Tram. 250-01657/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Proposició no de llei sobre les energies renovables i el Pla de recerca de
Catalunya
Tram. 250-01659/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

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

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.
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Proposició no de llei sobre la implantació de cicles formatius a l’institut
d’ensenyament secundari Campclar,
de Tarragona

Proposició no de llei sobre la gestió i
la recaptació de la llicència de pesca
esportiva
Tram. 250-01662/06

Tram. 250-01660/06

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).

Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.

Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Proposició no de llei sobre la inclusió
de les zones humides dins el Pla d’espais d’interès natural (PEIN)

Proposició no de llei sobre el finançament de l’execució de la segona fase
del projecte de canalització del barranc de Barenys, de Salou (Tarragonès)

Tram. 250-01661/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Tram. 250-01663/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.
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Proposició no de llei sobre l’establiment d’un protocol d’actuació entre
l’atenció primària i l’hospitalària del
Pallars Sobirà per a evitar desplaçaments dels pacients que han de seguir un tractament anticoagulant amb
dicumarínics

Proposició no de llei sobre la gestió
dels residus municipals de la regió
metropolitana de Barcelona i el tancament de l’abocador del Garraf, a la
Vall d’en Joan (Baix Llobregat)

Tram. 250-01664/06

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Tram. 250-01666/06

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

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

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).

Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.

Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Proposició no de llei sobre l’aplicació
de recursos suficients per a la traducció d’assaigs del català al castellà i
l’anglès, en el marc de la campanya
«Cataluña hoy»
Tram. 250-01665/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Proposició no de llei sobre les freqüències comercials de ràdio al
Pallars Sobirà
Tram. 250-01667/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Control Parlamentari de l’Actuació de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió i de les Empreses Filials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

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

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).

Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.

Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.
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Proposició no de llei sobre la seguretat en el transport escolar i de menors
Tram. 250-01668/06

Tramesa a la Comissió

Proposició no de llei sobre les oficines comarcals del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de
Vic (Osona) i de Prats de Lluçanès
(Osona)
Tram. 250-01670/06

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.

Termini de presentació d’esmenes

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.
Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.
Proposició no de llei sobre l’elaboració del Mapa dels centres de recursos
educatius per a deficients auditius
(CREDA) de Catalunya i l’emplaçament d’un CREDA a Manresa (Bages)
Tram. 250-01669/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Proposició no de llei sobre la gratuïtat
dels llibres de text i el material
curricular de l’ensenyament obligatori
Tram. 250-01671/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.
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Proposició no de llei sobre la consideració de la píndola de l’endemà com a
medicament d’urgència

Proposició no de llei sobre la promoció d’un ús segur d’Internet per als
usuaris menors d’edat

Tram. 250-01672/06

Tram. 250-01674/06

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Comissió competent: Comissió Permanent de Legislatura per a la Societat de la Informació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

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

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Proposició no de llei sobre l’assignació d’un mínim de tres hores lectives
per a la matèria de filosofia del batxillerat
Tram. 250-01673/06

Tramesa a la Comissió

Proposició no de llei sobre l’adequació de les instal·lacions del centre
d’atenció primària de Santa Perpètua
de Mogoda (Vallès Occidental)
Tram. 250-01675/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Comissió competent: Comissió de Política Social.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

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

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.
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Proposició no de llei sobre la presentació d’un projecte de llei del cos
d’agents rurals

Proposició no de llei sobre la promoció de la producció teatral
Tram. 250-01678/06

Tram. 250-01676/06

Tramitació pel procediment d’urgència
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari Popular, Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya,
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds (IC-V).
Tràmits afectats: a partir de la tramesa a la Comissió.
Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats
amb caràcter ordinari.

Termini de presentació d’esmenes

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural
Proposició no de llei sobre els ajuts
atorgats a les agrupacions de defensa
forestal en el període 1998-2000

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Tram. 250-01677/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 4 dies hàbils (del 29.05.2001 a l’01.06.2001).
Finiment del termini: 05.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.05.2001 al 06.06.2001).
Finiment del termini: 07.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.

Proposició no de llei sobre l’increment
dels recursos destinats a l’activitat
musical
Tram. 250-01679/06

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari Popular, Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya,
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds (IC-V).
Tràmits afectats: a partir de la tramesa a la Comissió.
Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats
amb caràcter ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.
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mes), de la imminent posada en circulació de l’euro
i es generalitzin el plans d’adaptació als centres de
treball.
Palau del Parlament, 15 de maig de 2001
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural

José Luis López Bulla
Diputat

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.
Proposició no de llei sobre el subministrament de la «píndola de l’endemà» en el sistema sanitari de Catalunya
Termini de presentació d’esmenes

Tram. 250-01681/06

Termini: 4 dies hàbils (del 29.05.2001 a l’01.06.2001).

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

Finiment del termini: 05.06.2001, 9:30 hores.

Reg. 24449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.
A LA MESA DEL PARLAMENT

Proposició no de llei sobre l’acceleració del procés d’adaptació de les empreses a l’euro, especialment pel que
fa referència a les petites i mitjanes
empreses (pime)
Tram. 250-01680/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 24448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
El Grup parlamentari d’Iniciativa per CatalunyaVerds, d’acord amb allò que es preveu als articles
134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenta la
següent Proposició no de llei

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 Proposició no de llei.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La distribució en les oficines de farmàcia de l’anomenada «pastilla de l’endemà» facilita la seva adquisició a les persones interessades en prevenir un
embaràs que disposen de la recepta mèdica corresponent. Evitar un embaràs és una opció personal
que no obliga a ningú; algunes dones tenen, però,
necessitat de no iniciar-lo i a les que prenen aquesta
opció no se’ls pot negar aquest dret. És important,
doncs, garantir l’accés a la «pastilla de l’endemà»,
així com la seva gratuïtat, per tal que aquest accés
no depengui del nivell socioeconòmic de la persona.
És per aquests motius que el Grup d’Iniciativa per
Catalunya - Verds presenta la següent proposició no
de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a:

Quan falten 230 dies per a què l’euro sigui una realitat, el percentatge de petites i mitjanes empreses
(Pimes) que estan en un procés d’adaptació de la
moneda no arriba al 30 %. Tots els analistes coincideixen que, a hores d’ara, les empreses haurien de
disposar ja de plans d’adaptació. Aquesta situació
pot complicar-se perquè, si bé les empreses poden
declarar l’IVA i l’impost de societats en euros, no és
així amb l’IRPF, ni tampoc poden pagar les cotitzacions socials amb l’euromoneda.

1. Prendre les mesures necessàries per tal de garantir que la pastilla de l’endemà sigui subministrada a
les dones que ho requereixin en qualsevol centre
sanitari d’accés per les dones (centres de pla
d’atenció a la dona, CAPS, etc.) i en els serveis
d’urgències del nostre sistema sanitari.

És per això que presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a accelerar el procés d’informació i formació a les
empreses, especialment les petites i mitjanes (Pi3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

2. Assumir en la seva totalitat la despesa de les pastilles de l’endemà, tant si es subministren des de
centres sanitaris públics com des d’oficines de farmàcia, tot establint els mitjans necessaris per a ferne possible l’accés gratuït.
Palau del Parlament, 14 de maig de 2001
Dolors Comas d’Argemir
Diputada

Joan Boada
Portaveu
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Proposició no de llei sobre l’ordenació de la política turística a la
Catalunya central
Tram. 250-01682/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 24548 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Josep Huguet i Biosca, Pere Vigo i Sallent, Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya.
Document / proposta: Proposició no de llei per l’
ordenació de la Política Turística a la Catalunya
Central.
La Generalitat de Catalunya defineix el territori del
principat de Catalunya pel que fa al turisme en 8
marques turístiques: Costa Brava, Costa del Maresme, Barcelona, Costa del Garraf, Costa Daurada,
Terres de Lleida, Pireneu Pre-Pirineu, i la
Catalunya Central. En aquesta divisió territorial
s’ha de diferenciar clarament el turisme consolidat
del litoral i de l’alta muntanya on l’afluència de visitants és molt important i, on s’hi dur a terme una
política de promoció turística clara i cohesionada en
el territori, mentre que en l’anomenada Catalunya
Central que inclou les comarques de l’Anoia,
Bages, Osona, Vallés Oriental i Vallés Occidental
segons la divisió de la Generalitat - encara que també s’hi podrien afegir el Berguedà i el Solsonès per
la seva centralitat territorial, es produeix un desgavell pel que fa a les diferents iniciatives que han
sorgit en els darrers anys en turisme.
A la Catalunya Central ens trobem clarament amb
un escenari de descoordinació entre les administracions que tenen competències i inverteixen en el
tema de turisme. Així, la Generalitat té la seva pròpia política de promoció turística que aposta per
cohesionar turísticament territoris grans com és tota
l’àrea de la Catalunya Central també a través de les
comarques, mentre que per la seva banda, les Diputacions, específicament la Diputació de Barcelona,
aposta per la creació d’agrupacions de municipis
subcomarcals que en la Catalunya Central és corresponen als següents territoris: Moianès, Pla de
Bages, Valls del Montcau, Cardener i Montserrat
(BAGES), Alta Anoia i Anoia (ANOIA), Alt Berguedà i Baix Berguedà (BERGUEDÀ), Plana de Vic,
Parc Natural del Montseny, Vic i àrea d’influència,
La Vall de Sau Collsacabra, els Meandres del Ter i
el Lluçanès (OSONA), Solsonès, Vallès Oriental i
Vallés Occidental.

l’obligació de triar a quin «carro» s’apuntaven. En
moltes comarques aquestes diferències de criteri
han desembocat en lluites per imposar els models
corresponents, restant doncs oportunitats al desenvolupament econòmic de la zona.
Així doncs, ens trobem que la Catalunya Central és
un espai on cal donar més importància a la promoció del turisme cultural, rural o gastronòmic, i sovint
la manca de pressupost destinat a turisme d’interior
i la manca de coordinació entre els òrgans competents fan que s’esmercin molts esforç infructuosos.
Pels que fa als Parcs Naturals, la Catalunya Central
és un espai ric: Montserrat/Sant Llorenç del Munt i
l’Obac/Cadí Moixeró/Montnegre i el Corredor més
el Parc Comarcal de Montesquiu. D’aquests parcs
depenent de la Generalitat els Parcs Naturals de
Montserrat i Cadí Moixeró. Així, en aquests parcs
gestionats pel govern català, hi caldria una política
decidida d’inversió i de promoció.
D’aquesta manera, la bona col·laboració i coordinació entre el Departament d’Indústria, Comerç i Turisme i els ens locals que treballen en turisme tant
des de la Diputació, com des dels Consells Comarcals i els ajuntaments són claus per aconseguir una
de promoció turística. Al mateix temps, cal una política clara de desenvolupament turístic per la
Catalunya Interior per part de la Generalitat acompanyada dels recursos pertinents.
És per això que es presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament insta al Govern a:
1. Convocar al llarg del 2002 un Congrés de Turisme de la Catalunya Interior amb col·laboració amb
els Consells Comarcals implicats per traçar les línies bàsiques d’actuació en l’àmbit del turisme.
2. Presentar al llarg del 2002 un programa de promoció dels diversos productes turístics de la
Catalunya Central en col·laboració amb les administracions locals i comarcals.
3. Presentar al llarg del 2002 un Pla d’Actuació de
millora en la gestió dels Parc Naturals i d e p e n dents de la Generalitat tant pel que fa a la divulgació i difusió d’aquests com pel que fa a la informació que es doni als visitants in situ.
Palau del Parlament, 10 de maig de 2001
Josep Huguet i Biosca, Pere Vigo i Sallent, Josep
Bargalló Valls, portaveu adjunt

Davant aquesta disfunció en el plantejament estratègic de les administracions superiors, els ajuntaments i Consells Comarcals afectats, s’han vist amb
3.10.25.
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Per tot això, es presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Proposició no de llei sobre la paralització de la construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals
(EDAR) a Vallbona d’Anoia (Anoia)
Tram. 250-01683/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 24551 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat a prendre en consideració els següents
acords:
1. Aturar el procediment administratiu que s’ha iniciat per a la construcció de l’EDAR de Vallbona
d’Anoia (Anoia) en el lloc que es proposa degut a
l’existència de l’aquïfer.
2. Que l’ACA sol·liciti a l’Ajuntament de Vallbona
d’Anoia (Anoia) uns altres terrenys on localitzar
l’EDAR sense que afecti a l’aquïfer.
3. Fer les gestions oportunes per aturar l’activitat
que s’està duent a terme en l’abocador situat en els
terrenys de les Llangònies.

Presentació: Xavier Vendrell i Segura, Carles Bonet
i Revés, Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya.

4. Fer les gestions oportunes per aturar l’extracció
de sauló que s’està produint en els terrenys de les
Llangònies.»

Document / proposta: Proposició no de llei per aturar la construcció de l’EDAR de Vallbona d’Anoia
(Anoia).

Xavier Vendrell i Segura, Carles Bonet i Revés,
Josep Bargalló Valls, portaveu adjunt

Palau del Parlament, 8 de maig de 2001

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Agència Catalana de l’Aigua té previst construir
l’estació depuradora del sistema La Pobla de
Claramunt, La Torre de Claramunt, Capellades i
Vallbona d’Anoia (Anoia), en uns terrenys que ha
ofert l’Ajuntament d’aquest últim municipi.
L’EDAR està prevista que es construeixi en uns terrenys a l’àrea de les Llangònies on existeix un important aquïfer a sota mateix d’on es pretén fer
l’obra, i d’on hi ha una projecte per part de l’Ajuntament i de l’ACA per obtenir aigua d’ús de boca
per al municipi. L’aquïfer és el segon en importància de la comarca de l’Anoia, després del CarmeCapellades, i el més important en quant a la qualitat
de l’aigua per a l’ús de boca.
La informació sobre l’existència de l’aquïfer, tant
important alhora de planificar la localització sobre
el territori d’una instal·lació com aquesta, no ha estat considerada ni tinguda en compte per l’ACA, i
per tant, s’ha obviat qualsevol mesura de protecció
de l’aquïfer o d’adequació de l’EDAR per no malmetre’l.
L’aquïfer pateix alhora, una greu agressió a causa
de la localització d’un abocador incontrolat situat a
sobre mateix de l’aquïfer i ocupa exactament els
terrenys on està projectat construir l’EDAR.
La zona pateix, també, una extracció incontrolada
de sauló en el vessant de la muntanya de les
Llangònies, a peu dels pous d’aflorament de l’aigua
de l’aquïfer. La combinació de l’activitat de l’abocador i de l’extracció d’àrids, més la propera construcció de l’EDAR posen en perill l’aquïfer i la seva
possible explotació pels municipis veïns.
3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

Proposició no de llei sobre la canalització de la riera de Targa, a Vilassar
de Dalt (Maresme)
Tram. 250-01684/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 24552 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Jaume Oliveras i Maristany, Josep
Huguet i Biosca, Portaveu, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Document / proposta: Proposició no de llei per la
canalització de la riera de Targa a Vilassar de Dalt
(Maresme).
El municipi de Vilassar de Dalt té dues rieres; la de
Targa, principal riera de la població i la de Salvet,
contemplades en el Pla de Rieres per ser canalitzades abans del 2002.
El Conseller de Medi Ambient es va comprometre a
la canalització de totes les rieres que depenen de la
Generalitat abans del 2003. En un dossier distribuït per la pròpia Conselleria de Medi Ambient es
constata que les obres pressupostades pel municipi
de Vilassar de Dalt, respecte a les rieres, només
afecten a la riera Salvet amb una inversió de 165
milions de pessetes.
Sent la canalització de la riera Salvet també un dels
compromisos del Govern de la Generalitat respecte

Núm. 187

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

28 de maig de 2001
63

al Pla de Rieres es fa necessari el compliment
d’aquest compromís per part del Departament de
Medi Ambient.
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta al Departament de
Medi Ambient a la canalització de la riera de Targa,
contemplada dins el Pla de Rieres del Maresme,
abans de la finalització de l’any 2002.
Palau del Parlament, 10 de maig de 2001
Jaume Oliveras

Josep Huguet
Portaveu

ció d’aquest espai. Aquest jardí resta amenaçat per
la intenció, per part de l’Ajuntament de Viladecans,
de construir-hi un pàrking soterrani a curt termini,
aniquilant el seu caràcter de jardí indià abans esmentat.
Tanmateix en el número 9 del Carrer Àngel
Guimerà, a uns 50 metres de la Torre Modolell, hi
trobem una casa amb una arcada d’idèntica construcció i edificada amb els mateixos materials que
la Torre del Baró anteriorment esmentada en perill
d’enderrocament (probable entrada del pàrking del
jardí municipal)
Per tot això
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a:

Proposició no de llei sobre la catalogació de Can Modolell, a Viladecans
(Baix Llobregat), com a bé cultural
d’interès nacional
Tram. 250-01685/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 24553 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

Iniciar els procediments d’incoació d’expedient
necessaris per atorgar a la Torre Modolell, el seu
jardí, i la casa número 9 del carrer Àngel Guimerà la
catalogació de Bé Cultural d’Interès Nacional,
d’acord amb allò previst a la Llei 9/1993 del Patrimoni cultural català, article 8, apartat primer.
Palau del Parlament, 10 de maig de 2001
Xavier Vendrell i Segura, Carme Porta i Abad, Josep
Bargalló Valls, portaveu adjunt

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Xavier Vendrell i Segura, Carme Porta
i Abad, Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya.
Document / proposta: Proposició no de llei sobre la
catalogació de Can Modolell a Viladecans (Baix
Llobregat).
A Viladecans (Baix Llobregat) s’ubica l’edifici anomenat Casa del Comú o Can Modolell. Aquest edifici fou construït voltant la Torre del Baró o Torre del
Moro de fortificació medieval catalogada de Bé
Cultural d’Interès Nacional amb referència (R-I-515767).
La Torre Modolell és una construcció de grans dimensions neogòtica i modernista bastida el 1892 on
la façana presenta múltiples elements d’inspiració
medieval (finestres coronelles i garites als angles
dels murs). Compta, també, amb un balcó cantoner
que dóna a l’antic menjador on hi ha una xemeneia
neogòtica de fusta tallada obra de J. Azemar i J. Riera datada del 1893.
En l’actualitat l’edifici és propietat de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Viladecans i exerceix les
funcions de Casa de la Vila. Aquest edifici està inclòs en un Avanç de Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del municipi de Viladecans elaborat i presentat a l’Ajuntament d’aquesta població per l’arquitecte local Sr. Blai Pérez, el novembre de 1997.
L’edifici serà properament reformat i consta d’un
important jardí de caràcter indià actualment en un
estat de deixadesa lamentable, amb brutícia i sense
cap tipus de protecció pel que respecta a la vegeta-

Proposició no de llei sobre l’aplicació
dels acords establerts amb el Consell
Escolar Municipal de Badalona (Barcelonès) respecte a la zona sud
Tram. 250-01686/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 24554 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Jaume Oliveras i Maristany, Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Document / proposta: Proposició no de llei per
l’aplicació del conveni educatiu a la zona sud del
municipi de Badalona (Barcelonès).
La zona sud de Badalona que té com a límits el carrer Alfons XIII i Bori i Fontestà, així com la ciutat
de Sant Adrià de Besòs, es troba en una situació en
què es van formant progressivament guetos en els
diferents centres educatius, amb una forta presència
de població de la comunitat gitana.
Davant d’aquest problema, un equip de tècnics del
Consell Escolar Municipal de Badalona van presenta un informe en què descriuen les necessitats bàsiques educatives de la zona de Badalona sud. Aquest
document ha estat subscrit per l’Ajuntament de
Badalona i la Generalitat. En aquest document s’estableixen les bases per acabar amb aquesta proble3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS
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màtica que viu aquesta zona de Badalona. Com a
element més significatiu es parla de la creació
d’una subcomissió permanent per atendre alumnes
amb una situació social desfavorida, a més de la integració de les escoles ubicades a Sant Roc amb els
centres educatius dels barris de Llefià i la Salut. La
clàusula 17 del protocol estableix que aquest document passarà a règim de conveni al setembre de
l’any 2000. Fins el dia d’avui encara no s’ha fet cap
pas per establir aquest conveni.
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat a implementar els acords arribats amb el
Consell Escolar Municipal de Badalona respecte a
la zona sud d’aquest municipi.
Palau del Parlament, 10 de maig de 2001
Jaume Oliveras i Maristany

Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la publicitat de les relacions de llocs de treball
de personal al servei de l’Administració de la Generalitat

no ha estat publicada. Les modificacions i actualitzacions s’han publicat de manera sistemàtica cada
trimestre fins a 1997. A partir d’aleshores només
s’han publicat les actualitzacions de les relacions
de lloc, en refoses anuals. Aquest compromís anual
s’ha complert pels anys 1998 i 1999, però no posteriorment. Les darreres refoses publicades tenen
data d’octubre de 1998 la del personal funcionari i
de juny de 1999 la del personal laboral.
El contingut mínim de les relacions de llocs de treball comprèn la denominació, les característiques
essencials dels llocs, els requisits essencials per
ocupar-los, el complement de destinació i, si escau,
l’específic, en els llocs reservats a funcionaris, el
grup, la categoria professional i el règim jurídic
aplicable per als llocs de caràcter laboral, la forma
de provisió i, en el cas de l’accés excepcional per
concurs previst a l’article 50 , els sistemes d’accés,
i els requisits que han de complir els funcionaris
d’altres administracions per poder accedir als llocs
de treball mitjançant la corresponen convocatòria
de provisió. Es obvi doncs que les relacions de
llocs de treball no són quelcom que l’Administració
pugui deixar de concretar, sinó un important instrument d’ordenació i gestió de la funció pública, per
tant és ben clar que existeixen i que en tot moment
estan actualitzades, d’altra manera seria impossible
la gestió de recursos humans.

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

No hi ha, per tant, cap raó perquè no es facin públiques, i hi ha un mandat legal de fer-les públiques.
Pel que fa a la relació de llocs eventuals pels mateixos motius cal que s’aprovin i es publiquin.

Reg. 24555 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

És per tot això que es presenta la següent:

Tram. 250-01687/06

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Joan Ridao i Martín, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Document / proposta: Proposició no de llei sobre la
publicitat de les relacions de lloc de treball del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La primera condició que s’ha de preservar per garantir la transparència en la gestió de recursos humans de l’administració pública és el principi de
publicitat. Per aquest motiu el Text únic de la Llei
de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
1/1997, de 31 d’octubre, entre altres garanties estableix en l’article 29 que la relació de llocs de treball
és pública i ha d’incloure tots els llocs de funcionaris, laborals i eventuals existents en l’Administració
de la Generalitat. També, pel que fa a la relació de
funcionaris, hi ha vigent el Decret 328/1993 en el
qual es regulen les relacions de lloc i la publicitat
que cal fer.
El Govern de la Generalitat ha aprovat i publicat les
relacions de llocs de treball del personal funcionari d’administració general, i del personal laboral, no
així la relació dels llocs de treball eventual que mai
3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a:
1. Fer públiques en el Diari Oficial de la Generalitat
les relacions de llocs de treball actualitzades de personal funcionari i personal laboral al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i a reprendre de manera sistemàtica la publicació de les
successives actualitzacions, com a mínim amb periodicitat trimestral, i de les refoses anuals i integres.
2. Aprovar i fer pública la relació de llocs de treball
de personal eventual, d’acord amb l’establert al
Text únic de la Llei de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i que s’estableixi la publicació sistemàtica de les successives
actualitzacions, com a mínim amb una periodicitat
trimestral, i de les refoses anuals i integres.
3. Que s’incorpori la consulta per mitjans informàtics de manera lliura i gratuïta a través de les pàgines web de la Generalitat de Catalunya, de les dades
de les relacions de lloc que no afectin la legislació
sobre protecció de dades personals dels qui ocupen
les places.»
Palau del Parlament, 14 de maig de 2001
Joan Ridao i Martín

Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt
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ment a les persones subordinades, permet una major
rendibilitat, i també per noves formes d’organització del treball que cerquen optimitzar els resultats
sense tenir en compte el factor humà.
Proposició no de llei sobre l’adopció
de mesures contra l’assetjament moral en el treball
Tram. 250-01688/06

Presentació: Sr. Josep Maria Rañé i
Blasco, juntament amb cinc altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes Ciutadans pel Canvi
Reg. 24560 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

Les conseqüències d’aquesta pràctica afecten de
manera negativa tant a la persona que la pateix, al
seu entorn laboral social així com a la empresa en la
que treballa. A més dels danys a la salut que provoca la persona afectada (insomni, ansietat, estrès,
depressió, malalties psicomàtiques, etc,,), també el
rendiment en el treball, el clima laboral i fins i tot la
sinistralitat laboral es ressenteixen.
És per tot això que els diputats i les diputades
sotasignants formulen la següent:

A LA MESA DEL PARLAMENT

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

Josep Maria Rañé i Blasco, Carme Figueras i Siñol,
Marina Geli i Fàbrega, Núria Segú i Ferré, Miquel
Iceta i Llorens i Carme Valls i Llobet diputats i diputades del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenta
per a la seva tramitació davant el Ple, la següent Proposició no de Llei

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

Unes 100.000 persones a Catalunya, el 5% de la
població assalariada, patirien el que s’ha vingut a
denominar «assetjament moral en el treball»
(mobbing) . Aquest és el nombre de persones resultants de l’aplicació de les conclusions, per el mercat
laboral espanyol, de la enquesta realitzada per la
Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i treball, en base a 21.500 entrevistes.
La xifra de persones afectades per aquesta pràctica
puja fins al 9% de la població assalariada de
Finlàndia, Regne Unit, Holanda, Bèlgica,
Luxemburg, Suècia, Portugal i Espanya segons la
«Tercera enquesta europea sobre condicions de treball 2000», publicada per l’Organització Internacional del Treball, en la que participen governs, patronals i sindicats.
Aquesta patologia de la conducta laboral ve definida per persones rellevants del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo INSHT, depenent
del Ministerio de Trabajo com: «l’exercici de violència psicològica extrema, de forma sistemàtica i
perllongada en el temps (s’estipula en 6 mesos) sobre una persona en el lloc de treball, per una o més
persones». Per que existeixi s’ha de donar una relació asimètrica de poder.
Les formes en que s’expressen aquesta pràctica de
psicoterror laboral són accions contra la reputació o
la dignitat, contra l’exercici del seu treball, manipulació de la comunicació o la informació de la persona agredida.
L’aparició d’aquest fenomen en les relacions laborals ve afavorida per la creença de que un estil de
comandament autoritari, que pressioni sistemàtica-

– Promocionar el coneixement entre empresaris i
treballadors dels riscos i conseqüències negatives
per a la salut que comporta «l’assetjament moral en
el treball», per tal de que sigui considerat com un
dels factors de risc derivats de l’organització del
treball i les relacions laborals. Vetllar perquè es tingui present a l’hora d’elaborar l’avaluació dels riscos laborals en cada centre de treball, que estableix
la Llei.
– Establir un pla d’informació sobre «l’assetjament
moral en el treball» (mobbing), entre els membres
del cos de la Inspecció de Treball, per tal de que
puguin reconèixer la seva pràctica, quan sigui denunciada per la persona que la pateix o observada
en el desenvolupament de la seva tasca.
– Incloure entre els objectius del pla d’actuació
anual de la Inspecció de Treball el control de les
practiques laborals que pugin generar riscos laborals per a la salut, com ara els derivats per «l’assetjament moral en el treball».
– Difondre entre el facultatius del Servei Català de
la Salut les conseqüències que origina «l’assetjament moral en el treball» (mobbing), per tal pugin
diagnosticar-les adequadament i establir-les com
una malaltia originada en el treball.
– Assegurar que les entitats gestores de la Seguretat
Social que gestionen les malalties professionals i els
accidentes de treball assumeixin les seves responsabilitats en el tractament, cura i rehabilitació de les
conseqüències originades per «l’assetjament moral
en el treball».
– Promoure la modificació de les lleis necessàries,
entre elles la Llei de Prevenció de riscos Laborals
31/1995, per tal que «l’assetjament moral en el treball», sigui equiparat a les sancions greus que esdevenen de l’incompliment de les normes de prevencions de riscos laborals, com ara les que s’estableixen
a l’article 47 apartat 16 de dita llei.
3.10.25.
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– Establir les actuacions i modificacions necessàries, entre elles el catàleg de malalties professionals,
per tal que les conseqüències de l’assetjament moral en el treball siguin considerades com a tal i per
tant generi els drets consegüents per a la persona
que el pateix.
Palau del Parlament, 8 de maig de 2001
Josep Maria Rañé i Blasco, Carme Figueras i Siñol,
Marina Geli i Fàbrega, Núria Segú i Ferré, Miquel
Iceta Llorens, Carme Valls i Llobet

les obres i instal·lacions d’elevadors i ascensors tot
incloent arranjaments generals.
Atès que no existeix una línia específica d’intervenció destinada a subsanar els aspectes d’accessibilitat abans esmentats mitjançant ascensors.
Atès que molts barris d’arreu de Catalunya pateixen un procés d’infravaloració econòmica dels seus
pisos respecte d’altres amb ascensors, influint
aquest aspecte amb la composició i extracte social
dels seus ocupants.
Atès que moltes associacions de gent gran i veïnals
han reclamat insistentment actuacions específiques
al respecte.

Proposició no de llei sobre la instal·lació d’ascensors, muntacàrregues o
elevadors als edificis
Tram. 250-01689/06

Presentació: Sr. Joan Ferran i Serafini,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 24561 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Joan Ferran i Serafini, Bernardo Fernández i
Martínez, David Pérez Ibáñez, Miquel Iceta i
Llorens i Pilar Díaz i Romero, Diputats del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent
ús d’allò que disposen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposició no de Llei.
A l’empara del Reial Decret 1186 de 12 de juny sobre mesures de finançament d’actuacions protegides en matèria d’habitatge del Pla 1998-2001 i del
Decret 247/2000 de 24 de juliol pel qual es regulen
els ajuts per a la rehabilitació, moltes persones s’han
acollit a subvencions, préstecs o préstecs subsidiats
per tal de millorar les condicions dels seus edificis.
Durant els anys 1999 i 2000 han estat 601 el nombre d’edificis que han rebut ajuts per obres de diferents característiques, entre les quals s’inclou la
instal·lació d’ascensors amb un import subvencionat
d’uns 562,95 milions de pessetes.
L’envelliment progressiu de la nostra societat, el
gran nombre d’edificis antics o sense les mesures
d’accessibilitat adients exigeix, per part de les administracions, el potenciar polítiques destinades a
la supressió de barreres arquitectòniques que permetin l’adaptació d’antics edificis i facin la vida
més còmode a persones disminuïdes o d’edat avançada i en general a tota la població.
En aquest sentit els ascensors, o aparells elevadors
d’ús comú en els nostres edificis esdevenen instruments gairebé imprescindibles per garantir una
bona mobilitat a les persones.
Atesa la circumstància de que els ajuts atorgats en
edificis contemplen aspectes que van més enllà de
3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

És pel que els diputats sotasignats presenten la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a:
– Elaborar un mapa pormenoritzat dels edificis susceptibles de permetre la instal·lació d’elevadors,
muntacàrregues o ascensors.
– Obrir una línia d’ajuts específics per a la instal·lació d’ascensors, elevadors o muntacàrregues destinats a facilitar l’accessibilitat de les persones als
habitatges.
– Prioritzar, informar i actuar a partir del estudi/
mapa des edificis abans esmentat en barris susceptibles de patir processos de degradació o
infravaloració dels seus habitatges per tal d’aturar
processos negatius de tot tipus.»
Palau del Parlament, 8 de maig de 2001
Joan Ferran i Serafini, Bernardo Fernández i
Martínez, David Pérez Ibáñez, Miquel Iceta i
Llorens, Pilar Díaz i Romero

Proposició no de llei sobre l’adquisició, la recuperació i la rehabilitació del
conjunt monumental de l’església romànica de Sant Sadurní d’Anoia i del
Castellot, de Castellví de la Marca (Alt
Penedès)
Tram. 250-01690/06

Presentació: Sr. Roberto Edgardo
Labandera Ganachipi, juntament amb
quatre altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 24562 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Roberto Labandera i Ganachipi, Fèlix Sogas i Mascaró, Assumpta Baig i Torras, Joan Surroca i Sens i
Josep Maria Carbonell i Abelló, diputats i diputada
del Grup parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
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Canvi fent ús d’allò que preveuen els articles 134 i
135 del reglament del Parlament, presenten per a la
seva tramitació la següent proposició no de llei sobre l’adquisició, recuperació i rehabilitació del conjunt monumental de l’església romànica de Sant
Sadurní i del Castellot medieval de Castellví de la
Marca, a la comarca de l’Alt Penedès.
Durant l’abril d’enguany, s’han celebrat diversos
actes per tal de celebrar els nous cents anys de la
consagració de l’església romànica de Sant Sadurní
a Castellví de la Marca (fou consagrada el 29
d’abril del 1101). Tot i que no se sap encara quan
es va construir l’antiga església parroquial, se suposa que va ser a mitjan segle XI per tal de substituir
la capella castellera de dalt del turó. Es conserva
informació de que ja el 12 de juliol de 1066 se celebrà un judici per adulteri solucionat d’acord amb la
Llei visigòtica.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a :
1. Preservar, mitjançant l’adquisició (o l’expropiació, si s’escau) als actuals propietaris i la seva posterior restauració, l’església romànica de Sant
Sadurní i del Castellot medieval de Castellví de la
Marca.
2. Establir els acords pertinents amb l’Ajuntament
de Castellví de la Marca per a redactar el pla d’usos
futurs del conjunt monumental, d’acord amb les
necessitats d’equipaments culturals, de promoció
local i d’altres del municipi.
Palau del Parlament, 8 de maig del 2001
Roberto Labandera i Ganachipi, Fèlix Sogas i Mascaró, Assumpta Baig i Torras, Joan Surroca i Sens,
Josep Maria Carbonell i Abelló

Durant molts segles, l’església de Sant Sadurní ha
viscut diversos incendis i saquejos que han deteriorat part del seu gran valor patrimonial.
El 22 d’abril de 1947, el bisbat de Barcelona va
vendre l’antic temple parroquial, amb tots els seus
annexos, per 4.500 pessetes a la propietària de la
finca de Castellvell, amb l’obligació que la “nova
adquiridora s’obliga a reconstruir, restaurar i conservar l’església”. Aquestes condicions no s’han
complert mai per part de la propietària des de llavors fins avui, la qual cosa ha provocat el seu actual
estat ruïnós.
El Castellot és un castell alt medieval construït a
l’extrem de la marca, esmentat des de mitjans del
segle X, inici del s. XI amb lleugeres modificacions
del s. XIII. Va tenir com a funció principal servir de
guaita i de defensa del territori. Mai va servir de residència ni va tenir estructura de castell, tractant-se
d’una torre de defensa, amb una petita construcció
adossada i al seu costat la capella de Sant Miquel.
La torre és de planta circular i al seu voltant hi ha
restes d’una muralla que protegia la torre i la capella.
Donat el greu estat d’abandó, des de l’any 1990,
l’Ajuntament de Castellví ha estat fent tràmits amb
els propietaris actuals per a que el conjunt passi a
ser de propietat municipal i es pugui restaurar. El
projecte redactat és indicatiu dels possibles usos
posteriors: museu, centre d’activitats culturals, centre de promoció del turisme rural, etc. A l’any 1995
es van demanar els permisos necessaris per a poder
intervenir, per part de l’Ajuntament, al Castellot que
tenien com a objectiu que no caigués la torre de
guaita, la qual és el símbol del municipi. Aquestes
actuacions es van fer per part del programa d’Escoles Taller i Cases d’oficis.
Actualment veïns del municipi i diversos col·lectius
sensibilitzats amb la protecció del patrimoni local
estan iniciant un moviment per tal d’impulsar la
preservació del conjunt.
Per tot això, els diputats i la diputada sotasignants
presenten la següent

Proposició no de llei sobre l’ampliació
del centre d’ensenyament infantil i primari Josep Orriols i Roca, de Moià
(Bages)
Tram. 250-01691/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 24604 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Josep Huguet i Biosca, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Document / proposta: Proposició no de llei sobre el
CEIP Josep Orriols i Roca de Moià (Bages).
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
A la població de Moià (Bages) hi ha el CEIP Josep
Orriols i Roca i el centre concertat Escola Pia.
Aquest any, després de les preinscripcions pel
2001-2002, la majoria dels cursos han quedat plens
a l’Escola Pública. S’ha donat el cas de quatre famílies que portaven els seus fills de P5 a l’Escola Pia i
pel proper curs, en començar l’ensenyament obligatori, han demanat plaça a l’Escola Pública; se’ls ha
denegat per manca de places i des d’Ensenyament
se’ls ha adreçat novament a l’Escola Pia. Els pares
reclamen el seu dret a escollir l’ensenyament que
volen per als seus fills (públic).
Aquesta situació no és nova, és una repetició d’altres cursos. Des de fa anys hom demana una ampliació de l’escola pública (la majoria de cursos tenen
27 o 28 alumnes -inclòs P3-, es fa classe als passadissos - la sala de professors és alhora biblioteca,
aula d’informàtica, etc., no hi ha cap aula per tallers.....). A aquesta situació cal afegir el fet que la
població a Moià augmenta considerablement amb
nouvinguts, i puja també l’índex de natalitat.
3.10.25.
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Una solució transitòria fins que es pugui tirar endavant un projecte d’ampliació de l’escola, seria la
instal·lació de «cargoleres» pel proper curs i poder
desdoblar els cursos de primer (25 alumnes més els
4 no admesos) i el de sisè (29 alumnes), així com
poder fer grups de treball amb els cursos més plens
–s’ha de tenir en compte que durant el curs es produeixin noves demandes
de places per canvis de domicili.
Per altra banda, caldria empènyer aquest projecte
d’ampliació que ha d’anar acompanyat de l’escola
bressol pública/municipal. Actualment hi ha una
escola bressol a l’Escola Pia i una altra gestionada
per una associació de pares, la qual no compleix els
mínims i des d’inspecció s’informa que no es podrà
mantenir oberta -totes dues estan plenes i no poden
agafar més nens.
Per totes aquestes raons, es presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
A Prats de Lluçanès hi ha una Unitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca des d’on
s’ofereixen serveis a l’àmbit territorial del Lluçanès.
En aquesta comarca l’activitat agrícola i ramadera
és de gran importància, amb 291 explotacions agràries, 8.311 hectàrees declarades a la PAC, 1.900 vaques de llet, 3.288 vaques de carn, 7.502 vedells,
13.048 truges, 68.645 porcs d’engreix, 14.113 ovelles, 735 cabres i 3.613 conilles. Sense comptar-hi
els municipis de Sant Feliu Sasserra, Sta. M. de
Merlès, Sagàs, i Sant Bartomeu del Grau.
En aquests moments, el servei que ofereix aquesta
oficina no és ni complet ni eficient perquè, entre
d’altres, té les següents mancances:
– el servei veterinari només hi és un matí per setmana, de manera que els ramaders es veuen obligats
a desplaçar-se a l’oficina de Vic

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

– el servei informàtic és deficient perquè no disposa de les connexions necessàries

1. Ampliar de cara al curs 2001-2002, amb instal·lacions provisionals els espais útils del CEIP Josep
Orriols i Roca de Moià per tal de fer front a les insuficiències actuals i a les demandes de matriculació noves.

– els municipis del Lluçanès adscrits al Bages (com
ara, Sant Feliu Sasserra) o al Berguedà (com ara,
Santa Maria de Merlès i Sagàs), malgrat ser a pocs
quilòmetres de Prats de Lluçanès han d’anar a
Manresa i Berga, respectivament

2. Autoritzar el desdoblament de les aules necessàries del CEIP Josep Orriols i Roca de Moià per a
garantir el dret dels pares a escollir escola.

És per aquestes raons que presenta la següent

3. Redactar un projecte d’ampliació del CEIP Josep
Orriols i Roca de Moià i incorporar la seva execució a la llista de prioritats.
4. Iniciar les negociacions amb l’Ajuntament de
Moià (Bages) per tal de construir en el terme de dos
anys una llar d’infants que cobreixi totes les necessitats d’escolarització de l’etapa 0-3 anys.»
Palau del Parlament, 15 de maig de 2001
Josep Huguet i Biosca
Portaveu adjunt

Josep Bargalló Valls

Proposició no de llei sobre el manteniment i la millora de la Unitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de Prats de Lluçanès (Osona)
Tram. 250-01692/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 24605 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

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 Proposició no de llei.
3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

PROPOSICIÓ NO DE LLEI
1. El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a:
Mantenir la Unitat del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca de Prats de Lluçanès, donades
les característiques geogràfiques del territori i la
importància dels serveis que ofereix i pot oferir.
2. Millorar la Unitat del DARP de Prats de Lluçanès
amb els següents aspectes:
a. Incorporar un servei veterinari fix i estable (tota
la setmana, tot el dia).
b. dotar l’oficina dels serveis informàtics necessaris
pel seu correcte funcionament.
c. Oferir tots els serveis propis d’aquesta unitat als
pobles veïns que per les actuals divisions territorials i administratives pertanyen a altres comarques,
com ara, Sant Feliu Sasserra, Santa Maria de Merlès,
Gaià, Sagàs, La Quar, etc.
Palau del Parlament, 14 de maig de 2001
Bet Font i Montanyà
Diputada

Joan Boada i Masoliver
Portaveu
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en funció de les característiques dels programes fets
en desconnexió per la Vall d’Aran i actualment emesos en la freqüència de Catalunya Informació.
Proposició no de llei sobre la potenciació del centre territorial de Catalunya
Ràdio a la Vall d’Aran
Tram. 250-01693/06

Presentació: Sr. Francesc Xavier Boya i
Alós, juntament amb cinc altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 24675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Francesc Boya i Alòs, Joaquim Llena i Cortina, Marta Camps i Torrens, Ramon Vilalta i Oliva, Antoni
Siurana i Zaragoza, Joan Ferran i Serafini diputats
del Grup Socialista Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu en els articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten per a la seva
tramitació la següent proposició no de Llei.
La presència de l’aranès en el conjunt dels mitjans
de comunicació de l’Aran és clarament desproporcionada en favor de les llengües foranes. L’únic
esforç en aquest àmbit és el que fa la Corporació
Catalana de Radio i Televisió de Catalunya i, més
modestament l’emissora municipal de Les. Tanmateix, el balanç continua sent extraordinàriament
pobre i mancat de recursos per a abordar amb èxit
programacions competitives en el difícil mercat radiofònic i televisiu.
Per altra banda, la situació de l’ús social de l’aranès
cau de forma alarmant segons els últims estudis realitzats per la Universitat de Lleida, i ho fa,
especialment entre els joves.
Davant d’aquesta situació cal, al nostre entendre,
prendre una sèrie de mesures per tal de millorar la
situació de l’aranès en els mitjans de comunicació.
Mesures que podrien concretar-se en:
a) Impulsar i augmentar els programes en desconnexió ja siguin radiofònics o televisius a l’Aran.
b) Resituar les programacions de ràdio actuals en
les franges i cadenes de la Corporació que garanteixin la màxima audiència.
c) Incentivar les col·laboracions amb els organismes
locals que hagin posat en marxa projectes de ràdio
en aranès i que, per tant, participin en la difusió i ús
social de la llengua.
És per això que els diputats sotasignats presenten la
següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu de la Generalitat a:
1. Situar, d’acord amb els criteris dels professionals
de la ràdio pública, les emissions de Catalunya Informació a l’Aran a la cadena Catalunya Ràdio, tot i

2. Millorar els recursos i la capacitat de oferir programació del centre territorial de Catalunya Ràdio
a l’Aran, amb l’ampliació dels recursos tècnics i
humans, ja sigui amb personal fix, o amb la possibilitat de contractes per programa amb col·laboradors
que permetin ampliar la programació de ràdio en
aranès.
3. Impulsar, d’acord amb els professionals de la televisió pública a l’Aran i el Conselh Generau, una
política de doblatges televisius, així com l’ampliació de la desconnexió local en temps i continguts,
tot millorant la dotació de personal i mitjans actuals
en la delegació de TV3 a l’Aran.
4. Decretar per a l’any 2002, ajuts o convenis específics per a les emissores locals que emetin en aranès i que utilitzin aquesta llengua habitualment en
la seva programació.»
Palau del Parlament , 8 de maig de 2001
Francesc Boya i Alós, Joaquim Llena i Cortina, Marta Camps i Torrens, Ramon Vilalta i Oliva, Antoni
Siurana i Zaragoza, Joan Ferran i Serafini

Proposició no de llei sobre l’indult per
als joves condemnats o pendents de
judici per insubmissió al servei militar
Tram. 250-01694/06

Presentació: Sr. Juan Manuel Jaime
Ortea, juntament amb quatre altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes Ciutadans pel Canvi
Reg. 24676 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Juan Manuel Jaime i Ortea, Manuela De Madre i
Ortega, Joan Ferran i Serafini, Marina Geli i Fàbrega i Alexandre Masllorens i Escubós, diputats i diputades del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que disposen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per a la seva tramitació la següent Proposició no
de Llei.
Dins de l’acabament del Servei Militar obligatori i
l’acabament de la Prestació Social Substitutòria,
volem destacar que:
– Una de les situacions, encara no resolta, de la desaparició del Servei Militar obligatori, és la dels joves insubmissos.
– Encara la insubmissió és considerada delicte.
Aquesta situació ha creat inestabilitat laboral, social
i personal a més de 50.000 joves a tot l’Estat.
D’aquests 50.000, es calcula que 12.000 procedeixen de Catalunya. A més a més, encara es manté a
3.10.25.
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quatre joves a presó per aquest delicte. Creiem que
la desaparició del Servei Militar obligatori, ha de
comportar la despenalització de la insubmissió i
l’eliminació de qualsevol tipus d’inhabilitació social, que aquesta pena implica.
És per aquest motiu que es presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a:
– Exercir conjuntament amb el Parlament de
Catalunya, una petició d’indult davant el Govern de
l’Estat, per a tots els joves condemnats per aquest
delicte d’insubmissió.
– Demanar al Govern de l´Estat, més concretament
als Ministeris de Justícia i Interior, que davant la
Fiscalia General de l’Estat es retirin les sol·licituds
de condemna de tots els joves contra els quals s’estan mantenint o es troben pendents de judici com a
conseqüència d’haver-se declarat insubmissos.
– Demanar al Govern de l´Estat, més concretament
als Ministeris de Justicia i Interior, que anul·lin els
antecedens penals, que impliquen haver-se declarat
insumís, per a tots els joves afectats.
Palau del Parlament, 8 de maig de 2001
Juan Manuel Jaime i Ortea, Manuela De Madre i
Ortega, Joan Ferran i Serafini, Marina Geli i Fàbrega, Alexandre Masllorens i Escubós

Proposició no de llei sobre l’adopció
de mesures per a administrar gratuïtament la «píndola de l’endemà» en els
centres d’atenció primària, els centres de planificació familiar i els serveis d’urgències sanitàries
Tram. 250-01695/06

Presentació: Sra. Carme Figueras i
Siñol, juntament amb quatre altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes Ciutadans pel Canvi
Reg. 24677 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Carme Figueras i Siñol, Caterina Mieras i Barceló,
Marina Geli i Fàbregas, Carme Valls i Llobet i Juan
Manuel Jaime i Ortea, diputades i diputat del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent
ús d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten per a la seva
tramitació, la següent Proposició no de Llei.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els mètodes de control de la natalitat en la societat
moderna han experimentat una molt notable evolució en els darrers cinc decennis, a partir del moment
en que en els anys ’50 es van produir i generalitzar
3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

les primeres píndoles anticonceptives. Aquest fet va
significar una ruptura radical amb els mètodes tradicionals, i va representar per a milions de dones de
tot el mon un pas endavant en la conquesta de la llibertat personal, ja que va posar en les seves mans
un mitjà de control de l’embaràs del que mai havíem disposat, posant fi a la dependència que implicava que el que els anteriors sistemes anticonceptius depenguessin exclusivament de la voluntat o
de l’habilitat de les seves parelles.
A partir dels anys 80, però, l’aparició de la sida va
significar l’inici d’una nova etapa ja que, ara per
ara, l’ús del preservatiu es l’única garantia d’evitar
el contagi El fet que els preservatius siguin també
un sistema relativament segur d’evitar l’embaràs ha
afavorit una pèrdua de pes dels fàrmacs anticonceptius en les pautes de conducta de la població, i
ha introduït elements de confusió que cal corregir
diferenciant de manera clara els dos objectius que
la salut pública ens obliga a perseguir, evitar malalties de transmissió sexual i evitar embarassos no
desitjats.
Respecte als mètodes anticonceptius farmacològics,
cal recordar que les píndoles anticonceptives aparegudes a mitjans del segle passat van presentar l’inconvenient dels seus efectes secundaris, raó per la
qual les investigacions farmacèutiques van haver
d’orientar-se en el sentit de reduir i minimitzar els
riscs per a la salut de la dona ja que, com és generalment conegut, els fàrmacs anticonceptius consisteixen en hormones i molècules relacionades amb
aquestes, que en major o menor grau poden afectar
el funcionament general de l’organisme. Aquestes
investigacions han anat donant resultats positius, i
els fàrmacs anticonceptius actuals han aconseguit
reduir notablement els efectes secundaris i són molt
més sanitàriament segurs que els que s’administraven fa cinquanta anys.
En aquest sentit, la producció, autorització i comercialització de la desafortunadament anomenada
«píndola de l’endemà» o «píndola del dia desprès», no significa altra cosa que una positiva millora més d’un fàrmac anticonceptiu que ja existia
prèviament, i que s’ha receptat durant molts anys en
la sanitat pública. (S’utilitzaven fins ara altres anticonceptius a dosis altes com a píndola de l’endemà
encara que aquesta no era la seva indicació).
Una millora molt positiva per a la salut de les dones,
de la que no es pot privar a les ciutadanes d’aquest
país sense incórrer en una greu injustícia i en una
irresponsabilitat ètica i moral.
De la mateixa manera que ho seria el no tenir en
compte que l’aparició de nous fàrmacs proporcionen sovint, com en aquest cas, una oportunitat d’or
per aconseguir que la població assimili coneixements sanitaris bàsics que els poden ajudar a evitar
conductes perjudicials o perilloses. La poc encertada denominació de «píndola de l’endemà» pot enganyar la consciència de moltes dones i parelles, ja
que pot induir a oblidar la necessitat dels preservatius per evitar el risc del contagi de la SIDA i això té
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en aquest moments una importància capdal per la
salut de tots i totes les ciutadanes de Catalunya. (No
es tracta d’una interrupció de l’embaràs, sinó d’impedir els embaràs no desitjats. Aquests fàrmacs ara
comercialitzats, eviten que l’òvul i l’espermatozoide s’uneixin. Aquesta evidència científica està avalada per organismes internacionals, entre elles l’Organització Mundial de la Salut).
Cal doncs seguir posant a l’abast dels ciutadans i
ciutadanes una adequada i eficaç informació, i cal
seguir posant a l’abast de tothom els mitjans farmacològics que el benestar de la població exigeix.,
perquè resulta inadmissible pretendre que es tracti
d’un problema de segon ordre, quan les relacions
sexuals i tota la problemàtica que s’hi relaciona són
una qüestió que afecta globalment a tota la societat,
i, aprofitar la substitució d’un fàrmac per un altre
millor per reduir les prestacions de la sanitat pública és un fet absolutament inadmissible.
Per tot el que s’ha exposat, el grup parlamentari
Socialistes-Ciutadans pel Canvi considera necessari
i convenient que la píndola anticonceptiva anomenada «píndola de l’endemà» sigui lliurada a càrrec
de la Seguretat Social en els mateixos termes que es
feia fins ara amb el fàrmac que ha vingut a
substituir, i a través dels centres de planificació familiar, dels centres d’atenció primària i dels serveis
d’urgències sanitàries, per tal de garantir la correcta
informació de la pacient i l’administració d’aquest
fàrmac a aquelles dones que ho necessitin i per a les
que estigui indicat, proporcionant tota la informació
sobre els mitjans d’anticoncepció molt més adequats i els efectes secundaris de la «píndola de l’endemà».
Per tots aquests motius, les diputades i els diputats
sotasignants, formulen la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta al Departament de
Sanitat i Seguretat Social a prendre les mesures
oportunes per tal que l’anomenada «píndola de
l’endemà» sigui administrada gratuïtament en els
centres d’atenció primària de salut, centres de planificació familiar i serveis d’urgències sanitàries,
amb estricte control mèdic i proporcionant la informació mèdica adient sobre els efectes de la píndola
i sobre altres mitjans anticonceptius més adients.
Palau del Parlament, 16 de maig de 2001.
Carme Figueras i Siñol, Caterina Mieras i Barceló,
Marina Geli i Fàbrega, Carme Valls i Llobet, Juan
Manuel Jaime i Ortea

Proposició no de llei sobre la concessió de beques per a formació titulada
d’associacionisme i voluntariat, en el
marc del Pla nacional de joventut
Tram. 250-01696/06

Presentació: Sr. Juan Manuel Jaime
Ortea, juntament amb cinc altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 24678 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Juan Manuel Jaime i Ortea, Josep Ma. Rañé i
Blasco, Marc López i Plana, Josep M. Vallès i
Casadevall, Marta Camps i Torrens i Joan Ferran i
Serafini, diputats i diputada del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten per a la seva tramitació, la següent Proposició no de Llei.
Dins del marc del Pla Nacional de Joventut, presentat per la Secretaria General de Joventut, i fent referència al punt de participació democràtica, volem
destacar que:
El problema de la no participació dels joves al món
associatiu, és un greu retrocés per a la consolidació
de la participació ciutadana dintre de la construcció
de la societat catalana. La condició juvenil ha canviat radicalment, als últims anys, i els joves tenen
altres prioritats, molt diferents de les que hi havia fa
10 ó 15 anys.
La precarietat laboral, la dificultat a l’hora de
emancipar-se, i la falta de polítiques de joventut per
part del Govern, que donin solucions reals i ràpides
als problemes dels joves, fan que els joves no creguin en la participació dintre de la societat per millorar el futur i trobar noves vies de solucions alternatives a les conegudes.
Les polítiques laborals de les administracions públiques han de ser més innovadores, trobar noves formules de treballs, necessàries per als nostres dies.
Per això és important treballar en la possibilitat de
creació de nous llocs de treballs dintre del
voluntariat i l’associacionisme.
És per aquest motiu que es presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a:
1. Potenciar dintre del Pla Nacional de Joventut, la
concessió de beques, per a poder realitzar formació
titulada especifica sobre associacionisme i
voluntariat.
3.10.25.
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2. Dotar aquestes beques amb un import suficient,
perquè el jove només hagi d’assumir un cost màxim
del 50 % de les inscripcions als cursos formatius.

Davant d’aquesta situació de canvi s’ha iniciat un
procés de pèrdua de motivació del Cos Nacional de
Policia i de la Guàrdia Civil.

3. Crear un canal informatiu directament amb les
associacions, perquè puguin utilitzar al màxim
aquestes beques.»

Els poders públics, davant l’exigibilitat de garantir
la seguretat, ha d’organitzar un sistema de coordinació.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2001

És per tots aquests motius que es presenta la següent:

Juan Manuel Jaime i Ortea, Josep Ma. Rañé i
Blasco, Marc López i Planas, Josep Ma. Vallès i
Casadevall, Marta Camps i Torrens, Joan Ferran i
Serafini

Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un Pla de seguretat del Camp de
Tarragona
Tram. 250-01697/06

Presentació: Sr. Marc López i Plana, juntament amb cinc altres diputats del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi
Reg. 24679 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Marc López Plana, Montserrat Duch i Plana, Antoni
Siurana i Zaragoza, Núria Segú i Ferré, David Pérez
Ibañez, Martí Carnicer i Vidal, diputats del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent
ús d’allò que es preveu en els articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten per a la seva
tramitació la següent Proposició no de Llei.
L’edició 2000 de l’Enquesta de Seguretat Pública
ens assenyala el Camp de Tarragona com la regió on
hi ha un major índex de victimització de Catalunya,
amb un 17, 34%.
Les dades estadístiques ens confirmen doncs el temor de molts alcaldes de la regió que des de fa mesos demanen més seguretat i més dotacions
policials pels seus municipis i la seva regió.
El Govern de la Generalitat ha de fer front, de manera efectiva, als problemes de seguretat que angoixen la societat catalana. En el sistema de distribució
de competències que estableixen la Constitució espanyola i l’Estatut, Catalunya ha de partir d’un model de seguretat participat. Guiat pels principis de
subsidiarietat i proximitat.
Ens trobem, en aquests moments, davant d’un període de transició i substitució dels sistemes policials.
Després del desplegament de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra a les províncies de
Girona i Lleida i després de l’assumpció de les competències en matèria de trànsit i davant del desplegament a Barcelona i la seva àrea metropolitana, el
desplegament a la província de Tarragona s’ha posposat, després d’un canvi en el calendari inicial, a
l’any 2006.
3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:
Elaborar d’un Pla de Seguretat del Camp de
Tarragona, en el qual, a més del Departament d’Interior, hi participin els ajuntaments i la Sub – Delegació del Govern a Catalunya i que estableixi a través de conveni: a) La dotació de cada cos policial,
necessària per mantenir la seguretat al Camp de
Tarragona; b) Les funcions de cadascun dels cossos
policials i la fórmules de coordinació entre aquests;
c) Les polítiques de seguretat a desenvolupar tenint
en compte la realitat social, econòmica i cultural
del Camp de Tarragona.»
Palau del Parlament, 8 de maig de 2001
Marc López Plana, Antoni Siurana i Zaragoza,
Montse Duch i Plana, Núria Segú i Ferré, David
Pérez Ibáñez, Martí Carnicer i Vidal

Proposició no de llei sobre la redacció
d’un Pla director de les infraestructures del Pirineu
Tram. 250-01698/06

Presentació: Sr. Francesc Xavier Boya i
Alós, juntament amb sis altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 24680 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Francesc Boya i Alós, Joaquim Llena i Cortina, Marta Camps i Torrens, Ramon Vilalta i Oliva, Antoni
Siurana i Zaragoza, Oriol Nel·lo i Colom i Manel
Nadal i Farreras diputats del Grup parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es preveu en els articles 134 i 135 del Reglament de
la Cambra, presenten per a la seva tramitació la següent Proposició no de Llei.
El conjunt de les comarques del Pirineu, es consoliden com a espais amb valuosos patrimonis naturals,
orientats a ocupar, en el context català, una funció
molt idònia per a l’oci i el lleure i en conseqüència
un important sector turístic. Funció que reclama
també, una lògica en la forma d’abordar les comunicacions en totes les seves modalitats i dimensions,
especialment, si tenim en compte la presència de
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nous projectes sobre el territori català, com seran els
trens d’alta velocitat, i les noves comunicacions de
banda ampla, o més específicament, sobre el territori Pirinenc, la construcció d’un aeroport com el de
la Seu d’Urgell. Infraestructures que tindran una
gran capacitat d’influència sobre la mobilitat de les
persones i, especialment, sobre les dinàmiques dels
mercats turístics i econòmics.
Les comunicacions han sigut sempre un punt feble
del territori Pirinenc: Valls aïllades per comunicacions tortuoses, sense cap eix vertebrador, i per tant,
sense cap capacitat de crear mercats interns en comarques que, per altra banda, romanen massa allunyades de les àrees metropolitanes com per a gaudir
de la influència d’aquestes zones, tant en l’àmbit
econòmic, com en l’àmbit social o cultural.
La situació d’aquestes comarques, en la divisòria
de frontera amb la Unió Europea, i les estratègies
del conjunt de regions veïnes per afrontar, en termes
de comunicació, les grans obres de futur per a facilitar la permeabilització del Pirineu, o la construcció
de grans infraestructures energètiques, fan pensar
en la necessitat d’abordar, paral·lelament a la redacció del Pla Territorial Parcial de L’Alt Pirineu i de
l’Aran, un Pla director d’Infraestructures,
especialment, si tenim en compte que, en la qüestió
de les comunicacions, moltes de les competències
són de l’Administració de l’Estat i, per tant, les indicacions del Pla Territorial Parcial, poden tenir només un caràcter orientatiu.
Aquest Pla director de les infraestructures de l’Alt
Pirineu ha de tenir com a objectiu la necessària coordinació, del conjunt d’administracions que hi tenen competències, per tal d’abordar globalment la
planificació de totes aquelles comunicacions viàries, de ferrocarril o aeroportuàries, que afectin a la
regió del Pirineu i la seva correspondència amb les
comunicacions europees, així com, els compromisos
d’inversió, i traspassos de competències, que se’n
puguin derivar.
És per tot això que presentem la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a redactar un Pla Director de les Infrastructures del
Pirineu, que permeti la coordinació de les diferents
administracions estatals, autonòmiques i locals per
la planificació i coordinació de les infrastructures
viàries, de ferrocarril o aeroportuàries, especialment
aquelles que fan referència als grans eixos de comunicació amb Europa, i aquelles carreteres que
han de vertebrar el territori pirinenc, per a permetre
l’obertura de mercats interiors i noves dinàmiques
econòmiques.
El Pla Director haurà de preveure els traçats de les
noves carreteres, la millora de les actuals i la necessària interrelació de les diferents infraestructures,
viàries, aeroport, ferrocarril i les seves correspondències amb Europa, atenent els projectes ja realitzats o en vies d’execució de les regions del nostre
entorn. Així mateix el Pla orientarà sobre les noves

necessitats i modificacions en l’àmbit de la xarxa
bàsica de carreteres, per tal de preveure les noves
necessitats territorials.
El Pla preveurà també un calendari d’actuacions,
l’atribució de responsabilitats precises per al compliment dels compromisos institucionals que se’n
derivin d’aquest Pla.
Palau del Parlament, 24 d’abril de 2001
Francesc Boya i Alós, Joaquim Llena i Cortina, Marta Camps i Torrens, Ramon Vilalta i Oliva, Antoni
Siurana i Zaragoza, Oriol Nel·lo i Colom, Manel
Nadal i Farreras

Proposició no de llei sobre la difusió
de l’obra de Joan Sardà i Llobet i la
creació d’un fons arxivístic i bibliogràfic dedicat a aquest autor a Sant Quintí
de Mediona (Alt Penedès)
Tram. 250-01699/06

Presentació: Sr. Roberto Edgardo
Labandera Ganachipi, juntament amb
quatre altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 24681 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Roberto Labandera i Ganachipi, Fèlix Sogas i Mascaró, Francesc Boya i Alòs, Joan Surroca i Sens i
Josep Maria Carbonell i Abelló, diputats del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent
ús d’allò que preveuen els articles 134 i 135 del reglament del Parlament, presenten per a la seva tramitació la següent proposició no de llei sobre la difusió de l’obra d’en Joan Sardà i Llobet i la creació
d’un Fons Arxivístic i Bibliogràfic de l’autor a Sant
Quintí de Mediona.
Joan Sardà i Lloret fou una figura destacada en els
camps de la creació poètica, la traducció, la crítica
literària i el periodisme. Nat a Sant Quintí de
Mediona (Alt Penedès) l’any 1841 i mort a
Barcelona l’any 1898, la literatura i la cultura catalanes li deuen aportacions de la més gran importància. El poeta Maragall el va definir « un lluitador i
un sentimental..., sempre vibrant, sempre apassionat
amb la passió del dia», un personatge amb força per
a enfrontar-se a la carrinclona cultura oficial de la
Catalunya del moment. Entusiasta defensor de la
justícia, « d’una desenfrenada passió per la justícia» diria Maragall, va ser un gran literat i un gran
advocat.
Sardà i Lloret va tenir també una influència decisiva en l’evolució de la cultura catalana de finals del
segle XXI, embrió i fonament del periodisme i la literatura contemporanis del nostre país. Si en la literatura, el seu reconeixement va anar de la mà d’en
Joan Maragall, el reconeixement en el món del pe3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS
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riodisme li va fer en Gaziel (Agustí Calvet) director
que fou de La Vanguardia, qui va dir «el motor de la
transformació de La Vanguardia, la peça essencial,
va ser Joan Sardà...»
Els organismes oficials i les institucions catalanes
han dedicat, fins ara, una escassa atenció a la recuperació i a la difusió de l’obra i de la figura
d’aquest penedesenc il·lustre, malgrat el reconeixement que li és atorgat de forma indiscutida pels experts en història de la literatura i del periodisme catalans.
És per això que els diputats sotasignants presenten
la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
1. Promoure i difondre el coneixement de l’obra i
de la figura d’en Joan Sardà i Lloret arreu de
Catalunya.
2. Col·laborar, amb l’Ajuntament de Sant Quintí de
Mediona, en la creació del Fons Arxivístic i Bibliogràfic dedicat a la vida i a l’obra de l’autor, Joan
Sardà i Lloret, en la seu de la biblioteca local
quintinenca.
Palau del Parlament, 8 de maig del 2001
Roberto Labandera i Ganachipi, Fèlix Sogas i Mascaró, Francesc Boya i Alòs, Joan Surroca i Sens,
Josep Maria Carbonell i Abelló

Proposició no de llei sobre el compliment dels compromisos de l’empresa
Menta de cablejar Catalunya
Tram. 250-01700/06

Presentació: Sr. Miquel Barceló i Roca,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 24682 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Miquel Barceló i Roca, Teresa Serra i Majem, Pilar
Diaz i Romero, Manuel Bustos i Garrido i Roberto
Labandera i Ganachipi, diputats i diputades del
Grup Socialistes – Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per a la seva tramitació la següent Proposició no de Llei
El Centre de Telecomunicacions de la Generalitat es
creà per Llei 15/1993, de 28 de desembre, com un
organisme autònom que prestava serveis de telecomunicacions, mitjançant una xarxa que donava senyal de televisió, serveis de telefonia mòbil relacionats amb la seguretat ciutadana i serveis de veu pels
propis departaments i serveis de la Generalitat. La
Generalitat va adjudicar, mitjançant concurs, la xar3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

xa dels serveis de veu a l’empresa Uni2, mantenint
un 25% de participació en la nova societat que actua amb el nom d’Alpi.
La venda a Uni2, comportava dos tipus de condicions: el compromís del Centre de Telecomunicacions amb Localret, d’arribar a totes les capitals de
comarca en el termini de dos anys (2001) i la condició continguda en el propi concurs d’arribar el
2001 a equipaments públics de la Generalitat, fonamentalment centres d’ensenyament secundari i hospitals. L’acompliment d’aquestes condicions representaria que durant l’any 2001, els serveis de banda
ampla podrien arribar a més de cent municipis de
Catalunya.
Durant les darreres setmanes als mitjans de comunicació s’ha fet ressò de la modificació del contracte
signat pel Govern amb Alpi, per la qual cosa la referida empresa quedaria lliberada de l’acompliment dels compromisos anteriors. Atesos els greus
perjudicis que la nova situació planteja per a la major part de les comarques de Catalunya, es considera
necessari procedir amb la màxima urgència a obrir
un nou concurs que garanteixi l’accés a serveis de
banda ampla per part dels municipis afectats, així
com la necessària competència entre operadors.
Per tots aquests motius es presenta la següent :
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya, insta el Consell Executiu a:
1. Preparar, en el termini més breu possible un concurs obert a tots els operadors de telecomunicacions, que asseguri l’accés a la xarxa de cable de fibra òptica durant l’any 2001 a totes les capitals de
comarca de Catalunya, i als equipaments públics de
la Generalitat, fonamentalment hospitals comarcals
i centres d’ensenyament secundari.
2. El concurs anterior haurà de fer possible la competència entre xarxes de Telecomunicacions a
Catalunya, com un element fonamental del model
de liberalització del sector.
Palau del Parlament, 24 d’abril de 2001
Miquel Barceló i Roca, Teresa Serra i Majem, Pilar
Diaz i Romero, Manuel Bustos i Garrido, Roberto
Labandera i Ganachipi

Núm. 187

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

28 de maig de 2001
75

Proposició no de llei sobre la preparació d’un concurs que asseguri l’accés
de totes les capitals de comarca catalanes a la xarxa de cable de fibra òptica durant el 2001
Tram. 250-01701/06

Presentació: Sr. Miquel Barceló i Roca,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 24683 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Miquel Barceló i Roca, Teresa Serra i Majem, Pilar
Diaz i Romero, Manuel Bustos i Garrido i Roberto
Labandera i Ganachipi, diputats i diputades del
Grup Socialistes – Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per a la seva tramitació la següent Proposició no de Llei.
Cable i Televisió de Catalunya és l’empresa que
l’any 1997 va rebre l’adjudicació dels concursos de
les tres demarcacions catalanes. Amb aquesta concessió, la referida empresa, que actua amb la marca
comercial de Menta, tenia l’obligació d’estendre la
seva xarxa a tot el territori català, en uns terminis
determinats, en funció de la població dels diferents
municipis. Segons aquest calendari es començava
per les ciutats més grans fins arribar a les de menys
de 5000 habitants a partir de 2007.
La concessió de Menta es basa en la Llei del Cable.
Quan posteriorment la Llei de les Telecomunicacions regulava la liberalització del sector, les empreses van començar a rebre llicències de la CMT per
actuar en diferents camps. D’aquesta manera moltes
empreses van ser autoritzades a fer xarxa i a donar
serveis sense les obligacions que tenien les anteriors concessions. Aquesta situació posa en risc
l’acompliment del calendari previst i el mateix accés al cable per part de moltes de les comarques catalanes, accentuant els riscos de marginació
d’aquests territoris.
Per tots aquests motius es presenta la següent :
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya, insta el Consell Executiu a:
1. Reclamar el compliment dels compromisos de
cablejar Catalunya per part de l’empresa Menta.
2. Negociar amb l’esmentada empresa l’acceleració
del calendari previst de manera que s’avanci al
2004 l’inici del cablejat dels municipis de menys de
5000 habitants, i es completi durant el 2005.
Palau del Parlament, 24 d’abril de 2001
Miquel Barceló i Roca, Teresa Serra i Majem, Pilar
Diaz i Romero, Manuel Bustos i Garrido, Roberto
Labandera i Ganachipi

Proposició no de llei sobre el compliment dels compromisos de les operadores de cablejar Catalunya i l’elaboració d’un estudi urgent relatiu a la situació de cada municipi respecte al
cable i la inversió pública i privada
que cal
Tram. 250-01702/06

Presentació: Sr. Miquel Barceló i Roca,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
24684 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Miquel Barceló i Roca, Teresa Serra i Majem, Pilar
Diaz i Romero, Manuel Bustos i Garrido i Roberto
Labandera i Ganachipi, diputats i diputades del
Grup Socialistes – Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per a la seva tramitació la següent Proposició no de Llei.
Cable i Televisió de Catalunya és l’empresa que
l’any 1997 va rebre l’adjudicació dels concursos de
les tres demarcacions catalanes. Amb aquesta concessió, la referida empresa, que actua amb la marca
comercial de Menta, tenia l’obligació d’estendre la
seva xarxa a tot el territori català, en uns terminis
determinats, en funció de la població dels diferents
municipis. Segons aquest calendari es començava
per les ciutats més grans fins arribar a les de menys
de 5000 habitants a partir de 2007.
El Centre de Telecomunicacions de la Generalitat es
creà per Llei 15/1993, de 28 de desembre, com un
organisme autònom que prestava serveis de telecomunicacions, mitjançant una xarxa que donava senyal de televisió, serveis de telefonia mòbil relacionats amb la seguretat ciutadana i serveis de veu pels
propis departaments i serveis de la Generalitat. La
Generalitat va adjudicar, mitjançant concurs, la xarxa dels serveis de veu a l’empresa Uni2, mantenint
un 25% de participació en la nova societat que actua amb el nom d’Alpi.
La venda a Uni2, comportava dos tipus de condicions: el compromís del Centre de Telecomunicacions amb Localret, d’arribar a totes les capitals de
comarca en el termini de dos anys (2001) i la condició continguda en el propi concurs d’arribar el
2001 a equipaments públics de la Generalitat, fonamentalment centres d’ensenyament secundari i hospitals. L’acompliment d’aquestes condicions representaria que durant l’any 2001, els serveis de banda
ampla podrien arribar a més de cent municipis de
Catalunya.
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La concessió de Menta es basa en la Llei del Cable.
Quan posteriorment la Llei de les Telecomunicacions regulava la liberalització del sector, les empreses van començar a rebre llicències de la CMT per
actuar en diferents camps. D’aquesta manera moltes
empreses van ser autoritzades a fer xarxa i a donar
serveis sense les obligacions que tenien les anteriors concessions. Aquesta situació posa en risc
l’acompliment del calendari previst i el mateix accés al cable per part de moltes de les comarques catalanes, accentuant els riscos de marginació
d’aquests territoris
Per altra banda, durant les darreres setmanes els
mitjans de comunicació s’han fet ressò de la modificació del contracte signat pel Govern amb Alpi,
per la qual cosa la referida empresa quedaria
lliberada de l’acompliment dels compromisos anteriors.

Proposició no de llei sobre el manteniment de les nomenclatures nova i antiga de les carreteres catalanes durant un període de dos anys i l’adequació del quilometratge de la senyalització vertical
Tram. 250-01703/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 24700 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

Per tots aquests motius es presenta la següent :

A LA MESA DEL PARLAMENT

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt, i M. Dolors
Montserrat i Culleré, 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, presenta
la següent Proposició no de llei.

El Parlament de Catalunya, insta el Consell Executiu a:
1. Reclamar el compliment dels compromisos de
cablejar Catalunya per part dels operadors, de manera especial per part de Menta i de Telefónica Cable.
2. Amb independència de les responsabilitats que es
podessin derivar de la reclamació anterior, realitzar
amb la màxima urgència un estudi, en col·laboració
amb Localret sobre la situació de cada municipi en
relació al cable, les perspectives d’inversió privada
i la valoració de la inversió pública necessària per
arribar a tots els municipis de Catalunya no més tard
del 2005.
3. Negociar ,amb els diferents operadors de telecomunicacions, un projecte d’extensió de la xarxa a
municipis que l’estudi anterior indiqui que no tindrien accés al cable, dotant els pressupostos 2002 i
2003 de la Generalitat de les partides necessàries
per assolir l’objectiu anterior.
Palau del Parlament, 24 d’abril de 2001
Miquel Barceló i Roca, Teresa Serra i Majem, Pilar
Diaz i Romero, Manuel Bustos i Garrido, Roberto
Labandera i Ganachipi

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La nova codificació de les carreteres catalanes impulsada unilateralment pel govern de la Generalitat
s’ha guanyat les crítiques unànimes dels ciutadans i
ciutadanes de Catalunya, tenint en compte que la
seva implantació s’ha fet sense consens social i sense un període raonable d’adaptació.
Especialistes en seguretat viària asseguren que el
nou mapa és excessivament confús i pot portar, fins
i tot, a incrementar els accidents de trànsit com a
conseqüència de les distraccions que pot suposar
buscar una carretera que no apareix en la senyalització vertical.
Per la qual cosa es presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
1. Amb l’objectiu de facilitar l’adaptació i la
familiarització dels usuaris amb la nova nomenclatura de les carreteres catalanes, el Parlament de
Catalunya insta el Consell Executiu a recuperar
l’antiga nomenclatura i a mantenir-la durant els propers dos anys, juntament amb la nova senyalització.
2. El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a revisar el quilometratge de la senyalització
vertical de les carreters catalanes per tal d’adequarlo a la nova nomenclatura.
Palau del Parlament, 16 de maig de 2001
Daniel Sirera i Bellés, M. Dolors Montserrat i
Culleré, Josep M. Fabregat i Vidal
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Proposició no de llei sobre el foment
de l’ús del català a Europa
Tram. 250-01704/06

Proposició no de llei sobre l’adopció
de mesures per a garantir la gratuïtat
de l’ensenyament bàsic, especialment
pel que fa als llibres de text i al material curricular
Tram. 250-01705/06

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, juntament amb dos altres diputats del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
24701 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
22.05.2001

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 24718 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Joan Ridao i Martín, Francesc Ferrer i
Gironès, Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya.
Document / proposta: Proposició no de llei per a
potenciar l’ús del català a Europa.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Davant la degradació patida per la llengua catalana
en no ser inclosa en l’Any Europeu de les Llengües, tot i comptar amb un nombre de parlants superior al de moltes llengües si tingudes en compte, es
fa precís aconseguir definitivament que el català
sigui una llengua respectada i reconeguda en l’àmbit de la Unió Europea, alhora que s’evidencia la
incongruència que es produeix al relegar el català a
ser una llengua de segona categoria quan compta
amb un nombre de parlants molt superior a determinades llengües considerades oficials en el si de la
UE.
És per tot l’exposat que es presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a dirigir-se als organismes pertinents de
la Unió Europea per tal d’assegurar-se de:
1. Que el català pugui tingui accés en peu d’igualtat
a tots els programes de la Unió Europea referents a
temes lingüístics.
2. Que tots els documents que facin referència a actuacions de la Unió Europea que afectin directament a Catalunya estiguin redactats també en català.»
Palau del Parlament, 14 de maig de 2001
Joan Ridao i Martín, Francesc Ferrer i Gironès,
Josep Bargalló Valls, portaveu adjunt

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 Proposició no de Llei.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que la Constitució Espanyola de 1978, en el
seu article 27-4, estableix literalment «L’ensenyament bàsic és obligatori i gratuït», i la Llei Orgànica d‘Ordenació General del Sistema Educatiu
(LOGSE) en el seu article 5 disposa que «l’educació primària i l’educació secundària obligatòria
constitueixen l’ensenyament bàsic.»
Atès que l’article 15 de l’Estatut d’Autonomia diu
que «És de competència plena de la Generalitat la
regulació i administració de l’ensenyament en tota
la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, en l’àmbit de les seves competències, sens
perjudici d’allò que disposen l’article 27 de la
Constitució i Lleis Orgàniques que, conforme a
l’apartat primer de l’article 81 d’aquella, el desenvolupin, de les facultats que atribueix a l’Estat el
número 30 de l’apartat 1 de l’article 149 de la
Constitució, i de l’alta inspecció necessària per al
seu compliment i garantia.»
Atès, però, que si bé l’accés és gratuït en l’escola
pública, no ho són els llibres de text i d’altre material didàctic o pedagògic, i que, això, crea diferències en les possibilitats de ple accés a la cultura, generant greus dificultats per a les famílies amb menys
possibilitats econòmiques. En aquest moment es
calcula que la despesa mitja per curs i alumnes és
de 20.000 pessetes a la primària i 25.000 pessetes a
la secundària. Amb motiu de l’inici de curs escolar
les associacions de pares i mares exigeixen la gratuïtat dels llibres de text i denuncies el seu progressiu
encariment.
Atès que els llibres de text són, en el sistema educatiu un material imprescindible, els pares i les mares
no tenen opció a escollir, són els centres els que seleccionen els llibres a comprar i les editorials les
que fixen el preu de venda.
Atès que en els darrers anys s’han dut a terme diferents campanyes a favor de la gratuïtat dels llibres
de text. En aquest sentit cal destacar la iniciativa
3.10.25.
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legislativa popular a favor d’una llei de finançament de l’ensenyament, impulsada per CCOO; la
iniciativa legislativa popular impulsada per CEAPA
(Confederación Española de Padres y Madres de
Alumnos), les dues van ser un èxit. Al Congrés dels
Diputats es va crear una subcomissió per tractar
aquesta qüestió.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds, presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI

rència (ordinadors, atlas, diccionaris, llibres de lectura,…) que és inaccessible amb caràcter general a
les famílies.
10. Les administracions públiques col·laboraran en
la implantació, gestió i finançament amb estricte
respecte de les seves competències i en exercici de
llur responsabilitat. Els poders públics duran a terme aquesta tasca amb respecte a l’autonomia dels
centres i a la llibertat de càtedra i d’edició.
Palau del Parlament, 16 de maig de 2001
Joan Boada i Masoliver
Portaveu

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a:
1. Impulsar i estendre el principi de gratuïtat de
l’ensenyament bàsic (educació primària i Secundària Obligatòria), arribant als llibres de text i al material curricular, ja que són imprescindibles per a
l’exercici del dret constitucional a l’educació.
2. L’extensió i efectivitat del principi de gratuïtat en
l’educació bàsica seran graduals durant tres cursos
acadèmics a partir del 2001-2002, a raó d’un cicle
de primària i un de secundària per curs.
3. Mantenir, transitòriament durant aquests tres cursos d’aplicació gradual, l’actual partida pressupostària d’ajuts individuals per l’alumnat amb més necessitats dels nivells als que no hagi arribat la gratuïtat.
4. Cada any la Llei de Pressupostos de la Generalitat establirà en concepte de llibres de text i material
curricular una quantia anual per alumne per cadascuna de les dues etapes educatives (primària i secundària obligatòria), així com les partides pressupostàries suficients per finançar la dotació corresponent.
5. Proposar al Govern de l’Estat, en les transferències pressupostàries anuals, els crèdits suficients per
dotar de llibres de text i material escolar l’alumnat
dels centres d’ensenyament bàsic de Catalunya.
6. Les administracions educatives transferiran als
centres docents sostinguts amb fons públics la
quantitat corresponent segons el nombre d’alumnes
escolaritzats.
7. L’assignació econòmica tindrà caràcter finalista i
s’haurà de justificar documentalment segons la reglamentació adequada.
8. Els centres docents, en exercici de llur autonomia,
però promovent la sostenibilitat, la socialització del
material i la reutilització dels recursos, determinaran el procediment d’ús i préstec anual a l’alumnat,
procedint anualment a una reposició parcial de textos i material atenent als desperfectes i pèrdues habituals deguts a l’ús, invertint la resta en materials
curriculars de caràcter general.
9. Crear un fons específic per a la dotació d’un programa de biblioteca-mediateca d’aula i de centre.
Aquestes biblioteques-mediateques que podrien ser
obertes, a la comunitat mitjançant convenis amb els
ajuntaments, estaran dotades dels recursos humans
adequats i de tot el material de consulta i de refe3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

Proposició no de llei sobre el desenvolupament dels criteris que regulen
les exportacions de material de defensa de la Unió Europea, en el marc del
Codi de conducta de la Unió Europea
Tram. 250-01706/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 24719 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
El grup parlamentari d’Iniciativa per CatalunyaVerds, d’acord amb allò que es preveu als articles
134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenta la
següent Proposició no de llei.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Ple del Congrés dels Diputats va aprovar en la
sessió celebrada el 18 de març de 1997 una Proposició no de llei en la qual s’instava el Govern a desenvolupar els criteris que regulen les exportacions
de material de defensa a la Unió Europea, i a divulgar amb periodicitat semestral les dades essencials
de les esmentades exportacions.
Tant a l’Estat espanyol, com a altres països de la
Unió Europea, s’han realitzat progressos en la divulgació pública de les dades essencials de les
transferències de material de defensa, ja que
aquests increments de transparència informativa
constitueixen una mesura de confiança que permet
un control comunitari més accentuat sobre aquesta
activitat.
El 17 de desembre de 1998, el Consell de la Unió
Europea va aprovar una Acció Comuna per combatre l’acumulació desestabilitzadora i la proliferació
d’armes lleugeres i de petit calibre, en la qual, entre
d’altres aspectes, sol·licita la creació de mesures que
inspirin confiança. Entre aquestes s’hi inclouen les
destinades a fomentar l’increment de la transparència i obertura i l’assistència apropiada als països
que sol·liciten ajut per controlar o suprimir els excedents d’armes de petit calibre en els seus territoris.
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La decisió del Consell de Ministres d’Afers Exteriors de la Unió Europea de fer públic l’Informe Consolidat sobre les exportacions d’armes dels 15 estats membres l’any 1998, l’11 d’octubre de 1999,
en virtut del Codi de Conducta aprovat el 8 de junt
de 1998, ha resultat molt satisfactòria.

– Incloent-hi el material per torturar i aplicar la pena
de mort.

A més a més, el Parlament Europeu va a provar, el 7
d’octubre de 1999, una resolució sobre la primera
revisió del Codi de Consulta de la Unió Europea
sobre transferències d’armes, en la qual, entre d’altres coses, es demana que el Parlament Europeu debati l’Informe Consolidat, que els estats membres
facin públics els informes nacionals i que siguin
debatuts als parlaments estatals. En aquest sentit,
planteja l’adopció urgent, per part del Consell,
d’una llista comuna de control de materials i serveis
militars, de seguretat i policials que inclogui els
productes i serveis prohibits.

– Millorant els mecanismes de control sobre els
agents intermediaris.

Per la seva part, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar, el 13 de setembre de 2000,
una Declaració i un programa d’acció per a una
Cultura de la Pau, en la qual s’especifiquen mesures
per eliminar la producció i el tràfic il·lícit d’armes
lleugeres.
El Consell de Seguretat de les Nacions Unides ha fet
nombroses crides per reforçar els mecanismes de
control sobre les vendes d’armes lleugeres i munició, entre elles, un realitzada pel Secretari General
de l’ONU, el 24 de setembre de 2000, per tal que no
s’exportin armes als països en conflicte.
Per la seva part la Cambra de Representants i Senadors dels EUA està debatent la introducció d’un
Codi de Conducta sobre les exportacions d’armes, i
prenent nota de la proposta d’un Codi de Internacional de Conducta sobre les exportacions d’armes
presentat l’any 1997 per diversos guardonats amb el
premi Nobel de la Pau.

– Restringint les exportacions als països que no declaren al Registre d’Armes Convencionals de Nacions Unides.

– Creant un registre sobre els mateixos.
– Establint controls sobre la producció sota llicència i mecanismes efectius de control d’ús final de
les transferències, i mitjançant la inclusió en l’Informe Consolidat dels productes exportats, quantitat, import i destinataris.
– Garantint que l’esmentat informe es faci públic
tots els anys.
– Promovent l’extensió del Codi a tots els països de
l’OSCE.
4. Participar activament als diferents fòrums internacionals que tracten el problema de la proliferació
i control de les armes lleugeres, i promoure activitats interparlamentàries sobre aquest tema,
especialment amb països d’Amèrica Llatina.
5. Promoure la recompra i destrucció d’armes lleugeres a països o zones concretes, donant suport
econòmic als governs interessats i a les organitzacions no governamentals o organismes internacionals
que impulsen iniciatives d’aquesta mena,
especialment a través de l’Ajut Oficial al Desenvolupament.
Palau del Parlament, 16 de maig de 2001
Joan Boada i Masoliver
Portaveu

Per tots aquests motius, presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a dur a terme les negociacions necessàries amb el
Govern de l’Estat per tal que:
1. Continuï el procés d’increment dels nivells de
transparència en les exportacions de material de
defensa, de seguretat i policial, a través de la difusió
semestral dels productes exportats a cada país, i
l’aplicació estricta del Codi de Conducta de la Unió
Europea aprovat el 1998, el qual impedeix autoritzar exportacions quan no es compleixen determinats criteris assenyalats al Codi.
2. Promoure, en l’àmbit de la Unió Europea, una
millora i reforma de l’esmentat Codi de Conducta,
amb l’objectiu d’augmentar les seves capacitats
generals de control sobre les transferències de material de defensa, de seguretat i policial.
3. Impulsar l’ampliació dels productes que ha de
tracta l’esmentat Codi, seguint la definició establerta per les Nacions Unides, l’any 1997:

Proposició no de llei sobre l’adopció
de mesures per a donar audiència als
ajuntaments afectats per la inclusió
del terme municipal al qual pertanyen
en la Xarxa Natura 2000
Tram. 250-01707/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 24722 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Alberto Fernández Díaz, president del Grup Popular al Parlament de Cataluya, Maria Dolors Nadal i
Aymerich, Maria Dolors Montserrat i Culleré, Josep
Maria Fàbregat i Vidal, Rafael Luna i Vivas, diputades i diputats del Grup Popular, d’acord amb allò
que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament
de la Cambra, presenten la següent Proposició no de
llei
3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que existeix la voluntat d’incloure una part
important del territori que integra la comarca del
Pallars Sobirà en l’anomenada «Xarxa Natura
2000» de la Unió Europea, i que en aquest procediment d’inclusió l’Administració de la Generalitat
per efectuar la seva proposta global no ha donat
audiència als Ajuntaments afectats per l’esmentada
decisió, ni se’ls ha informat de forma minuciosa de
les implicacions i de les conseqüències que això
suposa per als seus interessos i els dels seus veïns.
Per la qual cosa, el Grup Popular presenta la següent

Per tot això, es presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les
gestions necessàries per tal de corregir el protal
viasalus.com per tal que es garanteixi que l’accés a
l’anomenat portal sigui en llengua catalana, que tots
els continguts siguin també en llengua catalana, i al
mateix temps es conservi la versió castellana del
portal, com a segona opció.»
Palau del Parlament, 16 de maig de 2001
Ernest Benach i Pascual

PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a que, de conformitat amb la legislació vigent sobre
el procediment administratiu, adopti les mesures
necessàries per tal de donar audiència als Ajuntaments el terme municipal dels quals es veu afectat
per la inclusió en la «Xarxa Natura 2000», així com
que es faciliti de forma completa i detallada la informació necessària sobre les implicacions que aquesta decisió tindrà per als seus interessos.
Palau del Parlament, 16 de maig de 2001
Alberto Fernández Díaz, Maria Dolors Nadal i
Aymerich, Maria Dolors Montserrat i Culleré, Josep
Maria Fàbregat i Vidal, Rafael Luna i Vivas

Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la construcció d’un monument en memòria
de totes les vícitimes d’actes terroristes
Tram. 250-01709/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 24742 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Proposició no de llei sobre l’actuació
de gestions per a garantir que l’accés
principal al portal «viasalus.com» sigui en llengua catalana i que igualment siguin en català tots els seus
continguts
Tram. 250-01708/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 24731 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Ernest Benach i Pascual, Josep Bargalló Valls, portaveu adjunt, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Document/ proposta: Proposició no de llei
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Generalitat de Catalunya conjuntament amb
d’altres organismes públics i empreses privades ha
promogut el portal viasalus.com, nova plataforma
digital.
Aquest portal té l’entrada principal en llengua
casellana i hi té un accés a la versió catalana. Però
aquesta versió només presenta una petita part dels
seus continguts en català.
3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

Alberto Fernández Díaz, president del Grup Popular al Parlament de Catalunya, M. Dolors Nadal i
Aymerich, M. Dolors Montserrat i Culleré, M. Àngels Esteller i Ruedas, Carina Mejías Sánchez,
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, Francesc Vendrell
i Bayona, Ricard Fernández Deu, Daniel Sirera i
Bellés, Josep Curto i Casadá, Rafael Luna i Vivas,
Josep Maria Fabregat i Vidal, diputades i diputats
del Grup Popular, d’acord amb allò que preveuen
els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra,
presenten la següent Proposició no de llei
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Catalunya és la tercera comunitat autònoma amb
major nombre de víctimes per actes terroristes.
Totes les ciutats que han sofert actes terroristes han
manifestat el seu suport envers la memòria de les
víctimes erigint monuments per tal de compartir la
necessitat moral dels seus familiars.
La societat catalana representa un model exemplar
de defensa dels drets i llibertats fonamentals dels
ciutadans i ha donat sempre mostres constants de
sensibilització amb les problemàtiques socials i polítiques del moment. Per tal de demostrar el nostre
apropament a la realitat quotidiana hem de donar
suport a amics i familiars en el seu patiment i de record i reconeixement.

Núm. 187

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

28 de maig de 2001
81

PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a promoure les accions necessàries per tal d’erigir
un monument en memòria de totes les víctimes
d’actes terroristes.
Palau del Parlament, 17 de maig de 2001
Alberto Fernández Díaz, M. Dolors Nadal i
Aymerich, M. Dolors Montserrat i Culleré, M. Àngels Esteller i Ruedas, Carina Mejías Sánchez,
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, Francesc Vendrell
i Bayona, Ricard Fernández Deu, Daniel Sirera i
Bellés, Josep Curto i Casadá, Rafael Luna i Vivas,
Josep Maria Fabregat i Vidal

Proposició no de llei sobre l’establiment d’un nou marc legislatiu per al
foment i la protecció de la cultura popular i tradicional
Tram. 250-01710/06

Presentació: Sr. Francesc Xavier Boya i
Alós, juntament amb cinc altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 24798 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Francesc Boya i Alòs, Josep Ma. Carbonell i Abelló,
Montserrat Duch i Plana, Joan Surroca i Sens, Martí
Sans i Peirutó, Bernardo Fernández i Martínez, diputats del Grup Socialista Ciutadans pel Canvi, fent
ús d’allò que es preveu en els articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten per la seva tramitació la següent proposició no de Llei.
La cultura popular i tradicional de Catalunya s’enfronta avui a nous reptes com a conseqüència dels
moviments migratoris, i de la presència de noves
manifestacions culturals, algunes recents, i altres,
fruit de la incorporació a la nostra societat de col·lectius vinguts fa varies dècades des de diverses
comunitats de l’Estat espanyol, i que ja formen part
del teixit social i cultural de Catalunya.
En aquest context, la Generalitat de Catalunya ha
llançat una nova campanya publicitària amb voluntat integradora, en la qual, recorda als catalans que:
«som més de sis milions», en al·lusió clara a les persones vingudes d’arreu del món a Catalunya. Un
missatge però, que al nostre entendre, no pot quedar
només en una frase afortunada, sinó que ens ha de
portar a revisar les bases d’aquesta integració i de
la construcció i consolidació d’una societat
cohesionada. La cultura és una de les eines fonamentals per aconseguir una bona integració social
dels nouvinguts, i al nostre entendre, l’aplicació
d’aquest principi s’ha de fer des del ben entès que:
La cultura no pot partir només de la tolerància,
sinó del reconeixement de l’altre.

És des d’aquesta convicció que, Catalunya ha
d’afrontar els nous reptes que planteja la immigració i fer-ho amb un marc social i jurídic que faci de
les cultures que conviuen en el nostre territori, eines
de convivència. Perquè altrament, la construcció
d’un país en termes de multiculturalitat, és a dir,
com a concepte de compartiments estancs o radicalment o potencialment enfrontats, no conduirà al
model de societat desitjada que volem la majoria
dels catalans.
La cultura popular és la manifestació cultural més
immediata i catalitzadora de les expressions de la
societat i del seu pluralisme. Per tant, és en aquest
àmbit on caldria fer la primera reflexió i modificar
aquells criteris que no responen a la realitat actual
de la societat catalana.
L’anàlisi de la Llei del 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i
de l’associacionisme, posa de manifest les importants contradiccions dels conceptes que sustenta
aquesta llei. Al nostre entendre, aquests àmbits haurien d’estar clarament diferenciats, es a dir : el de la
cultura popular i/o cultura tradicional, i un altre, el
de l’associacionisme.
Uns àmbits que, malgrat tenir el terme cultura com a
denominador comú, responen a concepcions i temes diferents. Per al nostre grup, la cultura tradicional, afecta a unes manifestacions culturals molt
concretes i circumscrites a referències culturals,
estrictament catalanes, enteses en el sentit més etnogràfic de la paraula. El concepte «popular», però,
ha d’aplicar-se a aquelles manifestacions que, també sorgides de ciutadans catalans, són expressions
de la nostra societat malgrat no tinguin un arrelament de segles. En els paràmetres d’aquesta llei,
aquestes expressions no queden incloses en cap
dels conceptes, i per tant, excloses del marc en el
qual aquest Parlament va regular i orientar l’activitat cultural popular i tradicional del país.
Això, per altra banda, ha provocat que moltes de les
expressions de cultura popular del país siguin ateses des del Departament de Benestar social, i per
tant, conceptualment enteses com a una assistència
social, fet que implica, el «no reconeixement de la
seva existència com a expressió cultural».
Aquesta llei, hauria de ser reformada en uns termes
que permetessin acotar aquests conceptes de cultura
popular i cultura tradicional, tot excloent-hi, allò
que s’ha d’entendre com a associacionisme, i que
forma part d’una activitat cívica que, tot i estan present de manera freqüent en l’activitat cultural, esportiva i de lleure a Catalunya ha de tenir, com de
fet ja succeeix en la llei del 1998, un marc específic
per aquesta qüestió.
Per altra banda, la llei actual de 1993 mostra també
les incongruències de pretendre situar el teatre, el
cinema amateur, la dansa, les festes d’arrel tradicional, tal i com cita el preàmbul d’aquesta Llei, en el
mateix concepte de cultura tradicional catalana, la
qual cosa és una definició, absolutament anacrònica i reduccionista, del que aquestes activitats són
avui en l’univers cultural català.
3.10.25.
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És prou evident que aquest marc legislatiu no serveix per afrontar els reptes que avui té plantejats la
cultura popular i tradicional de Catalunya, entesa
com un valor dels ciutadans i un instrument de cohesió útil per la convivència de les persones.
És necessari per tant, un nou text que orienti i defineixi els conceptes de cultura popular i cultura tradicional, atenen als principis que: tota cultura és el
resultat d’un procés evolutiu i està permanentment
en procés de canvi.
És en aquest sentit que cal reformar l’actual text i
donar a la cultura popular una nova dimensió integradora, capaç d’incorporar aquelles expressions
culturals que han arrelat a Catalunya i que són catalanes, en tant que són fetes per gent que viu i treballa a Catalunya, i aquesta concepció no ha de contraposar-se amb la defensa de les expressions tradicionals de la cultura catalana, que han de ser protegides i divulgades.
El procés d’integració requereix d’un marc orientador i definidor que permeti reforçar la identitat
col·lectiva de Catalunya, no en els termes equívocs
d’excloure del nostre patrimoni cultural allò que,
per procedència, sigui rebutjat estrictament per
motivacions ètniques, o estrictament territorials
sinó que, al contrari, ha d’orientar-se vers un procés en el qual, la suma de sensibilitats, formes de
viure i entendre Catalunya se sumin, per tal de donar lloc a un procés d’enriquiment cultural, democràtic i de catalanitat oberta, entesa en els termes en
què va definir-la Joan Fuster quan deia: «no és la
cultura que fa el país, sinó el país que fa la cultura»

6. Afavorir i incentivar les manifestacions de caràcter obert que integrin manifestacions culturals plurals, i que expressin la riquesa de l’imaginari popular i la diversitat de procedències.
7. Crear, en lloc de l’actual Centre de Promoció de
la Cultura Popular i Tradicional Catalana (CPCPTC)
un organisme autònom que integri, coordini i gestioni la participació de l’Administració en la promoció, difusió, de les activitats culturals populars i/o
tradicionals, orientant els processos d’integració i
el debat intercultural.
8. Facilitar la participació dels ajuntaments i les entitats locals amb concertació de mesures específiques per facilitar el caràcter obert de les manifestacions culturals locals com a les festes majors, les
fires i altres tipus de esdeveniments cívics...
9. Concertar amb el teixit cultural i altres instàncies
de l’Administració, acords amb el conjunt de comunitats autònomes, i altres països, per la recerca i
promoció de les cultures populars i/o tradicionals.
10. Articular sistemes organitzatius en forma de xarxes territorials i temàtiques que, a traves de coordinadores i federacions, facilitin la coordinació i
dinamització en les diferents comarques i regions
de les activitats culturals populars i/o tradicionals.»
Palau del Parlament, 17 de maig de 2001
Francesc Boya i Alós, Josep Ma. Carbonell i Abelló,
Montserrat Duch i Plana, Joan Surroca i Sens, Martí
Sans i Pairuto, Bernardo Fernández i Martínez

És per tot això que presentem la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:
Redactar, en el termini de sis mesos, una nova llei
que, tot derogant l’anterior Llei de 1993, estableixi
i adeqüi un nou marc legislatiu per :
1. La cultura popular, en els termes de considerar
cultura popular totes les expressions culturals de
caràcter col·lectiu que emanin del conjunt d’activitats culturals fetes a Catalunya.
2. Cultura tradicional, com aquelles manifestacions
culturals de la memòria col·lectiva arrelades als territoris de Catalunya.
3. Protegir i difondre aquelles activitats tradicionals
que pel seu valor cultural i etnològic siguin considerades be d’interès nacional.
4. Considerar entitats culturals totes les associacions i entitats que tinguin com a principal objectiu la
difusió cultural, ja sigui, en els termes de cultura
popular o de cultura tradicional.
5. Afavorir el coneixement i la interrelació entre els
membres de col·lectius provinents d’altres cultures,
per facilitar-ne el debat intercultural i fer de la cultura popular i de la cultura tradicional eines de relació i d’integració a la societat catalana.
3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un nou estudi de viabilitat de la
línia fèrria entre Sallent (Bages) Berga - Guardiola de Berguedà i la
Pobla de Lillet (Berguedà)
Tram. 250-01711/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 24827 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt del Grup Popular al Parlament, Maria Dolors Montserrat i
Culleré, diputada, conjuntament i en representació
del Grup Popular al Parlament de Catalunya,
d’acord amb allò que preveuen els articles 134 i
135 del Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposició no de llei
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’únic estudi sobre viabilitat de la recuperació de
la línia fèrria entre Sallent, Berga, Guardiola de
Berguedà i La Pobla de Lillet va ser elaborat l’any
1983.
Vint anys després, la mobilitat a la comarca de l’Alt
Berguedà, i especialment a tot l’eix del Llobregat
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s’ha vist incrementada molt. Ha canviat l’estructura
socioeconòmica i ha vist incrementat el sector de
l’oci i del turisme en aquestes contrades.
La creació de nous polígons industrials davant la
davallada important de tota la indústria tèxtil del
Llobregat fa imprescindible l’actualització dels estudis de viabilitat de totes les infraestructures,
especialment les fèrries.
Des de 1983, data de l’últim estudi de viabilitat de
la línia de tren Sallent – La Pobla de Lillet, la pròpia
Generalitat ha invertit en la millora de les possibilitats turístiques de la zona.
Per tal de rendibilitzar aquestes inversions el Govern hauria d’actualitzar aquest estudi incorporant
les noves tecnologies al servei del transport per
tren.
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a elaborar un nou estudi de viabilitat de la línia fèrria entre Sallent – Berga –Guardiola de Berguedà i
la Pobla de Lillet en el període màxim de sis mesos.
Palau del Parlament, 17 de maig de 2001
Daniel Sirera

Maria Dolors Montserrat

Proposició no de llei sobre l’adopció
de mesures per a reactivar l’economia
i la indústria del Berguedà, especialment pel que fa a l’alt Berguedà
Tram. 250-01712/06

Presentació: Sr. Joan Roma i Cunill, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Sr. Jaume Farguell i Sitges, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Sra. M. Dolors Montserrat i
Culleré, del Grup Parlamentari Popular,
Sra. Josep Huguet i Biosca, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya, Sra. Bet Font i Montanyà, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 24833 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Els diputats sotasignants, fent ús d’allò que es preveu en els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten per a la seva tramitació la següent Proposició no de Llei.
La Comarca del Berguedà ha tingut un llarg període
de bonança econòmica, fonamentada en el sector
tèxtil i el de la mineria del carbó.
El naixement del riu Llobregat a la capçalera de la
comarca i les característiques orogràfiques varen
permetre la instal·lació de nombroses fàbriques i
colònies tèxtils que obtenien l’energia elèctrica dels

salts d’aigua naturals o mitjançant la construcció de
canals industrials.
Al llarg de tot un segle, el Berguedà ha estat un potent focus de creació de riquesa, i el poder d’atracció de mà d’obra es traduí en un fort increment de
la seva població. Les fortes inversions i innovacions en el sector tèxtil varen fer possible aquest llarg
període d’expansió.
Situació similar i sumada a l’anterior es produí en
un altre producte de la comarca: el carbó. També
aquest sector tingué una forta expansió i suposà
l’atracció de nombroses persones vingudes de fora
de la comarca.
Les indústries derivades o complementàries de les
anteriors acabaren d’impulsar el sector industrial a
la comarca, com fàbriques de ciment i la tèrmica de
Cercs.
La comarca del Berguedà, per aquests motius, té
una llarga tradició industrial, clarament majoritària
en el conjunt dels 31 municipis que la conformen.
Aquesta forta presència industrial també comportà
arribar als 45.000 habitants als anys 70, molt superior a d’altres comarques veïnes que no varen tenir
aquest desenvolupament industrial-miner.
La crisi tèxtil dels 80 va suposar un tancament
massiu d’empreses i colònies, i només unes poques
empreses varen sobreviure a la debacle. Aquests
tancaments significaren la pèrdua de prop de 10.000
llocs de treball directes i conseqüentment molts
d’indirectes.
Poc després entrà en crisi la principal empresa minera, Carbons de Berga, la qual també tancà portes,
deixant la comarca sense la segona pota que sustentava l’economia comarcal.
Aquest conjunt de fets, varen portar a l’atur a milers
de persones, d’unes edats massa difícils, per trobar
una altra feina. El monocultiu industrial també comportava les dificultats per reciclar-se cap altres sectors, i més quan tampoc s’ instal·laven noves empreses. Aquesta situació creà una forta depressió econòmica i social a la comarca, i suposà l’emigració
de molt jovent cap altres territoris amb més possibilitats de trobar feina. El resultat es pot constatar
amb una important pèrdua d’habitants, que dels
45.000 dels 70 s’ha passat als 37.000 de l’any
2000.
Tot i aquesta difícil situació, la comarca s’ha anat
reconvertint i acollint noves activitats industrials,
turístiques i de serveis que han pal·liat, en part, l’activitat perduda, però ni de bon tros l’ha compensada.
I si de tot el dit anteriorment és cert pel conjunt de
la comarca, és molt més accentuat el problema a la
major part de l’Alt Berguedà.
En aquest territori no ha arribat la reactivació econòmica de Catalunya, ni ha aconseguit diversificar
les seves activitats. D’una població al voltant dels
5.900 habitants (any 2000, sumant els municipis de
Bagà, Castellar de N’Hug, Gisclareny, Gósol, Guar3.10.25.
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diola de Berguedà, La Pobla de Lillet, Saldes, Sant
Julià de Cerdanyola i Vallcebre) la composició per
edats és la següent: de 0 a 14 anys, 631; de 14 a 64,
3646; majors de 64 anys, 1650. La tendència és a
empitjorar i l’actual crisi de la tèxtil MITASA, amb
la previsió d’una important pèrdua de llocs de treball, i el ja pròxim tancament de Carbons
Pedraforca (darrera explotació minera de la comarca) afegeixen gravetat a unes xifres prou
preocupants com les exposades.
És per aquesta perllongada situació de crisi econòmica i davallada poblacional, junt amb l’envelliment de la població, que l’anunci d’expedient de
regulació de l’empresa de filatura MITASA, va motivar una
important mobilització de la gent de l’Alt Berguedà,
els quals sota el lema «Volem Futur» varen organitzar una jornada de conscienciació en els propis
municipis i una concentració davant del Parlament
de Catalunya, el passat dia 7 de març, com a mesura
de pressió i exigència d’actuacions clares i contundents per part de totes les institucions del país, i
molt especialment de la Generalitat de Catalunya.
Es per tot això que presentem la següent

drien servir per a facilitar la implantació de noves
activitats industrials. Igualment les diferents institucions haurien de donar suport humà i tècnic per tal
de promocionar les diferents zones industrials prop
del centres de decisió del país.
8. Establir una línia d’ajuts específica per l’impuls a
noves activitats turístiques i a l’ampliació o millora
de les existents, entre les quals la de l’enllaç o connexió de dominis esquiables; com a mesura indispensable per a explotar adequadament les potencialitats que en aquesta matèria té l’Alt Berguedà.
9. Redactar un estudi tècnic, en el termini màxim
d’un any, d’una via desdoblada entre Berga i Túnel
del Cadí que proposi les alternatives que es considerin adients, a fi de que puguin ser valorades pel
conjunt de la comarca.
Palau del Parlament, 17 de maig de 2001
Joan Roma i Cunill, G. P. Socialistes-Ciutadans pel
Canvi; Jaume Farguell i Sitges, G. P. Convergència i
Unió; M. Dolors Montserrat i Culleré, G. P. Popular;
Josep Huguet i Biosca G. P. Esquerra Republicana
de Catalunya; Bet Font i Montanyà, G. P. Iniciativa
per Cataluna-Verds

PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:
1. Accelerar els tràmits per l’adjudicació i execució
de les obres de renovació de la carretera
Campdevànol - La Pobla de Lillet - Guardiola de
Berguedà per tal que estiguin acabades a finals del
2003.
2. Negociar amb el Govern Central la concessió
d’ajuts a càrrec del programa MINER pels Ajuntaments de l’Alt Berguedà que creïn zones industrials
i per a totes aquelles empreses que decideixin
instal·lar-se en algun dels municipis de la zona, sigui quin sigui el sector de la seva activitat.
3. Proposar que la iniciativa comunitària Leader
Plus, pugui beneficiar a tota la comarca del Berguedà, amb especial atenció a les peticions que provinguin dels municipis de l’Alt Berguedà, i que els
ajuts siguin compatibles amb els del programa MINER.
4. Desenvolupar el Pla Estratègic de l’Alt Berguedà
amb la necessària i prèvia consulta i cooperació del
Consell Comarcal i els Ajuntaments d’aquesta part
de la comarca.
5. Promoure actuacions sobre els cascs antics dels
municipis de l’Alt Berguedà per a facilitar la seva
renovació i millora, i facilitar l’accés a vivendes de
lloguer i de protecció oficial.
6. Programar l’accés de l’Alt Berguedà a les noves
tecnologies, dintre dels propers 3 anys, a fi de facilitar la implantació de noves activitats en el territori.
7. Dur a terme la pertinent negociació entre Ajuntaments i l’INCASOL i l’ICF per tal de posar a disposició dels Ajuntaments els terrenys industrials i
naus en desús existents a l’Alt Berguedà i que po3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

Proposició no de llei sobre l’inici de
les obres de construcció d’un local
social a Olèrdola (Alt Penedès)
Tram. 250-01713/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 24844 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Alberto Fernández Díaz, president del Grup Popular al Parlament de Cataluya, Maria Dolors
Montserrat i Culleré, Àngels Esteller i Ruedas,
Rafael Luna i Vivas i Josep M. Fàbregat i Vidal, diputades i diputats del Grup Popular, d’acord amb
allò que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposició
no de llei
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que la Llei de pressupostos de la Generalitat
per a l’any 2000 va establir el compromís del Govern a promoure amb l’Ajuntament d’Olèrdona (Alt
Penedès) les obres necessàries per tal de construir
un local social a l’esmentada localitat, sense que
s’hagin iniciat a aquestes alçades les dites obres de
construcció.
Per la qual cosa, el Grup Popular presenta la següent
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a que, en el termini de tres mesos, adopti les mesures necessàries per tal que s’iniciïn les obres de
construcció del local social al terme municipal
d’Olèrdola (Alt Penedès).
Palau del Parlament, 17 de maig de 2001
Alberto Fernández Díaz, Maria Dolors Montserrat i
Culleré, Àngels Esteller i Ruedas, Rafael Luna i
Vivas i Josep M. Fàbregat i Vidal

Proposició no de llei sobre l’actuació
de la Policia de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra contra les persones que
provoquen aldarulls o pinten la façana
del Centre Penitenciari d’Homes de
Barcelona (la Model)
Tram. 250-01715/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 24906 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

Proposició no de llei sobre l’establiment de negociacions amb el Govern
de l’Estat per a garantir-ne la participació en l’execució del projecte de desdoblament de l’Eix Transversal (C-25)
Tram. 250-01714/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 24860 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt del Grup Popular al Parlament, Maria Dolors Montserrat i
Culleré i Josep M. Fabregat i Vidal, diputada i 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
La Comissió de Política Territorial del Parlament de
Catalunya ha aprovat recentment la Resolució 700/
06, que insta el Consell Executiu de la Generalitat a
redactar i aprovar el projecte de desdoblament de
l’Eix Transversal (C-25). En aquest sentit, la importància que té l’Eix Transversal per al desenvolupament socioeconòmic de Catalunya fa necessari un
nivell de relacions entre les diferents administracions públiques encaminat a garantir l’existència
d’una infraestructura capdavantera i moderna dins
la xarxa d’infraestructures del país.
Per la qual cosa, el Grup Popular presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
que, en el termini més breu possible, adopti les mesures que calguin per tal d’endegar les negociacions necessàries amb el Govern de l’Estat amb la finalitat de garantir la participació d’aquest en l’execució del projecte de desdoblament de l’Eix Transversal (C-25).
Palau del Parlament, 18 de maig de 2001
Daniel Sirera i Bellés, Maria Dolors Montserrat i
Culleré i Josep M. Fabregat i Vidal

A LA MESA DEL PARLAMENT
Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt del Grup Popular al Parlament, d’acord amb allò que disposen
els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, i
tenint en compte la següent
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’article 12 de la Llei 101994, d’11 de juliol, de la
Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra estableix com a funció del cos de Mossos d’Esquadra
vigilar i protegir els òrgans i edificis de la Generalitat de Catalunya, garantir el funcionament normal
de les instal·lacions i la seguretat dels usuaris dels
serveis.
Malgrat que en els darrers cinc anys, s’han produït
15 manifestacions davant de la presó Model de
Barcelona, algunes de les quals han acabat amb incidents violents i amb pintades a la façana d’aquest
establiment penitenciari, el Departament d’Interior
de la Generalitat de Catalunya ha impedit l’actuació
de la Policia de la Generalitat, ordenant als agents
que no efectuessin detencions. Aquesta directriu del
Govern permet que els manifestants puguin exercir
amb total impunitat les seves actuacions, tal i com
es posa de manifest en la fotografia annexa.
Aquest fet genera una sensació d’inseguretat als
veïns de la zona que consideren que els Mossos
d’Esquadra no compleixen amb el contingut de l’article 12 de la Llei 101994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra i suposa un
cost addicional de neteja i pintura de la façana de la
presó Model de Barcelona. A més a més, els responsables del Departament de Justícia acostumen a trigar més d’un mes en netejar aquestes pintades.
El Grup Popular presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:
1. Donar instruccions als membres del Cos dels
Mossos d’Esquadra que s’encarreguen de vigilar i
protegir l’edifici de la presó Model de Barcelona
per tal que actuïn —d’acord amb l’article 12 de la
Llei 101994, d’11 de juliol, de la Policia de la Ge3.10.25.
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neralitat-Mossos d’Esquadra— contra aquelles persones que provoquen aldarulls i llancen objectes o
pinten la façana d’aquesta presó.

2. Procedir a netejar, de manera immediata, les pintades que es produeixin a la façana de la presó Model de la ciutat de Barcelona.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2001
Daniel Sirera i Bellés
consideració, i escoltada la Junta de Portaveus, s’ha
acordat la tramitació per la Comissió de Política Social.
3.10.65.

PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició
de llei per a l’equiparació en deures i
drets els treballadors autònoms i els
treballadors que cotitzen pel règim
general
Tram. 270-00038/06

Presa en consideració

El Ple del Parlament ha acordat de prendre-la en
consideració, en la sessió núm. 34, tinguda el dia
16.05.2001 (DSPC-P 52).

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: D’acord amb l’article 107.5
del Reglament, atès que el Ple, en sessió tinguda el
dia 16 de maig de 2001, ha aocrdat de prendre-la en
3.10.65.
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Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 22.05.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 15 dies hàbils, les quals no podran ésser a la totalitat (del 29.05.2001 al 15.06.2001).
Finiment del termini: 18.06.2001, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2001.
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Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició
de llei de regulació de les mutilacions
genitals
Tram. 270-00042/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 24480 / Admissió a tràmit i tramesa al Consell Executiu: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Carme Porta i Abad, Ernest Benach i
Pascual, Joan Ridao i Martín, Josep Bargalló Valls,
Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Document/ proposta: Proposta de resolució per la
qual s’acorda presentar al Congrés de diputats la
proposició de llei de regulació de les mutilacions
genitals.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La violència contra les dones té múltiples facetes
l’objectiu de les quals és la subordinació a l’home
justificada per una suposada inferioritat de la dona.
Darrerament s’han produït alguns casos de mutilacions genitals rituals a dones menors, fruit dels rituals d’algunes pràctiques religioses.

tiques consuetudinàries i de qualsevol classe que
estiguin basades en la idea d’inferioritat o superioritat de qualsevol dels sexes o en funcions estereotipades d’homes i dones». Per la seva banda, el Parlament europeu en una resolució de 16 de setembre
del 1997 considera intolerables les mutilacions sexuals i les contempla com a actes delictius.
El Codi Penal contempla com a delicte qualsevol
mutilació física en els seus articles 149 i 150 establint penes d’entre 3 i 12 anys en funció de si es
considera mutilat un membre principal o no principal. El consentiment de la persona lesionada no eximeix de la responsabilitat penal, si bé queda atenuada, però en cap cas és vàlid el consentiment atorgat per un menor o incapaç.
Malgrat el Codi Penal castiga aquesta pràctica, alguns membres de comunitats musulmanes dels països abans esmentats porten a terme aquesta pràctica.
Les dones d’aquestes comunitats, tant a Catalunya
com als diferents països de l’Àfrica s’han manifestat contràries a aquesta pràctica ritual i l’UNICEF
intenta eradicar-la.
Al ser considerat un fet delictiu a Catalunya alguns
familiars opten per aprofitar les vacances als països
d’origen per portar a terme la mutilació genital,
aprofitant que el delicte no podrà perseguir-se un
cop es torna a Catalunya, aprofitant l’extraterritorialitat del delicte, fet pel qual es proposen les oportunes modificacions legislatives. Tanmateix, donat
que pot ser subjecte d’interpretació, s’ha de possibilitar la modificació de l’article 149 del Codi Penal, per tal de penalitzar clarament la mutilació genital ritual.

La mutilació genital és l’extirpació parcial o total
dels òrgans genitals femenins. Es porta a terme sobre nenes i joves i pot adoptar les següents formes:

Per tot l’exposat, es presenta la següent:

- Cloridectomia: Extirpació total o parcial del clítoris

ARTICLE PRIMER
Es modifica l’article l’apartat 4 punt e) de l’article
23 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial que tindrà la redacció següent:

- Excisió: Extirpació totals o parcial dels llavis menors
- Infibulació: Consisteix en passar una anella o fíbula a
través dels llavis majors o menors, seguida, de vegades,
d’una costura gairebé total de l’orifici vaginal
La major part de mutilacions genitals es porten a
terme a països africans com ara: Mali, Sierra Leona,
Somàlia, Sudan... justificant-se en una base religiosa ancestral tot i que és anterior a l’Islam i l’Alcorà
no fa esment alguns musulmans d’aquests països
apliquen aquest ritual a totes les nens i joves.
Aquestes pràctiques poden causar la mort o la infecunditat de la dona a qui es practica. Durant el part
duplica el risc de mort i priva a la dona del plaer,
que és sens dubte una forma de dominació que simbòlicament i pràcticament pretén aquest ritual.
A nivell internacional, la Convenció per l’eliminació de totes les formes de violència contra les dones, del 1979, obliga als Estats a que la ratifiquin i a
adoptar mesures per tal d’afavorir l’eliminació de la
violència de gènere. L’article 5 de dita convenció
exhorta als països a eliminar «els prejudicis i pràc-

PROPOSICIÓ DE LLEI

«Els delictes relatius a la prostitució, els de corrupció de menors o incapaços i els de mutilacions genitals rituals.»
ARTICLE SEGON
Es modifica l’article 149 de la Llei Orgànica 10/
1995, de 23 de novembre, del Codi Penal que tindrà
la redacció següent:
«Aquell que causi a una altra persona, per qualsevol mitjà o procediment, la pèrdua o inutilitat d’un
òrgan o d’un membre principal, o d’un sentit, la
impotència, l’esterilitat, la mutilació genital, una
deformació greu, o una malaltia somàtica o psíquica greu, ha de ser castigat amb la pena de presó de
sis a dotze anys.»
Palau del Parlament, 15 de maig de 2001
Carme Porta i Abad, Ernest Benach i Pascual, Joan
Ridao i Martín, Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt
3.10.65.
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Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició
de llei de modificació de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del
Codi Penal, per a incloure el supòsit
cultural en el delicte de genocidi i en
el de difusió d’idees o doctrines que
neguin o justifiquin aquest delicte
Tram. 270-00043/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 24481 / Admissió a tràmit i tramesa al Consell Executiu: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Joan Ridao i Martín, Josep-Lluís
Carod-Rovira, Josep Huguet i Biosca, Portaveu, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Document/ proposta: Proposta de resolució per la
qual s’acorda presentar davant la Mesa del Congrés
dels diputats la proposició de llei de modificació de
la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del
Codi Penal, per incloure el supòsit cultural en el
delicte de genocidi i en el de difusió d’idees o doctrines que neguin o justifiquin aquest delicte
I. Les novetats del Codi Penal de 1995 respecte al
delicte de genocidi van consistir en una ampliació
dels supòsits típics, així com una millor sistematització dels mateixos, tot això sobre la base de la
mateixa tècnica del Codi anterior, introduïda en la
reforma de 1971, i tenint en compte el caràcter imprescriptible d’aquest delicte.
La tipificació d’aquest delicte de genocidi (terme
utilitzat per primera vegada amb ocasió de judici de
Nüremberg) té com a punt d’arrancada la Convenció sobre prevenció i sanció del genocidi de 1948,
que qualifica aquest delicte de crim internacional i
contra la humanitat, en tant que negació del dret
d’existència d’un grup humà, i que constitueix la
més greu violació dels drets humans.
Als efectes del que interessa en aquesta llei, al marge del contingut estricte del Conveni de 1948
(art.2), la doctrina penal ha vingut distingint des
d’un primer moment tres classes de genocidi: el físic, basat en actes que produeixen la mort o lesions
en un o diversos membres del grup; el biològic,
consistent en actuacions que impedeixin la reproducció del grup; i el cultural, tendent a l’eliminació
de la llengua o d’altres manifestacions culturals
d’un grup.
Tanmateix, el concepte de genocidi de l’article 607
CP es contrau fonamentalment al genocidi físic i
biològic de l’article 2 del Conveni de 1948. Les veus
que al llarg del debat parlamentari van plantejar la
necessitat d’una més gran atenció al supòsits de
3.10.65.
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genocidi cultural van ser desateses, a pesar que en
d’altres casos, com el de l’encomiable introducció
en el tipus penal de l’agressió sexual, aquesta possibilitat no estava contemplada en el Conveni de
1948.
II Conseqüent a la tipificació del genocidi cultural,
es fa precís d’incloure en el segon apartat de l’article 607 un tipus autònom com el de la difusió d’idees o doctrines afavoridores o negadores del genocidi (que té el seu precedent immediat en el delicte
tipificat a l’article 137 bis, b) de l’anterior Codi, i
incorporat l’any 1995, i que acull la doctrina del
Tribunal Constitucional vessada en la sentència de
11 de novembre de 1991 arran del denominat cas
Freedman, i per la que es concedia emparament a la
citada senyora Freedman per haver resultat lesionada en la seva dignitat com a conseqüència d’unes
declaracions de l’exnazi Degrelle negant l’holocaust, i de la Cimera de Viena de 1995 de Caps d’Estat europeus, en la que es feia una declaració solemne de la necessitat de fer front a les actituds de racisme, xenofòbia i intolerància a través de reformes
legals adequades).
El tipus penal es consuma amb la mera difusió pública de les referides idees. No s’exigeix fins i tot
penalment una voluntat deliberada de provocar el
genocidi o una aprovació directa del mateix, si no
que resulta suficient que les idees difoses emparin
aquestes pràctiques sense que resulti necessari, encara que es pugui donar el cas, de preconitzar la
implantació d’un règim que defensi aquests mateixos valors.
A pesar de la polèmica sobre la constitucionalitat
d’aquest precepte que ara es passa a ampliar, i que
per a alguns planteja seriosos dubtes si atempta
contra la llibertat d’expressió en relació amb el dret
a la llibertat ideològica, la sentència del Tribunal
Constitucional 176/1995 va afirmar, tancant aquesta
discussió doctrinal, que ni la llibertat ideològica ni
la llibertat d’expressió comprenen el dret a efectuar manifestacions, expressions o campanyes de caràcter racista o xenòfob, donat que, tal i com disposa l’article 20.4, no existeixen drets il·limitats
III Un dels problemes que pot suscitar l’aplicació
d’aquest tipus radica en la valoració del grau de
coneixement exigible a l’autor respecte al fet que el
règim polític que la seva rehabilitació es propugna
(posem per cas el franquisme) empari semblants
pràctiques criminals, donada la possibilitat de que
grups feixistes reclutin joves poc conscients de la
transcendència del que hom pot arribar a afirmar.
Sense voler desconèixer la possibilitat d’acudir a les
regles de l’error del tipus, cal assenyalar que en la
majoria d’ocasions aquestes circumstàncies no podran ser tingudes en compte pel jutge o Tribunal
més que en el moment d’individualitzar la pena,
dintre del marge d’arbitri que atorga la norma. Per
aquest motiu, la reforma proposada no només introdueix de manera clara la modalitat cultural del genocidi i amplia coherentment el tipus autònom de la
divulgació d’idees o doctrines apologètiques i
negacionistes del genocidi, si no que es proposa
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introduir una circumstància agreujant en el cas que
aquestes idees o doctrines siguin divulgades per
part de les persones que ostenten responsabilitat en
les institucions de l’Estat
Finalment, es modifica també l’article 22 CP amb el
propòsit que, amb coherència amb l’anteriorment
exposat, s’inclogui com a circumstància de les que
agreugen la responsabilitat criminal la comissió de
qualsevol delicte per motius racistes, antisemites o
per qualsevol altra classe de discriminació referent
a la ideologia, religió, però també per raó de llengua
o pertanyença a grup cultural.
Per tot el que ha quedat exposat, es presenta la següent
PROPOSICIÓ DE LLEI
ARTICLE PRIMER
L’article 607. 1 de la Llei Orgànica 10/1995, de 23
de Novembre, del Codi Penal quedarà redactat de
la següent forma:
Addició d’un nou apartat 6ê
«Amb la presó de vuit a quinze anys, si realitzen
actes per qualsevol procediment tendents a l’eliminació de la llengua o qualsevol altra manifestació
culturals d’un grup.»
ARTICLE SEGON
L’article 607. 2 de la Llei Orgànica 10/1995, de 23
de Novembre, del Codi Penal quedarà redactat de
la següent forma:
«2. La difusió per qualsevol mitjà d’idees o doctrines que neguin o que justifiquin els delictes tipificats en l’apartat anterior d’aquest article, o pretenguin la rehabilitació de règims o institucions que
emparin pràctiques generadores d’aquestes ha de
ser castigada amb la pena de presó d’un a dos anys.
»Quan aquesta difusió tingui lloc per part d’autoritats, els seus agents i els funcionaris públics ha de
ser castigada amb la pena de dos a quatre anys.»
ARTICLE TERCER
L’article 22 de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de
Novembre, del Codi Penal quedarà redactat de la
següent forma:
«Són circumstàncies agreujants:
»4. Cometre el delicte per motius racistes, antisemites o una altra classe de discriminació referent a la
ideologia, religió, llengua o creences de la víctima;
l’ètnia, raça, nació o grup cultural al qual pertany, el
seu sexe o la seva orientació sexual, o la malaltia o
minusvalidesa que pateixi.»
Palau del Parlament, 14 de maig de 2001
Joan Ridao i Martín, Josep-Lluís Carod-Rovira,
Josep Huguet i Biosca, Portaveu

3.15.

MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les iniciatives
legislatives o reglamentàries per a facilitar la col·laboració entre la universitat i l’empresa pel que fa a R+D
Tram. 302-00124/06

Presentació: Sr. Francesc Vendrell i
Bayona, del Grup Parlamentari Popular
Reg. 24792 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Francesc Vendrell i Bayona, 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 al Consell Executiu sobre les iniciatives legislatives o reglamentàries per a facilitar la col·laboració entre la universitat i l’empresa pel que fa
a R+D (NT 300-00379/06).
«El Parlament de Catalunya insta el Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació a
impulsar i constituir en el termini de tres mesos, una
Comissió de Treball de la qual en formin part, com a
mínim, representants de les universitats, dels sindicats, de les empreses, de les organitzacions empresarials més representatives i del Govern de la Generalitat; que tingui com objectiu analitzar i proposar
les mesures necessàries que facilitin a tot nivell la
plena col·laboració Universitat i empresa,
bàsicament en el camp de l’R+D+I.
L’esmentada Comissió haurà de presentar, en el termini d’un any a partir de la seva constitució, un informe amb propostes concretes, entre d’altres temes
sobre: fórmules legals de col·laboració; mesures
fiscals que fomentin la recerca; convenis de col·laboració; participació de les Universitats en els
beneficis del desenvolupament de la recerca.
Les conclusions i propostes d’aquesta Comissió seran presentades pel Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació al Parlament de
Catalunya.
El Departament d’Universitats, Recerca i Societat
de la Informació promourà i articularà les mesures
reglamentàries, econòmiques i fiscals, i legislatives
necessàries dirigides a fer possibles les conclusions
i propostes de la Comissió de Treball.»
Palau del Parlament, 17 de maig de 2001
Francesc Vendrell i Bayona
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e) Aprovar una refosa de les diferents disposicions
reglamentàries existents amb l’objectiu de clarificar
el règim de competències que actualment exerceix
el Departament de Governació i Relacions Institucionals pel que fa a les relacions amb el Parlament.
Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política general de relacions institucionals

Palau del Parlament, 17 de maig de 2001
Daniel Sirera i Bellés

Tram. 302-00125/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 24815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt del Grup Popular al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò
que disposa l’article 130 del Reglament de la Cambra, presenta la següent Moció subsegüent a la
interpel·lació al Consell Executiu sobre la política
general del Govern en relació a les relacions institucionals (NT 300-00134/06).
Atesa la importància que tenen en un règim polític
parlamentari els mecanismes de control que exerceix el Parlament sobre el Govern i la tasca fonamental que desenvolupen els grups parlamentaris
en l’exercici de les funcions de control polític del
Consell Executiu,
1. El Parlament de Catalunya acorda procedir a iniciar, de manera immediata, els treballs de reforma
del Reglament del Parlament amb l’objectiu d’incrementar els mecanismes de control de l’acció de
Govern i de participació de les minories.
2. El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:
a) Respondre de manera immediata a les sol·licituds
d’informació tramitades per la Mesa del Parlament
de Catalunya així com a donar compliment a les resolucions aprovades per la Cambra en l’exercici de
la funció d’impuls i de control de l’acció política i
de Govern que en aquests moments es troben fora
dels terminis establerts pel Reglament del Parlament.
b) Incrementar els mecanismes necessaris per donar
degut compliment dels terminis establerts pel Reglament del Parlament de Catalunya.
c) Lliurar al Parlament, amb caràcter mensual, un
informe sobre el grau de compliment per part del
Govern de les resolucions i de les preguntes tramitades per La Mesa de la Cambra, desglossat per Departaments.
d) Reforçar l’actual estructura de la Direcció General de Relacions amb el Parlament per tal d’adequarla a la dinàmica de les iniciatives i mecanismes de
control de l’acció de Govern que es porta a terme
des del Parlament de Catalunya.
3.10.65.
3. TRAMITACIONS EN CURS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política de
normalització lingüística
Tram. 302-00126/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 24823 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
El grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 130 del
Reglament de la Cambra, presenta la moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política de normalització lingüística (Tram. 30000373/06).
El Parlament acorda:
1. Manifestar el seu rebuig del contingut de les declaracions que s’han produït des de les mes altes
institucions de l’Estat i des del govern espanyol sobre la situació lingüística. Aquestes declaracions
s’han de relacionar amb l’existència de maniobres
orquestrades sota la cobertura d’historicismes tergiversadores.
2. Instar al Consell Executiu a:
a) Reclamar al Govern espanyol les responsabilitats
degudes que hi hagin darrera el contingut de les
declaracions del Cap d’Estat sobre la situació lingüística.
b) A expressar la reprovació de la Ministra d’Educació i Cultura per les seves declaracions sobre la
situació lingüística.
c) Exigir al Govern Espanyol programes de compliment legislatiu i executiu dels mandats constitucionals i legals sobre la situació de les llengües,
especialment pel que fa als articles 3, 20 i 149 de la
CE.
d) Presentar en el termini de tres mesos un BalançPrograma del grau de compliment i de les perspectives d’avenç pel que fa al contingut de la Resolució
469/V.
e) Presentar en un termini de sis mesos un BalançPrograma del grau de compliment i de la perspectiva dels mandats que deriven de la Llei de Política
Lingüística 1998.
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f) Dotar, segons els acords presos fins ara, el CPNL.
Incrementar les dotacions pressupostàries destinades al CPNL, Termcat, IEC i serveis lingüístics sectorials de cara al 2002, de manera que permetin recuperar la capacitat d’actuació perduda en els darrers anys. I complir els compromisos establerts en
el conveni del Consorci per a la Normalització Lingüística 1999-2000 que encara es troben pendents.

B. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat:

Palau del Parlament, 17 de maig de 2001

2. A que, d’acord amb la Resolució 469/V del Parlament, sobre la presentació al Parlament de propostes de modificació de normatives estatals relatives a
la normalització plena de la llengua catalana, en el
termini d’un mes, presenti els projectes de resolució pels quals s’acordi presentar a la Mesa del Congrés de Diputats les modificacions de les lleis que
regulen els usos lingüístics de l’Administració de
l’Estat, de l’Administració de Justícia, de la Funció
Pública, del Procediment Administratiu, del Notariat, dels Registres civils, mercantils, de la propietat i
especialitzats.

Rafael Ribó
President

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el desplegament de les lleis estatals que afecten
els drets lingüístics
Tram. 302-00127/06

Presentació: Sr. Francesc Ferrer i Gironès, juntament amb dos altres diputats
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 24824 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Francesc Ferrer i Gironès, Joan Ridao i
Martín, Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya.
Document / proposta: Moció subsegüent a una
interpel·lació sobre el desplegament de les lleis estatals que afecten els drets lingüístics (N. T. 30000449/06).

1. A coadjuvar a qualsevol persona que així ho sol·liciti en l’exercici de les accions polítiques, administratives i judicials, davant dels òrgans jurisdiccionals interns, o en el seu cas davant dels Tribunals
Internacionals, per fer efectius els drets lingüístics
dels ciutadans i ciutadanes catalanoparlants.

3. A que, a l’empara del que disposa la vigent Llei
de Política Lingüística es presenti un projecte sobre
bonificacions i exempcions fiscals per la utilització
de la llengua catalana, amb temps suficient per incloure en els propers Pressupostos de la Generalitat
per al 2002.
4. A que, a l’empara de l’Estatut del Consumidor, i
en el termini de tres mesos, es presenti un projecte
comprensiu de les branques o sectors de la vida
socioeconòmica i financera en els quals es podrà
obligar les empreses a etiquetar o a editar prospectes, catàlegs i materials informatius en català adreçats a consumidors i usuaris.»
Palau del Parlament, 16 de maig de 2001
Francesc Ferrer i Gironès, Joan Ridao i Martín,
Josep Bargalló Valls, portaveu adjunt

«A. El Parlament de Catalunya:
1. Reprova les declaracions del Cap d’Estat; i la
Ministra de Cultura, i el Director de l’Instituto
Cervantes, per negar que mai no hagi existit cap
persecució política de la llengua catalana, ni que el
castellà hagi estat imposat.
2. Recorda que a l’actualitat subsisteixen en vigor
més d’un centenar de disposicions normatives de
l’Estat, de diferent rang, que imposen el castellà o
que li atorguen primacia per damunt de la resta de
llengües de l’Estat, tributàries de l’article tercer de
la Constitució que imposa el deure de coneixement
del castellà.
3. Manifesta que el Govern de la Generalitat no ha
assolit encara la fita ordenada per l’Estatut d’arribar a la plena igualtat en quant a drets i deures entre
les dues llengües oficials a Catalunya, a pesar de les
diferents iniciatives legislatives de reforma del
marc legal estatal traslladades pel Parlament de
Catalunya a les Corts Generals.

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el seu capteniment en matèria de relacions amb el
Parlament
Tram. 302-00128/06

Presentació: Sr. Ernest Benach i
Pascual, juntament amb dos altres diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 24825 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Ernest Benach i Pascual, Joan Ridao i
Martín, Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya.
Document / proposta: Moció subsegüent a una
interpel·lació en matèria de relacions amb el Parlament (N. T. 300-00235/06).
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«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Adoptar les mesures necessàries per tal d’evitar
el retard morós en el compliment dels terminis reglamentaris establerts per atendre les diferents iniciatives d’impuls i de control parlamentari al Govern, i en especial:
a. Les preguntes amb resposta escrita.
b. Els informes relatius al compliment de mocions i
resolucions
2. Extremar el zel i actuar amb la màxima diligència
en el compliment estricte de resolucions i mocions
adoptades pel Parlament, en atenció al seu caràcter
políticament vinculant.
3. Complir puntualment, d’acord amb la normativa
reglamentària, amb les resolucions aprovades pel
Parlament de Catalunya relatives a l’accés del Parlament als estudis, dictàmens i enquestes elaborades pel govern a l’objecte d’assegurar que els grups
parlamentaris puguin tenir al seu abast el producte
del treball i la reflexió dels diferents departaments
del govern i de l’Administració de la Generalitat,
com a suport a la tasca parlamentària que els grups
polítics realitzen.»
Palau del Parlament, 16 de maig de 2001
Ernest Benach i Pascual, Joan Ridao i Martín, Josep
Bargalló Valls, portaveu adjunt

1. La situació actual i evolució futura de l’endeutament de la Generalitat i de les seves empreses i organismes autònoms en qualsevol de les seves modalitats.
2. La situació actual i evolució futura de la situació
econòmica de la Sanitat catalana, amb referència
especial tant a l’endeutament com a les despeses
que no es comptabilitzen d’acord amb l’any en què
es produeixen.
3. Els mecanismes de control del creixement de les
despeses corrents.
4. Les despeses de capital que es preveuen en els
propers tres anys, amb especial referència a les fórmules de finançament corresponents».
Palau del Parlament, 17 de maig de 2001
Martí Carnicer i Vidal

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la qualitat
educativa
Tram. 302-00130/06

Presentació: Sra. M. Assumpta Baig i
Torras, del Grup Parlamentari Socialistes
- Ciutadans pel Canvi
Reg. 24830 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre els resultats
de la liquidació dels pressupostos de
la Generalitat per al 2000
Tram. 302-00129/06

Presentació: Sr. Martí Carnicer i Vidal,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 24829 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Martí Carnicer i Vidal, diputat del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús del que
es determina a l’article 130.2 del Reglament de la
Cambra, presenta la Moció subsegüent a la interpel·lació sobre els resultats de la liquidació dels Pressupostos de la Generalitat per al 2000, substanciada
en el Ple del dia 17 de maig (núm. de tramitació
300-00488/06), per tal que sigui debatuda i votada
a la sessió plenària següent.

Assumpta Baig i Torras, diputada del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
del que es determina a l’article 130.2 del Reglament
de la Cambra, presenta la Moció subsegüent a la
interpel·lació la qualitat educativa, substanciada en
el Ple del dia 17 de maig (núm. de tramitació 30000437/06), per tal que sigui debatuda i votada a la
sessió plenària següent.
<t6>Moció
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:
1. Presentar, per a la seva negociació, l’Estatut de la
Funció Pública Docent, per a garantir l’equiparació
i millora de les condicions salarials, de vida i de treball dels ensenyants.
2. Incentivar la reducció voluntària de la jornada
lectiva del professorat de tots les nivells educatius
amb més de 60 anys d’edat o amb més de 30 anys de
servei.

MOCIÓ

3. Incrementar progressivament, fins a duplicar en
el pressupost 2003, les gratificacions per a motivar
la jubilació anticipada.

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a informar per escrit, en el termini màxim de dos mesos, sobre els processos de capteniment en relació amb:

4. Promoure plans de formació en els propis centres
vinculats als seus projectes educatius, de manera
que responguin a les necessitats del centre i del seu
entorn.
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5. Estudiar les possibilitats legals per a
promocionar mesures que incentivin la feina ben
feta, el treball en equips docents i l’adequació del
treball al projecte de centre.
6. Promoure programes per a difondre una cultura
de la professionalitat docent en els nous valors i
procediments que avui i per al futur demanda la societat, tal com promouen les institucions europees.

2. Orientació de noves centrals de generació que
respongui als criteris següents:
a. Fer un seguiment anual de l’evolució del consum
d’energia elèctrica a Catalunya, informant al Parlament.
b. Assegurar la construcció i posada en marxa del
mínim de grups necessaris per a garantir el subministrament elèctric futur.

7. Vetllar perquè en el procés d’assignacions dels
diferents llocs de treball s’adeqüïn als perfils demanats i siguin resolts amb objectivitat i transparència.

c. Prepara un pla d’emplaçaments de possibles noves centrals basat en la distribució de petites unitats
properes al consum.

8. Planificar, en un període de tres mesos, conjuntament amb els ajuntaments, un nou Mapa Escolar
dels centres educatius sostinguts amb fons públics,
acompanyat d’un calendari pel seu debat.»

d. Promoure la presència de nous operadors en el
mercat per assegurar la competència.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2001
Assumpta Baig i Torras

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política
energètica
Tram. 302-00131/06

e. Definir un conjunt d’accions que permetin cobrir
el deute històric contret amb les comarques del
Pirineu i de la capçalera de l’Ebre català.
3. Pla de foment de les energies renovables i noves
centrals de cogeneració que cobreixin els objectius
següents:
a. Nou pla de parcs eòlics en concordança amb la
moció aprovada el 8 de març de 2001, i que assoleixi un mínim de 1.000 Mw.
b. Foment de les centrals de cogeneració amb una
nova potència instal·lada de 500 Mw.
c. Assegurar un sistema de primes estable.

Presentació: Sr. Antoni Sabaté i Ibarz,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

d. Facilitar la connexió a la xarxa de les noves centrals de règim especial.

Reg. 24831 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

4. Optimització, racionalització i suficiència de les
xarxes de transport i distribució en base a:

A LA MESA DEL PARLAMENT
Antoni Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari
Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús del que es
determina a l’article 130.2 del Reglament de la
Cambra, presenta la Moció subsegüent a la interpel·lació sobre la política energètica, substanciada en el
Ple del dia 17 de maig (núm. de tramitació 30000351/06), per tal que sigui debatuda i votada a la
sessió plenària següent.

a. Un pla de reordenació de línies que amb 10 anys
plantegi la reducció del total de línies actualment
existents a Catalunya i de l’estructura mallada de la
xarxa. L’acceptació d’aquest Pla per part del Govern serà condició prèvia per a l’acord sobre els
punts b) i c).
b. Un pla de reforçament de la interconnexió amb la
resta d’Espanya i amb França per assegurar el subministrament.
c. Un pla de reforçament de la xarxa de distribució.

MOCIÓ
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a què adopti les mesures necessàries següents,
dirigides al sector elèctric:

d. Garantir a la població afectada per les línies existents i en projecte, mitjançant la certificació per tercera part ,del compliment de les normes internacionals més estrictes.

1. Contenció del consum i promoció de l’estalvi
energètic amb l’adopció de les mesures següents:

e. Un pla anual de soterrament i de desplaçament de
línies.

a. Preparar programes de promoció de l’estalvi de
l’energia elèctrica.

f. Donar suport als municipis afectats per les línies
per rebre compensacions de les empreses elèctriques.

b. Preparar programes d’educació energètica per a
promoure el canvi cultural en relació a l’estalvi i a
les energies renovables.

5. Garantir la qualitat de serveis en funció de:

c. Negociar amb el govern de l’Estat el restabliment
d’un fons destinat a la gestió de la demanda.

a. Renegociar el Protocol, d’acord amb Fecsa-Enher,
de desembre de 1998, amb l’objectiu de millorar el
nivell de qualitat.

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

b. Adaptar el Reial Decret 1955/2000 amb accions
de divulgació i d’informació als consumidors.
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c. Preparar un reglament de qualitat específic de la
Generalitat amb: anàlisi i seguiment d’avaries, informació als consumidors i divulgació de recomanacions a empreses i consumidors.
d. Desenvolupament i aplicació d’un sistema de
qualitat auditable.

ent per una nova cultura d’organització de temps en
el sistema sanitari, que respongui a criteris de qualitat per a l’usuari i a les exigències de la sentència
del Tribunal de Justícia de la Comunitat Europea
(Luxemburg).»
Palau del Parlament, 17 de maig de 2001

e. Extensió progressiva de la xarxa mallada a tot el
territori de Catalunya».

Caterina Mieras i Barceló

Palau del Parlament, 17 de maig de 2001
Antoni Sabaté i Ibarz
3.20.

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política sanitària, especialment pel que fa a l’ordenació dels temps de treball
Tram. 302-00132/06

Presentació: Sra. Caterina Mieras i
Barceló, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 24832 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre el seu capteniment en matèria de
seguretat
Tram. 300-00269/06

Tramitació pel procediment d’urgència

Passa a tramitar-se pel proceciment d’urgència
Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 25438)
Acord: Presidència del Parlament, 25.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Caterina Mieras i Barceló, diputada del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
del que es determina a l’article 130.2 del Reglament
de la Cambra, presenta la Moció subsegüent a la
interpel·lació
sobre
la
política
sanitària,
especialment pel que fa a l’ordenació dels temps de
treball, substanciada en el Ple del dia 17 de maig
(núm. de tramitació 300-00440/06), per tal que sigui debatuda i votada a la sessió plenària vinent.
MOCIÓ
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:
1. Presentar, en el termini de sis mesos, en la Comissió de Política Social del Parlament de Catalunya
una proposta de reorganització dels recursos humans i financers per complir la sentència, del 3
d’octubre de 2000, del Tribunal de Justícia de la
Comunitat Europea (Luxemburg) en el sistema sanitari català.
2. Constituir d’immediat una mesa de discussió amb
els representants sindicals dels professionals sanitaris, dels usuaris i de les patronals proveïdores de
sistema sanitari d’utilització pública per elaborar
una pla director que defineixi un model d’organització del temps del sistema sanitari català (públic,
d’utilització pública i privada), que garanteixi la
qualitat en l’atenció, concretant criteris de temps
màxim de treball, descans, guàrdia, atenció continuada, i temps per actes mèdics.
3. Intensificar les negociacions amb el Govern de
l’Estat i amb la resta de comunitats autònomes per
obtenir recursos suficients i un marc normatiu adi3.10.65.
3. TRAMITACIONS EN CURS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre els criteris del seu capteniment en
matèria d’alts càrrecs i de personal
eventual al servei de l’Administració
de la Generalitat
Tram. 300-00489/06

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 24495 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Joan Ridao i Martín, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Document/proposta: Interpel·lació sobre alts càrrecs
i personal eventual al servei de l’Administració de
la Generalitat
– Quins són els propòsits de capteniment del Govern en matèria d’alts càrrecs i de personal eventual al servei de l’Administració de la Generalitat?
Palau del Parlament, 14 de maig de 2001
Joan Ridao i Martín
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política d’accessibilitat per a les
persones amb discapacitats físiques i
sensorials
Tram. 300-00490/06

Presentació: Sra. Carme Porta i Abad,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 24496 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Sra. Carme Porta i Abad, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Document/proposta: Interpel·lació sobre la política
d’accessibilitat per a les persones amb discapacitats
físiques i sensorials

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la lluita contra la pobresa
Tram. 300-00492/06

Presentació: Sra. Carme Porta i Abad,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 24498 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Carme Porta i Abad, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Document/proposta: Interpel·lació sobre la lluita
contra la pobresa
– Quins són els propòsits de capteniment del Govern pel que fa a la lluita contra la pobresa?
Palau del Parlament, 3 de maig de 2001
Carme Porta i Abad

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern sobre la política d’accessibilitat per a les persones amb discapacitats físiques i sensorials?
Palau del Parlament, 3 de maig de 2001
Carme Porta i Abad

Interpel·lació al Consell Executiu sobre les organitzacions d’iniciativa social
Tram. 300-00493/06

Presentació: Sra. Carme Porta i Abad,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Interpel·lació al Consell Executiu sobre les polítiques de prevenció i atenció a la drogodependència
Tram. 300-00491/06

Presentació: Sra. Carme Porta i Abad,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 24497 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

Reg. 24499 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Carme Porta i Abad, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Document/proposta: Interpel·lació sobre les organitzacions d’iniciativa social
– Quins són els propòsits de capteniment del Govern sobre les organitzacions d’iniciativa social?
Palau del Parlament, 3 de maig de 2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme Porta i Abad

Presentació: Carme Porta i Abad, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Document/proposta: Interpel·lació sobre les polítiques de prevenció i atenció a la drogodependència
– Quins són els propòsits de capteniment del Govern sobre les polítiques de prevenció i atenció a la
drogodependència?
Palau del Parlament, 3 de maig de 2001
Carme Porta i Abad
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre el suport a les persones amb dependència

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la prostitució
Tram. 300-00496/06

Tram. 300-00494/06

Presentació: Sra. Carme Porta i Abad,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 24500 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Carme Porta i Abad, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Document/proposta: Interpel·lació sobre el suport a
les persones amb dependència
– Quins són els propòsits de capteniment del Govern sobre el suport a les persones amb dependència?

Presentació: Sra. Carme Porta i Abad,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 24502 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Carme Porta i Abad, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Document/proposta: Interpel·lació sobre la prostitució
– Quins són els propòsits de capteniment del Govern sobre la prostitució?
Palau del Parlament, 3 de maig de 2001
Carme Porta i Abad

Palau del Parlament, 3 de maig de 2001
Carme Porta i Abad

Interpel·lació al Consell Executiu sobre l’assetjament sexual en els llocs
de treball
Tram. 300-00495/06

Presentació: Sra. Carme Porta i Abad,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 24501 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Carme Porta i Abad, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Document/proposta: Interpel·lació sobre l’assetjament sexual als llocs de treball

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la participació i el suport a les associacions de dones de Catalunya
Tram. 300-00497/06

Presentació: Sra. Carme Porta i Abad,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 24503 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Carme Porta i Abad, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Document/proposta: Interpel·lació sobre la participació i suport a les associacions de dones a
Catalunya

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern sobre l’assetjament sexual als llocs de treball?

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern sobre la participació i suport a les associacions
de dones a Catalunya?

Palau del Parlament, 3 de maig de 2001

Palau del Parlament, 3 de maig de 2001

Carme Porta i Abad

Carme Porta i Abad
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política d’atenció i d’inserció de
les persones amb intel·ligència límit

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política de suport a les famílies i
els nuclis de convivència

Tram. 300-00498/06

Tram. 300-00500/06

Presentació: Sra. Carme Porta i Abad,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Presentació: Sra. Carme Porta i Abad,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 24504 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

Reg. 24506 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Carme Porta i Abad, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Carme Porta i Abad, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Document/proposta: Interpel·lació sobre la política
d’atenció i inserció de les persones amb intel·ligència límit

Document/proposta: Interpel·lació sobre la política
de suport a les famílies i nuclis de convivència

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern sobre la política d’atenció i inserció de les persones amb intel·ligència límit?

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern sobre la política de suport a les famílies i nuclis de convivència?
Palau del Parlament, 3 de maig de 2001

Palau del Parlament, 3 de maig de 2001

Carme Porta i Abad

Carme Porta i Abad

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política d’atenció a la infància
Tram. 300-00499/06

Presentació: Sra. Carme Porta i Abad,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 24505 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Carme Porta i Abad, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Document/proposta: Interpel·lació sobre la política
d’atenció a la infància
– Quins són els propòsits de capteniment del Govern sobre la política d’atenció a la infància?
Palau del Parlament, 3 de maig de 2001

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la feminització de la pobresa
Tram. 300-00501/06

Presentació: Sra. Carme Porta i Abad,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 24507 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Carme Porta i Abad, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Document/proposta: Interpel·lació sobre la feminització de la pobresa
– Quins són els propòsits de capteniment del Govern pel que fa a la feminització de la pobresa?
Palau del Parlament, 3 de maig de 2001
Carme Porta i Abad

Carme Porta i Abad
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre la integració sociolaboral de les
dones immigrants extracomunitàries

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política general de relacions institucionals

Tram. 300-00502/06

Tram. 300-00504/06

Presentació: Sra. Carme Porta i Abad,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Presentació: Sr. Josep Curto i Casadó,
del Grup Parlamentari Popular

Reg. 24508 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Carme Porta i Abad, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Document/proposta: Interpel·lació sobre la integració sociolaboral de les dones immigrants extracomunitàries
– Quins són els propòsits de capteniment del Govern sobre la integració sociolaboral de les dones
immigrants extracomunitàries?

Reg. 24793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Josep Curto i Casadó, 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 la política general de relacions institucionals?
Palau del Parlament, 17 de maig de 2001
Josep Curto i Casadó

Palau del Parlament, 3 de maig de 2001
Carme Porta i Abad
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la globalització
Tram. 300-00505/06

Interpel·lació al Consell Executiu sobre les polítiques d’igualtat d’oportunitats per a les dones
Tram. 300-00503/06

Presentació: Sra. Carme Porta i Abad,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 24509 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Carme Porta i Abad, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Document / proposta: Interpel·lació sobre les polítiques d’igualtat d’oportunitats per a les dones.
- Quins són els propòsits de capteniment del Govern sobre les polítiques d’igualtat d’oportunitats
per a les dones?
Palau del Parlament, 3 de maig de 2001
Carme Porta i Abad

3.10.65.
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Presentació: Sr. Joan Boada i Masoliver,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 24807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Joan Boada i Masoliver, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Verds, d’acord amb
el que preveu l’article 128 del Reglament de la
Cambra, presenta la següent interpel·lació.
- Quin és el capteniment del Consell Executiu sobre
la globalització?
Palau del Parlament, 17 de maig de 2001
Joan Boada i Masoliver
Portaveu
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre el finançament dels municipis,
especialment pel que fa als municipis
turístics

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política pesquera, especialment
pel que fa a la sobreexplotació de recursos

Tram. 300-00506/06

Tram. 300-00524/06

Presentació: Sr. Jaume Oliveras i
Maristany, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 24826 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Jaume Oliveras i Maristany, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Document / proposta: Interpel·lació sobre el finançament dels municipis, especialment dels turístics.
- Quin és el capteniment del Govern respectes al finançament dels municipis, especialment dels turístics?
Palau del Parlament, 17 de maig de 2001
Jaume Oliveras i Maristany

Reg. 25451 / Admissió a tràmit i tramitació pel procediment d’urgència: Presidència del Parlament,
25.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Xavier Vendrell i Segura, Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Document/proposta: Interpel·lació d’urgència al
Govern sobre la política pesquera, especialment pel
que fa al sobreesforç d’extracció de recursos.
– Quin és el capteniment del Govern sobre la política pesquera, especialment pel que fa al sobreesforç
d’extracció de recursos?
Palau del Parlament, 24 de maig de 2001
Xavier Vendrell i Segura

Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Interpel·lació al Consell Executiu sobre el seu capteniment en relació amb
la promoció industrial de Catalunya
Tram. 300-00521/06

Presentació: Sr. Ricard Fernández Deu,
del Grup Parlamentari Popular
Reg. 25387 / Admissió a tràmit i tramitació pel procediment d’urgència: Presidència del Parlament,
25.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
Ricard Fernández Deu, diputat del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que disposa l’article 128 i següents del Reglament de la
Cambra, presenta la següent interpel·lació que ha
ser tramitada pel procediment d’urgència.
- Quins són els propòsits de capteniment del Consell Executiu en relació amb la promoció industrial
de Catalunya?
Palau del Parlament, 23 de maig de 2001
Ricard Fernández Deu
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4.

INFORMACIÓ

Control del compliment de la Moció
28/VI del Parlament de Catalunya, sobre política d’habitatge
4.50.

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MOCIONS

Tram. 340-00029/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Control del compliment de la Moció 4/
VI del Parlament de Catalunya, sobre
la inversió comarcal a Catalunya
Tram. 340-00004/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 24674 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Reg. 24931 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT,
En compliment de la Moció 28/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la política d’habitatge (B.O.P.C.
núm. 78, del 26 de juny de 2000 ) us informo del
següent:
La política del Govern de la Generalitat en matèria
d’habitatge ve marcada pels següents grans eixos:

En compliment de la Moció 4/VI, punt d), (BOPC
núm. 23, del 21 de febrer de 2000) us informo del
següent:

– la promoció pública de sòl residencial per a la
construcció d’habitatge protegit.

El Govern va aprovar a començaments de l’any
2000 el decret 4/2000, de 10 de gener, pel qual es
crea el Programa per al Planejament Territorial i la
seva implementació.

– les mesures de foment per facilitar l’accés a l’habitatge en les seves diferents modalitats.

La creació d’aquesta unitat orgànica, adscrita al
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, té la finalitat d’impulsar l’elaboració dels
plans territorials parcials, entre els quals s’inclou el
de la regió metropolitana de Barcelona. Durant
aquest temps, s’ha procedit a estructurar adequadament l’esmentada unitat per tal que pugui realitzar
la seva tasca amb la capacitat operativa necessària.
D’altra banda, el Parlament de Catalunya ha aprovat recentment una moció en què s’estableix que:
– el Govern presentarà un calendari de l’elaboració
i la tramitació dels plans territorials,
– en qualsevol cas, tots ells hauran d’haver rebut
l’aprovació inicial abans del 31 de desembre del
2003.
L’elaboració i la tramitació del Pla Territorial de la
Regió Metropolitana de Barcelona s’ha d’inscriure
en aquest context. Per tant, el Govern presentarà el
calendari d’elaboració i tramitació del Pla Territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona al Parlament –dins del termini establert per l’esmentada
moció–, però l’aprovació inicial es produirà amb
anterioritat a la data fixada.
Barcelona, 10 de maig de 2001
Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques
3.10.65.
4. INFORMACIÓ

– la promoció pública d’habitatges.

– la rehabilitació d’habitatges.
a) 1. L’article 148 del projecte de Llei d’Urbanisme
estableix que, tant la
Generalitat com els ajuntaments, constitueixen el
seu respectiu patrimoni de sòl i habitatge
L’Institut Català del Sòl té com activitat prioritària
l’adquisició i urbanització de sòl residencial per
destinar-lo bàsicament a la construcció d’habitatges protegits. Aquest sòl és adjudicat prioritàriament
a cooperatives i altres promotors sense ànim de lucre.
També serveix per a la construcció directa d’habitatges amb protecció pública per part del propi Institut Català del Sòl.
2. El Pla de l’Habitatge 1998-2001 preveu ajuts específics per a la promoció d’habitatges destinats a
lloguer. Aquests ajuts, que consisteixen en la
subsidiació de préstecs qualificats i subvencions a
fons perdut, varien en funció del compromís que
adquireix el promotor de destinar els habitatges a
lloguer durant un període de 10 o 25 anys.
Per una altra banda, tret de les actuacions de
remodelació de barris, la major part dels habitatges
promoguts per l’Institut Català del Sòl són destinats
a lloguer.
El mateix projecte de Llei d’Urbanisme estableix
mesures per afavorir l’ampliació del parc d’habitatges de lloguer a Catalunya al regular en els articles
41 i 150 la participació de l’Administració actuant
en el cost de la urbanització i les finalitats de les
reserves en les diferents classes de sòl.
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3. La Llei 13/1996, de 29 de juliol, dels registre i el
dipòsit de fiances de contractes de lloguer de finques urbanes estableix que l’Institut Català del Sòl
ha de destinar l’import de les fiances que tingui en
dipòsit, a inversions per a la construcció pública
d’habitatges amb una atenció especial a les promocions en règim de lloguer.
4. La moció 95/V instava al Govern a fer un estudi
sobre la possibilitat de modificar l’estructura jurídica dels censos, amb l’objectiu de facilitar l’accés a
la propietat dels habitatges especialment als acollits
al règim de protecció oficial.
Diferents estudis al respecte plantegen que, al marge dels problemes fiscals que pot comportar, la
institució del cens pot ser d’aplicació a unes actuacions molt concretes, i difícilment es pot fer extensiu a l’actual sistema de promoció immobiliària i
accés a l’habitatge.
Modificar la Llei 61/1990, de 6 de març, que regula
els censos ens conduiria, en el seu cas, a la creació
d’altres figures, però que ja no es tractaria d’un ens.
Probablement ens trobaríem amb fórmules jurídiques com ara la compra-venda amb reserva de domini, l’accés diferit a la propietat, molt similar a
l’anterior encara que no idèntica, el leasing, també
difícilment aplicables a la promoció i adquisició
d’habitatges.
5. El Pla de l’habitatge estableix un sistema d’ajuts
per a la rehabilitació tant d’habitatges com d’edificis destinats a habitatge. Aquests ajuts que consisteixen en préstecs qualificats i subvencions a fons
perdut establerts amb caràcter general es complementen amb altres ajuts específics addicionals, regulats pel Decret 247/2000, de 24 de juliol, en els
supòsits següents:
a) habitatges situats en comarques i zones de muntanya.
b) habitatges que es rehabilitin per destinar-los a
lloguer
c) habitatges llogats amb contracte anterior a l’entrada en vigor de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, i subjectes a prorroga
forçosa.
També es preveu la possibilitat de subvencionar la
redacció de projectes i direcció d’obres en actuacions que afectin a més de 100 habitatges així com
incrementar els ajuts en programes específics de
rehabilitació, en funció de la situació física dels
habitatges o la situació social dels seus usuaris.
6. El Pla de l’habitatge estableix ajuts per a l’accés
a l’habitatge. Aquests ajuts consisteixen en la subvenció d’un percentatge de la quota d’amortització
del préstec qualificat, o bé en el cas del primer accés
a l’habitatge, en un ajut directe a l’entrada equivalent a un percentatge del preu de venda de l’habitatge.

7 i 8. La quantia dels ajuts varia en funció dels ingressos familiars de l’adquirent, i estan previstos
ajuts complementaris en el cas de gent jove, famílies
nombroses i famílies amb algun membre amb algun
tipus de disminució. També es concedeix una subvenció complementària als adquirents d’habitatges
de protecció oficial en règim especial, que són els
destinats a persones amb ingressos més baixos.
Els immigrants poden acudir, amb les mateixes condicions, als ajuts existents per a l’adquisició d’un
habitatge. També amb les mateixes condicions poden ser adjudicataris d’un habitatges de promoció
pública, tant en règim de venda com en règim de lloguer.
Per una altra banda, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques està portant a terme, dintre
del Programa d’actuació en sòl i habitatge 20002003, la construcció de 1800 habitatges de lloguer
destinats als joves o també a gent gran. Aquests habitatges es construeixen sobre sòl de l’Institut Català del Sòl o bé en sòl cedit pels ajuntaments mitjançant conveni. L’adjudicació d’aquests habitatges
també es fa d’acord amb l’Ajuntament. També existeixen convenis amb cooperatives per a l’adjudicació de sòl de l’Institut Català del Sòl per a la construcció d’habitatges protegits.
b) 1. L’exposició de motius i tot l’articulat del projecte de Llei de l’Urbanisme que, com s’ha dit, va
ser presentat al Parlament de Catalunya en data 26
d’abril d’enguany, responen a aquesta finalitat de
defensa del marc estatutari en matèria d’urbanisme.
2. L’article 55.4 habilita el Programa d’Actuació
Urbanística Municipal (que és l’instrument adient
per als Ajuntaments que han decidit de fer una veritable política de sòl i d’habitatge) per a reservar sòl
i edificacions per a l’ús d’habitatges sotmesos a algun dels règims vigents de protecció pública.
3. La compacitat del creixement urbanístic es l’objecte de l’article 29.2 del projecte de Llei, que estableix:
ANNEX 3
El sòl urbanitzable serà quantitativament proporcionat a les previsions de creixement de cada municipi, d’acord amb els criteris de sostenibilitat del model territorial; a aquests efectes, s’ha d’evitar la dispersió sobre el territori i s’han d’afavorir les continuïtats amb les xarxes viària i de serveis.
Pel que respecta a evitar processos de segregació
territorial de grups socials, és clar que en l’aplicació de la Llei el principi de cohesió social abans esmentat desplegarà tots els seus efectes.
4. L’article 151.3 del projecte de Llei de l’Urbanisme estableix que el sòl corresponent al percentatge
d’aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i
gratuïta, tant un sòl urbà com en sòl urbanitzable,
queda afectat al patrimoni municipal de sòl.
3.10.65.
4. INFORMACIÓ

28 de maig de 2001

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 187

102

L’article 148.3 i 4 estableix que el patrimoni públic
de sòl té per finalitat:
ANNEX 4:
a) preveure, posar en marxa i desplegar, tècnicament i econòmicament, l’expansió de les poblacions i la millora de la qualitat de la vida.
b) Fer efectiu el dret dels ciutadans a accedir a un
habitatge digne i adequat
c) Intervenir en el mercat immobiliari per abaratir el
sòl urbanitzat.
d)La formació de reserves per a la protecció i tutela
dels sòls no urbanitzables.
L’administració i disposició del Patrimoni públic de
sòl s’ha de vincular a l’assoliment de les finalitats
previstes per l’apartat anterior.
Aquests preceptes, degudament aplicats d’acord
amb el corresponent Programa de Sòl i d’Habitatge,
contribuiran a l’efectivitat de la destinació d’aquest
sòl a l’habitatge protegit.
c) La Llei 24/1991, de 29 de novembre, dedica el
seu títol segon a regular la transmissió dels habitatges. En aquest títol es recullen una sèrie de preceptes relatius a les garanties; la publicitat, la informació i la oferta; els requisits per a la venda d’habitatges en projecte o en construcció i per a la venda i
lloguer dels habitatges acabats; així com la documentació que s’ha d’entregar als adquirents o usuaris dels habitatges. Amb aquests preceptes es vol
aconseguir una major transparència en el mercat
immobiliari i una major protecció del consumidor.
El preu dels habitatges protegits es fixa a partir
d’un preu bàsic per metre quadrat de superfície útil
establert per tot l’Estat, sobre el que el Govern de la
Generalitat pot aplicar uns percentatges d’increment en funció de determinades zones geogràfiques. Amb el Decret 72/2001, de 6 de març, de modificació del Decret 201/1998, de 30 de juliol, pel
qual s’estableixen els ajuts públics en matèria d’habitatge a càrrec de la Generalitat de Catalunya i es
regula la gestió dels ajuts previstos en el Reial decret 1186/1998, s’han actualitzat els preus dels diferents tipus d’habitatges protegits per tal d’adoptarlos a la realitat.
En diverses ocasions s’han presentat esmenes als
pressupostos generals de l’Estat per tal de millorar
el règim fiscal dels habitatges protegits i de les inversions en la rehabilitació d’habitatges en el sentit
d’equiparar l’IVA de tots els habitatges protegits
amb el que hi ha establert pels habitatges de protecció oficial en règim especial i també que s’apliqui
l’IVA reduït a totes les actuacions de rehabilitació.
També s’ha demanat, per tal de fomentar la construcció d’habitatges destinats a lloguer, millorar el
règim fiscal que grava aquests habitatges.
Barcelona, 16 de maig de 2001
Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques
3.10.65.
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Control del compliment de la Moció
59/VI del Parlament de Catalunya, sobre la prevenció i l’eradicació de malalties de la cabana ramadera
Tram. 340-00235/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 24479 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
En compliment del punt b) de la Moció 59/VI del
Parlament de Catalunya, sobre la prevenció i l’eradicació de malalties de la cabana ramadera adoptada pel Ple del Parlament en la sessió del 21 de febrer de 2001 (BOPC núm. 156 de 5 de març de
2001), i d’acord amb el que disposen els articles
130 i concordants del Reglament del Parlament de
Catalunya, en nom del Consell Executiu em plau
d’informar-vos del següent:
1. En virtut del Reial Decret 3454/2000, de 22 de
desembre que regula el Progama integrat coordinat
de vigilància i control de les encefalopaties espongiformes transmissibles dels animals, des de l’1 de
gener al 30 d’abril de 2001 el Govern de la Generalitat ha realitzat un total de 2.615 tests.
D’aquests, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca ha realitzat un total de 578 tests a animals
morts en l’explotació ramadera, dels quals un ha
estat confirmat com a positiu.
El Departament de Sanitat i Seguretat Social ha
analitzat un total de 2.037 mostres de bovins, sacrificats a escorxadors, majors de 30 mesos objecte de
sacrifici d’urgència, de més de 20 mesos originaris
o procedents de França, Irlanda, Suïssa i Portugal i
els de més de 24 mesos objecte de sacrifici normal,
dels quals un ha estat confirmat com a positiu.
2. Des de l’1 de gener fins el 29 d’abril de 2001,
han estat dipositades un total de 3.073,16 tones de
farines procedents de materials específics de risc
(MER) en abocadors controlats.
3. En el marc del pla d’adquisició de bovins de més
de 30 mesos que es destinen a destrucció, han estat
sacrificats, fins el 29 d’abril de 2001 un total de
3.216 caps de bestiar boví.
4. Dins del Programa de control de substàncies utilitzades en l’alimentació dels animals, fins el 30
d’abril de 2001 s’han inspeccionat un total de 124
explotacions ramaderes i s’han pres diferents mostres de pinso per a la detecció de farines animals.
Barcelona, 3 de maig de 2001
Josep Grau i Seris
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
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Control del compliment de la Resolució 361/VI del Parlament de Catalunya,
sobre un nou marc legislatiu i financer
de cooperació entre la Generalitat i els
ens locals
Tram. 340-00272/06

Sol·licitud de criteri sobre el compliment

Sol·licitud: Sr. Martí Carnicer i Vidal, del G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 23428).
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 25.04.2001.
(Tramitació d’acord amb l’article 131.3 del Reglament i tramesa de la sol·licitud a la Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local, als efectes del que disposa l’article
131.1 i 4 del Reglament.)
A LA MESA DE LA COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT I GOVERN LOCAL

I

Martí Carnicer i Vidal, diputat del Grup parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, sol·licita que sigui aplicat el que disposen l’article 131.3, següents
i concordants al control del compliment de la Resolució 361/VI del Parlament de Catalunya, sobre un
nou marc legislatiu i financer de cooperació entre la
Generalitat ei els ens locals, aprovada per la Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat
i Govern Local, en la sessió de 13 de desembre de
2000.
Palau del Parlament, 24 d’abril de 2001
Martí Carnicer i Vidal

Control del compliment de la Resolució 273/VI del Parlament de Catalunya,
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. 340-00333/06

Les actuacions que du a terme el Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria de fomentar noves inversions empresarials, a més dels criteris pròpiament empresarials i els objectius d’equilibri territorial, es basen en una permanent coordinació
amb els ajuntaments per tal d’obtenir les màximes
sinèrgies entre les iniciatives locals i les polítiques
generals de promoció de les empreses del sector de
les tecnologies d’informació i comunicacions (TIC)
de la Generalitat de Catalunya.
Com a resultat d’aquesta coordinació, cal destacar
els excel·lents resultats que s’estan assolint amb iniciatives com el 22@, el Parc Tecnològic del Vallès,
el Parc Logístic de la Zona Franca, el World Trade
Centre, els Edificis Nexus (C2F-UPC), el Parc Mediterrani de la Tecnologia (UPC), el Parc d’Innovació Tecnològica i Empresarial de la Salle, el Parc
Científic de Barcelona (UB) i els Parcs de Negocis
Mas Blau (El Prat de Llobregat) i Can Sant Joan
(Sant Cugat del Vallès).
Barcelona, 26 d’abril de 2001
Antoni Subirà i Claus
Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

Control del compliment de la Resolució 280/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la millora del subministrament
elèctric d’Artés (Bages)
Tram. 340-00334/06

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 24428 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
En compliment de la Resolució 280/VI del Parlament de Catalunya, sobre la millora del subministrament elèctric d’Artés (Bages), i d’acord amb el
que disposen els articles 131 i 135 del Parlament,
em plau notificar-vos que el doble circuit que permet alimentar Artés des de la subestació de Calders
ja ha estat posat en servei.
Barcelona, 19 d’abril de 2001

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 24426 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.05.2001

Antoni Subirà i Claus
Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

A LA MESA DEL PARLAMENT
En compliment de la Resolució 273/VI del Parlament de Catalunya sobre les actuacions en matèria
de sòl destinat a noves empreses del sector de les
tecnologies de la informació i la comunicació, i
d’acord amb el que disposen els articles 131 i 135
del Reglament del Parlament, em plau notificar-vos
el següent:
3.10.65.
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i, d’acord amb la informació aportada per la empresa elèctrica, suposarà a partir de l’any 2001 una inversió anual de uns 2.000 milions de pessetes per al
conjunt de les comarques.
Control del compliment de la Resolució 284/VI del Parlament de Catalunya,
sobre un programa d’actuacions per a
superar les mancances en el subministrament elèctric dels nuclis pirinencs
Tram. 340-00335/06

Barcelona, 27 d’abril de 2001
Antoni Subirà i Claus
Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme
N. de la R.: La documentació tramesa pel Conseller
pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 24431 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
En compliment de la Resolució 284/VI del Parlament de Catalunya, sobre un programa d’actuacions per a superar les mancances en el subministrament elèctric dels nuclis pirinencs, i d’acord amb el
que disposen els articles 131 i 135 del reglament
del Parlament, em plau notificar-vos el següent:
1. S’adjunta l’inventari realitzat per la Direcció General d’Energia i Mines amb la participació dels
ajuntaments i consells comarcals relatiu a les mancances en el subministrament elèctric detectades en
els nuclis pirinencs.
2. L’empresa Fecsa-Enher, a instàncies de la Direcció General d’Energia i Mines, ha presentat les actuacions previstes a realitzar en les comarques de
l’anomenat Eix Pirinenc en el bienni 2001-2002.
Les actuacions afecten a les comarques de Vall
d’Aran, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell,
Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, Berguedà i Alt
Empordà i s’engloben dins del Pla de Millores de
les infrastructures elèctriques. Es poden subdividir
de forma general en:
– Millores i ampliacions de capacitat de xarxes de
transport
– Millores i ampliacions de capacitat de
Subestacions Alta Tensió/Mitja Tensió i Mitja Tensió/Mitja Tensió

Control del compliment de la Resolució 362/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’establiment d’un pla d’actuació
per a impulsar el teletreball a les comarques de muntanya
Tram. 340-00336/06

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 24578 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
En compliment de la Resolució 362/VI del Parlament de Catalunya sobre l’establiment d’un pla
d’actuació per a impulsar el teletreball a les comarques de muntanya, faig avinent el següent:
El Govern, a través del Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació, ha impulsat una
convocatòria de subvencions per al finançament
d’inversions per a l’equipament informàtic i de telecomunicació i la seva instal·lació en telecentres.
Aquesta convocatòria ha estat informada amb data 9
de maig de 2001 per la Comissió de Cooperació
Local de Catalunya, en virtut de la disposició addicional vint-i-una de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2001 i, en aquests moments, es troba pendent de signatura i de la posterior publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

– Tala i Esporga en Xarxes Mitja Tensió i Baixa
Tensió

D’altra banda, el Govern està impulsant el Pla d’actuació del territori en matèria d’infraestructures de
la societat de la informació. Aquest pla té com a
objectiu fomentar la compartició d’infraestructures
radioelèctriques de telecomunicació, per part de diferents operadors; realitzar actuacions immediates
en zones deficitàries, especialment en les comarques de muntanya, amb inversió pública i; vetllar
per la sostenibilitat econòmica de les actuacions
endegades.

– Renovació tecnològica de xarxes de Baixa Tensió

Barcelona, 14 de maig de 2001

– Adequacions reglamentàries de circuits de Baixa
Tensió

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació

– Renovació tecnològica de circuits de Mitja Tensió. Adequacions reglamentàries de circuits de Mitja Tensió
– Augment de capacitat de xarxes Mitja Tensió
– Automatització Xarxa Mitja Tensió

– Augment de capacitat de xarxes Baixa tensió
3.10.65.
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Control del compliment de la Resolució 363/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el desplegament de les noves
tecnologies a les zones rurals i a les
comarques de muntanya
Tram. 340-00337/06

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 24579 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
En compliment de la Resolució 363/VI del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament de les
noves tecnologies a les zones rurals i a les comarques de muntanya, faig avinent el següent:
El Govern ha elaborat un estudi per conèixer el desplegament sobre el territori de totes les
infraestructures i serveis de telecomunicacions dels
quals disposen les diferents operadores que desenvolupen la seva activitat a Catalunya.
El Govern vetlla perquè, en el marc dels acords
amb les operadores de telecomunicacions, es resolguin els problemes de cobertura telefònica i d’accés
a les noves tecnologies a les diferents comarques de
muntanya i a les zones rurals.
En aquest sentit i amb relació al conveni signat amb
l’empresa Telefònica i Localret amb data 27 d’octubre de 2000, s’ha fet públic recentment el pla de
desplegament de banda ampla acordat en l’esmentat conveni. Així, es preveu que, durant l’any 2001,
es connectin a la xarxa de fibra òptica de
Telefónica i disposin del servei ADSL tots els municipis de Catalunya de més de 2.500 habitants.
També el servei XDSI estarà disponible per a tots
els municipis de més de 1.500 habitants.
També el Govern està renegociant, a través del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, el desplegament de les xarxes d’ensenyament i sanitat. L’objectiu és que totes les
infraestructures educatives i sanitàries de Catalunya
disposin d’infraestructures d’accés de banda ampla.
Finalment, el Govern està impulsant el Pla d’actuació del territori en matèria d’infraestructures de la
societat de la informació. Aquest pla té com a objectiu fomentar la compartició d’infraestrucutres radioelèctriques de telecomunicació, per part de diferents operadors; realitzar actuacions immediates en
zones deficitàries, especialment en les comarques de
muntanya, amb inversió pública i; vetllar per la
sostenibilitat econòmica de les actuacions endegades.
Barcelona, 14 de maig de 2001
Andreu Mas-Colell
Conseller d’Universitats, Recerca
i Societat de la Informació

Control del compliment de la 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. 340-00338/06

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 24580 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
En compliment de la Resolució 336/VI del Parlament de Catalunya, sobre els centres adscrits d’Infermeria i de Ciències Empresarials als de la Universitat Rovira i Virgili, a Tortosa (Baix Ebre), faig
avinent el següent:
El Govern, per tal d’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 de Ciències
Empresarials de la Universitat Rovira i Virgili, a
Tortosa, en centres propis de l’esmentada Universitat, preveu crear, en la reunió prevista per a finals
del mes de maig, una subcomissió en el si de la Comissió de Coordinació i Programació del CIC. En
aquesta reunió s’estudiarà el tema dels centres universitaris adscrits de titularitat d’organismes de
l’administració local, tot donant prioritat a aquells
que apliquen uns preus de matrícula superiors als
preus públics establerts pel Govern.
Barcelona, 14 de maig de 2001
Andreu Mas-Colell
Conseller d’Universitats, Recerca
i Societat de la Informació

Control del compliment de la Resolució 271/VI del Parlament de Catalunya,
sobre les connexions de banda ampla
a les capitals de comarca
Tram. 340-00339/06

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 24581 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
En compliment de la Resolució 271/VI del Parlament de Catalunya, sobre les connexions de banda
ampla a les capitals de comarca, faig avinent el següent:
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El Govern ha establert diversos acords amb diferents empreses operadores i amb institucions.
En aquest sentit, el juliol de 2000 es va signar un
acord institucional a través del Departament de Governació i Relacions Institucionals i Localret, per al
desenvolupament de l’Administració Oberta de
Catalunya i del món local.
També, amb relació amb el conveni signat amb
l’empresa Telefònica i Localret amb data 27 d’octubre de 2000, s’ha fet públic recentment el pla desplegament de banda ampla acordat en l’esmentat
conveni. Així, es preveu que, durant l’any 2001, es
connectin a la xarxa de fibra òptica de Telefónica i
disposin del servei ADSL tots els municipis de
Catalunya de més de 2.500 habitants. També el servei XDSI estarà disponible per a tots els municipis
de més de 1.500 habitants.
Quant al contracte de l’empresa Al-pi amb el Centre
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, preveu subministrar a la Generalitat serveis de
veu i dades. També el Govern està renegociant, a
través del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, el desplegament de les xarxes d’ensenyament i sanitat. L’objectiu és que totes
les infraestructures educatives i sanitàries de
Catalunya disposin d’infraestructures d’accés de
banda ampla.
El contracte amb el Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació amb l’empresa Tradia
preveu subministrar a les xarxes de la Generalitat
(Xarxa Agora, Xarxa Nexus, Xarxa Tetra) cobertura
arreu del territori via ràdioenllaços.
Finalment, el pla d’actuació sobre el territori en
matèria d’infraestructures de la Societat de la Informació també portarà possiblement com a conseqüència acords amb les diferents operadores de telecomunicacions, així com amb els consells comarcals per tal de fixar els criteris de desplegament de
les mateixes, preferentment a les zones deficitàries.

Control del compliment de la Resolució 367/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’amortització i la reposició del
patrimoni de les universitats catalanes
Tram. 340-00340/06

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 24762 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
En compliment de la Resolució 367/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’amortització i la reposició de patrimoni de les universitats catalanes, us
faig avinent en següent:
El Projecte de Pla plurianual d’inversions universitàries 2001-2006, elaborat pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, preveu una important assignació de recursos per a la
rehabilitació, la reposició i el manteniment dels edificis, les instal·lacions i els equipaments de les universitats públiques catalanes.
Un cop el Govern aprovi el Pla esmentat, en donarà
comptes al Parlament de Catalunya.
Barcelona, 15 de maig de 2001
Andreu Mas-Colell
Conseller d’Universitats, Recerca
i Societat de la Informació

Barcelona, 14 de maig de 2001
Andreu Mas-Colell
Conseller d’Universitats, Recerca
i Societat de la Informació

Control del compliment de la Resolució 312/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el condicionament d’espais per
a l’alletament de nadons en els edificis públics
Tram. 340-00341/06

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 24814 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.05.2001

Molt Honorable Sr. Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya
Molt Honorable President,
D’acord amb allò que disposa l’article 131 del Reglament del Parlament de Catalunya i, en compliment de la Resolució 312/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el condicionament d’espais per a
l’alletament de nadons en els edificis públics us informo del següent:
3.10.65.
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Els departaments estan conscienciats i en les futures
adquisicions d’immobles o remodelacions dels espais ja existents, destinaran espai per tal de donar
compliment a l’esmentada Resolució 312/VI.
Per a l’any 2001, els Departaments, Sanitat i Seguretat Social, Política Territorial i Obres Públiques,
Indústria, Comerç i Turisme, i Universitats i Recerca
tenen previst dur a terme actuacions en aquest sentit.
Els Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca,
Justícia, Presidència, Economia i Finances, Interior,
Treball, Cultura i Ensenyament en futures adquisicions d’immobles, o remodelacions dels ja existents,
faran la previsió per condicionar un espai..
Per últim, fer constar que actualment els Departament que compten amb espais específics o polivalents per aquest fi, són els Departaments de Governació i Relacions Institucionals, Medi Ambient i
Benestar Social.
Ben cordialment,
Barcelona, 15 de maig de 2001
Artur Mas i Gavarró
Conseller en cap

Control del compliment de la Resolució 291/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la planificació de l’oferta i la demanda de places escolars de zero a
tres anys a les comarques de Girona
Tram. 340-00342/06

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 24861 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
En compliment de la Resolució 291/VI del Parlament de Catalunya, sobre la planificació de l’oferta
i la demanda de places escolars de zero a tres anys
a les comarques de Girona, em correspon informar
la Comissió de Política Cultural del següent:
Els equips de planificació adscrits al Departament
d’Ensenyament mantenen un diàleg fluid i permanent amb tots els ajuntaments per tal de treballar de
forma coordinada les necessitats d’escolarització
dels respectius municipis.
Des d’aquesta perspectiva, aquests equips de planificació elaboren estudis continuats sobre la situació
actual de l’oferta pública de places escolars i la capacitat d’absorció del creixement de la demanda de
tots els municipis de Catalunya.
Com a conseqüència d’això, el Departament d’Ensenyament ha elaborat també l’anàlisi de la situació
de la possible demanda i de l’oferta de places escolars per als infants de 0 a 3 anys a cada un dels municipis de Girona. En els annexos es relacionen el

nombre de naixements i les places ofertes, municipi
per municipi.
D’acord amb aquestes dades, la delegació territorial, a l’hora de planificar qualsevol actuació relacionada amb l’oferta pública d’escolarització, té en
compte les peculiaritats pròpies de cada zona i inicia les converses amb els ajuntaments afectats.
Quant a l’oferta pública en llars d’infants, el Departament d’Ensenyament convoca ajuts adreçats als
Ajuntaments per a la creació de places del primer
cicle de l’educació infantil de 0 a 3 anys de manera
que aquells puguin programar degudament i anticipada la posta en funcionament de places de la seva
titularitat, d’acord amb l’evolució demogràfica de
la població en edat escolar, que els és coneguda.
D’altra banda, cal assenyalar que el Departament
d’Ensenyament manté reunions periòdiques amb els
representants de les entitats municipalistes (Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis i Comarques), per tal d‘estudiar
conjuntament els criteris relacionats amb l’oferta
de places d’aquest nivell educatiu.
Pel que fa a la negociació col·lectiva a què es refereix el segon punt d’aquesta Resolució, s’ha de tenir
present que aquest és un dret reconegut i garantit
per la Constitució als representants dels treballadors i empresaris, preservant-lo d’ingerències externes, i assegurant el seu lliure exercici com a manifestació de l’autonomia de la voluntat de les parts
que caracteritza el nostre sistema de relacions laborals.
El contingut de les negociacions col·lectives, però,
és molt ampli. Pot recollir qualsevol matèria que
afecti a les relacions laborals en el seu conjunt, i en
el sentit més ampli. Per tant, amb excepció dels continguts mínims que fixa la llei, la resta de matèries,
sempre que no contradiguin una norma de rang superior, poden ser objecte de negociació. Correspon,
doncs, a les parts legitimades per negociar en cada
àmbit, la concreció dels aspectes i les condicions
d’aplicació.
Això no obstant, el Govern pot proposar i proposarà en el si del Consell de Treball, com ja ho ha fet
amb altres aspectes (com l’assetjament sexual a la
feina o la normalització lingüística en l’àmbit laboral), l’assoliment d’un acord mitjançant el qual les
organitzacions sindicals i empresarials integrants
del Consell de Treball es comprometin a incloure i
desenvolupar mesures i accions que afavoreixin la
conciliació de la vida familiar i laboral i, en especial, les persones amb fills menors de tres anys.
Aquestes mesures s’inclouran en les diferents unitats de negociació, tant sectorials com territorials.
Barcelona, 14 de maig de 2001
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
N. de la R.: La documentació tramesa per la consellera pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolució 333/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la consolidació de l’escola unitària rural al veïnat d’Hortsavinyà, de
Tordera (Maresme)
Tram. 340-00343/06

Control del compliment de la Resolució 332/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la dotació d’infraestructures
necessàries al centre d’ensenyament
públic El Pi Gros, de Sant Cebrià de
Vallalta (Maresme)

Informe relatiu al compliment de la Resolució

Tram. 340-00344/06

Reg. 24862 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.05.2001

Informe relatiu al compliment de la Resolució

A LA MESA DEL PARLAMENT
En compliment de la Resolució 333/VI del Parlament de Catalunya, sobre la consolidació de l’escola unitària rural al veïnat d’Hortsavinyà, de Tordera
(Maresme), em correspon informar la Comissió de
Política Cultural del següent:
A l’inici del curs 2000-2001, el Departament d’Ensenyament instal·là un mòdul prefabricat per a l’escola unitària rural al veïnat d’Hortsavinyà, de
Tordera, el qual fou adaptat a les característiques
paisatgístiques i climatològiques de l’indret on és
ubicat. A més de l’aïllament tèrmic de què disposen
aquests tipus de mòduls, aquest fou folrat amb fusta
a fi que el seu aspecte exterior s’adaptés a l’entorn
del Parc Natural del Montseny on és instal·lat.
A l’actual curs 2000/2001, hi ha matriculats al centre 7 alumnes, agrupats en un únic grup.
El Departament d’Ensenyament, a partir de les dades demogràfiques i les sol·licituds de preinscripció,
està duent a terme un seguiment periòdic de les necessitats d’escolarització que es puguin plantejar en
el futur d’aquesta zona, a fi de planificar, si escau,
el creixement i consolidació de l’escola.
Barcelona, 14 de maig de 2001
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Reg. 24863 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
En compliment de la Resolució 332/VI del Parlament
de
Catalunya,
sobre
la
dotació
d’infraestructures necessàries al centre d’ensenyament públic El Pi Gros, de Sant Cebrià de Vallalta
(Maresme), em correspon informar la Comissió de
Política Cultural del següent:
El projecte executiu de les actuacions al centre
d’educació infantil i primària El Pi Gros, de Sant
Cebrià de Vallalta (Maresme), entrà al Departament
d’Ensenyament el dia 29 de setembre de 2000 i, prèvia supervisió i aprovació, es trameté a l’empresa
Gisa, amb data 9 de novembre de 2000, per procedir
immediatament a la licitació i posterior adjudicació
de les obres.
En data 21 de novembre de 2000, es féu pública la
licitació de les obres, les quals s’adjudicaren el dia
9 de gener de 2001 a l’empresa constructora Sastre
Hermanos, SA., per un import de 268.730.231 pessetes.
Actualment, les obres estan en fase d’execució i la
seva finalització està prevista per al mes de març de
2002.
Barcelona, 14 de maig de 2001
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 331/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la dotació d’equipaments de
suport educatiu d’ensenyament públic de la comarca del Maresme

Control del compliment de la Resolució 97/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la recerca d’una solució definitiva per a la urbanització del bosc de
Can Vilaró La Vallençana, de Montcada i Reixac (Vallès Occidental)

Tram. 340-00345/06

Tram. 340-00348/06

Informe relatiu al compliment de la Resolució

Informe relatiu al compliment de la Resolució

Reg. 24932 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.05.2001

Reg. 24866 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT
A LA MESA DEL PARLAMENT
En compliment de la Resolució 331/VI del Parlament de Catalunya, sobre la dotació d’equipaments
de suport educatiu d’ensenyament públic de la comarca del Maresme, em correspon informar la Comissió de Política Cultural del següent:
El Departament d’Ensenyament preveu ubicar l’escola oficial d’idiomes i l’oficina gestora de la delegació territorial, de Mataró, a l’edifici dels antics
jutjats, actualment de propietat municipal. Per tal
d’agilitar els tràmits per fer efectiva la cessió de
l’esmentat edifici, el Departament d’Ensenyament
ja ha redactat i tramés a l’Ajuntament la proposta de
conveni corresponent.
Al mateix temps, el Departament d’Ensenyament,
d’acord amb els estudis de la possible demanda
existent a Mataró i rodalies, està treballant en el
projecte d’adequació de l’edifici, procurant dimensionar suficientment l’escola perquè pugui atendre
tota demanda.
Tant aviat, doncs, com sigui transmesa la titularitat
de l’edifici al Departament d’Ensenyament, es procedirà a iniciar les obres necessàries d’adequació de
les instal·lacions per ubicar-hi l’escola oficial d’idiomes i l’oficina gestora.
Atesa la necessitat d’espais que requereix la ubicació de l’escola oficial d’idiomes i de la seu de l’oficina gestora, i a fi d’instal·lar els serveis educatius
(centre de recursos pedagògics i equips d’atenció
psicopedagògica) de manera que puguin disposar
també dels espais necessaris per a una correcta ubicació i prestació dels seus serveis, el Departament
d’Ensenyament està estudiant, entre d’altres, l’opció de situar-los en un centre docent amb disponibilitat d’espais.
Barcelona, 14 de maig de 2001
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

En compliment de la Resolució 97/VI del Parlament
de Catalunya, sobre la recerca d’una solució definitiva per a la urbanització del bosc de Can Vilaró la
Vallençana, de Montcada i Reixac, (B.O.P.C. núm.
68, del 8 de juny de 2000 ) us informo que fins al
moment, cap de les institucions afectades ha demanat col·laboració al Departament de Política Territorial i Obres Públiques en aquest tema. La nostra participació ve condicionada a l’àmbit competencial
de l’Administració Local.
Barcelona, 16 de maig de 2001
Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

4.53.

SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREIXENCES EN LES COMISSIONS

4.53.05.

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de representants del moviment ATTAC Catalunya davant la Comissió sobre la
Unió Europea i d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solidaritat perquè
informin sobre al proposta d’implantació de la taxa Tobin
Tram. 356-00313/06

Sol·licitud

Sol·licitud: Sr. Àlex Masllorens i Escubós, Sr. Josep
Casajuana i Pladellorens, del G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 23173).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió Permanent
de Legislatura sobre la Unió Europea i d’Actuacions
Exteriors, Cooperació i Solidaritat, sessió del
17.05.2001.
4.53.05.
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Sol·licitud de compareixença de la directora del Centre Català d’Artesania
davant la Comissió d’Indústria, Comerç i Turisme perquè informi sobre
les activitats del Centre Català d’Artesania
Tram. 356-00332/06

Sol·licitud

Sol·licitud: Sra. M. Àngels Gassó i Closa, del G. P.
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 24238).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Indústria,
Energia, Comerç i Turisme, sessió del 16.05.2001.

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Armand Vilaplana, representant de la
Federació de Societats Anònimes Laborals de Catalunya (FESALC), i del
Sr. Jordi Via, representant de la Federació de Cooperatives de Treball Associat de Catalunya (FCTAC), davant
la Comissió de Política Social perquè
informin sobre les perspectives de
l’economia social a Catalunya
Tram. 356-00338/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Josep Huguet i Biosca, juntament
amb un altre diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 24730)
Comissió competent: Comissió de Política Social.

Sol·licitud de compareixença de la
consellera de Governació i Relacions
Institucionals davant la Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local perquè informi
sobre la política de contractació de
personal eventual al servei de l’Administració de la Generalitat
Tram. 356-00335/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 22.05.2001.

Sol·licitud de compareixença del conseller de Sanitat davant la Comissió
de Política Social perquè informi sobre el portal «viasalus.com»
Tram. 356-00339/06

Sol·licitud: Sr. Joan Ridao i Martín, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg.
24494)
Comissió competent: Comissió d’Organització i
Administració de la Generalitat i Govern Local.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 22.05.2001. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà
substanciada pel procediment de l’article 138 del
Reglament del Parlament.)

Sol·licitud de compareixença de la Sra.
Isabel Vidal i Martínez, presidenta del
Centre d’Iniciatives de l’Economia Social, davant la Comissió de Política
Social perquè informi sobre el Llibre
blanc de l’economia social
Tram. 356-00337/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Ernest Benach i Pascual, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
(reg. 24737 i 25319)
Comissió competent: Comissió de Política Social.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 22.05.2001. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà
substanciada pel procediment de l’article 138 del
Reglament del Parlament.)

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Enoch Albertí i Rovira, catedràtic de
Dret Constitucional de la Universitat
de Barcelona (UB), davant la Comissió d’Estudi per a l’Aprofundiment de
l’Autogovern per tal de presentar l’informe sol·licitat per la Comissió
Tram. 356-00340/06

Sol·licitud: Sr. Josep Huguet i Biosca, juntament
amb un altre diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 24729).
Comissió competent: Comissió de Política Social.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 22.05.2001.
4.53.05.
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Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió d’Estudi per a l’Aprofundiment de
l’Autogovern, en la sessió núm. 2, tinguda el dia
06.02.2001.
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Sol·licitud de compareixença del Sr.
Manuel Ballbé i Mallol, catedràtic de
Dret Administratiu de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), davant la Comissió d’Estudi per a l’Aprofundiment de l’Autogovern per tal de
presentar l’informe sol·licitat per la Comissió

4.55

ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15

CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 36
Convocada per al dia 30 de maig de
2001

Tram. 356-00341/06

Acord sobre la sol·licitud

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT
Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió d’Estudi per a l’Aprofundiment de
l’Autogovern, en la sessió núm. 2, tinguda el dia
06.02.2001.

D’acord amb els articles 50, 62.2 i concordants del
Reglament, es convoca la sessió següent del:
PLE DEL PARLAMENT
Dia 30 de maig de 2001
10:15h.
Saló de sessions

4.53.15.

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

ORDRE DEL DIA
1. Necrològica de l’exdiputat Sr. Pere Pi-Sunyer i
Bayo. Tram. 401-00024/06. Junta de Portaveus.
Substanciació.

Compareixença del Sr. Enoch Albertí i
Rovira, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona
(UB), davant la Comissió d’Estudi per
a l’Aprofundiment de l’Autogovern
per tal de presentar l’informe sol·licitat
per la Comissió
Tram. 357-00184/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió d’Estudi per a l’Aprofundiment de
l’Autogovern en la sessió núm. 2, tinguda el dia
06.02.2001.

Compareixença del Sr. Manuel Ballbé i
Mallol, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), davant la Comissió
d’Estudi per a l’Aprofundiment de
l’Autogovern per tal de presentar l’informe sol·licitat per la Comissió
Tram. 357-00185/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió d’Estudi per a l’Aprofundiment de
l’Autogovern en la sessió núm. 2, tinguda el dia
06.02.2001.

2. Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya
2001-2004. Tram. 200-00029/06. Govern de la Generalitat. Debat i votació del Dictamen de la Comissió. (Text Dictamen: BOPC, 186).
3. Projecte de llei de modificació de la Llei 14/
2000, del 29 de desembre, de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2001. Tram. 20000032/06. Govern de la Generalitat. Debat i votació
del Dictamen de la Comissió. (Text Dictamen:
BOPC, 186)
4. Proposició de llei per a la reducció dels riscos
ambientals de les línies elèctriques d’alta tensió.
Tram. 202-00049/06. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V). Debat i votació de
la presa en consideració. (Text presentat: BOPC, 21,
11).
5. Proposició de llei de modificació de la Llei 23/
1998, del 30 de desembre, d’estadística de
Catalunya, reguladora de l’elaboració i la publicitat
de les enquestes i els estudis d’opinió
de la Generalitat. Tram. 202-00079/06. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació de la presa en consideració. (Text presentat: BOPC, 101, 12).
6. Proposició de llei de modificació de la Llei 5/
1985, del 16 d’abril, de creació del Centre d’Informació i Desenvolupament Empresarials. Tram. 20200102/06. Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Debat i votació de la presa en consideració. (Text presentat: BOPC, 173, 29).
4.53.15.
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7. Proposició de llei de modificació de la Llei 5/
1990, del 9 de març, d’infrastructures hidràuliques
de Catalunya. Tram. 202-00108/06. Grup Parlamentari Popular. Debat i votació de la presa en consideració. (Text presentat: BOPC, 181, 99).
8. Proposta de resolució per la qual es crea una comissió d’investigació sobre les presumptes irregularitats detectades en la gestió de la Direcció General
de Turisme i dels departaments del Govern responsables. Tram. 252-00014/06. Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V).
Debat i votació.
9. Control del compliment de la Moció 25/VI del
Parlament de Catalunya, sobre la protecció
mediambiental d’espais naturals, especialment pel
que fa a la construcció de camps de golf. Tram. 34000026/06. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya - Verds (IC-V). Control del compliment.
10. Interpel·lació al Consell Executiu sobre la promoció industrial de Catalunya. Tram. 300-00521/
06. Sr. Ricard Fernández Deu, del Grup Parlamentari
Popular. Substanciació pel procediment d’urgència.
11. Interpel·lació al Consell Executiu sobre el seu
capteniment en matèria de seguretat. Tram. 30000269/06. Sr. Àlex Masllorens i Escubós, del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi.
Substanciació pel procediment d’urgència.
12. Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política pesquera, especialment pel que fa a la
sobreexplotació de recursos. Tram. 300-00524/06.
Sr. Xavier Vendrell i Segura, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Substanciació pel procediment d’urgència.
13. Interpel·lació al Consell Executiu sobre sanitat.
Tram. 300-00068/06. Sr. Ernest Benach i Pascual,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya. Substanciació.
14. Interpel·lació al Consell Executiu sobre les polítiques de vellesa. Tram. 300-00111/06. Sra. Marina
Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialistes Ciutadans pel Canvi. Substanciació.
15. Interpel·lació al Consell Executiu sobre l’atenció
sanitària de les dones. Tram. 300-00178/06. Sra.
Carme Valls i Llobet, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Substanciació.
16. Interpel·lació al Consell Executiu sobre les
mal·lties que afecten especialment les dones Tram.
300-00252/06. Sra. M. Dolors Montserrat i Culleré,
del Grup Parlamentari Popular. Substanciació.
17. Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política de salut pública, especialment pel que fa a l’ús
de l’amiant. Tram. 300-00295/06. Sra. Dolors
Comas d’Argemir i Cendra, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V). Substanciació.
4.55.15
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18. Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
dinamització del sector pesquer a Catalunya Tram.
300-00328/06. Sr. Rafel Luna i Vivas, del Grup Parlamentari Popular. Substanciació.
19. Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política del patrimoni immoble. Tram. 300-00430/06. Sr.
Joan Surroca i Sens, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Substanciació.
20. Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política lingüística. Tram. 300-00450/06. Sr. Josep-Lluís
Carod-Rovira, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya. Substanciació.
21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell
Executiu sobre les iniciatives legislatives o reglamentàries per a facilitar la col·laboració entre la universitat i l’empresa pel que fa a R+D. Tram. 30200124/06. Sr. Francesc Vendrell i Bayona, del Grup
Parlamentari Popular. Debat i votació.
22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell
Executiu sobre la política general de relacions institucionals. Tram. 302-00125/06. Grup Parlamentari
Popular. Debat i votació.
23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell
Executiu sobre el seu capteniment en matèria de relacions amb el Parlament. Tram. 302-00128/06. Sr.
Ernest Benach i Pascual, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació.
24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell
Executiu sobre la política de normalització lingüística. Tram. 302-00126/06. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V). Debat i votació.
25. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell
Executiu sobre el desplegament de les lleis estatals
que afecten els drets lingüístics. Tram. 302-00127/
06. Sr. Francesc Ferrer i Gironès, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i
votació.
26. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell
Executiu sobre els resultats de la liquidació dels
pressupostos de la Generalitat per al 2000. Tram.
302-00129/06. Sr. Martí Carnicer i Vidal, del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Debat i votació.
27. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell
Executiu sobre la qualitat educativa. Tram. 30200130/06. Sra. M. Assumpta Baig i Torras, del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Debat i votació.
28. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell
Executiu sobre la política energètica. Tram. 30200131/06. Sr. Antoni Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Debat i
votació.
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29. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell
Executiu sobre la política sanitària, especialment
pel que fa a l’ordenació dels temps de treball. Tram.
302-00132/06. Sra. Caterina Mieras i Barceló, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Debat i votació.

4.70.10.

30. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades el dia 30 de maig, a les 16:30 hores)

Certificat de l’acord pel qual el Govern
no dóna la conformitat a la tramitació
d’una proposició de llei

Palau del Parlament, 25 de maig de 2001
President del Parlament de Catalunya
Joan Rigol i Roig

ALTRES COMUNICACIONS

Reg. 24741

Antoni Vives i Tomàs, secretari del Govern
CERTIFICO:

4.70.
4.70.01.

COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA
GENERALITAT I DEL GOVERN
COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Encàrrec del despatx del conseller de
Medi Ambient al conseller de Política
Territorial i Obres Públiques
Tram. 330-00053/06

Presentació: Conseller en cap, del Govern de la Generalitat
Reg. 24904 / Coneixement: Presidència del Parlament, 22.05.2001

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de
Catalunya, celebrada el dia 15 de maig de 2001, es
va prendre, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«Atès el que estableix l’article 107.2 del Reglament
del Parlament de Catalunya, s’acorda no prendre en
consideració la Proposició de Llei, presentada pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya, de reforma del text refós de la Llei de
caixes d’estalvi de Catalunya pel que fa a l’activitat
de les caixes d’estalvi foranes, número de tramitació 202-00105/06, perquè el Govern estima que
implica augment de crèdits en el pressupost en curs.
En conseqüència, no es dóna conformitat a la seva
tramitació.»
I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present certificat a Barcelona, el setze de maig de dos
mil u.
Antoni Vives i Tomàs

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT
Molt Honorable senyor Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya
Benvolgut President,
De conformitat amb el que estableix l’article 63.d)
de la Llei 3/1982, de 25 de març, del Parlament del
President i del Consell Executiu de la Generalitat, i
l’article 2 del Decret 12/2001 de 17 de gener, em
plau donar-vos compte que durant l’absència del
conseller de Medi Ambient, senyor Felip Puig i Godes, del dia 19 fins al 28 de maig de 2001, ambdós
inclosos, s’encarregarà del despatx del seu Departament el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, senyor Pere Macias i Arau.
Ben cordialment,
Barcelona, 16 de maig de 2001
Artur Mas i Gavarró
Conseller en cap
N. de la R.: El Decret 122/01, de 16 de maig, d’encàrrec del despatx del conseller de Medi Ambient al
conseller de Política Territorial i Obres Públiques,
del dia 19 fins al 28 de maig de 2001, és publicat al
DOGC 3391, de 18 de maig de 2001.

4.87.

PROCEDIMENTS DAVANT EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

4.87.10.

RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT INTERPOSATS
CONTRA
LLEIS
DE
CATALUNYA

Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel president del Govern de l’Estat
contra la Llei 16/2000, del 29 de desembre, de l’impost sobre grans establiments comercials
Tram. 381-00003/06

Al·legacions que formula el Parlament

AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Pere Sol i Ordis, Letrado del Parlamento de
Cataluña, en nombre y representación del mismo,
según se acredita mediante la certificación del
acuerdo adoptado por la Mesa del Parlamento el 8
4.70.01.
4. INFORMACIÓ
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de mayo de 2001, que se acompaña al presente
escrito, ante el Tribunal Constitucional comparece y
como mejor en derecho proceda
DICE
1. Que, en fecha 3 de mayo de 2001, el Parlamento
de Cataluña ha sido notificado de la providencia de
la Sección Primera del Pleno de este Tribunal en
relación con el recurso de inconstitucionalidad
núm. 1772/2001 promovido por el Presidente del
Gobierno y, en su representación y defensa por el
Abogado del Estado contra la Ley de Cataluña 16/
2000, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre
Grandes Establecimientos Comerciales, confiriendo
un plazo de quince días para personarse en el
procedimiento y formular alegaciones.
2. Que, evacuando el trámite conferido mediante la
providencia a qué se ha hecho referencia, pasa a
formular las siguientes
ALEGACIONES
I.

CONSIDERACIONES GENERALES DE CARÁCTER
PRELIMINAR: LÍMITES A LA POTESTAD TRIBUTARIA DE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO
MATERIAL DE PROYECCIÓN DE DICHA POTESTAD
El artículo 133.1 CE califica la potestad tributaria
del Estado como «originaria», de lo que algún sector doctrinal deduce una diferenciación radical entre dicha potestad tributaria y la de las comunidades
autónomas, las cuales, además, aparecerían
equiparadas a las corporaciones locales en la
medida que tanto unas como otras podrán
establecer y exigir tributos de acuerdo con la
Constitución y las leyes (art. 133.2 CE.)
No obstante, hay que precisar el alcance de lo que
significa potestad tributaria originaria en el texto
constitucional. De entrada debemos considerar
totalmente superada la concepción que identificaba
la potestad o el poder tributario del Estado con la
«soberanía tributaria», de manera que la obligación
pecuniaria de los contribuyentes se correspondía
con la capacidad de exigencia del Estado, investido
de imperium como titular de la soberanía. De
acuerdo con esta concepción se distinguiría entre
«potestad originaria», atribuida al Estado, y
«potestad derivada», la cual correspondería a otros
entes públicos en la medida que les fuese atribuida
por el propio Estado. Ahora bien, la CE de 1978 no
permite mantener esta concepción por dos motivos:
el primero es que la obligación de los
contribuyentes se establece directamente en la
Constitución, que en su artículo 31 dispone la
obligatoriedad
general
de
contribuir
al
sostenimiento del gasto público en términos que
limitan el poder tributario en cualquiera de sus
manifestaciones, lo que implica que no existe una
«potestad tributaria originaria» anterior y que se
superponga a la propia Constitución; la segunda es
que la CE establece un modelo territorial (Estado,
comunidades autónomas y corporaciones locales)
entre los que se debe distribuir la potestad tributaria. La mención a la «potestad tributaria originaria»
4.87.10.
4. INFORMACIÓ

contenida en el artículo 133.1 CE no implica, por
tanto, que la potestad tributaria de las comunidades
autónomas tenga carácter derivado, en el sentido
que el Estado, titular de la potestad originaria,
defina libremente el alcance de dicha potestad (en
la medida que deriva de la propia), sino que se
produce una posición de preferencia de la potestad
tributaria del Estado en relación con la de los otros
entes territoriales, sin que en ningún caso dicha
preferencia pueda llegar a suprimir o anular la
potestad tributaria de éstos, porqué el artículo 133.2
se constituye como una garantía institucional de su
existencia. Ello significa que la potestad tributaria
de las comunidades autónomas no deriva de la
potestad originaria del Estado, sino que deriva
directamente de la Constitución, de la que también
deriva la propia potestad estatal.
La Constitución garantiza la existencia de una
verdadera potestad tributaria de las comunidades
autónomas, ciertamente con limitaciones como son
el respeto de los principios o criterios de
coordinación con la Hacienda estatal y de
solidaridad entre los españoles (art. 156.1 CE), el
respeto del principio de territorialidad y de unidad
de mercado interior (art. 157.2 CE), e incluso,
aunque de forma implícita, la prohibición de que las
comunidades autónomas establezcan tributos
propios sobre un hecho imponible gravado por el
Estado, principio que se deduciría de una lectura
teleológica del artículo 157.1.a CE.
Aunque la Constitución establece directamente un
régimen específico de la potestad tributaria de las
comunidades autónomas, y en la medida que dicha
potestad tributaria forma parte de las competencias
financieras de las comunidades autónomas, es
también cierto que su ejercicio puede regularse por
la ley orgánica que prevé el artículo 157.3 CE y que
esta regulación se ha establecido en la Ley orgánica
8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las
comunidades autónomas, modificada por las leyes
orgánicas 1/1989, de 13 de abril, y 3/1996, de 27 de
diciembre, (a partir de ahora LOFCA.)
La LOFCA recoge y desarrolla las limitaciones a la
potestad tributaria de las comunidades autónomas
establecidas por la Constitución. Así el artículo 2
LOFCA refleja el artículo 156.1 CE, los artículos
2.1. a) y 9 LOFCA desarrollan el artículo 157.2 CE
y el artículo 6.2 LOFCA expresa de forma explícita
la prohibición de la de la imposición autonómica
sobre hechos imponibles gravados por el Estado.
La norma contenida en el artículo 6.3. LOFCA, por
su parte, también deriva de la Constitución, ya que
responde a la garantía de la suficiencia financiera
de las corporaciones locales establecida en el
artículo 142 CE, y de ahí que su formulación sea
totalmente distinta de la del artículo 6.2. LOFCA. El
artículo 6.3. LOFCA no se expresa en los términos
de una limitación a la potestad tributaria de las
comunidades autónomas, sino como una
delimitación del ámbito material en el que aquélla
puede desarrollarse, sin que dicho ámbito material
se corresponda con el concepto de «materia
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imponible u objeto del tributo [por el que] debe
entenderse toda fuente de riqueza, renta o
cualquier otro elemento de la actividad económica
que el legislador decida someter a imposición»
(STC 37/1987, FJ 14), ya que si ello fuera así, el
artículo 6.3. LOFCA se encontraría vaciado en gran
parte de contenido.
Efectivamente, si identificamos «las materias que
la legislación de Régimen Local reserve a las
Corporaciones Locales» con «toda fuente de
riqueza, renta o cualquier otro elemento de la
actividad económica sometido a imposición que la
legislación de Régimen Local reserve a las
Corporaciones Locales» y atendemos al significado
que el verbo reservar tiene en este contexto, que es
el de «destinar una cosa, de un modo exclusivo,
para uso o persona determinada», nos
encontraríamos con que no existen materias
imponibles destinadas exclusivamente a las
Corporaciones Locales, porque los objetos de los
tributos locales coinciden en todos los casos con
objetos de tributos no locales, de tal manera que, a
título enunciativo, el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles opera sobre el mismo objeto tributario
que el Impuesto sobre el Patrimonio, y lo mismo
ocurre con el Impuesto sobre Actividades
Económicas y el Impuesto sobre el Valor Añadido,
el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
y el del Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte o el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, aunque en algún caso la coincidencia sólo
sea parcial. Y ello es así porqué la riqueza, la renta y
en general la actividad económica, son
objetivamente limitadas.
Ciertamente, tal como señala la STC 289/2000, en
su fundamento jurídico 2, en la tramitación parlamentaria de la LOFCA se paso de «hechos
imponibles gravados o susceptibles de gravamen»
a «materias», y que, en este sentido, «materias» es
un término más omnicomprensivo que «hecho
imponible», pero también es cierto que
«reservados» es un término más restrictivo, en el
contexto en que nos encontramos, que la expresión
«gravados o susceptibles de gravamen».
Es verdad que, tal como remarca la STC 289/2000,
en su fundamento jurídico 4, la disposición
adicional quinta de la Ley estatal 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las haciendas locales hace
referencia al artículo 6.3. LOFCA y al mismo tiempo
habla de materias imponibles, pero ni se puede
pretender que dicha disposición adicional es una
norma meramente interpretativa del artículo 6.3.
LOFCA, lo cual no sería constitucionalmente
admisible, ni la regulación substantiva que contiene
la mencionada disposición adicional quinta, que
por otro lado no tiene relevancia en el presente caso,
permite deducir que la delimitación del ámbito material en el que se proyecta la potestad tributaria de
las comunidades autónomas establecida por el
artículo 6.3 LOFCA se limite con carácter exclusivo

en los dos supuestos contemplados en dicha
disposición, porqué, justamente, en ambos casos de
lo que se trata es del traslado desde el ámbito
tributario local al ámbito tributario de la
correspondiente
comunidad
autónoma
del
contenido concreto de las figuras tributarias, tal
como se desprende de las implicaciones derivadas
de dicha disposición, como son la supresión del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
para el caso que la comunidad autónoma establezca
un tributo sobre la materia, y la deducción de la
cuota del impuesto municipal abonado de la cuota
correspondiente del impuesto que sobre la materia
de gastos suntuarios, en su modalidad de
aprovechamiento de cotos de caza y pesca, pueda
establecer la comunidad autónoma.
Como ya hemos manifestado el artículo 6.3. LOFCA
responde a la garantía de la suficiencia financiera
de las corporaciones locales establecida en el
artículo 142 CE, y su lógica es totalmente distinta
de la del artículo 6.2. LOFCA. La explicación se
encuentra en el hecho de que, además de la
existencia de una regulación substantiva de rango
constitucional de la potestad tributaria de las
comunidades autónomas, éstas disponen de
potestad legislativa, de la que carecen en términos
absolutos las corporaciones locales; es decir, las
comunidades autónomas disponen de un margen de
autonomía tributaria formal muy superior a las
corporaciones locales, porqué éstas últimas sólo
pueden establecer tributos o decidir sobre su
regulación si han sido habilitadas explícitamente
por una Ley que, al mismo tiempo, debe determinar
los elementos esenciales de los tributos locales o, en
su caso, los limites sustantivos de dichos tributos,
todo ello en virtud del principio de legalidad tributaria. Por este motivo, por esta posición de las
corporaciones locales, el artículo 6.3. LOFCA delimita el ámbito tributario de las comunidades
autónomas no solo en relación con el
establecimiento de tributos, sino también en
relación con su gestión y éste es el motivo de que el
artículo 6.3. LOFCA trate de materias: porqué no
solo está delimitando la vertiente impositiva en el
ámbito tributario de las comunidades autónomas en
relación con las corporaciones locales, sino porqué
delimita dicho ámbito tributario también en su
vertiente gestora, de tal manera que la expresión
materias que la legislación de Régimen Local
reserve a las Corporaciones Locales no puede en
ningún caso identificarse, sin más, con el concepto
de materia imponible en el sentido expresado por
las SSTC 37/1987 y 289/2000, ya que la referencia
a la gestión tributaria circunscribe el ámbito material al definido por cada figura tributaria.
Esta conclusión, además, es coherente con el hecho
que la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las haciendas locales, al tratar los distintos
tributos locales no lo hace de forma homogénea ni
en su vertiente impositiva ni en su vertiente gestora. Así, por ejemplo, algunos de los actos más
relevantes de gestión del Impuesto de Bienes
Inmuebles no se reservan a las corporaciones
4.87.10.
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locales sino al Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria, los correspondientes a la
gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas
se atribuyen a la Administración Tributaria del
Estado, mientras que la gestión, en toda su
extensión, del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica sí se atribuye a los
Ayuntamientos.
Ello no implica que necesariamente deban
identificarse las materias del artículo 6.3 LOFCA
con los hechos imponibles de las figuras tributarias
locales, ya que el contenido del ámbito material de
los tributos locales se concreta en el inciso final del
mismo artículo 6.3 LOFCA: En todo caso, deberán
establecerse las medidas de compensación o
coordinación adecuadas a favor de aquellas
Corporaciones, de modo que los ingresos de tales
Corporaciones Locales no se vean mermados ni
reducidos tampoco en sus posibilidades de
crecimiento futuro. Ello es así porqué la norma
contenida en el artículo 6.3 LOFCA no persigue
como objetivo primero evitar situaciones de doble
imposición sino, tal como se ha dicho más arriba,
garantizar la suficiencia financiera de las
corporaciones locales.
II. INEXISTENCIA

DE IDENTIDAD ENTRE EL ÁMBITO
MATERIAL
DEL
IMPUESTO
SOBRE
GRANDES
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y LOS ÁMBITOS
MATERIALES DEFINIDOS EN LAS FIGURAS TRIBUTARIAS
LOCALES.

En el caso que nos ocupa, el impuesto creado por la
Ley 16/2000, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales, no
mantiene ningún nexo que permita identificarlo con
los ámbitos materiales definidos en las figuras
tributarias locales.
En primer lugar se trata de un impuesto con
finalidad no meramente fiscal, figura no extraña a
nuestro sistema tributario. Sin ir más lejos, la
exposición de motivos de la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, de Impuestos Especiales, dice,
refiriéndose a la sustitución del tipo incrementado
del IVA por el Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte la sujeción de
determinados vehículos y medios de transporte a
dicho
tipo
incrementado
no
respondía
exclusivamente al gravamen de la capacidad contributiva puesta de manifiesto en su adquisición,
sino a la consideración adicional de las
implicaciones de su uso en la producción de costes
sociales específicos en el ámbito de la sanidad, las
infraestructuras o el medio ambiente. De aquí la
necesidad de articular un conjunto de figuras
tributarias, dentro de las especificaciones
comunitarias, para mantener la presión fiscal sobre
estos medios de transporte en términos
equivalentes a los actuales. Debe remarcarse que al
margen de lo que se manifiesta en la exposición de
motivos, ningún elemento de dicho impuesto especial permite deducir su extrafiscalidad.
4.87.10.
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En el caso del Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales creado por la Ley 16/2000,
de 29 de diciembre, la extrafiscalidad no se
circunscribe a una mera declaración del preámbulo
de la Ley, sino que constituye un elemento estructural del impuesto, no sólo por la afección de los recursos obtenidos, sino también porqué la presión
fiscal que genera se modula en función de las
distintas variables que configuran las potenciales
externalidades negativas que la implantación de
grandes establecimientos comerciales produce
tanto en el sector de la distribución comercial como
en la ordenación territorial y en el medio ambiente.
Ello sin olvidar que el Impuesto grava sujetos en los
cuales se pone de manifiesto una singular
capacidad económica, directamente vinculada a la
circunstancia de la utilización de grandes
superficies, no sólo porque la ocupación de grandes
extensiones denota por ella misma una capacidad
económica, sino también porque facilita a los titulares un aumento notorio del volumen de operaciones
y, por lo tanto, la adquisición de una posición
dominante en el sector. Por otra parte, la falta de
asunción del coste de las externalidades negativas
sobre el medio ambiente y el territorio y la
distribución comercial, generan un sobrebeneficio,
derivado de actuaciones públicas o de mayores costes sociales, sin compensación por parte de dichos
sujetos. Así, por ejemplo, la ubicación de grandes
superficies en el extrarradio de las poblaciones se
apoya directamente en infraestructuras viarias, cuya
construcción y mantenimiento es asumida
públicamente, generando una intensidad de uso en
los tramos afectados muy superior a la que
correspondería al sistema viario en su proyección
de sistema de comunicación entre poblaciones y
conlleva un mayor coste de mantenimiento.

El preámbulo de la Ley 16/2000, de 29 de
diciembre, entre otros aspectos, manifiesta lo
siguiente:

«(…) la finalidad del impuesto sobre grandes
establecimientos comerciales tiende a la corrección
y a la compensación del impacto territorial y
medioambiental que puede ocasionar este
fenómeno de concentración de grandes superficies
comerciales, y también a la atención de las
necesidades de modernización y fomento del comercio integrado en trama urbana. En efecto, las
grandes empresas de distribución y de venta al detall se benefician de una posición de preeminencia
que les permite aumentar su competitividad respecto al pequeño y el mediano comercio, incapaces de
mantener su cuota de mercado ante las ventajas que
ofrecen al consumidor los grandes establecimientos
comerciales. Desde este punto de vista, el impuesto
tiende a reequilibrar la posición competitiva de uno
y otro tipo de empresas incidiendo en la capacidad
económica superior de las que, por su gran
dimensión, gozan de una posición de dominio en el
mercado.
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»Además de la estricta finalidad recaudatoria, que
es propia de todos los tributos, la finalidad de este
impuesto es, pues, extrafiscal, como refleja la
afectación de los recursos obtenidos a la
financiación de actuaciones sectoriales en los
ámbitos antes mencionados.
»En este sentido, cabe recordar que la doctrina
constitucional exige un doble título habilitante para
que una comunidad autónoma pueda crear un tributo con finalidad extrafiscal: por una parte, la
potestad tributaria, que reconocen los artículos
133.2 de la Constitución española y 44 del Estatuto
de autonomía de Cataluña, y, por otra, la titularidad
de la competencia material para atender la
finalidad perseguida. Respecto a esta última
exigencia, hay que señalar que la Generalidad de
Cataluña tiene atribuidas, por el Estatuto, las
competencias normativas correspondientes en las
materias de ordenación de territorio (artículo 9.9),
comercio interior (artículo 12.1.5) y protección del
medio ambiente (artículo 10.1.6) »
Este carácter extrafiscal se plasma en el artículo 3
de la Ley, que establece la afectación del impuesto
al fomento de medidas para la modernización del
comercio urbano en Cataluña y al desarrollo de planes de actuación en las áreas afectadas por los
emplazamientos de grandes establecimientos
comerciales. Los criterios de afección concretos no
se hallan en la Ley impugnada, sino en la Ley de
Cataluña 15/2000, de 29 de diciembre, de medidas
fiscales i administrativas. La disposición adicional
quinta de esta última Ley establece que los ingresos
obtenidos por la entrada en vigor de la normativa
reguladora
del
impuesto
sobre
grandes
establecimientos comerciales deben distribuirse de
acuerdo con los siguientes criterios:
El 40% para mercados municipales y urbanismo
comercial.
El 25% para planes de dinamización comercial.
El 25% para el fomento del comercio asociado y
para líneas de financiación subsidiada para el comercio urbano.
El 10% para planes de actuación medioambientales
en áreas afectadas por los emplazamientos de
grandes establecimientos comerciales.
La estructura del impuesto responde a la exigencia
del artículo 26 de la Ley General Tributaria, es decir,
se trata de un tributo exigido sin contraprestación
cuyo hecho imponible está constituido por
negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o
económica que ponen de manifiesto la capacidad
contributiva del sujeto pasivo como consecuencia
de la posesión de un patrimonio, la circulación de
bienes o la adquisición o el gasto de la renta. A los
efectos
del
Impuesto
sobre
grandes
establecimientos
comerciales,
la
capacidad
económica del sujeto pasivo —persona física o jurídica titular del gran establecimiento comercial— se
presume para determinados establecimientos
comerciales como consecuencia de hallarse implantados en grandes superficies.

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley, «constituye
el hecho imponible del impuesto la utilización de
grandes superficies con finalidades comerciales por
razón del impacto que puede ocasionar al territorio,
al medio ambiente y a la trama del comercio urbano
de Cataluña.» A estos efectos, el mismo artículo
define la utilización de grandes superficies con
finalidades comerciales como la que llevan a cabo
los
grandes
establecimientos
comerciales
individuales — los que disponen de una superficie
de venta igual o superior a los 2.500 metros
cuadrados— dedicados a la venda al detall.
El hecho imponible es funcionalmente distinto del
correspondiente al Impuesto sobre Actividades
Económicas, definido en el artículo 79 de la Ley
estatal 39/1988 como constituido por «el mero
ejercicio en territorio nacional, de actividades
empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan
o no en local determinado y se hallen o no
especificadas en las Tarifas del Impuesto». Así pues,
el Impuesto sobre Actividades Económicas es un
impuesto sobre la actividad y no sobre los medios
utilizados en esta actividad, hasta el punto que la
inexistencia de local no altera el hecho imponible.
Por el contrario, el Impuesto sobre grandes
establecimientos comerciales requiere ambos
componentes: la existencia de una actividad concreta —la comercial— y que ésta se desarrolle en
un espacio determinado —la gran superficie.
La presencia necesaria de ambos componentes implica que el impuesto opera en un ámbito distinto
de cualquier tributo local. Esta representación considera que no se puede admitir la alegación que formula la representación del presidente del Gobierno
en el sentido que, o bien la materia imponible
coincide con el Impuesto sobre Actividades
Económicas o bien coincide con el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, dependiendo de quien sea el
sujeto pasivo del impuesto, ya que ello conlleva
olvidar el conjunto de elementos que configuran la
estructura del impuesto.
La representación del presidente del Gobierno
enfatiza la coincidencia entre la tarifa del Impuesto
sobre Actividades Económicas, que para el grupo
661, de la agrupación 66, de la división 6, de la
sección 1 de las tarifas, establece el Real Decreto
Legislativo 1175/1990. Debe remarcarse que entre
los cerca de 60 grupos de tarifas en que se organiza
la división 6 de la sección 1, sólo un grupo plantea
una cierta coincidencia, mientras que el resto no se
ve afectado. Si en lugar de centrarnos en la división
en la que se integra el grupo de tarifas concreto,
cotejamos todo el anexo I del Real Decreto
Legislativo 1175/1990, con sus tres secciones,
decenas de divisiones y centenas de agrupaciones y
grupos, debemos concluir que la «evidente y
notoria coincidencia» entre la materia imponible
del Impuesto sobre Actividades Económicas i el
Impuesto
sobre
grandes
establecimientos
comerciales es especialmente limitada. Pero es más,
la amplitud del concepto «actividades económicas»
englobado en el impuesto local es tal, que
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difícilmente, si se aceptara la tesis defendida por la
representación del presidente del Gobierno sobre el
concepto «materia imponible», las comunidades
autónomas gozarían de margen alguno para
establecer tributos propios, porqué, en virtud de lo
que dispone el artículo 6.2 LOFCA y la
interpretación que propone el Abogado del Estado
del artículo 6.3 LOFCA, la práctica totalidad de
negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o
económica que ponen de manifiesto la capacidad
contributiva del sujeto pasivo como consecuencia
de la posesión de un patrimonio, la circulación de
bienes o la adquisición o el gasto de la renta, que
de acuerdo con el artículo 26 de la Ley General Tributaria, constituyen los hechos imponibles en los
impuestos, se inscribirían en el ámbito tributario
estatal o local, de tal manera que la atribución constitucional de potestades tributarias a las
comunidades autónomas se reduciría a lo que en
cada momento pudiera atribuirles el Estado como
titular de la potestad originaria. Ya se ha refutado
esta conclusión al inicio de la primera de las
alegaciones y no es necesario repetir las
argumentaciones expuestas más arriba aquí.
Incluso si se analiza con detalle la tarifa
correspondiente al el grupo 661, de la agrupación
66, de la división 6, de la sección 1 de las tarifas del
Impuesto sobre Actividades Económicas se aprecia
una disonancia importante entre este impuesto y el
Impuesto
sobre
grandes
establecimientos
comerciales. Se afirma por la representación del
presidente del Gobierno que coincide el hecho
imponible, lo cual no se ajusta a la realidad en
absoluto. La tarifa del Impuesto sobre Actividades
Económicas no determina el hecho imponible, sino
sólo la cuota. El hecho imponible es
exclusivamente el definido por el artículo 79 de la
Ley estatal 39/1988: «el mero ejercicio en territorio
nacional,
de
actividades
empresariales,
profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local
determinado y se hallen o no especificadas en las
Tarifas del impuesto.» Esta definición engloba múltiples actividades, algunas de las cuáles, además,
también se hallan gravadas por tributos cedidos a
la Generalidad de Cataluña con una amplia
capacidad normativa; así, la venta de terrenos o de
edificaciones comprendida en los epígrafes 833.1 y
833.2 de la sección 1 de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas coincide con el objeto
tributario del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales, pero no por ello hay coincidencia
con el hecho imponible, ya que en uno se grava la
actividad y en el otro la transmisión patrimonial
como resultado de esta actividad.
El «comercio mixto o integrado en grandes
superficies» constituye el elemento determinante de
la tarifa, y por tanto de la cuota, del Impuesto sobre
Actividades Económicas, pero no su hecho
imponible.
Incluso si considerásemos que el hecho imponible
del Impuesto sobre Actividades Económicas se determina por lo establecido en la tarifa —aspecto
4.87.10.
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que entraría en contradicción abierta con la
precisión del artículo 79.1 de la Ley estatal 39/
1988, que establece el hecho imponible para todas
las actividades económicas «se hallen o no
especificadas en las Tarifas del impuesto»—, la
coincidencia entre Impuesto sobre Actividades
Económicas
y
Impuesto
sobre
grandes
establecimientos comerciales sería limitada. A título
de ejemplo, de acuerdo con las notas que
acompañan la tarifa del Impuesto sobre Actividades
Económicas, ésta cubre tanto el comercio al por
mayor como al por menor, mientras que la primera
modalidad no está contemplada en el hecho
imponible
del
Impuesto
sobre
grandes
establecimientos comerciales. En un mismo sentido,
a los efectos del Impuesto sobre Actividades
Económicas, las zonas ocupadas por terceros en
virtud de cesión de uso o de cualquier otro título
computan al efecto de la aplicación de la tarifa,
mientras que el artículo 6 de la Ley impugnada
establece que «es sujeto pasivo, en cualidad de
contribuyente, la persona física o jurídica titular del
gran establecimiento comercial individual definido
por el artículo 4, con independencia de que esté
situado o no en un gran establecimiento comercial
colectivo. Se entiende por gran establecimiento comercial colectivo el definido por la normativa específica sobre equipamientos comerciales». De
acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Cataluña 17/
2000, de 29 de diciembre, de equipamientos
comerciales, los establecimientos de carácter
colectivo se hallan integrados por un conjunto de
establecimientos individuales situados en uno o diversos edificios, en los cuáles, con independencia
que las actividades respectivas puedan ejercerse de
una manera empresarial independiente, concurren
todos o alguno de los elementos siguientes: acceso
común desde la vía pública, de uso exclusivo o
preferente de los establecimientos o de sus clientes,
aparcamientos privados compartidos o servicios
comunes para los clientes. En otro orden, en la tarifa del Impuesto sobre Actividades Económicas, se
excluyen los aparcamientos descubiertos, exclusión
que no se produce en el impuesto objeto del
presente proceso de inconstitucionalidad.
No existiendo identidad en el hecho imponible
tampoco puede existir identidad en el sujeto pasivo.
Ciertamente, tal como señala la representación del
presidente del Gobierno, el «titular del gran
establecimiento comercial» a que se refiere el
artículo 6 de la Ley de Cataluña 16/2000, no es el
titular dominical del suelo o de las instalaciones,
sino quien sea titular de la licencia comercial
correspondiente. En este aspecto, si coincidieran los
hechos imponibles de ambos tributos, coincidirían
los sujetos pasivos. Ello no es así, porqué, tal como
ya se ha indicado, el hecho imponible en el
impuesto
sobre
grandes
establecimientos
comerciales no se corresponde con la mera
actividad, sino que ésta debe desarrollarse en un
establecimiento con características determinadas.
Dicho de otra forma, en el Impuesto sobre
Actividades Económicas, el desarrollo de la
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actividad en un local de ciertas condiciones no implica la sujeción al impuesto, sino la aplicación de
una tarifa concreta, lo cuál es muy distinto.
En el Impuesto sobre grandes establecimientos
comerciales el hecho determinante es utilización de
una gran superficie, como elemento generador de
las externalidades negativas a las que ya se ha
hecho referencia. En este sentido cabe recordar que
algunos establecimientos están exentos del
impuesto, en la medida que la utilización de una
gran superficie es consubstancial con el tipo de
producto que comercializan. Así el artículo 5 de la
Ley establece que «está exenta de la aplicación del
impuesto la utilización de grandes superficies llevada a cabo por grandes establecimientos
comerciales individuales dedicados a la jardinería
y a la venta de vehículos, materiales para la
construcción,
maquinaria
y
suministros
industriales». Por otro lado, el artículo 7 establece
una superficie mínima exenta de 2.499 metros
cuadrados sobre la superficie de venta, que también
se aplica al resto de superficies que determinan la
base imponible. Esta regulación pone de manifiesto
que no es la actividad, por si misma, el objeto
gravado, sino el cómo se desarrolla la actividad en
el caso de que existan alternativas menos gravosas
socialmente.
La representación del presidente del Gobierno afirma también la coincidencia «no sólo en general
sino también en los detalles» de la base imponible.
Debemos volver a insistir en la diferencia entre la
tarifa y el impuesto. Ciertamente la tarifa del
Impuesto sobre Actividades Económicas establece
una cuota en función de superficies, pero los
criterios que determinan las tarifas y las cuotas se
hallan en el artículo 86 de la Ley estatal 39/1988, y
entre ellos debe remarcarse el límite del 15 por
ciento del beneficio medio presunto de la actividad
gravada, aspecto lógico desde la perspectiva de un
tributo con finalidad fiscal, pero que pierde
importancia relativa en un tributo con finalidad
extrafiscal que pretende compensar el mayor gasto
público que la forma de ejercer la actividad genera.
Tampoco es cierto la coincidencia detallada que
pretende el recurso del presidente del Gobierno. Si
bien el artículo 7 de la Ley impugnada establece que
constituye la base imponible la superficie total del
gran
establecimiento
comercial
individual,
expresada en metros cuadrados, y que la superficie
total la constituyen la superficie de venta, la destinada a almacenes, talleres, obradores y espacios de
producción y la correspondiente al aparcamiento,
debe tenerse en cuenta, en primer lugar la
determinación de un mínimo exento de 2.499 metros cuadrados con relación a la superficie de venta,
la reducción de la superficie destinada a almacenes,
talleres, obradores y espacios de producción en la
proporción que resulte de la relación entre la
superficie de venta reducida y la superficie de venta
real, y en lo referente a los aparcamientos, su
superficie es imputada mediante un coeficiente que
tiene en cuenta no sólo la superficie de venta —

reducida por aplicación del mínimo exento—, sino
también el carácter especializado del gran
establecimiento comercial, especialización que
debe entenderse en términos de función social, de
manera que dicho coeficiente oscila entre 0,6 y 1,8.
En la tarifa reseñada en el escrito de planteamiento
de recurso se coincide de forma tangencial en los
conceptos, sin perjuicio que, como ya se ha dicho,
también incluye las zonas ocupadas por terceros —
lo que en términos de la Ley de Cataluña son
establecimientos comerciales colectivos— y se
excluyen los aparcamientos descubiertos, no
excluidos en el Impuesto sobre grandes
establecimientos comerciales.
En cualquier caso, lo determinante, a los efectos
que interesan en el presente proceso, es que
mientras la cuota establecida por la tarifa del
Impuesto sobre Actividades Económicas es fija, la
base imponible del Impuesto sobre grandes
establecimientos
comerciales
se
modula
sensiblemente a través del establecimiento de la
base liquidable. El artículo 8 de la Ley impugnada
establece:
«1. La base liquidable se obtiene de aplicar a la base
imponible el coeficiente que corresponda de entre
los establecidos por el apartado 2 y, sobre el
resultado obtenido, la reducción establecida por el
apartado 3, si procede.
»2. En función de la superficie del terreno ocupada
por la proyección horizontal del establecimiento se
aplican los coeficientes siguientes:

Superficie
De menos de 5.000 m2
De 5.000 y menos de 10.000 m2
Igual o superior a 10.000 m2

Coeficiente
0,6
0,8
1

»3. En el caso de sujetos pasivos dedicados
esencialmente a la venta de mobiliario, de artículos
de saneamiento, y de puertas y ventanas, y los
centros de bricolaje, la base liquidable se obtiene de
aplicar una reducción del 60 % sobre el resultado
obtenido de la aplicación de lo que establece el
apartado 2.»
La determinación de la base liquidable, cuya
existencia es ignorada por el recurso del presidente
del Gobierno, pone de manifiesto con más
contundencia la relación entre la estructura del tributo y su finalidad extrafiscal, ya que, como
supuesto general, la base sobre la que deberá
aplicarse el tipo de gravamen oscila hasta en un 40
por ciento en función de la ocupación de suelo, es
decir, en función del impacto más directamente
medioambiental de la forma como se ejerce la
actividad. Y por otro lado, cuando se trata de
establecimientos con una cierta especialización,
cuyo impacto en relación con el comercio de trama
urbana es menor, justamente por su especialización,
se produce una reducción del 60 por ciento de la
base, lo que de forma acumulada permite que, en
4.87.10.
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función de ambos parámetros, la oscilación de la
base se halle entre el 24 por ciento y el cien por
cien de las superficies que determinan la base
imponible.
No sólo es en la determinación de la base donde se
percibe la extrafiscalidad del tributo y su clara
diferenciación del ámbito tributario material en el
que opera el Impuesto sobre Actividades
Económicas. También en la determinación de
bonificaciones sobre el impuesto se persigue la
finalidad extrafiscal manifestada. Así el artículo
11.1 de la Ley dispone:
«Se establece una bonificación del 40% para los
grandes establecimientos individuales en los
supuestos de que se acceda con:
»a) Tres medios de transporte público o más,
además del vehículo privado.
»b) Dos medios de transporte público o más,
además del vehículo privado, siempre que el
establecimiento esté situado en un municipio de
hasta 50.000 habitantes no integrado en el ámbito
de actuación de la Autoridad del Transporte
Metropolitano.»
Se trata de una bonificación destinada a garantizar
un trato más favorable a aquellos grandes
establecimientos comerciales que, desde un punto
de vista objetivo, se hallan emplazados en zonas
urbanas o periurbanas sin que se les pueda imputar
directamente el mayor coste de mantenimiento de
la red viaria pública o los costes sociales y
medioambientales que el uso de vehículos privados
comporta, es decir, con un impacto negativo menor
que el de los casos no contemplados en la
bonificación.
Esta
regulación
implica
«la
insoslayable
vinculación de la tributación soportada a la
consecución de la finalidad perseguida» que reclama la STC 289/2000 como elemento definitorio del
carácter extrafiscal del tributo, que, en el presente
caso, determina que a la Ley de Cataluña 16/2000,
de 29 de diciembre, del Impuesto sobre Grandes
Establecimientos Comerciales, opere sobre un
ámbito material distinto al que corresponde a
cualquier figura tributaria local desde la perspectiva del artículo 6.3 LOFCA.
Por todo ello, al Tribunal Constitucional
SOLICITA

Que teniendo por presentado este escrito en tiempo
y forma, se sirva admitirlo, tenga por formuladas las
alegaciones precedentes con relación al recurso de
inconstitucionalidad núm. 1772/2001 promovido
por el Presidente del Gobierno y, en mérito de las
mismas y previos los trámites oportunos, dictar en
su día sentencia en la que se declare que la Ley de
Cataluña 16/2000, de 29 de diciembre, del Impuesto
sobre Grandes Establecimientos Comerciales, se
ajusta plenamente a la Constitución.
4.87.10.
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OTROSÍ DICE:
Que habiendo sido invocado el artículo 161.2 de la
Constitución por la representación del presidente
del Gobierno, de conformidad con el acuerdo del
Consejo de Ministros de 23 de marzo de 2001, el
Tribunal ha acordado la suspensión de la Ley impugnada.
Esta representación considera que procede el
levantamiento inmediato de la citada suspensión,
sin que la resolución sobre este extremo deba
demorarse hasta los cinco meses desde que fue
acordada.
El Tribunal Constitucional ha admitido en más de
una ocasión la posibilidad que en determinadas
circunstancias se acuerde el levantamiento de la
suspensión de la norma impugnada. En este sentido,
y por todos, cabe citar el ATC 417/1997, de 16 de
diciembre, en cuyo fundamento jurídico 1 se dice:
« (…) debe recordarse a este respecto que, según
doctrina ya consolidada, nada impide a la
Comunidad Autónoma autora de la Ley recurrida
solicitar anticipadamente –esto es, antes del
transcurso de los cinco meses a los que alude el art.
161.2 CE—el levantamiento de la suspensión
(AATC 1140/1987, 355/1989 y 504/1989), toda vez
que el tenor literal de dicha disposición constitucional indica que los cinco meses son, precisamente,
el límite máximo inicialmente previsto para la
suspensión, incluyéndose, por tanto, entre las
atribuciones de este Tribunal la de ratificar o
levantar la suspensión dentro de ese plazo. De otro
lado, tampoco el art. 30 LOTC veda en modo alguno
que este Tribunal acuerde el levantamiento de la
suspensión sin necesidad de agotar el reiterado
plazo de cinco meses (AATC 154/1994, 221/1995,
222/1995 y 292/1995)»
El levantamiento o el mantenimiento de la
suspensión
derivada
de
la
invocación
gubernamental del artículo 161.2 CE debe
determinarse, de acuerdo con la doctrina consolidada de ese Tribunal y mantenida en el ya citado ATC
417/1997, atendiendo a los siguientes criterios:
«(…) la presunción de legitimidad de que gozan las
leyes, en cuanto expresión de la voluntad popular
(AATC 154/1994 y 221/1995); la necesidad de ponderar, de un lado, los intereses en presencia, tanto
el general y el público como el particular de las
terceras personas afectadas, y, de otra parte, los
perjuicios de imposible o difícil reparación que se
sigan del mantenimiento o levantamiento de las
suspensiones (especialmente, AATC 222/1995 y
291/1995); y, por último, que todo ello debe ser
examinado a la luz de la naturaleza cautelar de la
medida y sin prejuzgar la decisión sobre el fondo
del asunto (por todos, AATC 154/1994 y 221/
1995).»
Es más, el caso objeto del citado ATC 417/1997 es
sensiblemente similar al que nos ocupa en el
presente proceso. Y cabe recordar que el Tribunal
acordó levantar la suspensión atendiendo a:
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«(…) en supuestos como el presente es
determinante el hecho de que los sujetos pasivos
del impuesto sean poco numerosos y perfectamente
identificables, ya que, en tal hipótesis –y así sucede
con toda evidencia en relación con el tributo
recurrido—, no serían excesivamente onerosas las
cargas, molestias y costes que, en su caso,
conllevarían las operaciones de devolución de las
cantidades ya ingresadas. Y, de otro lado, no puede
dejar de tomarse en consideración que, en virtud de
lo dispuesto por la propia Ley autonómica, la
recaudación
íntegra
del
gravamen
está
precisamente destinada a financiar actividades en
materia de protección civil, siendo así que, según se
desprende de sendos informes elaborados por la
dependencia competente del Departamento de
Gobernación de la Generalidad de Cataluña, ya se
había evaluado el rendimiento del impuesto y se
había confeccionado un plan para la instalación, en
los años 1998 y 1999, de diversos equipos de
protección civil financiados con la previsión de
ingresos de dichos ejercicios. Plan que, obviamente,
resultaría frustrado de mantenerse la suspensión de
los preceptos impugnados.»
Pues bien, en el caso del Impuesto sobre Grandes
Establecimientos Comerciales el número estimado
de sujetos pasivos es especialmente reducido. De
acuerdo con los datos del Departamento de Comercio, Industria y Turismo del Gobierno de la
Generalidad de Cataluña, establecidos a partir del
otorgamiento de las licencias comerciales a grandes
establecimientos, de conformidad con la Ley de
Cataluña 1/1997, de 24 de marzo, de equipamientos
comerciales, y que fueron utilizados para el estudio
económico que acompañaba el proyecto de la Ley
ahora impugnada, el número de sujetos pasivos que
por las características de los equipamientos
censados estarían sujetos al impuesto, no superaba
la centena. Como consecuencia de la formación del
padrón mediante el cual está previsto gestionar el
impuesto se espera que este número se incremente
en una cifra que oscila entre cincuenta y ochenta
nuevos sujetos. En todo caso, pues, las previsiones
que se manejan son de un número de contribuyentes
inferior a doscientos, lo que implica que se
reproduzca la situación analizada por el Auto
mencionado en el sentido que «los sujetos pasivos
del impuesto sean poco numerosos y perfectamente
identificables», por lo que, en su caso, «no serían
excesivamente onerosas las cargas, molestias y costes que, en su caso, conllevarían las operaciones de
devolución de las cantidades ya ingresadas.»

de financiación subsidiada para el comercio
urbano, y 10% para planes de actuación
medioambientales en áreas afectadas por los
emplazamientos de grandes establecimientos
comerciales)
Estas
actuaciones
quedarían
frustradas por falta de financiación de mantenerse
la suspensión.
Además, al afectar la suspensión a toda la Ley en su
conjunto, el no levantamiento de la misma impide
realizar los actos de gestión necesarios en el plazo
establecido en la misma Ley. Debe recordarse que la
gestión del impuesto se realiza mediante padrón, sin
perjuicio que las altas y las bajas en éste deben ser
objeto de declaración del sujeto pasivo ante la
Administración Tributaria. A este efecto, los titulares de los establecimientos que se hallaban abiertos
en la fecha de entrada en vigor de la Ley deberían
presentar la declaración inicial de datos en el plazo
comprendido entre los días 1 y 30 de junio de 2001
(Disposición adicional primera), lo que implica que
el mantenimiento de la suspensión puede provocar
un perjuicio a la Generalidad de Cataluña de difícil
o imposible reparación, ya que incluso una sentencia posterior del Tribunal que declarara la
constitucionalidad de la Ley, como defiende esta
representación, no impediría la frustración de dicha
disposición, atendido su carácter temporal.
Contrariamente, en el hipotético caso que la Ley
fuese declarada inconstitucional, la aplicación de
los preceptos impugnados no determinaría
perjuicios graves o irreparables, puesto que la
gestión del impuesto mediante padrón comporta la
plena identificación de los sujetos pasivos y la
cuantificación de las cantidades ingresadas, lo que
implica que no existe dificultad para proceder al
reintegro de éstas, máxime teniendo en cuenta la
solvencia que debe presumirse a la Generalidad de
Cataluña, en su calidad de institución en que se
organiza el autogobierno de la Comunidad
Autónoma.
Por todo ello, al Tribunal Constitucional,
SOLICITA
Que, de conformidad con lo que se manifiesta en el
anterior otrosí, y previos los trámites oportunos,
acuerde el levantamiento inmediato de la
suspensión de la Ley de Cataluña 16/2000, de 29 de
diciembre,
del
Impuesto
sobre
Grandes
Establecimientos Comerciales.
Barcelona para Madrid, a 16 de mayo de 2001

Por otro lado, y tal como se ha alegado más arriba, la
disposición adicional quinta de la Ley de Cataluña
15/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales i
administrativas. establece que los ingresos
obtenidos por la entrada en vigor de la normativa
reguladora
del
impuesto
sobre
grandes
establecimientos comerciales deben distribuirse de
acuerdo con los criterios que en ella se fijan (40%
para mercados municipales y urbanismo comercial,
25% para planes de dinamización comercial, 25%
para el fomento del comercio asociado y para líneas
4.87.10.
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tics del Parlament, amb caràcter temporal, des del
dia 21 de maig i mentre duri la vacant de la Sra.
Susanna Fosch i Sunyer.
Palau del Parlament, 22 de maig de 2001
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CÀRRECS I PERSONAL

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

Concurs per a la provisió de llocs de
treball d’uixers/es especialitzats/ades
del Parlament de Catalunya
Pròrroga de la comissió de serveis
concedida a la Sra. Esther Andreu i
Fornós

Tram. 500-00021/06

Adscripció
Acord: Mesa
22.05.2001.

del

Parlament,

sessió

del

OFICIALIA MAJOR
La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 22
de maig de 2001, vistes les propostes d’adscripció
de les Comissions d’Avaluació del concurs per a la
provisió de llocs de treball d’uixers/es especialitzats/ades del Parlament de Catalunya, ha acordat
l’adscripció, a partir de la data de la presa de possessió, dels funcionaris següents:
- El Sr. Francesc Marcet i Martínez, amb caràcter
definitiu, al lloc de treball d’uixer responsable del
magatzem de publicacions.
- El Sr. Eugeni Bruguera i Ferrés, amb caràcter definitiu, en horari de matí, i el Sr. Artur Armengol i
Furriols, amb caràcter definitiu, en horari de tarda, i
la Sra. Núria Casas-Salat i Salvadó, amb caràcter
provisional, en horari de tarda, als llocs de treball
d’uixer/a especialitzat/ada en el servei d’identificació.
Palau del Parlament, 22 de maig de 2001
Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

Nomenament del Sr. Lluís Urpinell i
Jovani com a cap de l’Àrea de Transcripció del Departament de Serveis
Lingüístics
Nomenament
Acord: Mesa
22.05.2001.

del

Parlament,

sessió

del

OFICIALIA MAJOR
La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 22
de maig de 2001, vist l’informe de la cap del Departament de Recursos Humans ha acordat nomenar
el Sr. Lluís Urpinell i Jovani com a cap de l’Àrea de
Transcripció del Departament de Serveis Lingüís4.90.10
4. INFORMACIÓ

Acord: Mesa
22.05.2001.

del

Parlament,

sessió

del

OFICIALIA MAJOR
La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 22
de maig de 2001, vista la sol·licitud de pròrroga de
la comissió de serveis presentada pel Consell de
l’Audiovisual de Catalunya, d’acord amb els Estatuts del règim i el govern interiors, ha acordat de
concedir-la pel termini màxim possible, de dos
anys, a comptar del dia 1 de febrer de 2001, data en
què es va acordar la destinació en comissió de serveis de la Sra. Esther Andreu i Fornós al Consell de
l’Audiovisual de Catalunya.
Palau del Parlament, 22 de maig de 2001
Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

