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

1.01. Lleis i altres normes
1.01.01. Lleis

Llei de modificació de l’article 8 de la
Llei 1/1981, de 25 de febrer, de creació del Consell
Consultiu de la Generalitat (Tram. 200-00066/05).
Aprovació. 33573

Llei de modificació de la Llei 5/1994, de
4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i
extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya
(Tram. 200-00067/05). Aprovació. 33573

1.10. Resolucions

Resolució 871/V del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’increment de les partides pressu-
postàries per a l’exercici del 1999 per a dotar l’Hos-
pital Sant Bernabé, de Berga, d’un servei d’escàner
(Tram. 250-01786/05). Correcció d’errades de publi-
cació. 33575

Resolució 942/V del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’increment de les dotacions de per-
sonal del parc de bombers de Mataró (Maresme)
(Tram. 250-01305/05). Adopció en comissió. 33575

Resolució 943/V del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’elaboració d’un projecte de llei regu-
lador de la publicitat institucional (Tram. 250-01449/
05). Adopció en comissió. 33576

Resolució 944/V del Parlament de Ca-
talunya, sobre els drets de Catalunya com a nacio-
nalitat històrica i llurs formes d’expressió democrà-
tica (Tram. 250-01729/05). Adopció en comissió. 33576

Resolució 945/V del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’accés gratuït dels ciutadans a la
informació publicada pel Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya (Tram. 250-01843/05). Adopció en
comissió. 33577

Resolució 946/V del Parlament de Ca-
talunya, sobre la no-publicació dels discursos del
president de la Generalitat relatius a aportacions
fetes pel partit polític que li dóna suport (Tram. 250-
02009/05). Adopció en comissió. 33577

Resolució 947/V del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’ajut urgent al poble kosovar (Tram.
250-02099/05). Adopció en comissió. 33577

Resolució 948/V del Parlament de Ca-
talunya, sobre el desplegament de la Policia de la
Generalitat - Mossos d’Esquadra a la regió metropo-
litana de Barcelona (Tram. 250-02124/05). Adopció
en comissió. 33578

Resolució 949/V del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’establiment de l’Escola Superior de
Música de Catalunya a l’Auditori de Barcelona
(Tram. 250-02028/05). Adopció en comissió. 33578

Resolució 950/V del Parlament de Ca-
talunya, sobre la modificació de la normativa perquè
la matèria de química sigui considerada com a prò-
pia de la modalitat de tecnologia (Tram. 250-02066/
05). Adopció en comissió. 33579

Resolució 951/V del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’abolició de la pena de mort arreu del
món i la suspensió de l’execució de condemnes a
mort (Tram. 250-02017/05, 250-02058/05 i 250-
02101/05). Adopció en comissió. 33579

Resolució 962/V del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’elaboració de programes de foment
de la pràctica de l’esport a les escoles i a les univer-
sitats (Tram. 250-02068/05). Adopció en comissió. 33580

2. TRAMITACIONS CLOSES PER RE-
BUIG, RETIRADA, CANVI O DECAÏ-
MENT

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

2.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre la constitu-
ció del Consell Regional de Serveis Socials de les
Terres de l’Ebre i el desplegament efectiu de les
seves funcions (Tram. 250-01850/05). Rebuig. 33580

Proposició no de llei sobre els parts
naturals (Tram. 250-01894/05). Rebuig. 33580

Proposició no de llei sobre la creació
d’una regió sanitària específica de les comarques
de l’Alt Pirineu (Tram. 250-01914/05). Rebuig. 33580

Proposició no de llei sobre la reparació
del sistema d’il·luminació del tram comprès entre el
punt quilomètric 0 i el 10.5 de l’autopista A-19
(Tram. 250-01927/05). Retirada. 33580

Proposició no de llei sobre la implanta-
ció d’un programa de seguiment generalitzat de les
infeccions intrahospitalàries als hospitals de Cata-
lunya (Tram. 250-01942/05). Rebuig. 33581
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Proposició no de llei sobre la incorpo-
ració de representants de l’Administració local i de
l’Administració de l’Estat en el Pla interdepartamen-
tal d’immigració de Girona (Tram. 250-01948/05).
Rebuig. 33581

Proposició no de llei sobre la millora
de la funcionalitat de l’eix de l’autopista A-7, al seu
pas per les comarques del Vallès (Tram. 250-
01968/05). Rebuig. 33581

Proposició no de llei sobre la senyalit-
zació de les cruïlles de les carreteres N-152 i C-
151, a Ripoll (Tram. 250-01976/05). Rebuig. 33581

Proposició no de llei sobre la declara-
ció de la carretera N-152, entre Vic (Osona) i Ripoll,
com a via preferent dins l’actual Pla de carreteres
(Tram. 250-01978/05). Rebuig. 33581

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de mesures que garanteixin l’accés a l’esport
de tots els catalans (Tram. 250-02067/05). Rebuig. 33581

Proposició no de llei sobre l’elaboració
de programes de foment de l’esport als barris i als
pobles de Catalunya mitjançant l’associacionisme
esportiu (Tram. 250-02069/05). Rebuig. 33581

Proposició no de llei sobre l’elaboració
de programes de foment de l’esport en l’àmbit labo-
ral (Tram. 250-02070/05). Rebuig. 33581

Proposició no de llei sobre l’elaboració
de programes de foment de la pràctica de l’esport
entre la gent gran (Tram. 250-02071/05). Rebuig. 33582

Proposició no de llei sobre l’elaboració
de programes de foment de la pràctica de l’esport
entre persones amb discapacitats físiques o psíqui-
ques (Tram. 250-02072/05). Rebuig. 33582

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un programa per a l’esport d’alta competició
(Tram. 250-02073/05). Rebuig. 33582

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

altres propostes de normes
3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del Centre de la Propi-
etat Forestal (Tram. 200-00058/05). Esmenes re-
servades per a defensar en el Ple. Addenda. 33582

Projecte de llei de mediació familiar de
Catalunya (Tram. 200-00061/05). Esmenes a la
totalitat presentades. 33583

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de suport a les se-
leccions catalanes (Tram. 202-00128/05). Sol·licitud
de dictamen al Consell Consultiu. 33583

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

3.10.11. Designacions de senadors per a
representar la Generalitat al Senat

Designació d’un senador o senadora
que ha de representar la Generalitat al Senat
(Tram. 280-00004/05). Proposta de candidat. 33583

3.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de millora de la seguretat dels edificis ju-
dicials de Catalunya (Tram. 250-02143/05). Esme-
nes presentades. 33583

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de mesures que garanteixin la seguretat dels
edificis judicials de Catalunya (Tram. 250-02144/
05). Esmenes presentades. 33584

Proposició no de llei sobre la incoació
d’expedient per a declarar la finca de Vilanera de
l’Escala (Alt Empordà) bé cultural d’interès nacional
(Tram. 250-02156/05). Esmenes presentades. 33584

Proposició no de llei sobre la reforma
de la Llei orgànica 7/1985, de l’1 de juliol, sobre els
drets i les llibertats dels estrangers a Espanya
(Tram. 250-02170/05). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. 33584

Proposició no de llei sobre la creació
d’un centre de dia al municipi de Seròs (Segrià)
(Tram. 250-02171/05). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. 33584

Proposició no de llei per a l’establi-
ment d’una moratòria a Catalunya sobre el conreu
i la comercialització d’aliments transgènics (Tram.
250-02172/05). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 33584

Proposició no de llei pel soterrament
de les vies del metro i de la RENFE a Barcelona
(Tram. 250-02173/05). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. 33585

Proposició no de llei sobre l’arranja-
ment del Pont del Climent i la construcció d’un pont
de vianants a l’indret de l’antic pont del Doro, a
Vilada (Berguedà) (Tram. 250-02174/05). Tramesa
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 33585

Proposició no de llei sobre les subven-
cions a transport i menjador escolars (Tram. 250-
02175/05). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 33585

Proposició no de llei sobre el dret dels
alcaldes o regidors que cessin del càrrec, a perce-
bre les prestacions per atur (Tram. 250-02176/05).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 33585

Proposició no de llei sobre les quatre
línies d’educació secundària obligatòria per a l’ins-
titut d’ensenyament secundari Joan Boscà de Bar-
celona, incloses en el Mapa escolar de Catalunya
(Tram. 250-02177/05). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. 33586

Proposició no de llei sobre el servei
d’atenció primària continuada per a la ciutat d’Olot
(Garrotxa) (Tram. 250-02178/05). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 33586

Proposició no de llei sobre la coordina-
ció de les actuacions destinades al compliment del
Pla estratègic per a la societat de la informació a
Catalunya (Tram. 250-02179/05). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 33586

Proposició no de llei sobre la formació
especialitzada dels professionals de la salut en re-
lació amb la població estrangera no comunitària
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(Tram. 250-02180/05). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. 33586

Proposició no de llei sobre l’estudi de
la plantilla necessària a l’àrea bàsica de salut de
Salt (Gironès) (Tram. 250-02181/05). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 33587

Proposició no de llei sobre la sol·licitud
al Govern de l’Estat de millora dels recursos hu-
mans i materials de les oficines provincials d’estran-
geria (Tram. 250-02182/05). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 33587

Proposició no de llei sobre la gratuïtat
del túnel del Cadí per als residents del Berguedà,
l’Alt Urgell i la Cerdanya (Tram. 250-02183/05). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. 33587

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del Decret 237/1998, del 8 de setembre, que
fixa les quotes de cinema en català (Tram. 250-
02184/05). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 33587

Proposició no de llei sobre la reforma
de la Llei orgànica 7/1985, de l’1 de juliol, anome-
nada d’estrangeria (Tram. 250-02185/05). Tramesa
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 33588

Proposició no de llei sobre la supres-
sió del servei gestionat per personal especialitzat
de l’estació de Renfe a la Garriga (Vallès Oriental)
(Tram. 250-02186/05). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. 33588

Proposició no de llei sobre l’adequació
del reglament d’ús de la llengua catalana de la
Universitat Rovira i Virgili a la legalitat vigent (Tram.
250-02187/05). Presentació. 33588

Proposició no de llei sobre el transva-
sament de les aigües dels rius a les comarques de
Lleida (Tram. 250-02188/05). Presentació. 33588

Proposició no de llei sobre mesures de
prevenció i defensa contra l’extensió de la malura
dita «foc bacterià» a les comarques del Segrià, la
Noguera i el Pla d’Urgell (Tram. 250-02189/05).
Presentació. 33589

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

Projecte de resolució pel qual s’acor-
da de presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de protecció de les famíli-
es nombroses (Tram. 269-00004/05). Ponència per
a elaborar l’Informe. 33589

3.15. Mocions subsegüents a interpel·-
lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les concessions d’emisso-
res radiofòniques (Tram. 302-00270/05). Esmenes
presentades. 33590

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política general de tele-
comunicacions (Tram. 302-00273/05). Esmenes
presentades. 33590

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la deslocalització d’indústri-
es fora de Catalunya (Tram. 302-00274/05). Esme-
nes presentades. Esmenes presentades. 33591

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política general de tele-
comunicacions i sobre la concessió de serveis de
radiodifusió sonora en ones mètriques amb modu-
lació de freqüència comercial (Tram. 302-00275/
05). Esmenes presentades. Esmenes presentades.
Esmenes presentades. 33592

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el compliment dels plans
comarcals de muntanya (Tram. 302-00276/05).
Esmenes presentades. Esmenes presentades. 33593

4. INFORMACIÓ
4.40. Acords, resolucions i comunicaci-

ons dels òrgans de la cambra

Declaració institucional sobre la sen-
tència de mort contra Abdullah Ocalan. 33594

Renúncia de la condició de senador
en representació de la Generalitat i obertura de ter-
mini de presentació de candidat o candidata en
substitució 33594

Setmana per a la reunió mensual de la
Comissió de Control Parlamentari de l’Actuació de
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de les
Empreses Filials. 33594

4.45. Composició dels òrgans de la cam-
bra

Composició de la Comissió d’Estudi
sobre el Concert Econòmic com a Via per a l’ade-
quat Finançament de l’Autonomia de Catalunya
(Tram. 400-00006/05). Elecció del secretari. 33594

4.50. Compliment de resolucions i de
mocions

Control del compliment de la Moció
144/V del Parlament de Catalunya, sobre les mesu-
res per a afavorir el sector porcí (Tram. 340-00683/
05). Informe relatiu al compliment de la Moció. 33595

Control del compliment de la Resolu-
ció 871/V del Parlament de Catalunya, sobre l’incre-
ment de les partides pressupostàries per a dotar
d’un servei d’escàner l’Hospital de Sant Bernabé de
Berga (Berguedà) (Tram. 340-00788/05). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. 33595

Control del compliment de la Resolu-
ció 798/V sobre el mesurament de la qualitat de l’ai-
re a la rodalia de l’empresa Vertosa a Torredem-
barra (Tarragonès) (Tram. 340-00789/05). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. 33596

Control del compliment de la Resolu-
ció 895/V sobre la promoció de millores en el sec-
tor porcí (Tram. 340-00790/05). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 33596

4.53. Compareixences i sessions infor-
matives en les comissions

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

Compareixença del conseller de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques davant la comissió
corresponent perquè informi sobre el transvasa-
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ment del riu Roine a Barcelona (Tram. 357-00540/
05). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 33596

4.67. Comunicacions dels grups parla-
mentaris i dels diputats

Sol·licitud de dictamen al Consell Con-
sultiu. 33597

4.70. Comunicacions del president de la
Generalitat i del Govern

4.70.05. Documentació tramesa en compli-
ment de lleis i altres normes

Avals d’operacions amb venciment
posterior a l’1 de gener de 1999, situació al 31 de
març de 1999 (Tram. 334-00119/05). Presentació i
tramesa a la Comissió. 33597

Acord del Govern pel qual s’aprova el
Pla de salut de Catalunya 1999-2001 (Tram. 334-
00120/05). Coneixement i tramesa a la Comissió. 33597

4.90. Règim interior
4.90.10. Càrrecs i personal

Nomenament de l’oficial del Gabinet
de Presidència. 33598

4.90.15. Contractació

Concurs públic per a la contractació
d’un sistema integrat de gestió per a la Biblioteca
del Parlament i la migració dels registres de la base
de dades PMAD. Nomenament de la mesa de con-
tractació. 33598

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 Reso-
lució 124/III del Parlament, sobre la utilització del paper
reciclat en el Parlament i en els departaments de la Gene-
ralitat, adoptada el 30 d’abril de 1990.
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei de modificació de l’article 8 de la
Llei 1/1981, de 25 de febrer, de creació
del Consell Consultiu de la Generalitat
Tram. 200-00066/05

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 81, 30.06.1999, DSPC-P 122

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 30 de juny
de 1999, a proposta de la Mesa, escoltada la Junta de
Portaveus, ha acordat de tramitar en lectura única el
Projecte de llei de modificació de l’article 8 de la Llei
1/1981, de 25 de febrer, de creació del Consell Consul-
tiu de la Generalitat.

Tot seguit, el Ple del Parlament, en virtut del que esta-
bleix l’article 33.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya, i d’acord amb l’article 118.2 del Reglament, ha
aprovat la Llei de Catalunya següent:

LLEI DE MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 8 DE LA LLEI 1/1981,
DE 25 DE FEBRER, DE CREACIÓ DEL CONSELL CONSULTIU

DE LA GENERALITAT

PREÀMBUL

La Llei 1/1981, de 25 de febrer, va crear el Consell
Consultiu de la Generalitat com a òrgan consultiu que
vetlla en la seva actuació per l’observança i el compli-
ment de la Constitució i de l’Estatut de Catalunya.

L’article 8 d’aquesta Llei estableix que el Consell Con-
sultiu de la Generalitat dictamina sobre l’adequació a
l’Estatut de Catalunya dels projectes i les proposicions
de llei sotmesos a debat i a aprovació pel Parlament de
Catalunya. Així mateix, té com a funció dictaminar
prèviament a la interposició davant el Tribunal Consti-
tucional sobre els recursos d’inconstitucionalitat pel
Govern o pel Parlament de Catalunya.

D’altra banda, la Llei orgànica 7/1999, de 21 d’abril, de
modificació de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre,
del Tribunal Constitucional, introdueix, a l’article 75
bis, la possibilitat que els ens locals plantegin conflic-
tes en defensa de l’autonomia local constitucionalment
garantida, respecte a les normes estatals o autonòmi-
ques amb rang de llei.

Els ens locals legitimats per a plantejar aquests conflic-
tes constitucionals han de sol·licitar, prèviament a la
formalització del conflicte, dictamen, amb caràcter pre-
ceptiu però no vinculant, del Consell d’Estat o del cor-
responent òrgan consultiu autonòmic, segons si l’àmbit
territorial al qual pertanyin els ens locals correspon a

diverses o a una comunitat autònoma, en els termes
establerts per l’article 75 ter.3 de l’esmentada Llei or-
gànica.

Per tant, atès que el Consell Consultiu de la Generali-
tat és l’òrgan que vetlla per l’observança i el compli-
ment de la Constitució i l’Estatut de Catalunya, i
d’acord amb les funcions atribuïdes per l’article 8 de la
seva Llei de creació, es fa necessari atorgar a aquest
òrgan les funcions de dictaminar pel que fa als conflic-
tes constitucionals en defensa de l’autonomia local que
plantegin els ens locals de Catalunya, en els termes de
l’esmentada Llei orgànica, mitjançant l’addició d’un
paràgraf tercer a l’article 8 de la dita Llei 1/1981, de 25
de febrer.

ARTICLE ÚNIC

S’afegeix un paràgraf tercer a l’article 8 de la Llei 1/
1981, de 25 de febrer, de creació del Consell Consul-
tiu de la Generalitat, amb el text següent:

«Article 8

»Tercer. Prèviament al plantejament davant el Tribunal
Constitucional, i en els termes de la seva Llei orgànica,
dels conflictes en defensa de l’autonomia local pels ens
locals de Catalunya. El dictamen s’ha d’elaborar en el
termini d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud
dels ens locals.»

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 30 de juny de 1999

El secretari primer El president del Parlament
Raimon Escudé i Pladellorens Joan Reventós i Carner

Llei de modificació de la Llei 5/1994, de
4 de maig, de regulació dels serveis de
prevenció i extinció d’incendis i de
salvaments de Catalunya
Tram. 200-00067/05

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 81, 30.06.1999, DSPC-P 122

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 30 de juny
de 1999, a proposta de la Mesa, escoltada la Junta de
Portaveus, ha acordat de tramitar en lectura única el
Projecte de llei de modificació de la Llei 5/1994, de 4
de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extin-
ció d’incendis i de salvaments de Catalunya.

Tot seguit, el Ple del Parlament, en virtut del que esta-
bleix l’article 33.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya, i d’acord amb l’article 118.2 del Reglament, ha
aprovat la Llei de Catalunya següent:

1.01.01.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 5/1994, DE 4 DE MAIG,
DE REGULACIÓ DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ

D’INCENDIS I DE SALVAMENTS DE CATALUNYA

PREÀMBUL

La Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis
de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de
Catalunya, va ordenar la regulació dels serveis esmen-
tats arreu del territori de Catalunya, i també va fixar
l’estructura i el règim estatutari del Cos de Bombers de
la Generalitat i la regulació del finançament d’aquests
serveis.

El títol segon de la Llei 5/1994, de 4 de maig, relatiu al
Cos de Bombers de la Generalitat, va establir la natu-
ralesa, l’àmbit d’actuació, les funcions, l’organització,
l’estructura funcional i territorial, la forma d’accés a les
diferents escales i categories i el règim estatutari apli-
cable a l’esmentat Cos.

La reflexió sobre el disseny actual del Cos de Bombers
de la Generalitat ha determinat la conveniència de pro-
cedir a la modificació de la Llei 5/1994, de 4 de maig,
en relació amb alguns dels articles dels capítols II i III
del títol segon, referents a l’estructura i a l’accés a l’es-
mentat Cos.

Així, amb la modificació que fa aquesta Llei, la catego-
ria de «caporal», que pertanyia a l’escala bàsica, s’in-
clou en l’escala tècnica i es crea la categoria de «bom-
ber de primera», pertanyent també a l’escala tècnica,
amb la qual cosa s’actualitza l’estructura del Cos
d’acord amb les necessitats, la formació i les caracterís-
tiques específiques del funcionament dels serveis de
prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de la
Generalitat.

A més, aquesta Llei especifica, d’una banda, els requi-
sits per a l’accés a la categoria de bomber de primera i,
d’altra banda, els requisits per a l’accés a la categoria
de caporal del grup C pel que fa als membres del Cos
amb categoria de caporal de l’escala bàsica. Així ma-
teix, s’amplien les funcions que corresponen a l’esca-
la tècnica del Cos, ateses les funcions que corresponen
a les categories compreses en aquesta escala.

ARTICLE 1

Es modifica l’article 15 de la Llei 5/1994, de 4 de maig,
de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’in-
cendis i de salvaments de Catalunya, que queda redac-
tat de la manera següent:

«El Cos de Bombers de la Generalitat s’estructura en
una línia jeràrquica, segons les escales i les categories
següents:

»a) Escala superior, que comprèn la categoria d’inspec-
tor.

»b) Escala executiva, que comprèn la categoria de
sotsinspector.

»c) Escala tècnica, que comprèn les categories d’ofici-
al, de sergent, de caporal i de bomber de primera.

»d) Escala bàsica, que comprèn la categoria de bom-
ber.»

ARTICLE 2

Es modifica l’apartat c de l’article 16.1 de la Llei 5/
1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de preven-
ció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya,
que queda redactat de la manera següent:

«c) A l’escala tècnica, les operatives en tasques de pre-
venció i extinció d’incendis i de salvaments i de suport
sanitari en emergències, i les d’inspecció i les de co-
mandament d’unitats operatives i logístiques, que si-
guin determinades per via reglamentària.»

ARTICLE 3

Es modifica l’apartat 2 de l’article 17 de la Llei 5/1994,
de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i
extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya, que
queda redactat de la manera següent:

«2. Per a l’ingrés a les diferents categories de cada es-
cala del Cos de Bombers de la Generalitat cal estar en
possessió de les titulacions exigides o complir els requi-
sits establerts per l’article 18 bis, d’acord amb la gradu-
ació següent:

»a) Escala superior, titulació del grup A.

»b) Escala executiva, titulació del grup B.

»c) Escala tècnica, titulació del grup C.

»d) Escala bàsica, titulació del grup D.»

ARTICLE 4

S’afegeix un article 18 bis a la Llei 5/1994, de 4 de
maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció
d’incendis i de salvaments de Catalunya, amb el text
següent:

«L’accés a la categoria de bomber de primera es fa per
promoció interna, havent superat prèviament un curs
específic de formació impartit per l’Escola de Bombers
i Seguretat Civil de Catalunya i amb la superació pos-
terior d’un concurs oposició entre els membres del Cos
que tinguin una antiguitat de tres anys de servei actiu en
la categoria immediatament inferior i que tinguin la ti-
tulació adequada, o de deu anys en l’escala bàsica del
Cos, o de cinc anys en l’esmentada escala i la supera-
ció d’un curs de formació. Aquest últim curs de forma-
ció pot constituir una ampliació del curs específic de
formació exigible en tots els casos.»

ARTICLE 5

S’afegeix una disposició addicional vuitena a la Llei 5/
1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de preven-
ció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya,
amb el text següent:

«Vuitena

»Les referències que es fan en aquesta Llei a l’Escola
de Bombers de Catalunya s’entenen fetes a l’Escola de
Bombers i Seguretat Civil de Catalunya.»

ARTICLE 6

S’afegeix una disposició addicional novena a la Llei 5/
1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de preven-
ció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya,
amb el text següent:
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«Novena

»1. Els caporals del Cos de Bombers de la Generalitat
que pertanyen al grup D poden accedir a la categoria de
caporals del grup C per promoció interna, havent supe-
rat prèviament un curs específic de formació impartit
per l’Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya
i amb la superació posterior d’un concurs oposició en-
tre els membres del Cos que tinguin una antiguitat de
tres anys de servei actiu en la categoria de caporal del
grup D i que tinguin la titulació adequada, o de deu
anys en l’escala bàsica del Cos, o de cinc anys en l’es-
mentada escala i la superació d’un curs de formació.
Aquest últim curs de formació pot constituir una ampli-
ació del curs específic de formació exigible en tots els
casos.

»2. Els caporals a què es refereix aquesta disposició
que no superin el procés selectiu a què fa referència
l’apartat 1 han de continuar com a caporals del grup D
en llocs de treball a extingir.»

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 30 de juny de 1999

El secretari segon El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual Joan Reventós i Carner

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 871/V del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’increment de les parti-
des pressupostàries per a l’exercici
del 1999 per a dotar l’Hospital Sant
Bernabé, de Berga, d’un servei d’escà-
ner
Tram. 250-01786/05

Correcció d’errades de publicació

Al BOPC 384, del 29 de març de 1999, a les pàg.
31714 i 31715:

On diu «Hospital Sant Bartomeu, de Berga» ha de dir
«Hospital Sant Bernabé, de Berga,».

Resolució 942/V del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’increment de les dota-
cions de personal del parc de bombers
de Mataró (Maresme)
Tram. 250-01305/05

Adopció: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local
Sessió núm. 37, 17.06.1999, DSPC-C 463

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA

GENERALITAT I GOVERN LOCAL

La Comissió d’Organització i Administració de la Ge-
neralitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 17 de
juny de 1999, ha estudiat el text de la Proposició no de
llei sobre l’increment de les dotacions de personal del
parc de bombers de Mataró, presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds (Tram.
250-01305/05).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Incrementar substancialment les dotacions de perso-
nal del parc de bombers de Mataró (Maresme), de ma-
nera que es pugui atendre adequadament tota la zona,
que es cobreixin les necessitats derivades de baixes, de
torns i de festes i que es pugui fer, alhora, el reciclatge,
la formació permanent i la promoció dels membres del
Cos de Bombers.

b) Establir un pla de revisió, de reparació, de manteni-
ment, de substitució i d’increment del material mòbil
del parc de bombers de Mataró, a fi que garanteixi la
prestació del servei en les condicions exigibles d’eficà-
cia i seguretat.

c) Establir un pla de millora i d’ampliació dels edificis
i les instal·lacions del parc de bombers de Mataró, per-
què es puguin cobrir les necessitats previsibles de la
zona.

Palau del Parlament, 17 de juny de 1999

El secretari en funcions El president de la Comissió
Jordi Ausàs i Coll Jaume Camps i Rovira
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Resolució 943/V del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’elaboració d’un projec-
te de llei regulador de la publicitat ins-
titucional
Tram. 250-01449/05

Adopció: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local
Sessió núm. 37, 17.06.1999, DSPC-C 463

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA

GENERALITAT I GOVERN LOCAL

La Comissió d’Organització i Administració de la Ge-
neralitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 17 de
juny de 1999, ha estudiat el text de la Proposició no de
llei sobre l’adopció d’un marc legal específic regulador
de la publicitat institucional a Catalunya, presentada pel
Sr. Joan Ridao i Martín, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (Tram. 250-01449/05).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Elaborar i presentar al Parlament un projecte de llei
que reguli d’una manera completa la publicitat institu-
cional de la Generalitat, entesa com tota la publicitat
que té per objecte promoure comportaments o difondre
productes, serveis o idees i informar sobre els drets i les
obligacions dels ciutadans o de grups de ciutadans i
sobre l’existència d’entitats, de l’obra de govern i dels
projectes duts a terme; la que fa referència a la volun-
tat d’enfortir determinats valors comunitaris i sensibi-
litzar la població pel que fa a alguns problemes con-
crets, i la que serveix per a explicar nous serveis, pro-
cediments administratius o la reestructuració d’un de-
partament o d’un servei.

b) Vetllar perquè el projecte de llei a què es refereix
l’apartat a estableixi que els contractes de publicitat, de
difusió i de creació publicitària en què la Generalitat
sigui part respectin les garanties i les caucions necessà-
ries perquè, almenys:

b.1) S’eviti la utilització partidista i interessada de la
publicitat.

b.2) S’adjudiquin els contractes amb criteris objectius
i que no excloguin cap mitjà que pugui arribar als des-
tinataris de la publicitat de què es tracti, a fi d’evitar les
pràctiques restrictives de la competència.

b.3) La programació i l’execució de la publicitat es faci
amb plena subjecció als criteris d’eficàcia i d’economia
i la despesa pública es faci mitjançant una assignació
equitativa dels recursos.

b.4) La publicitat no influeixi en el vot de la ciutadania,
per la qual cosa s’han d’establir uns períodes en què
sigui prohibida.

c) Vetllar perquè en l’elaboració del projecte de llei a
què es refereix l’apartat a sigui consultada i intervingui
la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional.

Palau del Parlament, 17 de juny de 1999

El secretari en funcions El president de la Comissió

Jordi Ausàs i Coll Jaume Camps i Rovira

Resolució 944/V del Parlament de Ca-
talunya, sobre els drets de Catalunya
com a nacionalitat històrica i llurs for-
mes d’expressió democràtica
Tram. 250-01729/05

Adopció: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local
Sessió núm. 37, 17.06.1999, DSPC-C 463

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA

GENERALITAT I GOVERN LOCAL

La Comissió d’Organització i Administració de la Ge-
neralitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 17 de
juny de 1999, ha estudiat el text de la Proposició no de
llei sobre els drets de Catalunya com a nacionalitat his-
tòrica i llurs formes d’expressió democràtica, presenta-
da pel Sr. Josep Lluís Carod-Rovira, juntament amb
vuit altres diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya (Tram. 250-01729/05).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya manifesta que:

a) Qualsevol expressió democràtica de la voluntat ma-
joritària de la ciutadania de Catalunya que afecti o
modifiqui l’estatus actual de nacionalitat històrica tro-
ba una legitimació específica en els drets històrics em-
parats i respectats per la disposició addicional primera
de la Constitució i es pot canalitzar per mitjà del pacte
bilateral amb l’Estat, consubstancial a aquests drets.

b) No renuncia a regular, quan escaigui, amb la parti-
cipació dels partits polítics amb representació parla-
mentària i dels diferents agents socials, els mecanismes
i els procediments específics per a fer efectiva aquesta
expressió democràtica de la voluntat ciutadana, entre
d’altres, la capacitat de convocar consultes populars o
referèndums sobre l’estatut polític de Catalunya, de
manera que complementin i perfeccionin el sistema de
pacte a què es refereix l’apartat a.

Palau del Parlament, 17 de juny de 1999

El secretari en funcions El president de la Comissió

Jordi Ausàs i Coll Jaume Camps i Rovira
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Resolució 945/V del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’accés gratuït dels ciu-
tadans a la informació publicada pel
Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya
Tram. 250-01843/05

Adopció: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local
Sessió núm. 37, 17.06.1999, DSPC-C 463

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA

GENERALITAT I GOVERN LOCAL

La Comissió d’Organització i Administració de la Ge-
neralitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 17 de
juny de 1999, ha estudiat el text de la Proposició no de
llei sobre l’elaboració d’un pla perquè la ciutadania
pugui accedir gratuïtament a tota la informació que
l’Entitat Autònoma del Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya ofereix per mitjà d’Internet, presentada
pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds (Tram. 250-01843/05), i de l’esmena presentada
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (Reg.
39629).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar a
disposició dels ciutadans l’accés gratuït als textos pu-
blicats en la doble edició catalana i castellana del Dia-
ri Oficial de la Generalitat de Catalunya a partir de l’1
de gener del 2000, amb els índexs trimestrals correspo-
nents, i a prendre les mesures oportunes perquè l’Enti-
tat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la
Generalitat de Catalunya vagi ampliant progressiva-
ment l’accés gratuït als textos publicats anteriorment a
aquella data.

Palau del Parlament, 17 de juny de 1999

El secretari en funcions El president de la Comissió
Jordi Ausàs i Coll Jaume Camps i Rovira

Resolució 946/V del Parlament de Ca-
talunya, sobre la no-publicació dels
discursos del president de la Genera-
litat relatius a aportacions fetes pel
partit polític que li dóna suport
Tram. 250-02009/05

Adopció: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local
Sessió núm. 37, 17.06.1999, DSPC-C 463

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA

GENERALITAT I GOVERN LOCAL

La Comissió d’Organització i Administració de la Ge-
neralitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 17 de
juny de 1999, ha estudiat el text de la Proposició no de
llei sobre la no-publicació dels discursos del president
de la Generalitat relatius a aportacions fetes pel partit
polític que li dóna suport, presentada pel Grup Parla-
mentari Popular (Tram. 250-02009/05).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a no publi-
car els discursos del president de la Generalitat en què
faci referència a les iniciatives i les propostes portades
a terme per la coalició electoral Convergència i Unió.

Palau del Parlament, 17 de juny de 1999

El secretari en funcions El president de la Comissió
Jordi Ausàs i Coll Jaume Camps i Rovira

Resolució 947/V del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’ajut urgent al poble
kosovar
Tram. 250-02099/05

Adopció: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local
Sessió núm. 37, 17.06.1999, DSPC-C 463

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA

GENERALITAT I GOVERN LOCAL

La Comissió d’Organització i Administració de la Ge-
neralitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 17 de
juny de 1999, ha estudiat el text de la Proposició no de
llei sobre la destinació de recursos específics no infe-
riors al 0,7 per cent dels pressupostos per al 1999 per
a l’ajut urgent al poble kosovar, presentada pel Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds
(Tram. 250-02099/05), i de l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (Reg.
45938).
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Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Continuar la gestió d’ajuda i incrementar els recur-
sos destinats a pal·liar les necessitats del poble
albanokosovar, per avançar en l’objectiu del 0,7 per
cent d’ajut a la cooperació, per mitjà de la campanya
Catalunya per Kosovo.

b) Aprofundir, en coordinació amb les organitzacions
no governamentals solidàries, l’estudi i l’aplicació de
les mesures per a pal·liar la greu situació humanitària en
què es troba el poble albanokosovar.

Palau del Parlament, 17 de juny de 1999

El secretari en funcions El president de la Comissió
Jordi Ausàs i Coll Jaume Camps i Rovira

Resolució 948/V del Parlament de Ca-
talunya, sobre el desplegament de la
Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra a la regió metropolitana de Bar-
celona
Tram. 250-02124/05

Adopció: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local
Sessió núm. 37, 17.06.1999, DSPC-C 463

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA

GENERALITAT I GOVERN LOCAL

La Comissió d’Organització i Administració de la Ge-
neralitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 17 de
juny de 1999, ha estudiat el text de la Proposició no de
llei sobre el desplegament de la Policia de la Generalitat
- Mossos d’Esquadra a la regió metropolitana de Bar-
celona, presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya - Els Verds (Tram. 250-02124/05), i de
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (Reg. 46483).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

a) Preparar l’avançament del desplegament de la Poli-
cia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra a la regió
metropolitana de Barcelona per completar amb la mà-
xima celeritat possible l’establiment del model policial
propi a Catalunya.

b) Renegociar amb el Govern de l’Estat el calendari de
desplegament dels Mossos d’Esquadra i de replega-
ment del cossos i forces estatals, per garantir les dota-
cions i les instal·lacions que assegurin en tot moment la
prestació òptima del servei, amb instruments perma-
nents de seguiment, avaluació, coordinació i col·-
laboració.

c) Mantenir mecanismes estables de comunicació amb
les entitats municipals de Catalunya per garantir la co-
ordinació i la col·laboració amb les policies locals i la
participació permanent dels poders locals en tot el pro-
cés d’establiment del nou model policial a Catalunya.

Palau del Parlament, 17 de juny de 1999

El secretari en funcions El president de la Comissió
Jordi Ausàs i Coll Jaume Camps i Rovira

Resolució 949/V del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’establiment de l’Esco-
la Superior de Música de Catalunya a
l’Auditori de Barcelona
Tram. 250-02028/05

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 57, 17.06.1999, DSPC-C 462

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 17 de juny de 1999, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre l’establiment de l’Escola Superi-
or de Música de Catalunya a l’Auditori de Barcelona,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, juntament
amb un altre diputat del Grup Parlamentari Popular
(Tram. 250-02028/05), i l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (Reg. 44423).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a cercar un
acord amb el Consorci de l’Auditori i l’Orquestra, titu-
lar de l’Auditori de Barcelona, perquè cedeixi els es-
pais necessaris per a instal·lar en aquest edifici l’Esco-
la Superior de Música, que s’ha de posar en marxa el
curs 2001-2002, com a centre de titularitat pública únic
a Catalunya.

Palau del Parlament, 17 de juny de 1999

El secretari La presidenta en funcions
Josep M. Salvatella i Suñer Carme Tolosana i Cidón

1.10.
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Resolució 950/V del Parlament de Ca-
talunya, sobre la modificació de la nor-
mativa perquè la matèria de química
sigui considerada com a pròpia de la
modalitat de tecnologia
Tram. 250-02066/05

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 57, 17.06.1999, DSPC-C 462

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 17 de juny de 1999, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la modificació de la normativa
perquè la matèria de química sigui considerada dintre
de la modalitat de tecnologia i d’opció optativa en les
proves d’aptitud per a l’accés a la universitat, presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Els Verds (IC-EV), juntament amb dos altres diputats
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds (IC-EV) (Tram. 250-02066/05), i l’esmena pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 45726).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar la
modificació de la normativa existent perquè la matèria
de química pugui ésser considerada com a pròpia de la
modalitat de tecnologia i, per tant, inclosa com a matè-
ria optativa en la modalitat de tecnologia de l’opció
cientificotècnica de les proves d’aptitud per a l’accés a
la Universitat.

Palau del Parlament, 17 de juny de 1999

El secretari La presidenta en funcions
Josep M. Salvatella i Suñer Carme Tolosana i Cidón

Resolució 951/V del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’abolició de la pena de
mort arreu del món i la suspensió de
l’execució de condemnes a mort
Tram. 250-02017/05, 250-02058/05 i 250-02101/
05

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 47, 17.06.1999, DSPC-C 464

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en
sessió tinguda el dia 17 de juny de 1999, ha estudiat el
text de la Proposició no de llei sobre la sol·licitud al
Govern de l’Estat que estudiï el cas de Joaquín Martí-

nez, condemnat a la pena capital als Estats Units
d’Amèrica, presentada pel diputat Sr. Joan Ridao, jun-
tament amb quatre altres diputats del G. P. d’Esquerra
Republicana de Catalunya (Tram. 250-02017/05), i
l’esmena presentada pel G. P. de Convergència i Unió
(Reg. 44427); la Proposició no de llei sobre el suport a
l’abolició immediata i incondicional de la pena de mort
arreu del món, presentada pel G. P. d’Iniciativa per
Catalunya - Els Verds (IC-EV) (Tram. 250-02058/05)
i l’esmena presentada pel G. P. de Convergència i Unió
(Reg. 45589), i la Proposició no de llei sobre l’abolició
de la pena de mort arreu del món, presentada per la
diputada Sra. Marina Geli, juntament amb quatre altres
diputats del G. Socialista al Parlament de Catalunya
(Tram. 250-02101/05) i l’esmena presentada pel G. P.
de Convergència i Unió (Reg. 46061).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya:

1. Reitera la seva posició favorable a l’abolició imme-
diata i incondicional de la pena de mort arreu del món.

2. Insta el Govern a intensificar les seves gestions da-
vant el Govern de l’Estat i les institucions executives de
la Unió Europea perquè promoguin l’abolició de la
pena de mort en el marc de les seves relacions amb els
països que encara l’apliquen o en els quals és vigent.

3. Insta el Govern a sol·licitar al Govern de l’Estat que,
davant la imminent execució del Sr. Joaquín José
Martínez, s’adreci a la fiscal general del Govern nord-
americà per instar-la, d’acord amb la legislació penal
existent a l’Estat de Florida, a vehicular als òrgans ju-
dicials o polítics competents la petició de revisió del
procés a què va ser sotmès sobre la base de les noves
proves aportades en el tràmit judicial o, si s’escau, la
commutació de la pena de mort a què ha estat condem-
nat.

4. Declara la seva voluntat que s’estableixi una mora-
tòria en l’aplicació de la pena de mort en tots els casos
i especialment en els països en què hi ha persones con-
demnades que han demanat la revisió de llur procés,
com és el cas de Mumia Abu-Hamal i de Joaquín José
Martínez.

Palau del Parlament, 17 de juny de 1999

El secretari en funcions El president de la Comissió
Joan Baptista Giménez i March Ignasi Riera i Gassiot

1.10.
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Resolució 962/V del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’elaboració de progra-
mes de foment de la pràctica de l’es-
port a les escoles i a les universitats
Tram. 250-02068/05

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 57, 25.06.1999, DSPC-C 462

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 25 de juny de 1999, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre l’elaboració de programes de fo-
ment de la pràctica de l’esport a les escoles i a les uni-
versitats, presentada pel G. Mixt (Tram. 250-02068/
05), i les esmenes presentades pel G. Socialista al Par-
lament de Catalunya (Reg. 45356) i pel G. P. de Con-
vergència i Unió (Reg. 45727).

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

RESOLUCIÓ

 El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Continuar la política de foment de l’esport a l’esco-
la, amb la col·laboració i la participació de totes les parts
implicades.

b) Desenvolupar, amb la col·laboració i la participació
del Comissionat per a Universitats i Recerca, dels con-
sells socials i de les associacions d’estudiants, un pro-
grama de foment de la pràctica de l’esport amb caràc-
ter gratuït a les universitats catalanes, fins ara tan dei-
xades de banda en l’àmbit esportiu.

Palau del Parlament, 25 de juny de 1999

El secretari La presidenta en funcions
 de la Comissió

Josep Maria Salvatella i Suñer Carme Tolosana i Cidón

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

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

2.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre la constitu-
ció del Consell Regional de Serveis
Socials de les Terres de l’Ebre i el des-
plegament efectiu de les seves funci-
ons
Tram. 250-01850/05

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Social en la ses-
sió núm. 54, tinguda el dia 23.06.1999 (DSPC-C 467).

Proposició no de llei sobre els parts
naturals
Tram. 250-01894/05

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Social en la ses-
sió núm. 54, tinguda el dia 23.06.1999 (DSPC-C 467).

Proposició no de llei sobre la creació
d’una regió sanitària específica de les
comarques de l’Alt Pirineu
Tram. 250-01914/05

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Social en la ses-
sió núm. 54, tinguda el dia 23.06.1999 (DSPC-C 467).

Proposició no de llei sobre la repara-
ció del sistema d’il·luminació del tram
comprès entre el punt quilomètric 0 i el
10.5 de l’autopista A-19
Tram. 250-01927/05

Retirada

Retirada en la sessió núm. 66 de la Comissió de Polí-
tica Territorial, tinguda el dia 23.06.1999 (DSPC-C
466).

2.10.25.
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Proposició no de llei sobre la implanta-
ció d’un programa de seguiment gene-
ralitzat de les infeccions intrahospita-
làries als hospitals de Catalunya
Tram. 250-01942/05

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Social en la ses-
sió núm. 54, tinguda el dia 23.06.1999 (DSPC-C 467).

Proposició no de llei sobre la incorpo-
ració de representants de l’Administra-
ció local i de l’Administració de l’Estat
en el Pla interdepartamental d’immi-
gració de Girona
Tram. 250-01948/05

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Social en la ses-
sió núm. 54, tinguda el dia 23.06.1999 (DSPC-C 467).

Proposició no de llei sobre la millora
de la funcionalitat de l’eix de l’autopis-
ta A-7, al seu pas per les comarques
del Vallès
Tram. 250-01968/05

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 66, tinguda el dia 23.06.1999 (DSPC-C
466).

Proposició no de llei sobre la senyalit-
zació de les cruïlles de les carreteres
N-152 i C-151, a Ripoll
Tram. 250-01976/05

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 66, tinguda el dia 23.06.1999 (DSPC-C
466).

Proposició no de llei sobre la declara-
ció de la carretera N-152, entre Vic
(Osona) i Ripoll, com a via preferent
dins l’actual Pla de carreteres
Tram. 250-01978/05

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 66, tinguda el dia 23.06.1999 (DSPC-C
466).

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de mesures que garanteixin l’ac-
cés a l’esport de tots els catalans
Tram. 250-02067/05

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 58, tinguda el dia 25.06.1999 (DSPC-C
468).

Proposició no de llei sobre l’elaboració
de programes de foment de l’esport
als barris i als pobles de Catalunya
mitjançant l’associacionisme esportiu
Tram. 250-02069/05

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 58, tinguda el dia 25.06.1999 (DSPC-C
468).

Proposició no de llei sobre l’elaboració
de programes de foment de l’esport en
l’àmbit laboral
Tram. 250-02070/05

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 58, tinguda el dia 25.06.1999 (DSPC-C
468).

2.10.25.
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Proposició no de llei sobre l’elaboració
de programes de foment de la pràctica
de l’esport entre la gent gran
Tram. 250-02071/05

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 58, tinguda el dia 25.06.1999 (DSPC-C
468).

Proposició no de llei sobre l’elaboració
de programes de foment de la pràctica
de l’esport entre persones amb
discapacitats físiques o psíquiques
Tram. 250-02072/05

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 58, tinguda el dia 25.06.1999 (DSPC-C
468).

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un programa per a l’esport d’alta
competició
Tram. 250-02073/05

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 58, tinguda el dia 25.06.1999 (DSPC-C
468).

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei del Centre de la Propi-
etat Forestal
Tram. 200-00058/05

Esmenes reservades per a defensar en el
Ple. Addenda

N. de la R.: Aquestes esmenes, per error, no van ser
publicades al BOPC 394, del 30 d’abril de 1999.

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP SOCIALISTA

AL PARLAMENT DE CATALUNYA (REG. 43414)

01
ESMENA NÚM. 01
A la totalitat
G. Socialista al Parlament de Catalunya

Esmena a la totalitat de retorn del Projecte de llei

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

 (REG. 43416)

02
ESMENA NÚM. 02
A la totalitat
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

Esmena a la totalitat de retorn del Projecte de llei

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA - ELS VERDS (REG. 43419)

03
ESMENA NÚM. 03
A la totalitat
G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds
(IC-EV)

Esmena a la totalitat amb text alternatiu

(Vegeu el text alternatiu al BOPC 381, a la pàgina
31475.)

3.01.01.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 410 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 5 de juliol de 1999

33583

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 43423)

04
ESMENA NÚM. 04
A la totalitat
G. P. Popular

Esmena a la totalitat amb text alternatiu

(Vegeu el text alternatiu al BOPC 381, a la pàgina
31479.)

Projecte de llei de mediació familiar de
Catalunya
Tram. 200-00061/05

Esmenes a la totalitat presentades
Reg. 46908 / Admissió a tràmit: Mesa de la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana,
25.06.1999

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA - ELS VERDS (REG. 46908)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 94 del
Reglament de la cambra, presenta les següents esmenes
al Projecte de llei de mediació familiar de Catalunya
(tram. 200-00061/05).

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

De devolució del projecte de llei al Govern.

Palau del Parlament, 14 de juny de 1999

Roc Fuentes i Navarro Jordi Guillot i Miravet
Diputat Portaveu

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de suport a les se-
leccions catalanes
Tram. 202-00128/05

Sol·licitud de dictamen al Consell Consul-
tiu

Sol·licitud: Sr. Josep Curto i Casadó, juntament amb
tretze altres diputats del Grup Parlamentari Popular
(Reg. 47289).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
29.06.1999.

N. de la R.: L’escrit de la sol·licitud es reprodueix en la
Secció 4.67.

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

3.10.11. DESIGNACIONS DE SENADORS PER A
REPRESENTAR LA GENERALITAT AL SE-
NAT

Designació d’un senador o senadora
que ha de representar la Generalitat al
Senat
Tram. 280-00004/05

Proposta de candidat

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

D’acord amb l’article 139.3 del Reglament, es fa avi-
nent que el Grup Parlamentari Popular ha proposat l’il·-
lustre Sr. Rafel Luna i Vivas per a representar la Gene-
ralitat de Catalunya al Senat, de conformitat amb el que
disposa l’apartat 1 de l’article 34 de l’Estatut de Cata-
lunya, en substitució del senyor Aleix Vidal-Quadras i
Roca que renuncià a la condició de senador.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 1999

Joan Reventós i Carner
President del Parlament

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de millora de la seguretat dels
edificis judicials de Catalunya
Tram. 250-02143/05

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 25.06.99

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 46901)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a accelerar l’aplicació del Pla de millora de la segure-
tat dels edificis judicials de Catalunya per tal que, en
el termini de quatre anys, les mesures de seguretat es-
tàtica i dinàmica que s’hi preveuen s’hagin fet efecti-
ves en la seva totalitat.»

3.01.02.
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Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de mesures que garanteixin la
seguretat dels edificis judicials de Ca-
talunya
Tram. 250-02144/05

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 25.06.99

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 46902)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a accelerar l’aplicació del Pla de millora de la segure-
tat dels edificis judicials de Catalunya per tal que, en
el termini de quatre anys, les mesures de seguretat es-
tàtica i dinàmica que s’hi preveuen s’hagin fet efecti-
ves en la seva totalitat.»

Proposició no de llei sobre la incoació
d’expedient per a declarar la finca de
Vilanera de l’Escala (Alt Empordà) bé
cultural d’interès nacional
Tram. 250-02156/05

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 10.06.99

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP SOCIALISTA

AL PARLAMENT DE CATALUNYA (REG. 46827)

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

«... per a declarar aquelles zones de valor arqueològic
contemplades al Pla General del municipi de l’Escala
(Alt Empordà) de la finca de Vilanera «bé cultural d’in-
terès nacional» incloent-les, al catàleg...»

Proposició no de llei sobre la reforma
de la Llei orgànica 7/1985, de l’1 de ju-
liol, sobre els drets i les llibertats dels
estrangers a Espanya
Tram. 250-02170/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.06.1999.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’1 al 8 de setembre de 1999),

Finiment del termini: 09.09.1999, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 29.06.1999.

Proposició no de llei sobre la creació
d’un centre de dia al municipi de Seròs
(Segrià)
Tram. 250-02171/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.06.1999.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’1 al 8 de setembre de 1999),

Finiment del termini: 09.09.1999, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 29.06.1999.

Proposició no de llei per a l’establi-
ment d’una moratòria a Catalunya so-
bre el conreu i la comercialització d’ali-
ments transgènics
Tram. 250-02172/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.06.1999.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’1 al 8 de setembre de 1999),

Finiment del termini: 09.09.1999, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 29.06.1999.

3.10.25.
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Proposició no de llei pel soterrament
de les vies del metro i de la RENFE a
Barcelona
Tram. 250-02173/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.06.1999.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’1 al 8 de setembre de 1999),

Finiment del termini: 09.09.1999, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 29.06.1999.

Proposició no de llei sobre l’arranja-
ment del Pont del Climent i la cons-
trucció d’un pont de vianants a l’indret
de l’antic pont del Doro, a Vilada (Ber-
guedà)
Tram. 250-02174/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.06.1999.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’1 al 8 de setembre de 1999),

Finiment del termini: 09.09.1999, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 29.06.1999.

Proposició no de llei sobre les subven-
cions a transport i menjador escolars
Tram. 250-02175/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.06.1999.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’1 al 8 de setembre de 1999),

Finiment del termini: 09.09.1999, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 29.06.1999.

Proposició no de llei sobre el dret dels
alcaldes o regidors que cessin del càr-
rec, a percebre les prestacions per
atur
Tram. 250-02176/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.06.1999.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’1 al 8 de setembre de 1999),

Finiment del termini: 09.09.1999, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 29.06.1999.

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre les quatre
línies d’educació secundària obligatò-
ria per a l’institut d’ensenyament se-
cundari Joan Boscà de Barcelona, in-
closes en el Mapa escolar de Catalu-
nya
Tram. 250-02177/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.06.1999.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’1 al 8 de setembre de 1999),

Finiment del termini: 09.09.1999, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 29.06.1999.

Proposició no de llei sobre el servei
d’atenció primària continuada per a la
ciutat d’Olot (Garrotxa)
Tram. 250-02178/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.06.1999.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’1 al 8 de setembre de 1999),

Finiment del termini: 09.09.1999, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 29.06.1999.

Proposició no de llei sobre la coordi-
nació de les actuacions destinades al
compliment del Pla estratègic per a la
societat de la informació a Catalunya
Tram. 250-02179/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.06.1999.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’1 al 8 de setembre de 1999),

Finiment del termini: 09.09.1999, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 29.06.1999.

Proposició no de llei sobre la formació
especialitzada dels professionals de la
salut en relació amb la població es-
trangera no comunitària
Tram. 250-02180/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.06.1999.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’1 al 8 de setembre de 1999),

Finiment del termini: 09.09.1999, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 29.06.1999.
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Proposició no de llei sobre l’estudi de
la plantilla necessària a l’àrea bàsica
de salut de Salt (Gironès)
Tram. 250-02181/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.06.1999.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’1 al 8 de setembre de 1999),

Finiment del termini: 09.09.1999, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 29.06.1999.

Proposició no de llei sobre la sol·licitud
al Govern de l’Estat de millora dels re-
cursos humans i materials de les ofici-
nes provincials d’estrangeria
Tram. 250-02182/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.06.1999.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’1 al 8 de setembre de 1999),

Finiment del termini: 09.09.1999, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 29.06.1999.

Proposició no de llei sobre la gratuïtat
del túnel del Cadí per als residents del
Berguedà, l’Alt Urgell i la Cerdanya
Tram. 250-02183/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.06.1999.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’1 al 8 de setembre de 1999),

Finiment del termini: 09.09.1999, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 29.06.1999.

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del Decret 237/1998, del 8 de se-
tembre, que fixa les quotes de cinema
en català
Tram. 250-02184/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.06.1999.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’1 al 8 de setembre de 1999),

Finiment del termini: 09.09.1999, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 29.06.1999.
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Proposició no de llei sobre la reforma
de la Llei orgànica 7/1985, de l’1 de ju-
liol, anomenada d’estrangeria
Tram. 250-02185/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.06.1999.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’1 al 8 de setembre de 1999),

Finiment del termini: 09.09.1999, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 29.06.1999.

Proposició no de llei sobre la supres-
sió del servei gestionat per personal
especialitzat de l’estació de Renfe a la
Garriga (Vallès Oriental)
Tram. 250-02186/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.06.1999.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’1 al 8 de setembre de 1999),

Finiment del termini: 09.09.1999, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 29.06.1999.

Proposició no de llei sobre l’adequació
del reglament d’ús de la llengua cata-
lana de la Universitat Rovira i Virgili a
la legalitat vigent
Tram. 250-02187/05

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 47107 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.06.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, portaveu adjunta, i
Eduard Escartín, diputat, conjuntament i en represen-
tació del Grup Parlamentari Popular, d’acord amb allò
que disposen els articles 134 i 135 del Reglament de la
cambra, presenten la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’aprovació del Reglament d’ús de la llengua catalana
a la Universitat Rovira i Virgili, estableix uns requisits
en els concursos per a la provisió de places docents i
professorat contractat, que vulneren el principi de
cooficialitat de les dues llengües a Catalunya i trenquen
la unitat del sistema universitari espanyol, fixat per la
Llei de reforma universitària i protegit per la Constitu-
ció.

Així mateix, l’esmentat Reglament infringeix la lliber-
tat de càtedra en imposar condicions lingüístiques a
programes i material didàctic.

Tenint en compte que el Comissionat per a la Univer-
sitat i Recerca té atribucions de tutela en matèria uni-
versitària, es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
portar a terme les actuacions necessàries amb la Uni-
versitat Rovira i Virgili, per tal d’adequar l’actual Re-
glament d’ús de la llengua catalana a la legalitat vigent.

Palau del Parlament, 22 de juny de 1999

M. Dolors Nadal i Aymerich Eduard Escartín i Sánchez

Proposició no de llei sobre el transva-
sament de les aigües dels rius a les
comarques de Lleida
Tram. 250-02188/05

Presentació: Grup Parlamentari Popular,
Reg. 47234 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.06.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Montserrat i Culleré, portaveu, i Josep Maria
Fabregat i Vidal, diputat, conjuntament i en representa-
ció del Grup Parlamentari Popular, d’acord amb allò
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que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
cambra, presenten la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El conjunt de les comarques de Lleida tenen unes ex-
cepcionals condicions per poder desenvolupar-se en
aspectes agrícoles, ramaders, turístics, etc.

Un dels recursos principals per poder desenvolupar-se
és l’aigua, per la qual cosa es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya ratifica la necessitat que
totes les aigües dels diferents rius que discorren per les
terres de Lleida, en el futur no es vegin transvasades a
cap altre indret que no sigui les mateixes comarques de
Lleida.

Palau del Parlament, 23 de juny de 1999

Dolors Montserrat i Culleré Josep M. Fabregat i Vidal

Proposició no de llei sobre mesures de
prevenció i defensa contra l’extensió
de la malura dita «foc bacterià» a les
comarques del Segrià, la Noguera i el
Pla d’Urgell
Tram. 250-02189/05

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 47235 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.06.1999

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Montserrat i Culleré, portaveu, i Josep Maria
Fabregat i Vidal, diputat, conjuntament i en representa-
ció del Grup Parlamentari Popular, d’acord amb allò
que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
cambra, presenten la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les explotacions d’arbres fruiters, i més concretament
les de poma i les de pera, estan sotmeses a una nova
patologia provocada per la bactèria Erwinia Amylovora,
coneguda com foc bacterià, que ja afecta a diferents
indrets de la Unió Europea i també de la resta de l’Es-
tat Espanyol. Actualment, no hi ha cap possibilitat
d’aplicacions fitosanitàries, tant per a la seva prevenció
com per a la seva curació.

Des de l’any 1998, s’han produït casos a les poblacions
de Torrefarrera i Corbins.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, una
vegada detectada la bactèria, procedeix a l’arrencada i
la crema dels arbres de la finca afectada; el mateix de-
partament ha realitzat reunions amb els portaveus dels
diferents grups parlamentaris en matèria d’agricultura,
així com amb les organitzacions professionals agràries,
cooperatives, societats agràries de transformació i ajun-
taments.

En el moment actual, no es pot considerar l’afectació
com a important, però cal tenir en compte que una pro-
liferació de l’esmentada patologia tindrà unes conse-
qüències molt importants per a l’economia catalana, i
en especial per a les zones productores de fruiters.

Per al qual cosa es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Estendre com a zona de vigilància durant l’any 1999
tota l’àrea de les comarques del Segrià, la Noguera i el
Pla d’Urgell.

2. Habilitar els crèdits necessaris dins el Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per fer front, amb un
pla de prevenció, els aspectes següents:

a) Dotar els laboratoris de la Generalitat de l’equip tèc-
nic i humà suficient.

b) Preparar un grup suficient de tècnics per fer les pros-
peccions a les finques de tota l’àrea de vigilància.

3. Dur a terme un pla informatiu adreçats als propietaris
d’explotacions de fruiters, cooperatives i societats agrà-
ries de transformació.

4. Habilitar partides suficients en els pressupostos de
l’any 2000, tant pel que fa a la prevenció com per a
indemnitzacions d’explotacions afectades.

5. Fer partícips a les organitzacions professionals agrà-
ries i representants de les associacions de defensa sani-
tària de tot l’exposat anteriorment.

Palau del Parlament, 23 de juny de 1999

Dolors Montserrat i Culleré Josep M. Fabregat i Vidal

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLU-
CIÓ D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GE-
NERALS

Projecte de resolució pel qual s’acorda
de presentar a la Mesa del Congrés
dels Diputats la Proposició de llei de
protecció de les famílies nombroses
Tram. 269-00004/05

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
23 de juny de 1998, d’acord amb l’article 97.1 del Re-
glament, ha nomenat la Ponència per a elaborar l’Infor-
me sobre el Projecte de resolució pel qual s’acorda de
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de protecció de les famílies nombroses, que
resta constituïda pels membres següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:
Sr. Jordi Casas i Bedós
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Grup Socialista al Parlament de Catalunya:
Sra. Rosa Barenys i Martorell

Grup Parlamentari Popular:
Sra. M. Dolors Nadal i Aymerich

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Els
Verds (IC-EV):
Sr. Roc Fuentes i Navarro

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya:
Sr. Ernest Benach i Pascual

Grup Mixt:
Sr. Xavier Bosch i Garcia

Palau del Parlament, 23 de juny de 1999

La secretària La presidenta de la Comissió
Trinitat Neras i Plaja Marina Geli i Fàbrega

3.15 MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·-
LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les concessi-
ons d’emissores radiofòniques
Tram. 302-00270/05

Esmenes presentades
Reg. 47279 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.06.1999

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP SOCIALISTA

AL PARLAMENT DE CATALUNYA (REG. 47279)

A LA MESA DEL PARLAMENT

En nom del Grup Socialista, fent ús d’allò que es deter-
mina a l’article 130.2 del Reglament de la cambra, pre-
sento les següents esmenes al text de la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre les
concessions d’emissores radiofòniques (Núm. tram.
302-00270/05).

Palau del Parlament, 29 de juny de 1999

Higini Clotas i Cierco
Portaveu

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. Socialista al Parlament de Catalunya

D’addició al punt 2 del text de la moció:

«...pel que fa a les concessions de nova creació i perquè
s’esdevingui en l’autoritat reguladora de l’espai
audiovisual català.»

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política ge-
neral de telecomunicacions
Tram. 302-00273/05

Esmenes presentades
Reg. 47273 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.06.1999

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

(REG. 47273)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació : Moció subsegüent a una interpel·lació so-
bre la política general de telecomunicacions
(Tram.302-00273/05).

Presentació d’esmenes : a l’articulat

Presentació : Josep Bargalló i Valls, Jordi Portabella i
Calvete, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya

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

Modificació del punt 2

«Modificar les competències i la composició del Con-
sell Audiovisual de Catalunya (mitjançant la derogació
del capítol IV de la llei 8/1996, de regulació i progra-
mació audiovisual distribuïda per cable i la presenta-
ció d’una proposició de llei d’un nou Consell
Audiovisual de Catalunya) en el sentit d’assimilar-lo
als Consells Audiovisuals existents a la resta de la Unió
Europea i de dotar-lo de plena competència sobre tots
els mitjans públics i privats com a garantia de la plu-
ralitat en els mitjans depenents d’institucions públi-
ques, la defensa dels interessos comuns davant els
monopolis privats i l’equilibri territorial en el mapa
radiofònic i audiovisual català, així com de l’equitat en
els processos de concessió o renovació de llicències i
de la promoció dels valors democràtics i de la realitat
nacional i lingüística del país.»

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

Nou punt 4

«El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat
que el sistema de concessió administrativa de les llicèn-
cies de les emissores radiofòniques que es reben al ter-
ritori català, així com les de qualsevol altre indret de
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l’Estat, sigui revisat i tingui les necessàries condicions
de pluralitat, equitat i transparència, mitjançant orga-
nismes independents, tant pel que fa a les de competèn-
cia de l’Estat com a la de les altres Comunitats Autò-
nomes.»

Palau del Parlament, 29 de juny 1999

Josep Bargalló i Valls Jordi Portabella i Calvete
Portaveu adjunt

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la deslocalitza-
ció d’indústries fora de Catalunya
Tram. 302-00274/05

Esmenes presentades
Reg. 47278 i 47290 / Admissió a tràmit: Mesa del
Parlament, 29 i 30.06.1999

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP SOCIALISTA

AL PARLAMENT DE CATALUNYA (REG. 47278)

A LA MESA DEL PARLAMENT

En nom del Grup Socialista, fent ús d’allò que es deter-
mina a l’article 130.2 del Reglament de la cambra, pre-
sento les següents esmenes al text de la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la
deslocalització d’indústries fora de Catalunya (Núm.
tram. 302-00274/05).

Palau del Parlament, 29 de juny de 1999

Higini Clotas i Cierco
Portaveu

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

De modificació del punt 4 del text de la Moció:

«4. Fer les gestions oportunes prop del Govern de l’Es-
tat per tal de reclamar una política fiscal d’especial
aplicació a les empreses...»

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. Socialista al Parlament de Catalunya

D’addició al punt 6 de la Moció:

«...i existeixi competència deslleial, en especial l’estudi
de l’aplicació de la “clàusula social”».

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. Socialista al Parlament de Catalunya

De modificació del punt 7 del text de la Moció:

«7. Que la creació de l’Agència CPE signifiqui la ra-
cionalització dels recursos humans...»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 47290)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
bre la deslocalització d’indústries fora de Catalunya
(Tram. 302-00274/05)

Presentació d’esmenes

Presentació: Ramon Camp i Batalla, portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió

MODIFICACIÓ DEL PUNT 1

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

Substituir el text del punt 1 pel següent redactat:

«Continuar i intensificar la Política Industrial que s’ha
anat concretant en un conjunt d’estratègies amb l’ob-
jectiu...»

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

Addició al punt 7

«Que la creació de l’Agència CPE, tal com consta en el
seu acord de creació, no signifiqui...»

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

De modificació del punt 8

«El Govern ha de posar de manifest davant dels Orga-
nismes pertinents...»

Palau del Parlament, 29 de juny de 1999

Ramon Camp i Batalla
Portaveu
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Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política ge-
neral de telecomunicacions i sobre la
concessió de serveis de radiodifusió
sonora en ones mètriques amb modu-
lació de freqüència comercial
Tram. 302-00275/05

Esmenes presentades
Reg. 47274, 47280 i 47288 / Admissió a tràmit:
Mesa del Parlament, 29 i 30.06.1999

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

(REG. 47274)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació : Moció subsegüent a una interpel·lació so-
bre la política general de telecomunicacions i sobre la
concessió de serveis de radiodifusió sonora en ones
mètriques amb modulació de freqüència comercial
(Tram.302-00275/05).

Presentació d’esmenes a l’articulat

Presentació : Josep Bargalló i Valls, Jordi Portabella i
Calvete, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

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

Punt 5

Modificació

«Modificar les competències i la composició del Con-
sell Audiovisual de Catalunya (mitjançant la derogació
del capítol IV de la llei 8/1996, de regulació i progra-
mació audiovisual distribuïda per cable i la presenta-
ció d’una proposició de llei d’un nou Consell
Audiovisual de Catalunya) en el sentit d’assimilar-lo
als Consells Audiovisuals existents a la resta de la Unió
Europea i de dotar-lo de plena competència sobre tots
els mitjans públics i privats com a garantia de la plu-
ralitat en els mitjans depenents d’institucions públi-
ques, la defensa dels interessos comuns davant els
monopolis privats i l’equilibri territorial en el mapa
radiofònic i audiovisual català, així com de l’equitat en
els processos de concessió o renovació de llicències i
de la promoció dels valors democràtics i de la realitat
nacional i lingüística del país.»

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

Punt 6

Supressió

«Comprometre’s a consensuar amb les entitats (..).»

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

Addició

Nou punt 7

«El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat
que el sistema de concessió administrativa de les llicèn-
cies de les emissores radiofòniques que es reben al ter-
ritori català, així com les de qualsevol altre indret de
l’Estat, sigui revisat i tingui les necessàries condicions
de pluralitat, equitat i transparència, mitjançant orga-
nismes independents, tant pel que fa a les de competèn-
cia de l’Estat com a la de les altres Comunitats Autò-
nomes.»

Palau del Parlament, 29 de juny 1999

Josep Bargalló i Valls Jordi Portabella i Calvete
Portaveu adjunt

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP SOCIALISTA

AL PARLAMENT DE CATALUNYA (REG. 47280)

A LA MESA DEL PARLAMENT

En nom del Grup Socialista, fent ús d’allò que es deter-
mina a l’article 130.2 del Reglament de la cambra, pre-
sento les següents esmenes al text de la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política general de telecomunicacions i sobre la conces-
sió de serveis de radiodifusió sonora en ones mètriques
amb modulació de freqüència comercial (Núm. tram.
302-00275/05).

Palau del Parlament, 29 de juny de 1999

Higini Clotas i Cierco
Portaveu

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. Socialista al Parlament de Catalunya

D’addició al punt 5 del text de la moció:

«...comercial com per Corporacions Locals. Després,
es produirà una modificació a fons de la Llei per a
convertir el Consell Audiovisual de Catalunya en l’au-
toritat reguladora en l’espai audiovisual català.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 47288)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
bre la política general de telecomunicacions i sobre la
concessió de serveis de radiodifusió sonora en ones
mètriques amb modulació de freqüència comercial
(Tram. 302-00275/05).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Ramon Camp i Batalla, portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.
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1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

Substituir el text dels punts 2, 3 i 5 pel següent redac-
tat:

«Modificar la Llei 8/1996, de 5 de juliol, de regulació
de la programació audiovisual distribuïda per cable, en
tots aquells aspectes que facin referència a aconseguir,
tant pel que fa a la composició com a les competènci-
es, que el facin assimilable a d’altres consell d’àmbit
europeu.»

Palau del Parlament, 29 de juny de 1999

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el compliment
dels plans comarcals de muntanya
Tram. 302-00276/05

Esmenes presentades
Reg. 47281 i 47291 / Admissió a tràmit: Mesa del
Parlament, 29 i 30.06.1999

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP SOCIALISTA

AL PARLAMENT DE CATALUNYA (REG. 47281)

A LA MESA DEL PARLAMENT

En nom del Grup Socialista, fent ús d’allò que es deter-
mina a l’article 130.2 del Reglament de la cambra, pre-
sento les següents esmenes al text de la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre el
compliment dels plans comarcals de muntanya (Núm.
tram. 302-00276/05).

Palau del Parlament, 29 de juny de 1999

Higini Clotas i Cierco
Portaveu

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

De modificació del punt 1 del text de la Moció. Nova
redacció:

«1. El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a consignar preceptivament en els pressupostos de
la Generalitat, les despeses dels diferents Plans Comar-
cals de Muntanya de l’anualitat corresponent.»

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. Socialista al Parlament de Catalunya

De modificació del punt 2 del text de la Moció. Nova
redacció:

«2. El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a modificar el Decret 116/1992 a fi que al finalitzar
el període de vigència dels diferents Plans, el Consell
Executiu, i en el termini de sis mesos, lliuri al Parla-
ment un balanç del grau de compliment de cada un dels
programes dels diferents Plans Comarcals de Munta-
nya. Aquest balanç haurà de contemplar:

– despesa programada

– despesa realitzada

– despesa per actuacions no contemplades inicialment
i realitzades durant el període de vigència del Pla.

Per a la realització d’aquest balanç s’ha de tenir també
en compte la despesa feta per altres administracions
actuants en el territori tal com preveu l’article 4.5 de la
Llei 2/1983.

Per als primers Plans Comarcals de Muntanya (1990-
1995), aquest balanç es lliurarà al Parlament en el ter-
mini de dos mesos a comptar de l’aprovació d’aques-
ta moció.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 47291)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
bre el compliment dels plans comarcals de muntanya
(Tram. 302-00276/05).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Ramon Camp i Batalla, portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.

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

D’addició al punt 2

«...a executar les actualitzacions de les actuacions en
les infraestructures que resten pendents dels primers
plans comarcals d’alta muntanya.»

2
ESMENA NÚM. 2
D’e modificació
G. P. de Convergència i Unió

De modificació del punt 3

«...a elaborar i presentar, prèvia petició dels Consells
Comarcals, davant la Comissió de Política Territorial,
en un termini màxim d’un any, els tercers plans de
muntanya, excepte els de l’Alta Ribagorça, la Vall
d’Aran i el Pallars Jussà, amb les directrius establertes
en el Pla Estratègic del Pirineu.»

Palau del Parlament, 29 de juny de 1999

Ramon Camp i Batalla
Portaveu
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Declaració institucional sobre la sen-
tència de mort contra Abdullah Ocalan
Tram. 401-00050/05

Aprovació: Junta de Portaveus, sessió del
29 de juny de 1999

JUNTA DE PORTAVEUS

El Parlament de Catalunya, en conèixer la sentència
que condemna a mort el líder kurd Abdullah Ocalan,
reitera la seva posició favorable a l’abolició immedia-
ta i incondicional de la pena de mort arreu del món i la
seva condemna de totes les formes de terrorisme.

En conseqüència, el Parlament de Catalunya s’adhereix
a la petició formulada a Turquia per la Unió Europea i
per diverses organitzacions internacionals de defensa
dels drets humans de no executar la pena capital dictada
contra Abdullah Ocalan, en congruència amb la perti-
nença de l’Estat turc al Consell d’Europa.

A la vegada, el Parlament de Catalunya reitera també la
seva solidaritat amb el poble kurd, amb l’esperança que
aconsegueixi el reconeixement de la seva personalitat
en un context de pau, respecte i llibertat.

Renúncia de la condició de senador en
representació de la Generalitat i ober-
tura de termini de presentació de can-
didat o candidata en substitució

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

1. Es fa públic que la presidència del Senat, el proppas-
sat dia 28 de juny, va admetre a tràmit la renúncia del
diputat Sr. Aleix Vidal-Quadras i Roca, del Grup Parla-
mentari Popular, a la condició de senador. Atès que el
Parlament de Catalunya l’havia escollit per a represen-
tar la Generalitat davant el Senat (Resolució 18/V, del
13 de març de 1996), escau d’obrir el procediment per
tal que el Parlament designi un altre senador.

2. De conformitat amb l’article 139.2 i 4 del Reglament
del Parlament, el membre del Parlament que el
substituirà ha d’ésser proposat pel Grup Parlamentari
Popular, dins un termini que finirà el propvinent dia 1
de juliol, a les 14 hores.

Palau del Parlament, 29 de juny de 1999

Joan Reventós i Carner
President del Parlament

Setmana per a la reunió mensual de la
Comissió de Control Parlamentari de
l’Actuació de la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió i de les Empreses
Filials

MESA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 29 de
juny de 1999, escoltada la Junta de Portaveus, ha rati-
ficat el criteri de l’anterior període de sessions pel que
fa a la setmana en què s’ha de reunir la Comissió de
Control Parlamentari de l’Actuació de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió i de les Empreses Filials;
és a dir, la Comissió s’ha de reunir el primer divendres
hàbil del mes, d’una setmana sencera. Si aquell dia hi
ha sessió plenària, la reunió de la Comissió s’ha de te-
nir el mateix dia de la setmana següent.

Palau del Parlament, 29 de juny de 1999

El secretari primer El president del Parlament

Raimon Escudé i Pladellorens Joan Reventós i Carner

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

Composició de la Comissió d’Estudi
sobre el Concert Econòmic com a Via
per a l’adequat Finançament de l’Auto-
nomia de Catalunya
Tram. 400-00006/05

Elecció del secretari

COMISSIÓ D’ESTUDI SOBRE EL CONCERT ECONÒMIC COM

A VIA PER A L’ADEQUAT FINANÇAMENT DE L’AUTONOMIA

DE CATALUNYA

La Comissió d’Estudi sobre el Concert Econòmic com
a Via per a l’Adequat Finançament de l’Autonomia de
Catalunya, en sessió tinguda el dia 14 de maig de 1999,
d’acord amb l’article 37.2 del Reglament del Parla-
ment, ha elegit secretari el Sr. Josep M. Rañé i Blasco
per cobrir la vacant deixada pel Sr. Joan Blanch i
Rodríguez.

Palau del Parlament, 14 de maig de 1999.

El secretari El president de la Comissió

Josep M. Rañé i Blasco Ramon Camp i Batalla

4.40.
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4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

Control del compliment de la Moció
144/V del Parlament de Catalunya, so-
bre les mesures per a afavorir el sector
porcí
Tram. 340-00683/05

Informe relatiu al compliment de la Moció
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió com-
petent: Mesa del Parlament, 29.06.1999.

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Moció 144/V del Parlament de
Catalunya, sobre les mesures per a afavorir el sector
porcí (BOPC núm. 381, de 22.3.99) i d’acord amb el
que disposen els articles 131 concordants del Regla-
ment del Parlament, em plau notificar-vos el següent:

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per
afavorir el sector porcí ha realitzat les actuacions se-
güents:

1. Promocionar el consum dels productes.

S’han iniciat dues campanyes. Una promoguda pel
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca: «El
porc en plena forma» que es va realitzar conjuntament
amb els presidents de la Federació Catalana de Carnis-
sers i Cansaladers xarcuters, i la Federació Catalana
d’Indústries de la Carn i va consistir en la difusió de
díptics, faixes adhesives i enganxines.

L’altra, promoguda pel Ministeri d’Agricultura, Pesca
i Alimentació és una campanya institucional realitzada
al conjunt de l’Estat que es va realitzar a través de la
televisió, la premsa i la ràdio.

2. Fer les gestions perquè el preu al consumidor estigui
en relació al preu de l’animal.

La mateixa bona entesa i col·laboració prestada pel
Gremi de Cansaladers i Xarcuters i la FECIC que ha
portat a l’execució de campanyes conjuntes de promo-
ció del consum ha permès plantejar la necessitat
d’aquest acostament de preus com element d’incentivar
el consum. De tota manera cal assenyalar que la reper-
cussió del cost de la matèria primera en el producte
comercialitzable i l’increment relatiu de costos que
suposa l’enrariment del mercat limiten extraordinària-
ment les possibilitats de repercussió en el preu al con-
sumidor.

3. Fer gestions davant el Govern Central per beneficis
fiscals.

Des del mateix moment que es va manifestar la crisi del
sector porcí, el Departament d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca ha tramès al Govern Central les inquietuds del
sector i ha proposat l’adopció de mesures de tot tipus,
tant a nivell d’estat com a nivell comunitari i ha dema-
nat que el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

traslladés i defensés aquestes propostes davant les ins-
tàncies comunitàries i els ministeris implicats.

4. Elaboració d’un Pla d’ordenació del sector.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca ha
estat un promotor d’aquest pla i ha participat activa-
ment en l’elaboració d’un futur decret d’ordenació del
sector.

En aquest projecte es restringirà la instal·lació de noves
explotacions, tant pel que fa a la mida màxima perme-
sa com per la distància a altres explotacions o el com-
pliment de mesures mínimes estructurals i mediam-
bientals.

Barcelona, 26 de maig de 1999

Francesc Xavier Marimon i Sabaté
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Control del compliment de la Resolu-
ció 871/V del Parlament de Catalunya,
sobre l’increment de les partides pres-
supostàries per a dotar d’un servei
d’escàner l’Hospital de Sant Bernabé
de Berga (Berguedà)
Tram. 340-00788/05

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió com-
petent: Mesa del Parlament, 29.06.1999.

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT

Molt Hble Sr. Reventós i Carner

President

Molt Hble. senyor,

La Comissió de Política Social del Parlament de Cata-
lunya, en la sessió del proppassat 17 de març, va adop-
tar la resolució en la qual s’insta el Govern a incremen-
tar les partides pressupostàries per a l’exercici del 99
amb la finalitat de dotar l’Hospital de Sant Bernabé de
Berga d’un servei d’escàner.

El Servei Català de la Salut, com a ens responsable de
l’ordenació, la planificació i la gestió dels serveis sani-
taris, ha de garantir la distribució adequada dels recur-
sos sanitaris i la seva optimització.

Des del mes de gener d’enguany s’ha produït la descen-
tralització dels productes intermedis amb la finalitat de
millorar la prestació assistencial que s’ofereix a la po-
blació. A partir d’aquesta situació, el seguiment de la
demanda, així com el control de la despesa que es ge-
nera, correspon a les diferents unitats productives.

En aquest sentit, el Servei Català de la Salut ha dema-
nat a l’Hospital de Sant Bernabé de Berga que faci ar-
ribar un estudi de les possibles alternatives, en relació
amb la descentralització dels productes intermedis, pel
que fa a l’activitat de tomografia axial computeritzada
que genera el centre. Tan aviat com disposem del

4.50.
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posicionament de l’esmentat centre, us en farem arribar
les conclusions.

Atentament,

Eduard Rius i Pey

Barcelona, 8 de juny de 1999

Control del compliment de la Resolu-
ció 798/V sobre el mesurament de la
qualitat de l’aire a la rodalia de l’em-
presa Vertosa a Torredembarra (Tarra-
gonès)
Tram. 340-00789/05

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió com-
petent: Mesa del Parlament, 29.06.1999.

A LA MESA DEL PARLAMENT

Molt Honorable President,

Per tal de donar compliment a la Resolució 798/V,
adoptada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 58, de 2 de desembre de 1998, sobre el
mesurament de la qualitat de l’aire a la rodalia de l’em-
presa Vertosa, a Torredembarra (Tarragonès), us faig
avinent que,

En l’annex s’inclou l’Informe d’avaluació de la quali-
tat de l’aire al municipi de Torredembarra on es con-
clou que les concentracions d’SO

2
 i PST, tot i augmen-

tar en situacions de vent de l’oest, han estat baixes i
inferiors als valors límits de referència, i que els nivells
d’immissió mesurats dels contaminants NO

2
 i CO tam-

bé han estat baixos i molt inferiors als valors límits i
guia.

Barcelona, 7 de juny de 1999

Joan Ignasi Puigdollers i Noblom
N. de la R.: La documentació tramesa pel conseller de
Medi Ambient pot ésser consultada a l’Arxiu del Par-
lament.

Control del compliment de la Resolu-
ció 895/V sobre la promoció de millo-
res en el sector porcí
Tram. 340-00790/05

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió com-
petent: Mesa del Parlament, 29.06.1999.

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 895/V del Parlament de
Catalunya, sobre la promoció de millores en el sector
porcí (BOPC núm. 381, de 22 de març de 1999) i

d’acord amb el que disposen els articles 131 i 135 del
Reglament del Parlament, em plau notificar-vos el se-
güent

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca ha
realitzat una campanya de promoció de consum de la
carn de porc i, a més, ha col·laborat en una altra promo-
guda pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
i les comunitats autònomes.

El Servei d’Assessorament a l’Empresa Agrària del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca realitza
contínuament activitats per al foment del cooperativis-
me i associacionisme i assessora a aquelles persones
que volen constituir cooperatives o altres entitats asso-
ciatives.

Quant a la tercera part de la Resolució, el Departament
ha fet les gestions davant el Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació per tal que s’agilitin les mesures
d’intervencions amb la posada en marxa de la mesura
prevista a l’OCM d’emmagatzematge privat de carn de
porcí, i amb la instauració d’un sistema de compra des-
tinat a l’ajuda alimentària internacional.

Barcelona, 15 de juny de 1999

Francesc Xavier Marimon i Sabaté
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

4.53. COMPAREIXENCES I SESSIONS INFORMA-
TIVES EN LES COMISSIONS

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

Compareixença del conseller de Políti-
ca Territorial i Obres Públiques davant
la comissió corresponent perquè infor-
mi sobre el transvasament del riu
Roine a Barcelona
Tram. 357-00540/05

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Josep M. Fabregat, del G. P. Popular
(Reg. 47236).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 29.06.1999.

4.53.15.
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4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS PARLA-
MENTARIS I DELS DIPUTATS

Sol·licitud de dictamen al Consell Con-
sultiu
Reg. 47289

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Curto i Casadó, president, Dolors Montserrat,
portaveu, Dolors Nadal, portaveu adjunta, i Simon Pu-
jol i Folcrà, Rafael Luna, Víctor Ros, Josep M.
Fabregat, Enric Herranz, Ignasi Oleart, Isidre Bonet,
Josep M. Francàs, Daniel Sirera, Antoni Aige i Eduard
Escartín, diputats del Grup Parlamentari Popular,
d’acord amb allò que preveuen els articles 8 i 9 de la
Llei 1/1981, de 25 de febrer, reguladora del Consell
Consultiu de la Generalitat, sol·liciten que el dictamen
de la Comissió de Cultura, en relació a la Proposició de
llei de suport a les seleccions catalanes (tram. núm.
202-00128/05) així com les esmenes reservades per a
defensar en el Ple, sigui tramès al Consell Consultiu per
tal que aquest en determini la seva constitucionalitat, i
en particular pel que fa als articles 2, 3.4, 3.5, 4 i 5.

Palau del Parlament, 29 de juny de 1999

Josep Curto i Casadó, M. Dolors Montserrat i Culleré,
M. Dolors Nadal i Aymerich, Simon Pujol i Folcrà,
Rafael Luna i Vivas, Víctor Ros i Casas, Josep M.
Fabregat i Vidal, Enric Herranz i Masó, Ignasi Oleart i
Comellas, Isidre Bonet i Palau, Josep M. Francàs i Por-
ti, Daniel Sirera i Bellés, Antoni Aige i Sánchez i
Eduard Escartín i Sánchez

4.70 COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA
GENERALITAT I DEL GOVERN

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLI-
MENT DE LLEIS I ALTRES NORMES

Avals d’operacions amb venciment
posterior a l’1 de gener de 1999, situa-
ció al 31 de març de 1999
Tram. 334-00119/05

Presentació: Departament d’Economia i
Finances
Coneixement i tramesa a la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost: Mesa del Parlament,
29.06.1999.

AL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA, FINANCES

I PRESSUPOST

Per al seu retiment a la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost del Parlament, us trameto la informa-
ció a la qual es refereix l’article 61.3 del Decret legis-

latiu 9/94, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el text re-
fós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Barcelona, 9 de juny de 1999

Artur Mas i Gavarró

Conseller d’Economia i Finances

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

Acord del Govern pel qual s’aprova el
Pla de salut de Catalunya 1999-2001
Tram. 334-00120/05

Presentació: Conseller, del Departament
de Sanitat i Seguretat Social
Reg. 47357 i 47181 / Coneixement i tramesa a la
Comissió: Mesa del Parlament, 29.06.1999.

Molt Honorable Sr. Joan Reventós i Carner

President

Parlament de Catalunya

Molt Honorable President i amic,

D’acord amb allò que estableix l’apartat 5 de l’article
64 de la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya, adjunt
us trameto còpia del Pla de Salut de Catalunya 1999-
2001, aprovat pel Govern de la Generalitat el passat 15
de juny.

Ben cordialment,

Barcelona, 17 de juny de 1999

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Maria Via i Redons, Secretari del Govern i de
Relacions amb el Parlament,

CERTIFICO: Que en la sessió del Govern de la Generali-
tat de Catalunya celebrada el dia 15 de juny de 1999 es
va prendre, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a
continuació:

«A proposta del Conseller de Sanitat i Seguretat Soci-
al s’aprova la proposta d’acord pel qual s’aprova el Pla
de Salut de Catalunya (1999-2001).»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present
Certificat a Barcelona, el vint-i-vuit de juny de mil nou-
cents noranta-nou.

Josep M. Via i Redons
Secretari del Govern i de Relacions amb el Parlament

N. de la R.: La documentació tramesa pel conseller de
Sanitat i Seguretat Social pot ésser consultada a l’Ar-
xiu del Parlament.

4.53.15.
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4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Nomenament de l’oficial del Gabinet
de Presidència

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

De conformitat amb el que estableix l’article 31.1 dels
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de
Catalunya i la classificació de llocs de treball annexa als
ERGI, nomeno el Sr. Rafael Garcia Pascuet com a ofi-
cial del Gabinet de Presidència del Parlament de Cata-
lunya, amb els drets i les obligacions inherents al càr-
rec, amb efectes de demà, dia 1 de juliol de 1999.

Palau del Parlament, 30 de juny de 1999

Joan Reventós i Carner
President del Parlament

4.90.15. CONTRACTACIÓ

Concurs públic per a la contractació
d’un sistema integrat de gestió per a la
Biblioteca del Parlament i la migració
dels registres de la base de dades
PMAD

Nomenament de la mesa de contractació

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 29 de
juny de 1999, d’acord amb la clàusula 9 del Plec de
clàusules economicoadministratives que regeixen el
concurs per a la contractació d’un sistema integrat de
gestió per a la Biblioteca del Parlament i la migració
dels registres de la base de dades PMAD, i d’acord amb
la clàusula 8 del Plec de clàusules administratives ge-
nerals per als contractes d’assistència subscrits pel Par-
lament de Catalunya, ha acordat que la mesa de con-
tractació d’aquest, convocat en el BOPC 405, 33158,
sigui constituïda pel vicepresident segon, senyor Simon
Pujol i Folcrà, que l’ha de presidir; el secretari senyor
Francesc Codina i Castillo; el diputat Sr. Xavier Guitart
i Domènech, el lletrat-director d’Estudis Parlamentaris,
Sr. Francesc Pau i Vall, per delegació de l’oficial major,
i l’oïdor de comptes, Sr. Joan Masana i Argerich.

Palau del Parlament, 29 de juny de 1999

Ismael E. Pitarch
Oficial major
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