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I, TEXTOS APROVATS 

A, LLEIS I ALTRES NORMES 

LLEI PER LA QUAL SESTABLEIXEN NORMES ADDICIONALS DE PROTECClb 
DELS ESPAIS D’IESPECIAL INTERES NATURAL AFECTATS PER 

ACTIVITATS EXTRACT’IVES 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EN SESSIO TINGUDA EL DIA 
16 DE DESEMBRE DE 198 1 

PRESIDRNCXA DEL PARLAMENT 

Per donar compliment a all6 que estableix I’article 89.2 
del Reglament, s’ordena de publicar en el .RutZletz’ Oficial 
del Parlament de Catalunya la Llei per la qual s’establlei- 
xen Normes Addicionals de Proteccib dels Espais d’Espe- 
cia1 Interks Natural afectats per Activitats Extractives, 
aprovada pel Ple del Parlament en sessio tinguda el dia 16 
de desembre de 19 8 I (Sessió pleniria num. 3 5) .  

Palau del Parlament, 16 de desembre de 198 1 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 16 de de- 
sembre de I98 l, ha debatut el Dictamen de la Comissi0 de 
Politica Territorial referent al Projecte de Llei per la qual 
s’estableixen normes addicionals de proteccib dels espais 
d’especial interes natural afectats per activitats extracti- 
ves, i les esmenes presentades pels Grups parlamentaris. 

Finalment, el Ple de2 Parlament, en virtut del que estn- 
bleix I’asticle 3 3. I de 1’Estatut d’Autonomia, i d’acord 
amb l’article 10 1.3 del Reglament del Parlament, ha apro- 
vat la Llei de Catalunya segiient: 

LLEI PER LA QUAL SESTABLEIXEN 

DELS ESPAIS D’ESPECJAL INTERES 
NATURAL AFECTATS PER AGTIVTTATS 

EXTRACTIVES 

NORMES ADDICIONALS DE PROTECCIO 

Les activitats cxtrnctives, que son certament neces- 
saries per raons economiques, comporten un impacte am- 
biental notori, amb una. degradacili, important del pai- 
satge. D’altra banda, tenim un conjunt d’espais d’especial 
interes natural, els quals han d’ésser objecte d’una especial 
protecció. Cal, doncs, ordenar urgentment les activitats 
extractives a executar dintre d’espais d’especial interes na- 
tural, fent-les compatibles, en la mesura que sigui possible, 
amb una proteccib adequada de la natura en aquests es- 
pais i prenent les mesures necessiries per a restaurar la si- 
tuaci6 dels terrenys a la fi de l’explotació. Aixb es pot 

aconseguir, en bastants explotacions, aplicant el principi 
de restauració, per tal que, un cop acabada l’explotacib, la 
zona afectada quedi ben integrada en el conjunt natural 
que l’envolta. 

L’aplicació del principi de restauracib comporta un 
cost addicional per a l’explotacib de quk es tracti, el qual 
ha d’equivaler al dany, dificilment quantificable, que la co- 
munitat patiria si no s’apIicava la restauracio i la natura 
quedava malmesa. Cal acceptar, per tant, que dins els es- 
pais d’especial interks natural nomis es poden emprendre 
les explotacions que puguin assumir econbmicament els 
costos d’una restauracio molt acurada que deixi el medi de 
l’espai explotat en condicions acceptables. 

La legislació vigent fa referimcia, en diversos preceptes, 
al principi de restauració. La Llei de Mines, del 2 I de juliol 
de 1973, defineix en diversos apartats la necessitat d’efec- 
tuar els estudis oportuns i fixa possibles actuacions admi- 
nistratives de protecció del medi ambient que siguin impe- 
ratives per rat, de l’aprofitament dels recursos miners. El 
Reglament General del Rigim de la Mineria, del 25 d’a- 
gost de 1978, estableix també condicions per a la protec- 
ció del medi ambient. La. Ley de Montes, del 8 de juny de 
1957, i el seu Reglament, del 22 de febrer de 1962, esta- 
bleixen les indemnitzacions i les sancions pels danys oca- 
sionats al patrimoni forestal a causa d’activitats que en 
produeixen. 

Per a una apiicacib efectiva de les mesures de proteccib 
del medi ambient i per a una aplicació efectiva del principi 
dt; restaurncib, pero, cal un desenvoltipament normatiu 
que precisi totes aquestes normes i el procediment admi- 
nistratiu corresponent per a aplicar-les. 

La Generalitat de Catalunya pot fer aquest desenvolu- 
pament normatiu, atesa la competencia que 1’Estatut li re- 
coneix en matkria d’espais naturals protegits, de proteccib 
dei medi ambient i de rkgim miner i energktic. 

En resum, es tracta de fer compatible les explotacions 
dintre d’espak d’especial intcrks natural amb el manteni- 
ment de !a qualitat d’aquests espais, i aixb per aplicació del 
principi de restauració. 

Article 1 

1. La present Llei te per objecte d’establir mesures ad- 
dicionals de proteccib del medi ambient per mitja d’un 
tractament especial per a la restauracib dels terrenys i de 
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llur repoblacib en espais d’especial interes natural que si- 
guin Q hagin d’ksser objecte d’explotacib minera. 

Aquestes mesures no sbn aplicables als espais na- 
turals que gaudeixin d’un rkgirn especific de protecció n 
I’empara dc la Llei del SbI o de la Llei d’Espais Naturals, 
per6 s’hi aplicaran supleturiament quan impliquin una 
major proteccib en relació amb el regim de quk es tracti. 

2. 

Article 2 

1. Les disposicions d’aquesta Llei s’han d’aplicar a 
totes les explotacions mineres quc es facin en els espais 
d’cspccial interks natural inclosos en la llista aprovada pel 
ple de la Comissió dTJUrbanisme de Catalunya ei 21 de 
maig de 1980, que figuren en l’annex d’aquesta Llei. 

Quan concorrin circumstancies analogues, el Con- 
sell Executiu, a iniciativa prdpia o a petició de l’ajuntsa- 
ment o dels ajuntaments afectats, podra declarar E’aplica- 
cib de la Llei a zones, de caracteristiques especifiques 
semblants, objecte d’explotaeions mineres, i amb aquesta 
finalitat n’establiri els límits geografies. 

2. 

Article 3 

1. S6n activitats afectades per aquesta Llei les extrac- 
tives dels recursos miners classificats en la legislació de 
mines com a pertanyents a les seccions A, B, C i 11, 

Les activitats extractives pcrtanyents a les seccions 
A i R que hom pretengui exercir en I’ambit territorial defi- 
nit en I’article 2 quedaran subjectes a una avaluacib eco- 
nomica preliminar dels recursos a explotar i de les seves 
possibilitats de substitucib, atesa la seva finalitat, que 
h u r a  d’efectuar el Departament &Indústria i Energia a fi 
de precisar les raons potencials de la convcnikncia de l’ac- 
tivitstt i d’aplicar, si hi ha cas, all6 que preveu el paragraf 4 
del l’article 6, En qualsevol cas, pel que fa a la preservació 
de l’eentorn natural, aquesta activitat ha d’ajusiar-se a les 
disposicions de la present Llei. 

Perque les activitats extractives corresponents a les 
seccions C i D es puguin exercir en Vimbit territorial defi- 
nit per aquesta Llei caldri que, al nivel1 estatal i segons e1 
Pla Energhtic o qualsevol altre d’analeg, sigui definida la 
prioritat de l’activitat extractiva amb referkncia a altres in- 
teressos pihlics concurrents, sens perjudici d’aplicar-hi les 
disposicions d’aquesta Llei+ 

2. 

3. 

Article 5 

l m  El programa de restauració mencionat en hrticle 4 
ha d’incloure una analisi de l’estat en qut: es troben el lloc 
de les eventuals activitats i el seu entorn, cspecialment pel 
que fa als recursos naturals, definir les mesures a prendre 
per a prevenir i compensar les conseqüencies perjudicials 
sobre el medi ambient de les actuacions extractives projec- 
tades, i incloure el conjunt de mesures de restauració a 
executar a la. fi de les diverses fases de l’cxplotacio, aixi 
com les que s’hauran de desenvolupar en acabar l’activitat 
extractiva, 

S’han de determinar per reglament la documenta- 
cio integrant del programa de restauracio, els aspectes que 
ha de preveure i les dades que ha d’incloure, 

2. 

Article 6 

1. Els Serveis Territorials d’hdustria han de lliurar 
cbpia del projecte de l’explotaci6 i del programa de restau- 
ració a la Direccio General de Politica Territorial, que 
n’ha de donar informe preceptiu un cop escoltats els Dc- 
partaments que s’escaigui i els ajuntaments afectats. 

En el cas d’activitats corresponents a les seccions A i B 
de la Llei de Mines, eis Serveis Territorials d’hdiistria han 
cl’emetrc prkviament informe sobre l’avaluació econtimica 
de l’activitat, d’acord amb l’article 3. 

A la vista del programa de restauració i d’acord 
amb l’infarrne dels Serveis Territorials d’hdktria, pel que 
fa a activitats de les seccions A i R ,  o d’acord amb allb que 
estableix l’article 3.3, pel que fa a activitats de les Seccions 
C i D, la. Direcció General de Política Territorial emetra 
informe sobre la idoneitat de les actuacions de protecció 
del medi ambient proposades. 

En l’informe de la Direccid! General de Palitica 
Territorial, que 6s vinculant, s’han d’especificar les condi- 
cions de preservació del medi ambient i els programes de 
restauracjh, la fianqa de restauracib necessiria i els estu- 
dis preliminars necessaris per a una avaluació adequada 
de l’impacte ambiental, d’acord amb l’article 5 .  

Els Serveis Territorials d’hdústria, a proposta de 
la Direcció General dc Politica Territorial, denegaran 
I’autoritzacib quan l’explotacii, sera de poc valor eco- 
nbmic o de baixa rendibilitat a causa dels elevats costos de 
restauracib, o quan la restauracib serA ticnicament im- 
possible en els termes establerts per aquesta Llei. 

2. 

3. 

4. 

Article 4 
Article 7 

1.  Les sol4icituds d’autoritzacio d’aprofitament, els 
permisos d’explotació, els permisos d’invcstigacib, les 
concessions, les ampliacions i les rectificacions de conces- 
sions d’eexplstació dels recursos miners esmentats en l’arti- 
cle 3 que comporten activitats extractives en zones defini- 
des en l’article 2 han d’inclourc dins el projecte d’cxplota- 
cib un programa dc restauracib. 

El projecte i el programa han d’ksser presentats ats 
Serveis Territorials d’hdfistria, juntament amb la docu- 
mentació que estableixen la Llei i el Reglament de Mines. 

2. 

1. La compethcia per a autoritzar l’activitat extrac- 
tiva correspon als Serveis Territorials d’hdústria. L’auto- 
rització ha d’imposar, a mks a més del que sigui procedent 
segons la Llei de Mines, les condicions de preservaci6 del 
medi ambient i de restauracio que s’hagin d’aplicar segons 
el que disposa l’article 6 de la present Llei. 

La inspecció de I’activitat pel que fa a les presents 
mesures addicionals de proteccib del medi ambient corres- 
pon als funcionaris de la Direcció General de Política 

2. 
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Territorial, que l’han de coordinar amb l’actuacio inspec- 
tora dels funcionaris dels Serveis Territorials d’hdhstria. 

Article 8 

1. Per a garantir l’nplicabilitat de les mesures de pro- 
teccib del medi ambient i els treballs de restauracib previs- 
tos en l’autoritxacib, cal que el titular constitueixi una 
fianca abans de cornenCar l’explotacio. 

La quantia de la f ianp s’ha d’establir per regla- 
ment. En tot cas, pel que fa a la restauracib, la quantia s’ha 
de fixar en funcib de la superficie afectada per la restaura- 
ció, pel cost global de la restauracib o per ambdbs aspec- 
tes conjuntament. En cap cas la fianqa no significara un 
import inferior a quatre-centes mil pessetes per hectarea o 
al vint-i-cinc per cent del pressupost global de restauracib. 

L’import de la fíanqa s’estabtira en atorgar-se l’au- 
toritzacib de l’explotacib Quan els treballs de restauracib 
es faran per etapes, es podri fraccionar la fianca, i la 
corresponent a una etapa es tornari quan s’hauran fet tots 
els treballs que comprengui. 

La fianqa respon de I’execuciÓ dels treballs de res- 
tauracib i de les sancions imposades al titular de I’autorit- 
zacio per incompliment de les mesures de protecció del 
medi ambient, així corn dels danys i els perjudicis directes 
o indirectes que s’hi ocasionin per rab del desenvolupa- 
ment de l’activitat extractiva. 

]La devolucio de la fianca no es fara fins que no 
haura passat el termini de garantia, d’una durada de tres a 
cinc anys, que amb aquesta finalitat s’hagi fixat en l’auto- 
ritzacib. El termini es comptara a partir de la data d’aca- 
bament de les obres de restauració. 

2. 

3. 

4. 

5 .  

Article 9 

1. L’Administracio de la Generalitat, a traves de la 
Direccib General de Politica Territorial, pot procedir, 
previ apercebiment ai titular de I’explotació, a l’execucio 
forqosa de les mesures de proteccib del medi ambient 
incloses en l’autoritzacio, sens perjudici del que preveu 
l’article següent Jdes despeses produi‘des per la realitzacib 
d’aquestes mesures s h  a carrec del titular de l’explotnció, 

Entre els mitjans d’execució a utilitzar, s’autoritza 
la multa coercitiva de cent mil a dues-centes cinquanta mil 
pessetes, que es reiterara per al lapse de temps suficient 
per a complir el que s’hagi ordenat, Aquesta multa coerci- 
tiva k s  independent de les que es puguin imposar en con- 
cepte de sanció i hi ks compatible. 

2. 

Article 10 

1. La vulneracio de les condicions per a la proteccib 
del medi ambient contingudes en l’autorització atorgada 
pels Serveis Territorials d’lndlistria t& la consideració 
d’infracció administrativa i comporta la imposicio d’una 
multa de cinquanta mil a cinc-centes mil pessetes al titular 
de I’autoritzaci6, previ el procediment sancionador ajustat 
al que preveuen els articles 133 al 137, tots dos inclusiva- 
ment, de la Llei de Procediment Administratiu. 

2. Fins a dues-centes mil pessetes la multa sera impo- 
sada pel Director General de Politica Territorial, i de 
dues-centes mil fins a cinc-centes mil pel Conseller de Po- 
lítica Territorial i Obres Publiques. 

Per a graduar les multes hom s’atindr8 a la gravetat 
de la matkria, a la superficie afectada i a la seva reiteració. 

La irnposicii, de multes és independent del rescaba- 
lament dels danys i de la indemnització de perjudicis, així 
corn de les responsabilitats administratives exigibles pels 
organs competents en matiria de mines o de les responsa- 
bilitats d’orde penal en quk els infractors hagin pogut in- 
correr. 

5 .  El que preveu aquest article s’entkn que és sens per- 
judici de Ia facultat que correspon als Serveis Territorials 
d’lndústria de suspendre provisionalment els treballs d’a- 
profitament de recursos miners en casos d’urgencia en quk 
perilli la protecció del medi ambient. 

3. 

4, 

D isposicib Addicional 

El Departament de Politica Territorial i Obres Públi- 
ques ha de determinar l’ambit geografic dels espais d’espe- 
cia1 interes natural que figuren en l’annex de la present 
Llei, en relaci6 amb els diferents termes municipals 
afectats, 

Disposicib Transitoria Primera 

1. Per a les explotacions existents degudament auto- 
ritzades, s’han d’establir programes de restauració a 
desenvolupar conjuntament entre el titular de i’explotacib 
i l’equip d’inspeccib. Les despeses seran a carrec de la 
fianqa ja establerta o per establir. 

Pel que fa als plans de restauracio ja aprovats, se 
n’han de revisar els termes i definir les condicions, que es 
modificaran, si s’escau, sense que comporti un increment 
de cost per al concessionari, 

Per a les explotacions ja existents legalment auto- 
ritzades amb per iodes de concessió superiors a cinquanta 
anys i estretament vinculades a instaMacions industrials 
dc sectors productius basics per a l’economia de Catalu- 
nya i per a la incidhcia en la competitivitat internacional, 
s’han d’estnblir convenis específics per tal d’acornodar les 
garanties i els plans de restauracib a la realitat de l’explo- 
tació en les seves etapes successives dins de les finalitats de 
la present Llei, 

2. 

3. 

Disposicib Transitoria Segona 

Per a les activitats especificades en l’article 3 d’aquesta 
Llei que necessitin nova autoritzacib situades fora del ter- 
ritori definit en I’article 2, i mentre el Parlament no hauri  
regufat les normes de proteccio de la natura que s’hauran 
d’aplicar a tot el territori de Catalunya, s’han d’aplicar els 
articles 4, 5 i 7 i el primer paragraf de l’apartat 1 i els apar- 
tats 2 i 3 de l’article 6. La fianqa definida en I’article 8 s’ha 
d’aplicar en un 50% del seu import. 
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Disposicions Finals 

Primera 

S’autoritza el Consell Executiu pcrque dicti les disposi- 
cions neccssiries per a I’aplicacib i el desenvolupament 
d’ayuesta Llei. 

Segona 

A bans de sis mesos comptats de l’entrada en vigor de la 
’ present Llei s’han d’elaborar les disposicions reglamen- 

taries que assenyalin els elcments mínims que han de con- 
tenir les Ordenances municipals respecte a les mcsures de 
proteccio del medi ambient en relació amb les activitats 
extractives. En aquestes disposicions s’ha d’establir la gra- 
duacib dels s d s  en funcib del major o menor rigor de les 
mesures aplicables. 

Tcrccra 

Dins el mateix termini, s’han dc dictar les normes a les 
quals hauran chjustar-sc les ordenances municipals de 
caracter general referides a la normativa aplicable al 
trimit de l’atorgament de llickncies, a la seva revisi6 i a 
la comprovació del compliment dels requisits de les lli- 
ckncies ja atorgades. També s’han de regular les condi- 
cions minimes a aplicar en els suposits produits per l’apli- 
cacio de nous criteris d’aactuaci6. 

Llista Re municipis afectnts 

1. PROV, DE BARCELONA 

Quarta 

Els ajuntaments disposaran del termini d’un any, a par- 
tir de l’entrada en vigor de la normativa esmentada en les 
anteriors disposicions, per a claborar les ordenances mu- 
nicipals corresponents, que han d’incioure, a més dels re- 
quisits que com a minim reguli la Generalitat, totes aque- 
lles mesures específiques a aplicar al seu territori, totes les 
que en funció del paper que correspon als ajuntaments 
com a atorgants de les autoritzacions per a activitats i,- 
dustrials són de Ia seva competkncia, aixi com la norma- 
tiva general reguladora de les Ilickncies, i, en definitiva, to- 
tes aquelles que, per rai, de la competkncia que els atorga 
la legislaciú vigent, siguin necessaries per a la salvaguarda 
de Ses condicions del medi ambient en els espais on s’exer- 
ceixin activitats extractives. 

Cinquena 

blicat en el Diari Oficial de 10 Generalitat de Catalunya. 
Aquesta Llei entrarA en vigor I’endema d’haver-se pu-- 

Palau del Parlament, 16 de desembre de i 98 1 

El Secretari Primer 
Ramon Camp i Batalla 

ANNEX 

Municipi 
Aguilar de Boixadors 
Aiguafreda 
Arenys de Munt 
Avinyonet del Penedks 
Hagi 
Barbera del Valles 

Barcelona 
Bcgues 
Bellprat 
Berga 
Bigues 
Bor r eda 
el Bruc 
el Brull 
Campins 
C inoves 
Capolat 
Cardona 
Castcllar de N’Hug 
Castellar del Riu 
Castellar del Vallis 

Castelldefels 
Castell de 1’Areny 

Espai(s) 
Ru biÓ, C astelltallat 
Montseny 
Corredor, Montncgre 
Garraf 
C adí-Moixer6-Pedraforca 
itinerari de la Natura del I3osc de 

Santiga. 
Collserola 
Garraf 
Miralles 
Ensija-Rasos de Peguera 
Cingles de Berti 
la Quar 
Mont serrat 
Montseny 
Montseny 
Montseny 
Ensija-Rasos de Peguera, Tossals 
Muntanya de Sal 
C adi-MoixerÓ-pedra forca 
Ensij a-Rasos de Peguera 
Sant Llorenq del Munt i Serra de 

Garraf 
Catllaras-Mogrony-FCasos de 

1’0 bac 

Tubau 

Mu rz icipi 

Castellfollit del Boix 
Castellvell i el Vilar 
Castcllvi de Rosanes 
Cercs 

Ccrdanyala 
Cervellb 
C o1 I b atÓ 
Copons 
Corbera de Llobregat 
Dosrius 
Esparreguera 

Esplugues de Llobregat 
Pigols de les Mines 
Fogars dc Montclús 
Fogars de Tordera 
Folgueroles 
Fonollosa 
Fon t-rtIbi 

Gallifa 
la Garriga 
Gavi 
Gelida 
Gisclareny 
Granera 
Gualba 

El President del Parlament 
Heribert Barrera 

Rubib 
Mont serrat 
Ordal 
Ensija-Rasos de Peguera, 

Catllaras, Mogrony-Rasos de 
Tubau, la Quar 

C o1 lserol a 
Ordal 
Montserrat 
Rubió 
Ordal 
Corredor 
Montserrat, Sant Salvador de les 

Espases 
C allserol a 
Ensij a-Rasos de Peguera 
Montseny 
Montnegre 
Guilleries-Collsacabra 
Castelltallat 
hncosa-P uigcastd ar/ 

Mant agut-Montcl ar 
Sant Sadurni de Gallifa 
Montseny, Cingles de nerti 
Garraf 
Ordal 
C ad i-MoixerÓ-Pedra forca 
Muntanya del castell de Granera 
Montseny 
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Municipi 

Guardiola de Bergueda 

la Llacuna 

Llinars del Vall& 
Masies de Roda 
Mat adcpera 

Mediona 

Molins de Rei 
Monistrol de Montserrat 
Montcada i Reixac 
Montmajor 

Montmany 
Montseny 
Mura 

la Nou de Berguedi 

Odena 
Olesa de Bonesvalls 
Olesa de Montserrat 
Olivella 
Olvan 
Orís 
Orpi 

el Papiol 
la Pobla de Lillet 

Pontons 

el Prat de Llobregat 

Prats de Rei 
la Quar 
Re 11 i n a r s 

13ubih 
Ru pi t-P r Liit 
Sabadell 

Saldes 

Espai(s) 

Cadi-MoixerÓ-pedra forca, 
C atllaras-Mogron y -R asos 
de Tubau 

Ancosa-Puigcastellar/~o~t~gut- 
Mont cl as 

C orrador 
Guilleries-Collsacabra 
Sant Llorenq del Munt i Serra de 

1’Qbac 
Ancosa-Puigcastellar-Montngut- 

Montclar 
Collserola 
Montserrat 
Collserala 
Ensija-Rasos de Peguera, Flusa, 

T3 astels 
Montseny, Cingles de Rerti 
Montseny 
Sant LlorenF del Munt i Serra dc 

1’Obac 
Catl~ar~s-Mogrony-Rasos de 
Tu hau 
Rubió 
Garraf, Ordal 
Sant Salvador de les Espases 
Garraf 
la Quar 
Bellmunt-Curull-Puigsac~Im 
Ancosa-Puigcastellar/Montagut- 

Collserola 
C atllarhs-Mogrony-Rasos de 

Tubau 
A ncos a- P uigcast ell ar/M oirt agut - 

Montclar 
Estanys de la Ricarda i el 

Remolar 
Rubió 
la Quar 
Sant Llorenq del Munt i Serra de 

Ru biÓ 
Guillerics-Collsacabra 
Itinerari de la Natura de Cali 

Dku 
Cadi-MoixerÓ-Pedraforca, 

Ensija-Rasos de Peguera 

Montclar 

I’Obac 

Santa Cedia  de Montserrat Montserrat 
Santa Margarida de Montbui Miralles 
Santa Maria de Besora Bellmunt-Curull-Puigsacalm 
Santa Maria de Corcó Guiileries-Collsacabra 
Santa Maria de Miralles 

Montagut-Montclar 
Sant Andreu de Llavaneres Montnegre 
Sant Boi de Llobregat 

Santa Susanna Montnegre 
Sant Cebria de Vallalta Montnegre 
Sant Celani Montnegre 
Sant Cugat del Vallis c OH serol a 
Sant Esteve de Palautordera Montseny 
Sant Feliu de Llobregat G 011 serola 

Miralles, Ancosa-PuigcastcllarJ 

Estanys del Remolar, Ricarda, 
Roberta i Pas de les Vaques 

Municipi 

Sant Iscle de Vallalta 
Sant Jaume de Frontanyi 

Sant Juiii de Vilatorta 
Sant Just Desvern 
Sant Llorenq Savall 

Sant Martí de Centelles 
Sant Martí de Tous 
Sant Mateu de Bages 
Sant Pere de Torelló 
Sant Pere de Vilamajor 
Sant Pere Sallavinera 
Sant Quirze de Besora 
Sant Quirze Safaja 
Sant Sadurni d’Osormort 
Sant Vicenq dc Montalt 
Seva 
sitges 
Subirats 
Tagamanent 
Tavkrnoles 
‘Tavertet 
Terrassa 

Tordera 
Torrelles de Foix 

Vacarisses 

Vallcebre 

Vallgorguina 
Vallirana 
Vilada 

Viladecans 
Vilalba Sasserra 
Vilanova de Sau 

Espa i(.) 

Montnegrc 
C atllaris-Mogron y-Rasos de 

Tubau 
Guilleries-Collsacabr a 
Collserola 
Sant Lloren$ del Munt i Serra de 

I’Obac 
Cingles de Rertí 
Miralles, Barranc de la Fou 
Castelltallat 
Bellmunt-Curull-Puigsacalm 
Montseny 
Castelftallat 
nellmunt-Curull-Puigsacalm 
Cingles de Bert i 
Guilleries-Collsacabra 
Corredor 
Montseny 
Garraf 
Ordal 
Montseny 
Guilleries-coll sacabra 
Guillerics-Collsacabra 
Sant Lloreq del Munt i Serra de 

I’Ubac 
Montnegre 
Ancosa-Puigcastellar/Montagut- 

Montclar 
Sant Lloreng del Munt i Serra de 

Sant Salvador de les Espases 
Cadi -Moixera- Pedraforca, 

Ensija-Rasos de Peguera 
Corredor, M ontnegre 
Ordal 
C Rtllar~s-~ogrony-Rasos de 

Tubau, la Quar 
Estany del Remolar 
Corredor 
Guilleries-Collsacabra 

Albanya 
Alp 
Amer 
Arbúcies 
I’ Armentera 

IX, PROViNGlA DE GIRONA 

B anyoles 
Begur 
Reuda 
la Bisbal d’Empordk 
Blanes 
Breda 
C abanetles 
Gaqa de la Selva 
C adaquis 

Calonge de les Gavarres 
Campelles 

Alta Garrotxa, nassegoda 
Cadí-Moixer~-Pedraf~rca 
Guilleries-Collsacabra 
Guilleries-Collsacabra 
Aiguamolls golf Roses (Sant 

Pere Pescador) 
Est any dc B anyoles 
Muntanya i Castell de Begur 
Alta Garrotxa-Bassegoda 
Gavarres 
Costa Brava (Paratges pint.) 
Mont seny 
Alta Garrotxa, Rassegoda 
Gavarres 
Cap de Creus-Serra de Roda, 

Gavarres 
Catllaras-Mogrony-Rasos de 

Tubau 

Portlligat 
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Murlicipi 

Carn prodon 

Canet d ’k i r i  
Cantallops 
Castell d’Aro 
Castellfollit de la Roca 

C a s  te 116 d’ Em pú P i es 

la Ccllera 
Celri 
Colera 
Crui‘lles, Monells i Sant 

Darnius 
Das 
l’F;SC&l 

S ad 11 rn i 

Es poll a 
Forallac 
Ger 
Girona 
Gombren 

Grus 
Guils dc Cerdanya 
la. Jonquera 
Juia 
L,íago s e r a 
Li arn billes 
1, 1 a n ar s 

LI íViR 
Lloret de Mar 
les 1,lnsscs 

Mnqanet de Cabrenys 
M aqanet de la Selva 

ha ad r cm any a 
Meranges 
Mieres 
Molló 

Montagut 

Mont-ras 
Olot 
Ogassa 

Osor 
Pala fr ugell 
Palamós 
Palau-saverdera 

Espai(s) 

Puigrnal-C ostabona, Alta 
Garrotxa, Sant Arnanq-Serra 
C avlzllera 

Finestres-Rocacorba 
Alberes 
G avarrcs 
Zona volcimica d’Olot, Cinglc 

de Castellfollit 
Aiguamolls del Golf dc Roses 

(Castellb d’Empuries i St. 
Pere Pescador) 

Guitleries-Cc>llsacabrrl 
Gavarres 
Al beres 

G av acre s 
tes Salines 
CadÍ-Moixer~-Pedratbrcfl 
Aiguamolls del golf de Roses 

(st. Pere Pescador) 
Alberes 
merang es-Puigpedrbs 
Meranges-Puigpedrbs 
Gavarres 
Cat lar is-M ogron y-R asus de 

Tubau 
Cadi-Moixeró-Pedr afbrca 
Mer angcs-PuigpedrÓs 
Al bcres 
Gavarres 
Gavarres, Puig Cadiretes 
Gavarres 
Puigmal-Costabona, Alta 

Garrotxa, Sant Arnanp 
Serra C avallera 

Alberes, Cap de Creus-Serra 
de Roda 

Llivia 
Costa Brava (Paratges pint.) 
Catllaras-Mogrony-Rasos de 

les Salines 
Turons de Maganet de la Selva 

Gavarres 
Meran ges-PuigpedrÓs 
Finestres-Rocacorba 
Puigrnal-Costabona, Alta 

Garrotxa 
Alta Garrotxa, zona volcanica 

d’Olot, Teixos de Misaclos 
Gavarres 
Zona volcanica d’Olot 
Taga-Sant Amant;-Scrra 

Guilleries-Col I saca~r a 
Gavarres 
Costa Brava (Paratges pinte) 
Cap de Creus-Serra de Roda- 

Aiguamolls, golf de Roses 
(C asteIIo d’Empúries) 

Tubau 

i Riudarenes 

Cavaliera 

Muii icipi 

P ai mero1 a 

Pals 
Pardincs 

Peralada 

les Planes d’Hostelcs 

Plano t es 
Porq ucscs 

Portbou 
cl Port de I R  Selva 
les Preses 

Puigcercla 
Quart cE’Onyar 
Queralbs 
Rabbs 
Ribcs dc Freser 

Ridaura 
Riells del Montseny 
Ripoll 
Riudarenes 

Roses 

Sales de Llierca 
Sania Cristina d’kro 

Sant hniol de Finestres 

Santa Pau 

Sant Climent Sescebes 
Sant Feliu de Buixalleu 
Sant Feliu de Guíxols 

Sant Feliu de Pallerols 

Sant Hilari Sacalm 
Sant Jaume de Llierca 
Sant Joan Ecs Fonts 

Sant Marti de Llémana 

Sant Marti Vell 
Sant Miquel de Campmajor 
Sant Pere Pescador 

La Selva de Mar 
Serra de Daró 
Setcases 
Sils 
Susqueda 

catllar as-Mogrony-Rasos dc 

Aiguamolls i platja de Pals 
Puigrnal-Costabona, Taga-Sant 

Amslng-Serra Cavallcra 
Cap dc Creus-Serra de Roda, 

Aiguamolls, Golf dc Roses 
(Castelló d’Empúries) 

Aiguamalls Golf dc Roses 
(Castelló d’ErnpÚries) 

Guillerics-Collsacabr a, 
Finestres-Ii. ocacorbn 

Puigmai-Coslabona 
Finestres-Rocarorha, estany de 

Alberes 
Cap de Creus-Serra de Roda 
Finestres-Rocacorba, zona 

volcanica d’Olot 
Meranges-Puigpedrbs 
Gavarres 
Puigmal-Costabona 
Alberes 
Puigmal-Costabona, Taga-Sant 

M ilany-Sta. Magdalen R 
Montseny 
Milany-Sta. Magdalciia 
Turons de Maqanct de lcl C : I ~ ~  i 

Riudarenes 
Cap Norfeu, Cap de Creus-Serra 

de Roda, Aiguamolls del golf de 
Roses (Castell d’Empúries) 

Alta Garrotxa 
Gavarres, Puig Cadiretes, Pcdra 

Alta, Costa Brava(1CONA) 
Finestres-Rocacorba, zona 

volcanica d’Olot 
Finestres-Rocacorba, zona 

volcinica d’Oloi, fageda d’en 
Jordi 

Alberes 
Montseny 
Puig Cadiretes, Pcdrn Alta, 

Guilleries-Collsacabra-Fincstres- 

Guilleries-Collsacabra 
Zona volcinica d’Olot 
Alta Garrotxa, zona volcanica 

d’Olot 
Finestres-Rocacorba, 

volcanica d’Olot 
Gavarres 
Finestres-Rocacorba 
Aiguamolls golf de Roses (Sant 

Pere Pescador) 
Cap de Creus-Serra de Roda 
Illa a I’embassament de Canet 
PuigmaI-Costabona 
Antic estany de Sils 
Guilleries-C ollsacabr a 

Tub au 

R anyoles 

hmanq-§erra C avallera 

Costa Brava 

Rocacorba, zona volcanica d’olot 
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Municipi Esp i ( s )  

la Tallada d’Emporda 
Torroella de Montgrí 

Tortelli 
Tossa de Mar 
Tosses 
Ulli 
la Vajol 
la Vall de Bianya 

Vall d’en Bas 
Vallfogona de Ripollks 
Vall-llobrega 
Vidri  

Viladrau 
Vilajuiga 
Vilallonga de Ter 
Vilamaniscle 

Illa a l’embassament de Canet 
Aiguarnalh i platja de Pals, illes 

Medes-Massis de Montgri 
Alta Garrotxa 
Puig Cadiretes, Costa Brava 
Milany-Sta, Magdalena 
Illes Medes-Massis de Montgrí 
les Salines 
Alta Garrotxa, zona vokanlca 

d’Olot 
Guilleries-Collsacabr a 
Milany-Sta. Magdalena 
Gavarres 
Milany-Sta. Magdalena, 

Montseny 
Cap de Creus-Serra de Roda 
PuigmaI-Costabona 
Alberes 

BeHmunt-Curull-Puigsacalm 

111. PROVÍNCIA DE LLEIDA 
Murz icipi 
Abella de 1a Conca 
Ager 
Agramunt 
Alis-Cerc 
Al farris 
hifes 
Alguaire 
Alins de Vallferrera 

Almacelles 
Almatret 
Alt Aneu 

Alt Aran 

Arres 
Avellancs-Santa Linya 
Baix Pallars 

Balaguer 
Barruera 
ñausen 
Bellver de Cerdanya 

les Bordes 
Bossost 

C ab6 
Camarasa- Pontllonga 

C anej an 

Castell de Mur 

llspai(s) 
BoumortJCollegats-Baix Pallars 
Montsii 
Serra d’Alrnenara 
C adi-MoixcrÓ-Pedr aforca 
Erms de R a h a t  i Almacelles 
Erms de Sunyer 
Erms de RaYmat i Almaceiles 
Pica &Estats-Vall Ferrera-Plans 

Erms de Ralmat i Almacelles 
Turons de Maials i Almatret 
Aigüestortes-Sant Maurici, 

Aigiiestortes-Sant Maurici, 

de Boavi 

Marimmy a 

Marimanya, Vdarties, Vall 
d’ Aran 

Vall d’Aran 
Embassament de Camarasa 
BQumort/Colfegats-~aix Pallars, 

estany de Moncortks, Congost 
de Collegats, Gerri de la Sal 

Partidor de Balaguer 
Aigiiestortes-Sant Maurici 
Baix Aran, Vall d’Arnn 
Meranges-Puigpedrbs, Vall de 

la Llosa, Cadi-Moixerb- 
Pedraforca 

1’Atrtiga de Lin, Vall d’Aran 
Muntanyes de Lks i Bossost, 

Baix Aran, Vall d’Aran 
BoumortlCollegats-R aix Pal1 ars 
Montsec, embassament de 

Camarasa, embassament de 
Lloreng 

Vall de Sant Joan de Toran, 
Baix Aran, Vall d’Aran 

Montsec, embassament de 
Cellers 

Mu n icip i 

Cava 
Coll de Nargó 

la Coma i la Pedra 
Corbins 

Espot 

Ferrera de Pallars 

Esterri de C ardbs 
Figols i Alinyii 
Gavet de la Conca 

Gbsol 

I a Granja d’Escarp 
la Guingueta 
Guixers 

Ivars d’Urgell 
Josa-Tuixén 

Lts 

Lladorre 

Lladurs 
Llavorsí 

Lleida 
Lles 

Llimiana 

Maials 
la Molsosa 
Montelli de Cadi 
Mont ferrer -C RS t el t bi, 

Navks 
U d h  

Os de Balaguer 
Pallars Jussi  

Peramola 
la Pobla de Segur 

el Pont de Suert 
Preixens 
Puigverd d’Agramunt 
Rialb de Noguera 

Salis 

Espai($ 

C adi-MoixerÓ-Pedraforca 
R oumor t/C o k g  at s -B aix Pallars, 

Aubens-Sant Honosat-el Corb 
Port del Compte 
Aiguabarreig Segre-Noguer a 

Ribagorqana 
Aigüestortes-Sant Maurici, 

Montsent de Pallars 
Sant Joan de I’Erm/Vall Ferrera- 

Santa Magdalena/Ras de 
Canques 

Vall de Cardós 
Port del Compte 
Montsec, em bassament de 

Ensija-Rasos de Peguera, Cadi- 

Tossal de. Montmeneu 
Montsent de Pallars 
Ensija-Rasos de Peguera, 

BusalSerra de Bastets 
Antic estany d’lvars 
C adi-M oi xesÓ- Pedraforca, Port 

del Compte 
Muntanyes de Lés i Bossost, 

Baix Aran, Vall d’Aran 
Pica d’Estats-Vall Ferrera-Plans 

de Boavi/Vall Ferrera-Santa 
Magdalena, Vall de Cardós 

Busa/Serra de Bastets 
Sant Joan de l’Erm/Vall Ferrera, 

Cellers 

Moixe r 6- Pedra fo r ca 

Santa Magdalena/Ras de 
Conques 

Erms de Raimat i Almacelles 
Meranges-PuigpedrÓsJValP de la 

Llosa, Estanys de Ea Pera 
Montsec, embassament de 

Cellers 
Turons de Maials i Almatret 
Castelltallat 
C adí-Moixerb-P ed r afor ca 
Sant Joan de l’Erm/Vall Ferrera- 

Sant Magdalena/Ras de 
Conques 

Compte 

BusaJSerra de Bastets 
Busa-Serra de Bastets, Port del 

Partidor de Balaguer 
BoumodCollegats-I3 aix Pallars, 

Congost de Collegats, 
Sant Gervas, 

Aubens-Sant Honorat-el Corb 
Boumort/Coliegats-Baix Pallars, 

Congost de Collegats, 
Sant Gervas 

Sant Gervis 
Serra d’Almenara 
Serra d’Almenara 
Montsent de Pallars, Sant Joan 

de l’Erm/Vall Ferrera-Santa 
Magdalena 

Sant Gervas 
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Sant Esteve de la Sarga 
Sant Lloceng dc Morunys 

Montsec 
BusaJSerra dc Rastets 

Sarroca de Lleida 
Senterada 
Ser& 
Soriguera 

Sort 
Sunyer 
Tírvia. 
Tornabous 
la Torre de Cabdella 
‘Forres de Segre 
Tremp 

Vall de Cardós 
Valls d’Aguilar 
Valls de la Valira 

La Vansa i Fbroals de 

Viella-Mig Aran 
C ad i 

Vilarnós 
Vilaiiova de la Barca 

Vilanova de Meia 

Embassament cl’Utxesa 
Sant Gervas 
Tossal de Montmeneu 
8oumoi.t/Collcgats-I3 aix Pallars, 

Congost de Collcgats, 
Sant Gervas 

Montsent de Pallars 
Erms de Sunyer 
Vall Ferrera-Santa Magdalena 
Scrra d’Alrnenara 
Montsent de Pallars 
Embassament dTJtxesa 
Sant Gervis, embassament dc 

Vall de Cardós 
Boumort/Coll~~ats-f3aix Pallars 
Sant Joan de 1’ErmJVall Ferrera, 

Santa MagdalenalRas de 
Conques 

C adi-MoixerÓ-pedra forca, Port 

1’Artiga de Lin, Ribera de 

Cellers 

del Compte 

Varradbs, Hospital de Viella, 
Vall d’hran 

Ribera de Varradbs, Vall &Aran 
Aiguabarreig Segre-Nogricra 

Montsec 
Ribagorqana 

IV. PROVINCJA DE TARRAGONA 

hlforj a 
Aiguarnbrcia 

Alcover 
A lc a n a r 
Alfara dels Ports 
Amposta 
I’Arboli 
]’Argentera 
Arnes 
Benifallet 
Benissanet 
C ab as sers 
C apafon t s 
C apqanes 
Colldejou 
Corbera dc Terra Alta 
el Catllar 
Cornudclla de Montsant 
Deltcbre 
Duesaigües 
I’EspIuga de Francol i 

Muntanyes de Prades 
Ancosa-Puigcastellar/MontRgut 

Muntanyes de Prades 
Montsia 
Ports de Tortosa 
Delta de I’Ebre, Montsia 
Prades 
Llaberia-C ddejou 
Ports de Tortosa 
C ardb 
Serres de Pinciols i dc Cavalls 
Montsant 
Prades 
Elaberia-Colldejou 
Llaberia-C olldejou 
Serres de Pandols i de Cavalls 
Gorges i embassament del Gaia 
Prades, Montsant, Siurana 
Delta de I’Ebre 
Llaberia-Colldejou 
Prades 

Montciar 

Muvl iclpi 

la Febrb 
Frcginals 
Gandesa 
Horta de Sant Joan 
MNGi 
Margalef 
Mas de Barberans 
Miravet 

Montblanc 
el Montmell 
Mont-ral 
Mont-roig 
M ¿ h  d’Ebre 
la Morera de Montsant 
Paüls 
el Pere116 
les Piles 

ei Pinell dc Brai 
cl Pont d’Armentera 

Pradcll de la Teixetn 
Prades 
Prat de Compte 
Pratdip 
Querol 

Rasquera 
Rennu 
la Riba 
Riudecanyes 
Roquetes 
Salomó 
Santa Perpktua de Gaia 

Sant Carles de la Rapita 
Sant Jau me d’ En vej a 
Sarral 

la Sénia 
la Selva del Camp 
Tivenys 
Tivissa 
la Torre dc Fontaubella 
Tortosa 
Ulldecona 
Ulldemolins 
Vallclara 
Vandeilbs 
Vespclia 
Vilabella del Camp 
Vilanova d’Escornalbou 
Vilanova de Prades 
Vilaverd 
Virnbodi 

Espui(s) 

Prades 
Montsia 
Serres de Pinciols i de Cavalls 
Ports de Tortosa 
LIaberia-Colldejou 
Montsant 
Ports de Tortosa 
Cardó, Serres de Pandols i de 

Cavalls 
Prades 
el Montmell 
Prades 
Llaberia-Colldejou 
Serres de Pdndols i de Cavalls 
Montsant 
Ports de Tortosa 
Delta dc I’Ebre, Card6 
hncosa-Pui66:astellar/Montagut- 

Terres de Pandols i de Cavalls 
Ancosa-Puigcclstellar/Montagut- 

Llaberia-Colldejou 
Prades 
Ports de Tortosa 
Llaberia-Colldejou 
Ancosa-Puigcastellcar/Montagut- 

C ardb 
Gorges i embassament del Gaia 
Muntanyes de Prades 
i.,labesia-Calidejou 
Ports de Tortosa 
Gorges i embassament del Gaii  
Ancosa-l~uigci~stcllar/Montagut - 

Montclar 
Delta de 1’Ebre 
Detta de I’Ebre 
Ancosa-Puigcastellar/Montagut- 

Montclar 
Ports de Tortosa 
Puig d’en Gama 
C ardh 
Llaberia-Colldejou 
Llaberia-C olldejou 
Ports de Tortosa, C nrdb 
Mont sia, Ulldecona 
Montsant 
Prades 
Llaberia-C olldejou 
Gorges i embassament del Gaii 
Gorges i embassament del Gaia 
Llaberia-C olldejou 
Prades 
Muntanyes de Prades 
Prades 

Montclar 

Montclar 

Montclar 
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LLEI DE CONC ES SI^ WUN ~ R E D I T  EXTRAORDINARI PER A ATENDRE 
LES DESPESES DEL CONSELL CONSULTIU DE LA GENERALITAT 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EN SESSI6 TINGUDA EL 
DIA 16DEDESEMRREDE 1981 

PRESIDfiNCIA DEL PARLAMENT 

Per donar compliment a all6 que estableix l’article 89.2 
del Reglament, s’ordena de publicar en el Butlletí Qficial 
del Parlurnevlt de Catalunya la Llei de Concessi6 d’un 
Cridit Extraordinari per a atendre les despeses del Consell 
Consultiu de la CeneraIitat, aprovada pel Ple del Parla- 
ment en sessió tinguda el dia 16 de desembre de 198 1 (Ses- 
sió pienarianúm. 35). 

Palau del Parlament, 16 de desembre de 198 1 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple dcl Parlament, en sessio tinguda el dia 16 de de- 
sembre de 198 i ,  ha considerat e1 Dictamen de la Comissió 
d’konomia, Finances i Pressupost referent al Projecte de 
Llei de concessió d’un credit extraordinari per a atendre 
les despcses del Consell Consultiu de la Generalitat i, en 
virtut del que estableix ¡’article 33. I de 1’Estatut d’Autono- 
mia, i d’acord amb I’articie 10 1.3 del Reglament del Parla- 
ment, ha aprovat la Llei de Catalunya següent: 

LLET DE CONCESSlO D’UN CRfiDIT 
EXTRAORDTNARI PER A ATENDRE 

LES DESPESES DEL CONSELL CONSULTIU 
DE LA GENERALITAT 

La creació del Consell Consultiu de la Generalitat per 
la Llei 7119121, dcl 25 de febrer, i la seva constitució et 77 
de maig d’enguany fan necessari dotar-lo 6; credit pressu- 
postari suficient per a fer front a les despeses derivades 
dels mitjans personals i materials mes adients per al desen- 
volupament de les funcions que tk encomanades. 

Corn a conscqükncia d’aixb, i atks que no hi ha cridit 
consignat per a aquest coticepte en el Pressupost de la Ce- 
neralitat per a l’exercici de ¡’any 198 l ,  hom requercix l’ha- 
bilitacib d’un crkiit extraordinari en el Pressupost 
esmentat. 

Article I 

1. Es concedeix un criidit extraordinari per un import 
de catorzc milions set-centes catorze mil cent vuitanta-set 
pessetes ( 1  4.7 14.187,- ptes.) al Pressupost corresponent 
a l’exercici del 198 1 amb la finalitat d’atendre les despeses 
del Consell Consultiu de la Generatitat. 

Aquest crkdit s’afectarQ a una nova secció pressu- 
postaria, número 20 denominada dhnsel l  Consultiu de la 
Generalitat)) en els capítols i les quantitats següents: 

2. 

Secei6 Capítol I Cupr‘toE II Totul 

20. Consell Consultiu 11.1 14.187 3.600.000 14.714,187 

Article 2 

EI finanqament d’aquest credit es fara mitjangant ies 
anulhcions següents : 

Capdol Corzc~p/e Seccid Article Denoiiiinacid 
1 I12 12 I 1  hssignacih 

Quantitat 

al Consell 
Consultiu I,000.000 

personal 10.1 14.187 

corrents i serveis 3.600.000 

1 - 19 - Remuneracions 

2 I 29 - Camprabéns 

Disposicio Final 

fiquesta Llei entrarli en vigor el mateix dia que sera pu- 
blicada en el Diari QficinI de la Generalitat. 

Palau del ParIainent, I6 de desembre de 198 I 

El Secretari Segon El President del Parlament 
Felip Lorda Heribert Barrera 
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LLEI D7APRQVAC16 QEL PRESSUPOST D’EXPLOTACI6 1: CAPITAL DE 
L’INSTITUT GATALA DEL SOL DE L’ANY 198 1 

APliQVADh PEL PLE DEI, PARLAMENT EN SESSI6 TINGUDA 
Ei, DiA I6 DE DESEMnRE DE 198 1 

FRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

D’acord amb I’nrticle 89.2 dei Reglament, s’ordena de 
publicar en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 
la Llei d’AAprovaci6 del Pressupost d’Explotacib i Capital 
de l’lnstitut Catali del S 4  de l’any 198 1, aprovada pel Ple 
del Parlament en sessió tinguda el dia 16 de desembre de 
1981. 

Palau del Parlament, i 6 de desembre de I98 1 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 16 de de- 
sembrc de 198 l ,  ha considerat el Dictamen de la Comissi6 
d’Economia, Finances i Pressupost referent al Projecte de 
Llei d’aprovació del Pressupost d’Explotaci6 i Capital de 
I’Institut Catala del S6l de l’any 198 1 i, en virtut del que 
estableix l’article 33.1 de 1’Estatut d’Autonomia, i d’aaeord 
amb l’article 10 1.3 del Reglament del Parlament, ha apro- 
vat la Llei de Catalunya següent: 

LLEI D’APROVACI~ DEL PRESSUPOST 

CATALA DEL SOL DE L’ANY 1981 
D’EXPLOTAC16 I CAPITAL DE L’INSTITUT 

La Llei 4/80, del 16 de desembre, crea 1’1nstitut Catala 
del Sd,  Organisme Autonom, amb personalitat jurídica 
prbpia, adscrit al Departament de Politica Territorial i 
Obres Publiques, 

Un dels seus objectius és el de dur a terme les tasques 
tecniques i econbmiques requerides pel desenvolupament 
de la gest% urbanística i &ser instrument de politica del 
sol destinat a atendrc necessitats colmlectives d’aquest. 

Per a la consecució dels esmentats abjectius, l’ltistitut 
Catala del Sol pot utilitzar els instruments dc dret piiblic i 
de dret privat, propis de les entitats autbnornes i ,  entre 
d’altres, cl d’stdquirir, posseir, reivindicar, pcrrnutslr i gra- 
var tota classe de. bbns, concertar credits, celebrar 
contractes i obligame. 

Article I 

S’aprova el Pressupost d’ExplotaciÓ i Capital de I’Insti- 
tut Catali del S d  de l’aany 1981, amb unes dotacions per 
un import total de dos mil nou-cents cinquanta-quatre mi- 
lions cinc-centes vuit mil sis-centes vint-i-nou pessetes 
(2.954.508.629) i uns mitjans per un import total de dos 
mil nou-cents cinquanta-quatre milions cinc-centes vuit 
mil sis-centes vint-i-nou pessetes (2.9 54.508.629), tal com 
es desglossa en I’aannex, 

Article 2 

S’autoritza 1’Institut Catal& del Sol perquk emeti deute 
pliblic per dos mil milions de pessetes (2.000.000.000) per 
al finanqament de les inversions reals que s’assenyalen en 
el seu Programa d’ Actuació per a 198 1 - 1982. 

Article 3 

S’autorilza el Conseller d’Economia i Finances perquk 
efectui‘ el remodelatge de la Seccio pressupostaria curres- 
ponent al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques en funció del pressupost aprovat per a I’orga- 
nisme autonom. 

Article 4 

En el cilcul del preu de venda de les alienacions d’inver- 
sions reals que s’efectu’in s’imputaran els corresponents 
costos d’explotacib de l’hstitut Catala del Sol. 

Disposicib Finat 

La present Llei entrara en vigor ei mateix dia que sera 
publicada en el Diari Qficiul de la Gencrulitat de 
Cu ta 1 un ya . 

Palau del Parlament, 16 de desembre de 198 I 

El Sccreí ari Quart 
Ramon Espasa 

El President del Parlament 
1-1 er i be r t B ar r cr a 
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ANNEX 

PRESSUPOST D ~ E X P L O T A C I ~  CAPITAL DE VANY 198 i 

DOTACIONS 

I. DESPESES PER OPERACIONS CORRENTS 
i - Remuneracions de personal 
3 - Altres despeses 
4 - Transferimcies corrents 

11. DESPESES PER OPERACIONS DE CAPITAL 
6 - Inversions reals 

111. VARIACIONS EN COMPTE D’ACTIU 
8 - Variacions d’actius financers 

1 1 - Variacions en comptes a cobrar 
12 - Variacions en el disponible 

MITJANS 

I, INGRESSOS PER OPERACIONS CORRENTS 
4 - Subvencions a l’explotacib 

11. INGRESSOS PER OPERACIONS DE CAPITAL 
6 - Alienacions d’inversions reals 
7 - Transferkncies de capital 
8 - Fons d’autofinanqament 

1 O - Variacions de passius financers 

111. VARIACIONS EN COMPTES DE PASSIU 
t 1 - Variacions en comptes a pagar 

DOTACIONS 

CAP~TOL I. Remuneracions de personal 

i 2. Personal eventual, contractat i divers 

1.2.1. Retribucions basiques 
1 Gerent 
I Director Tecnk 
5 Caps de Servei 
7 Caps de Seccio 
6 Caps de Negociat (Titulaci6 mitjana) 
2 Caps de Negociat (Administratius) 
2 Caps de Negociat (Titulats) 
4 Administratius 
4 Auxiliars Administratius 
2 Subalterns 

1.2.2. Retribucions complement aries 
1 Gerent 
I Director Tkcnic 
5 Caps de Servei 
7 Caps de Seccid, 

i O Caps de Negociat 

2!5.586,643 
32.274.560 

153.424.824 
29.887.259 

92.057.367 
92.05 7.367 

2.646.864.6 I9 
7 10.000 

2,503 .435.152 
144.7 i 9.447 

TOTAL DOTACIONS, 2.954.508.629 

8 .OOO.OOO 

53 7,490,353 
363.503.452 

1,859.824 
2.000.000,000 

43.655.000 
TOTAL MITJANS, 

8.000.000 

2.902.853.629 

43.655 .O00 

2.954.508.629 

32.274.560 

24.699.033 

16225,734 
92 t ,948 
578.190 

2.890.950 
4 .O4 7.3 30 

725,760 
1,156.380 
1.45 1 S 20 
1.3 15.464 

589.680 

2 . 5 4 ~ 5  12 

460.980 
453.600 

2.2 6 8.000 
1.106.5 3 2 

72 1.620 
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1.2.3. Pagues extraordiniries 
1 Gerent 
1 Director Tkcnic 
5 Caps de Servei 
7 Caps de Secció 

1 O Caps de Negociat 
4 Administratius 
4 Auxiliars Administratius 
2 Subalterns 

1.3. Personal amb rigim laboral 

1.3.1, 2 ‘Dones de Neteja 

1.4. Quotes de la Seguretat Social 

C A P h O L  IIII. Altres despeses 

3 1. Dot acib ordinhria per a despeses d’oficina 
3.2, Dietes, locomoció i trasllats 
3 -3. Lloguer d’immobles 
3.4. Conservacio i reparacib 
3.5. IlhninaciÓ, assegurances i altres despeses d’immobles 
3.6. Transport i comunicacions 
3.7. Despeses financeres 
3.8. Altres despeses 
3.9. Dotacio de l’exercici per a amortitzacions 

CAPITOL IV. Transferencies corrents 

4,6, A empreses comercials, industrials o financeres 

4.6.1. A Santa Maria de Gallecs, SA 
A) ]Pagaments efectuats per aquesta societat per compte de 
1’Institut Catala del Sbl, per a atendre els pagaments que han 
ocasionat els traspassos d’actuacions de I’INUR a la 
Generalitat de Catalunya pel Reial Decret 15O3/80 del 20 de 
juny, segons encarrec del 5-VXI-80 del Departament de Politica 
Territorial i Obres Publiques 
B) Pagaments efectuats per aquesta societat per compte de 
I’Institut Catali del Sol, per a atendre els pagaments ocasionats 
per aquest Institut per al seu funcionament durant 1980 
C) Pagaments efectuats per aquesta societat, per compte de 
l’hstitut Catalh del Sol, per a atendre els pagaments ocasionats 
per aquest Institut des de 1’1 -1-8 1 al 30-V1-8 1 

C A P h O L  VI. Inversions reals 

6, I .  Programa d’instal.laciO del Departament 
6.1. I .  Instaldacions 
6.1.2. Adquisició de mobiliari 
6.1.3. Maquinaria i altres equips 
Ei. 3.4. Adquisicib d’una part de l’immobilitzat de Santa Maria 

de Gallecs, SA 

6.3, Programa d’inversions en actuacions traspassades 
6.3,l. Actuacions iniciades 
6.3.1 .O 1 Polígon Baix Ebre 
6.3.1.02. Poligon Berga 
6.3-1.03. Polígon Bufalvent 
6.3.1.04. Polígon Igualada industr. 

3.462.567 
15 3.658 
17 1.965 
859.825 
858.977 
8 5 8.702 
24 1.920 
2 19.240 
98.280 

399.843 

399.843 

7.1 75.684 

153.424.824 

3 50.OOO 
5 7O.000 

2.485.000 
15O.OOO 
400.000 
600.000 

1.4 1.375.000 
5.6 3 5.000 
1.859.824 

29.887.259 

29.887.259 

29.887.259 

18.138.297 

2.154.728 

10.594.234 

92.057.367 

4.147.367 
600.000 
500.000 
2 5 0.000 

3.397.367 

87.3 10.000 
87.3 10.000 
2 1 .OOO.OQO 
2.700.000 

1 7.600.000 
900.000 
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6.3.1.05. Polígon Iguaíada residen. 
6.3.1.06. Polígon Riu-Clar 
6.3.1.07. Polígon Sant Joan Despí 
6.3.1.08. Poligon El Segre 
6.3.1.09. Polígon Vic 

C APfTOL VIII. Variacions d’actius financers 

8.5. Fiances i diposits constituits 

CAP~TOL XI. Variacions en comptes a cobrar 

1 1.2. Deutors diversos 
1 1.4. Deute subscrit pendent de percebre i Deute 

CAPf TOL XIL. Variacions en disponible 

12.2. Bancs 

pendent de subscripcib 

CAPfTOL IV. Subvencions a I’explotacib 

4.3. Generalitat de Catalunya 

CAPI TOL VI. Alienacions d’inversions reals 

6. i .  Alienacions actuacions traspassades 

CAPITOL, VIL Transferencies de capital 

7.1. De 1’EEstat 
7 , l  1. Pressupost 1980 
7.1.2. Pressupost 198 1 
7.1.3. Cobraments morosos poligons traspassats 

100.000 
8.600.0OO 

100.000 
35.8 IO.000 

700.000 

7 10.000 

7 ~0.000 

2.50 1.435. I5 2 

501.435.152 

2 .ooo.ooo.ooo 

144.719.467 

144.7 19.467 

TOTAL DOTACIONS, 2.954.508.629 

7.1.4. Alienacions INUR pendents de venciment 198 1 

C APf TOL VIII. Fons d’autofinanqament 

8.1. Fons d’amortització 

CAPiTOL X. Variacions de passius financers 

10.1, Emissió de deute 

CAPITOL XI. Variacions en comptes a pagar 

1 1.2. Creditors diversos 

8 .OOO.OOO 

537.490.353 

5 3 7.490.3 5 3 

3 63 503.45 21 

363.503.452 
5 7.463.992 

i 66.456.769 
120.143.231 

19,439,460 

1 M9.824  

1.859.824 

2.000.000.000 

2 .ooo.ooo*ooo 
43.65 5.000 

4 3.65 5 .O00 
TOTAL MITJANS, 2,954,508,629 
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LLEI DEL SERVEI DE SISMOLOGIA DE CATALUNYA 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EN SESSlb TINGUDA 
EL DIA I h DE DESEMBRE DE I98 1 

PRESID~NCIIA DEL PARLAMENT 2. Per a la realitzacio adequada dels estudis de la mi- 
crosisrnicitat, el Servei de Sismologia de Catalunya ha 
d’establir una amplia xarxa d’observadors que registrin 
qualsevol moviment sísmic que es produeixi i crear les es- 
tacions SiSKlOlOgiques necessaries per a Compktar les ac- 
tualment existents. 

Aquest organisme ha d’actuar amb l’assessora- 
ment científic de 1’1Institut d’Estudis Catalans. 

B’acord amb l’articlc 89.2 del Reglament, s’ordena de 
puhjicar en el ~juli/eti~jicia/ del Parlament de Catnlutya 
la Llei del Servei & Sismologia & Catalunya, aprovada 
pel Ple dei Parlament en sessio tinguda el dia 16 de de- 
sernbre de I98 I .  3 

Palau del Parlament, i 6 de desembre de 158 1 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 16 de dc- 
sembre de I98 1 ha debatut ei Dictamen de la Comissi6 dr: 
Politica Territorial referent a la Proposicio de Llei del Ser- 
vei de Sismologia de Catalunya i les esmenes presentades 
pels Grups parlamentaris. 

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que esta- 
bleix l’articlc 33. I de I’Estatut d’hutonomia, i d’acord 
amb l’article 10 1.3 del Reglament del Parlament, ha apro- 
vat la Llei de Catalunya següent: 

Article 2 

1. Ei Servei de Sismologia de Catalunya, rnitjanqant 
l’elaboraci6 del corresponent Pla, ha de portar a terme la 
coordinacib dels centres que actualment treballen a C ata- 
íunya i la d’aquells que puguin crear-se i vetllar per llur 
equipament i funcionament. 

EI Servei de Sismologia de Catalunya s’ha de coor- 
dinar amb la secció de sismaiogia de I’Instituto Geo- 
grafico Nacional i mantenir relació d’intercanvi arnh 
altres centres d’estodis sísmics d’afectacio geografica 
prbxirna. 

2. 

Article 3 

Ei Servei de Sismologia de Catalunya es finanqa a 
carrcc del pressupost de la Generalitat. 

Disposició Addicional Primera 

LLEI DEL SERVEI DE 
SISMOLOGIA DE CATALUNYA 

Una bona part de Catalunya est& situada en una zona 
sismicament activa, tal com ens 110 assenyala la Norma 
Sismoresistent PDS. 1 (1975) actualment vigent, 

Per aixb es fa necessari de crear u11 organisme, el Servei 
de Sismologia de Catalunya, que es responsabilitzi de la 
recollida i i’avaluacib final de les dades de microsismicitat 
a Catalunya, per tal de concretar les diverses zones sismi- 
yucs i, a la. vegada, ajudar la prospeccib dels recursos hi- 
droiogics, miners i cnergktics, i a resoldre adequadament 
problemes d’enginyeria, 

Ates que a Catalunyaja hi ha diverses institucions que 
treballen en el camp de la sismologia, caidra coordinar-les 
i donar-los directrius generals. 

Hom creu especialment indispensable que cs prenguin 
Ics mesures convenients que garanteixin l’eficacia del fun- 
cionament dels observatoris existents, 

Aquesta Llei es fonamenta en alio que disposa el num. 7 
de l’article 9 de I’Estatut de Catalunya. 

La present Llei no implica cap augment L: cridit no 
previst en el Pressupost del i 98 I ,  i en tot all6 que comporti 
una nova despesa publica l’aplicacio d’aquesta Llei co- 
menqari en l’exercici pressupostari del 1982, 

Disposicib Addicional Segona 

El Consell Executiu ha de determinar el nivell organic 
del Servei de Sismologia de Catalunya i la integracib al 
Dcpart ament que correspongui. Provisionalment eI Servei 
de Sismologia de Catalunya sera adscrit al Departament 
de Presidkncia. 

Disposicio Fina1 

S’autoritza el Consell Executiu perque desplegui per re- 
glament aquesta Llei. 

Article I 
Palau del P:arlament, I 6  de desembre de 198 1 

1. Es crea el Servei de Sismologia dc Catalunya, l’ob- 
jectiu essencial del qual 6 s  ¡‘estudi, l’avaluació i les reper- 
cussions de la microsismicitat. 

El Secretari Primer 
Ramon Camp i Batalla 

El President del Parlament 
I3 er iber t B arrera 

- I- 
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B, RESOLUCIONS I MOCíONS 

a) Resducions 

RESOLUCI6 37/1 DEL PARLAMENT DE CATALUNYA SOBRE 
ELS DRETS DE LA INFANCIA 

APROVADA PER L A  COMISSI6 DE POLíTICA SOCIAL E N  SESSlb TINGUDA 
ELDIA EODEDESEMRREDE 1981 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

Per donar compliment si all0 que estabfcix I’article 89.2 
del Reglament, s’ordena de publicar en el Bublleti Oficial 
del ParJurnent de Catalunya la Resolucib 37/1 del Parla- 
ment de Catalunya sobre els Drets de la Tnfancia, apro- 
vada per la Comissi0 de Politica Social en sessi6 tinguda 
el dia 10 de desembre de 198 1 .  

Palau del Parlament, 16 de desembre de 198 1 

viu i crcix, tenint sempre present, alhora, el seu benestar 
material i el seu benestar espiritual, 

Tot infant ha d’ésser protegit contra les formes de 
negligiincia, crueltat, explotació i manipulacib encara vi- 
gents en la societat. 

L’infant menysvalgut fisicament, psiquicarnent, fa- 
miliarment o socialment ha de rebre dels poders publics di- 
rectament, i si es possible a traves de la familia, les aten- 
cions necessaries per a la seva condició particular. 

Els mktodes d’educacio han d’ksser susceptibles 

4. 

5 .  

6, 
dels canvis necessaris per tal que .eis infants puguin 
integrar-se en una societat canviant. EI sistema educatiu 
ha de ser compensador i ,  per aixo, s’ha d’adaptar a les di- 

Heribert ’arrera 
President del P ~ r h m e n t  de 

 COMISSI^ DE POL~TICA SOCIAL 

La Comissib Permanent Legislativa de Politica Social, 
en sessió tinguda el dia 1 O de desembre de i98 1, ha estu- 
diat el text de la Proposició no de Llei sobre els Drets de la 
Infancia. 

Finalment, la Comissib Permanent Legislativa de Po- 
litica Social, d’acord amb all0 que estableix l’article 130 
del Regiament, ha acordat d’establir la següent: 

P R O P O S I C I ~  NO DE LLEI 

EI Parlament de Catalunya proposa els principis de po- 
lilica de la infincia següents i acorda d’impulsar-ne el 
desplegament posterior. 

La proteccib de la i n f h i a  s’ha de fonamentar en 
els principis de la llibertat i ia dignitat de I’infant i en el res- 
pecte als seus senyals d’identitat i caracteristiyues indivi- 
duals i colkctives. 

La politica correcta envers I’infant comporta la sa- 
tisFacci6 prkvia d’ayuells drets dels seus pares o represen- 
tants naturals que incideixen en l’assoliment dels drets de 
I ’ in fan t a 

3. Les necessitats de I’infant han d’ksser satisfetes, 
sempre que ser& possible, aiih on i entre a q u e h  anib qui 

I .  

2. 

ferents situacions de l’infant, qualssevol que en siguin l’ori- 
gen i la naturalesa. 

Assegurar el compliment dels drets de l’infant es un 
deure de la societat que els ha definit i dels pares que l’han 
engendrat; la legislació i l’accio en relació amb l’infant i la 
familia fomentaran i ajudaran la correcta acci6 dels pares 
o tutors legals respecte a I’infant. 

Z’organització juridica de la familia ha de tendir, 
corn un dels seus objectius principals, a l’harmoniosa crei- 
xcnqa de l’infant, el quai ha d’esser reconegut corn a per- 
sona amb existencia propia. 

La societat protegira l’infant en cas de mal us de les 
facultats dels pares i de les atrihuYdes a altres persones que 
en tiiiguiri cirrcc. 

1 O. L’activitat dels diversos ens pfiblics que intervin- 
guin en la. protecció social de la infantesa ha d’esser coor- 
d i n ad a. 

I 1 Els cjrgans judicials i administratius que s’ocupcn 
dels infants n’han de tenir present la psicologia i Ia perso- 
nalitat. 

12. La proteccib i la tutela dels infants infractors o 
amb problemes de conducta han de donar lloc a solucions 
promovedores de l’infant i no repressives. 

7. 

8. 

9. 

Palau del Parlament, 10 de desembre de 198 1 

El Secretari La Presidenta de la Comissib 
Josep M. Nolla Rosa Brirenys 
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RESOLUCI6 38/1 DEL PARLAMENT DE CATALUNYA SOBRE ELS TRASPASSOS 
DE SERVEIS I FUNCIONS DE L’INSALUD I L’INSERSO 

AZPIIOVADA PER L A  COMTSSI6 DE POLÍTICA SOCIAL EN SESSld TINGUDA 
ELDIA 10 DE DESEMBREDE 1981 

PRESIDQNCIA DEL PARLAMENT 

Per donar compliment a all0 que estableix Yarticle 89.2 
del Reglament, s’orclenn de publicar en el RutlZet[ Oficial 
&I Pcrrluwmt de C u t n h y a  Ia Resolucio 38/1 del Parla- 
ment de Catalunya sobre els Traspassos de Serveis i Fun- 
cions de I’INSALUD i l’TNSERS0, aprovada per la Co- 
missi6 de Política Social en sessio tinguda el dia 10 de de- 
scmbrc de I98 l .  

Palau dei Parlament, I6 de desembre de 198 1 

I-Ieribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya. 

diat el text de la Pruposició nu de Llei sobre els Traspassos 
de Scrveis i Funcions de I’INSALUD i I’INSERSO. 

Finalment, la Comissib Permanent Legislativa de Po- 
lítica Social, d’acord amb all6 que estableix l’article 130 
del Reglament, ha acordat d’cstablir la següent: 

PRaPosrCIó NO DE LLEl 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Exccutiu 
perquk procedeixi a presentar un projecte de llei que or- 
deni i reguli les compethcies que sobre els serveis i les 
institucions traspassats de YINSALUD i I’INSERSO han 
d’exercir el Consell Executiu i el Departament de Sanitat i 
Seguretat Social. 

COMLSSIÓ DE POL~TJCA SOCIAL Palau del Parlament, 10 de desembre de I98 1 

La Comissi6 Pcrrnanent Legislativa de Política Social, 
en sessio tinguda el dia. 10 de desembre de 198 1 ,  ha estu- 

El Secretari 
Josep M. Ndla  

La Presidenta de la Comissib 
Rosa Barenys 

RESOLUCtb 39/1 DEL PARLAMENT DE CATALUNYA PER LA QUAL S’ELEGEiXEN 
ECS DIPUTATS QUE HAURAN DE DEFENSAR DAVANT EL CONGRÍiS DELS 

EC GOVERN A CREAR I A CEDIR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
UN TERCER CANAL DE TELEViSI6 DE TITULARITAT ESTATAL 

DIPUTATS LA P R O P O S I C I ~  DE LLEI QUE AUTORITZA 

APROVADA PEL PLR DEL PARLAMENT EN SESSifiTlNGUDA 
El, DIA 16 DE DESEMBRE DE 198 1 

PRESTDENCIA DEL PARLAMENT 

Per donar compliment a all6 que estableix l’article 89.2 
del Reglament, s’ordena de publicar cn el Butll~tt’ UficiuZ 
del ParJuurzení de Catalunya la Resolucib 39/1 del Parla- 
ment de Catalunya. per 3a qual s’elegeixen els Diputats que 
hauran de defensar davant el Congrés dels Diputats la -  
Proposició de Llei que autoritza el Govern a crear i a cedir 
a la Generalitat de Catalunya un tercer canal de televisib 
de titularitat estatal. 

Palau del Parlament, 16 de desembrc de 198 1 

Heribert Barrera 
President dei Parlament de Catalunya 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 16 de de- 
sembre de 198 l,  d’aacord amb all0 que estableix l’articlc 
133.3 del Reglament, ha elegit els Ilhstres Diputats: 

Sra. Maria Dolors Calvet i Puig 
Sr, Higini Clotas i Cierco 
Sr, Ramon Sala i Ganaddl 

per tal que, segons allb que preveuen l’article 87.2 de la 
Constitucib i I’article 34.2 de 1’Estatut d’Autonomia, pu- 
guin defensar davant el Con@ dels Diputats la Proposi- 
ció de Llei que autoritza el Govern a crear i a ccdir a la Ge- 
neralitat de Catalunya un tercer canal de televisió de titu- 
laritat estatal, presentada a la Mesa del Congres dels Di- 
putats pel Parlament de Catalunya, segons la Resolució 
35/1 del 3 de desembre de 198 1 .  

Palau del Parlament, 16 de desembre de 198 I 

El Secretari Primer El President del Parlament 
Ramon Espasa Heribert Barrera 
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RESOLUCI6 40/I DELPARLAMENT DE CATALUNYA SOBRE 
LA SXTUACJ6 DE POLONIA 

APROVADA PELPLE DEL PARLAMENT EN SESSI6 
TINGUDA EL DIA 16 DE DESEMBRE DE I98 1 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT pensa, acordada per m 
mentaris, ha acordat d 

Per donar compliment a alli> que estabIeix I’article 89.2 
del Reglament del Parlament, s’ordena de publicar en ef 
Butlletí Oficial del Parlarnent de Catalunya la Resolucio 
40/1 dcl Parlament de Catalunya sobre la situacib de Pa- 
lbnia, aprovada pel Ple del Parlament en sessib tinguda el 
dia 16 de desembre de 198 1, 

Palau del Parlament, I6  de desembre de 198 1 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 16 de de- 
sembre de 198 I ,  d’acord amb l’article 6 l .4 dei Reglament, 
a proposta del M.H. Sr. President, previa sol-licitud dels 
Portaveus de tots els Grups parlamentaris, i previa dis- 

‘ .  
joria bsoh ta, deix tramits regla- 
incloure en 1’Ordre del Dia de la 

sessio plenaria que es tenia, com a darrer punt, el debat i la 
votaeib #una resslucib sobre ia situacio de Polbnia. 

Finalment, per unanimitat dels presents, ha acordat la 
següent: 

RESOLUCIÓ 

Atesos els darrers esdeveniments que tenen lloc a Po- 
Ionia aquests dies, el Parlament de Catalunya, tot fent 
constar la seva mes profunda preocupació per l’aetual si- 
tuaci6 a Polonia, manifesta la seva solidaritat amb els sen- 
timents del poble i les seves insies de llibertats individuals i 
colkc tives. 

Palau del Parlament, 16 de desembre de 198 I 

El Secretari Tercer El President del Parlament 
Enric Manuel-Rim bau Heribert Barrera 

11. TEXTOS IEN T R A M I T A C I ~  

C. PROJECTES DE LLEI 

PROJECTE DE LLEI SOBRE NORMES ADDICIONALS DE P R O T E C C I ~  DELS ESPAIS 
D’ESPECIAL INTERkS NATURAL AFECTATS PER ACTIVITATS 

EXTRACTIVES A CEL OBERT (Reg, 2692) 

DICTAMEN DE LA COMISSId DE POiiTiCA TERRlTORlAL 

ANNEX 

PRESIDGNCIA DEL PARLAMENT Llista de municipis afectats 

Per donar compliment a all6 que estableix I’article 89.2 
del Reglament del Parlament, s’ordena de publicar en el 
Butlletí Qficial del Parlamnt de Catalmya 1’Annex del 
Dictarnen de la Comissió de Politica Territorial sobre el 
Projecte de Llei per la qual s’estableixen Normes Addicio- 
nals de Protecció dels Espais d’Especial Interes Natural 
Afectats per Activitats Extractives, que no va esser publi- 
cat amb I’esmentat Dictamen de la Comissi0 (BOPC, 59, 
1937). 

Palau de2 Parlament, 16 de desembre de f 98 i 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

1. PROV. DE BARCELONA 

Mirjiicipi 

Aguilar de Hoixadars 
A i g 11 a fred a 
Arenys de M u n t  
Avinyonet dcl Penedes 
H agA 
Barbera del Valitis 

Rarcelona 

Espn i(s) 

Ru biÓ, Castell t allat 
Mont seny 
C or  redor, Mont n eg re 
Garraf 
CRdi-MoixerÓ-Pcdrclforca 
Itinerari de la Natura del Bosc de 

s H I1 t ig a 
C ollsecola 
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Begues 
Bellprat 
Rcrga 
Higucs 
R or r ed A 
el Rruc 
el BNSI 
C a In pi 11 s 
CAnovcs 
Capolat 
c 11 I d O  I1 a 
Castellar dc N'I i ug 
Castcllar del Riu 
C zistcllar del Vallcs 

C asielldufcls 
Castell de I'Areny 

Castellfollit del Boix 
Castellvell i cl Vilar 
Castcllvi de Rosanes 
Ccrcs 

C erd r? n yo 1 w 
Cer vel 1b 
COI 1 bat Ó 
Copons 
Corbera de Llobregat 
Dosrius 
Esparrcguera 

Esplugues de Llobregat 
Figols CIC Ics Mines 

r Fogars de Montcliis 
Fogars de Tordera 
I' OI gucr olc s 
FOII !I o s a 
Font-rubi 

Gallifa 
la Garriga 
Gava 
Gelida 
Giscl arony 
Grancra 
Gualba 
Guardinla de Rcrguedi 

la Llacuna 

Llinars del Valies 
Masies de Roda 
Matadepcra 

Mediona 

Molins de Rei 
Monistrol de Montserrat 
Montcada i Reixac 

Garraf 
Mirailcs 
En s i j  a- R a s o s de P eg uern 
Cingles de Rerti 
la Quar 
Montserrat 
Montseny 
Montseny 
Marit seny 
Ensija-Rasos de Peguera, Tossats 
Muntanya dc Sal 
Cndi-Moixertj-Pedraf~)r~~ 
Ensija-Rasos de Peguera 
Sant í,lorenC del Munt i Serra dc 

Garraf 
C at 11 a r i s  ~ M o grony - R asos de 

Tubau 
Kubio 
Montserrat 
Qrdal 
Ensija-Rasos de Pcguera, 

I'Obac 

Catllaris, Magrony-Rasos de 
Tubau, la Quar 

Collserola 
Ordai 
Montserrat 
Rubió 
Ordal 
Corredor 
Montserrat, Sant Salvador de les 

Espases 
Coll serola 
Ensijn-Rasos dc Peguera 
Mont seny 
Mont negre 
Guillerics-Coll sacabra 
C as tcll t all at 
Ancosa-Puigcastellar/ 

Montagut - Mon t c1 ar 
Sant Sadurni de Gallifa 
Montseny, Cingles dc Bertí 
Garraf 
Ordal 
C adi-MoixerÓ-Pedraforca 
Muntanya del castell de Granera 
Montseny 
C adÍ-Moixero-Pedraforca, 

Catllar~s-Mogrony-Rasos 
de Tubau 

Ancosa-Puigcastellar/M~ntagut- 
Montclar 

Corredor 
G u i I1 cries - C o I Is ac abr a 
Sant 1,lorenc; cici Munt  i Scrra de 

!'Obac 
A ncosa-PuigcRstelIar.-M ont agut- 

Montclar 
C 01 1 serul a 
Mont serrat 
Collserola 

M u  ) i icip i 

M o 11 t rn aj or 

Montmany 
Montseny 
Mura 

la Nou de Rerguedi 

Oden a 
Olesa de Boncsvalls 
Olcsa de Montserrat 
Oiivclla 
Olvan 
Oris 
Orpi 

cl Papiol 
la Pobla de Lillet 

1% n t OI1 s 

el Prat de Llobrcgat 

Prats de Jtei 
Sant Iscle de Vallalta 
Sant Jaume de Frontanya 

Sant Ju l i i  de Vilatorta 
Sant Just Desvcrn 
Sani LlorenG Savall 

Sant Marti dc  Ccntcllcs 
Sant Marti de Tous 
Sant Mateu de Ragcs 
Sant Pere de Torcllb 
Sant Pcrc tic Vilamajor 
Sant Pere Sallavinera 
Sant Q u i m  de Hesora 
Sant Quirze Safaja 
Sant Sadurní d'Osormort 
Sant Vicenq de Montalt 
Seva 
Sitges 
Subirats 
Tagamanent 
Tavkrnolcs 
Tavertct 
Terrassa 

'Tordera 
'forrelles de Foix 

Vacarisses 

Vdlcebre 

Vallgorguina 
Vallirana 
Vilada 

Viladccans 
Vilalba Sasserra 

Ensi-ja-Rasos dc Peguera, Husa, 
R astels 

Montseny, Cingles de Rerti 
Montseny 
Sant 1,lorenq del Munt i Serra dc 

I'Olsac 
C atllaras-Mogrony-Rasos dc 
Tubau 
Rubi6 
Garraf, Ordal 
Sant Salvador de les Espases 
Garraf 
la Quar 
BellmLint-Curull-Puigsacalm 
Ancosa- PuigcastellarJM ontagut- 

Collserol a 
C atllaras-Mogron y - Rasos de 

T 11 b a 11 
Ancosa-Puigcastcllar/Montagut- 

Montclar 
Estanys de la Ricada i cl 

Remolar 
R i 1  bib 
Mont ncgrc 
C atllaris-Magrony -R asos de 

Tubau 
G uilleries-Collsacabra 
Cdlseroia 
Sant Ltorenq del Munt i Serra de 

I'Obac 
Cingles de Berti 
Miralles, Barranc de Ia Fou 
Castelltallat 
Rellmunt-Curull- Puigsacalm 
Montseny 
Castelltailat 
Bellmunt-Curull-Puigsacalm 
Cingles de Bcrtí 
G uilleries-C ollsacahra 
Corredor 
Mont seny 
Garraf 
Ordd 
Montseny 
Guilleries-Collsacabra 
C;uillerics-Collsacabra 
Sant Lloren$ del Munt i Scrrn de 

l'Obac 
Montnegre 
Ancosa - Puigcastellar/Mnntagut- 

Montclar 
Sant tlorenq del Munt i Scrra de 

Sant Salvador de Ics iispases 
G adÍ-MoixerÓ-Pedrafr~~, 

Ensija-Rasos de Peguera 
Corredor, M ontn eg se 
Ordal 
C a t 11 ar as - M ogron y - 31. asos de 

"SLibau, la Quar 
Estany dcl Remolar 
Corredor 

Montclar 
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Municipi Espa i(s) 

la Quar la Quar 
Rellinars 

Rubib nubi6 
Rupit- Pr u’it Guilleries-Collsacabra 
Sabadell 

DkU 
Saldes Cadi- M oixeró-Pedrafarca, 

Ensija-Rasos de Peguera 
Santa Cccilia de Montserrat Montserrat 
Satita Margarida de Montbui Miralles 

Sant Llorcnq del Munt  i Serra de 
I’Obac 

Itinerari de la Natura de Can 

Santa Maria dc Resora 
Santa Maria dc Corcó 
Santa Maria de Mirailes 

Sant Andreu dc Llavaneres 
Sant Boi de Llobregat 

Santa Susanna 
Sant Ccbrii de Vallalta 
Sant Celoni 
Sant Cugat del Vallks 
Sant Esteve dc Palautordera 
Sant Feliu de Llobregat 

Bellmunt-Curu31-Puigsacalm 
Guillerics-C ollsacabra 
Miralles, A ncosa-Puigcastcl lar/ 

Montagut-Montclar 
Mantnegre 
Estanys del Rcmolar, Ricarda, 

Robcrta i Pas de Ics Vaques 
Montnegrc 
M ontncgrc 
M ontnegrc 
c ollserola 
Montseny 
C ollscrola 

Vilanova de Sau G uilleries-Collsaca bra 

I l .  PRUViNCIA DE GKRONA 

Albanya 
A b  
Arner 
A r hu c ic s 
I’ Armcntcra 

Banyoles 
Rcgur 
Bcuda 
la Bisbal d’Ernpordi 
B 1 anc s 
Breda 
c a ba 11 c I I es 
Caqii de l a  Sclva 
c acf aq 11 i: s 

Calonge de Ics Gav;irr.es 
c a111 pcl les 

Camprodon 

Canet d’Adri 
Cant aIlops 
Castell d’A2ro 
Casteílfollit dc la Roca 

Castellb d’Ernpúries 

la Cellera 
Celri 
Colera 

Alta Garrotxa, Hassegoda 
C adi-MoixcrÓ-Pedraforca 
Guilleries-Collsacabra 
G pi i 11 eri es -C 011 sac a br a 
Aiguamolls golf Roses (Sant 

Pere Pescador) 
Estany de Banyoles 
Muntanya i Castell de Rcgur 
Alt a G arrotxa-B assegoda 
G avarres 
Costa Brava (Paratges pint.) 
Montseny 
Alta Garrotxa, Bassegoda 
G av rz I’ I‘C s 
Cap cic Creus-Serra de Roda, 

G ti v a r r e s 
Catllarris-Mogrony-R a w s  dc 

Tubau 
Puigmal-Costabona, Alta 

Garrotxa, Sant AmanG-Serra 
C avallcra 

Port lligat 

Finestres-Rocacorba 
Alberes 
Gavarres 
Zona volcimica d’Olot, Cingle 

dc Castellfollit 
Aiguamolls del Golf de Roses 

(Castelló d’Ernpúries i St a 

Pere Pescador) 
(3  uilleries-C ollsacabra 
G avarres 
Al beres 

Mu n ic ipi 

Cruilles, Monells i Sant 

Darnius 
Das 
I’Escala 

Sadurní 

Espolla 
Forallac 
Ger 
Girona 
Gom bren 

Grus 
Guils de Cerdanya 
la Jonquera 
Juia 
Llagostera 
Llambilles 
Llanars 

Llanpi 

Llívia 
Lloret de Mar 
les Llosses 

Maqanet de Cabrenys 
MaGanet de la Selva 

Madremanya 
Meranges 
Mieres 
Moll6 

Montagut 

Mont-ras 
Olot 
Ogassa 

Osor 
Palafrugell 
Palamos 
Palau-saverdera 

Palnicrola 

Pals 
Pardirics 

P R U  

Peralada 

les Planes d‘Hostoles 

P t moles 
Porqueres 

Gavarres 
les Salines 
C adí-MoixerÓ-Pedraforca 
Aiguamolls del golf de Roses 

(St. Pere Pescador) 
Alberes 
Meranges-Puigpedrbs 
Mesanges-Puigpedrbs 
Gavarres 
C atlaras-Mogron y -Rasos de 

Tubau 
Cadi-Moixeró-Pedraforca 
Meranges-Puigpedrbs 
Al beres 
Gavarres 
Gavarres, Puig Cadiretes 
Gavarres 
PuigmaI-Costabona, Alta 

Garrotxa, Sant Amanq 
Serra Cavallera 

Alberes, Cap de Creus-Serra 

Liivia 
Costa Brava (Paratges pint.) 
C atllaras-Mogrony-Rasos de 

de Roda 

Tubau 
les Salines 
Turons de Maganet de la Selva 

Gavarres 
Meranges-Puigpedros 
Finestres-Rocacor ba 
Puigmal-Costabona, Alta 

Garrotxa 
Alta Garrotxa, zona volcanica 

d’Olot, Teixos de Misaclos 
Gavarres 
Zona volcanica d’Olot 
Taga-Sant AmanpSerra 

Guilleries-Collsacabra 
Gavarres 
Costa Brava (Paratgcs pint.) 
Cap de Creus-Serra de Roda- 

Aiguamolls, golf de Roses 

i Riudarenes 

C avallera 

(Casteiió #Empúries) 

Tubau 
Catllar As-Mogrony -Rasos de 

Aiguamolls i platja de Pals 
Puigmal-Costabona, Taga-Sant 

AmanG-Serra C avallera 
Cap de Creus-Serra de Roda, 

Aiguamolls, Golf de Roses 
(Castelló d’Empuries) 

Aiguamolls Golf de Roses 
(C ast el li, d’E m pÚ rie s) 

Guilleries-Collsacabr a, 
Fi ries t res -Roc ac or ba 

Pu igin a1 -C os t a bona 
Finestres-Roca rorba, est any de 

Banyoles 
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Portbou 
el Port de la Sclva 
les Preses 

P LI i g cerd a 
Quart d’Onyar 
Quesal bs 
U abós 
Ribes de Freser 

Ridaura 
Riells dcl Montseny 
Ripoll 
Riudarenes 

Roses 

Sales dc Llierca 
Santa Cristina &Aro 

Sant Anioi de Finestres 

Santa Pau 

Sant Climent Sescebes 
Sant Feliu de BuixalIeu 
Sant Feliu de Guixols 

Sant Fcliu de Palierols 

Sant Hilari Sacalm 
Sant Jaume de Llierca 
Sant Joan Ics Fonts 

Sant Marti de LIkinana 

Sant Martí Vell 
Sant Miquel de Campmajor 
Sant Pere Pescador 

Ida Selva de Mar 
Scrra de Datb 
Sctcases 
Sils 
Susqueda 
la Tallada d ’ i ~ m p o r d ~  
Torroclla rlc Montgri 

Toriel 1 
Tossa de Mar 
Tosses 
ulla 
la Vajol 
la Vall de Bianya 

Vall d’en 13as 
Vallfogona de Ripoll& 
V al 1 - I  I o brega 
Vidra 

Espa i(s) 

Alberes 
Cap de Creus-Serra de Roda 
Finestres-Rocacorba, zona 

volcinicn d’Olot 
M eranges- P uigpedr os 
Gavarres 
Puigmal-Castabona 
Alberes 
Puigrnal-C ostabona, Tnga-Sant 

Milany-Sta. Magdalena 
Montseny 
Mil an y -S t a. Magdalena 
Turons de Maqanet de la Selva i 

Riudarenes 
Cap Norfeu, Cap de Creus-Serra 

de Roda, Aiguamolls de1 golf de 
Roses (Castell d’EmpÚries) 

Alta Garrotxa 
Gavarres, Puig Cadiretes, Pedra 

Alta, Costa Brava (ICONA) 
Fines t res-R oc acarb a, zona 

volcanica d’Olot 
Finestres-Rocacorba, zona 

volcanica d’Olot, fageda d’en 
Jordi 

Alberes 
Montseny 
Puig Cadiretes, Pedra Alta, 

Guilleries-Collsacabra-~inestres- 

Guilleries-Collsacabra 
Zona volcinica d’Olot 
Alta Garrotxa, zona volchica 

d’Qlot 
Finestres-Rocacorba, zona 

volcinica d’Olot 
Gavarres 
Finestrcs-Rocacorba 
Aiguainolls golf de Roses (Sant 

Perc Pescador) 
Cap de Creus-Serra de Roda 
Illa a l’embassament de Canet 
Puigmal-Cost,* a b ana 
Antic cstariy de Sils 
Guilleries-.Collsacabra 
Illa a I’embassameni de Canci 
Aiguamolls i platja de Pals, lllcs 

Medcs-Massís de Montgrí 
Alta Garrotxa 
Puig Cadiretes, Costa Rravn 
Miian y-S ta. Magdalena 
lllcs Medes-Massís dc Montgrí 
les Salines 
Alta Garrotxa, zona volcanka 

d’Olot 
Guilleries-Collsacabra 
M i1 an y- S ta. M agd alen a 
Gavarres 
Milany-Sta. Magdalena, 

Arnanc-Serra Cavnller~ 

Costa Brava 

Rocacorba, zona volcimica d’Olot 

R ell m u n t -C u rul I - Pu igsac al m 

Municipi Espu i(s) 

Viladrau Montseny 
Vilajui’ga 
Vilallonga d e  Ter Puigmal-Costabona 
Vilamaniscle Al beres 

Cap de Creus-Serra de Roda 

ru. PROV~NCIA DE LLEIDA 
Municipi Espui(s) 

Abcila de la Conca 
Ager 
Agramunt 
Alis-Cerc 
A Ifarr As 
Alfes 
Alguaire 
Alins dc Vallferrera 

Almacelles 
Almatret 
Alt Aneu 

Alt Aran 

Arres 
Avellanes-Santa Linya 
Baix Pallars 

Ral aguer 
Rarruera 
R auskn 
Bcllver dc Cerdanya 

les Dordes 
Rossost 

Cabó 
C arn ara s a- Fon t I I o ng a 

C ancj nn 

Castell dc Mur 

cava 
Coll de Nargi, 

la Coma i la Pedra 
Corbins 

Espot 

Ferrcra de Pallars 

Esterri de Cardós 
Figols i Alinya 
C-avet de Pa Conca 

Roumort/Callegats-Baix Pallars 
Montsia 
Scrra d’Alrncnara 
C adi-Moixer~-Pcdraforca 
Erms de RaYmat i Almacelles 
Erms de Sunyer 
Erms de Ra’irnat i Almacelles 
Pica d’Estats-Vall Ferrera-Plans 

Erms de Rai’rnat i Almacelles 
Turons de Maials i Almatret 
Aigüestortes-Sant Maurici, 

Aigüestortes-Sant Maurici, 

de Roavi 

Marimanya 

Marimanya, Valartics, Vall 
d’A ran 

Vall d’Aran 
Embassament de Camarasa 
Boumort/ColIegats-B aix Pallars, 

estany de Moncortks, Congost 
de Collegats, Gerri de la Sal 

Partidor de 13alaguer 
Aigiiestortcs-Sant Maurici 
Baix Aran, Vall d’Aran 
Meranges- Puigpedrbs, Vall de 

la Llosa, Cadi-Moixerb- 
P ed r afor ca 

1’Artigri de Lin, Vall d’Aran 
Muntanyes de L k s  i Bossost, 

Baix Aran, Vall d’Gran 
Roumort/C ollcgat s-B aix Pallars 
Mon tsec, cm bassamen t de 

Carnarasa, crnbassamcnt dc 
Llorenq 

Vall dc Sant Joan de Toran, 
Baix Aran, Vall d’Aran 

Montsec, crnbassament de 
C cller s 

C adí-Mflixcr~-Pedraforca 
Boumort/Collcgats-Baix Pallars, 

Aubens-Sant Honorat-el Corb 
Port del Compte 
Aiguabarreig Segre-Noguera 

Ribagorqma 
Aigiiestortcs-Sant Maurici, 

Montsent dc Pallars 
Sant Joan de l’Enn/Vall Ferrera- 

Santa MagdalcnaSRas de 
Conques 

Vall de C asdós 
Port del Compte 
Montsec, embassament de 

Cellers 

-LI.___. -I- 



BUTLLETi UFECXAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Nh. 60 / 21 descmbre 298 I I997 

Municipi 

Gbsol 

la Granja d’Escarp 
la Guingueta 
Guixers 

Ivars d’Urgell 
.i osa-Tu ixkn 

Lks 

Lladorre 

Lladurs 
Llavorsí 

Lleida 
Lles 

Llimiana 

Maials 
la Molsosa 
Montelli de Cadi 
Montferrer-C astell !o6 

N avks 
Odkn 

Os de Balaguer 
Pallars .lussa 

Peramola 
la Pobla de Segur 

el Pont de Suert 
Preixens 
Puigverd #Agramunt 
Rialb de Nogucra 

Salis 
Sant Esteve de la Sarga 
Sant Llorenq de Morunys 
Sarroca dc Lleida 
Sent cr ad a 
Ser& 
Soriguera 

Sort 
Sunyer 
Tirvia 
Torn abou s 
la Torre de Cabdella 
Torres de Segre 
Tremp 

Espai($ 

Ensija-Rasos de Peguera, Cadi- 

Tossal de Mantmcneu 
Montsent de Pallars 
Ensija-Rasos de Peguera, 

BusalSerra de Bastets 
Antic estany d’lvars 
Cadi-Moixeró-Pedraforca, Port 

del Compte 
Muntanyes de Lés i Hassost, 

Baix Aran, Vall d’hran 
Pica d’Estats-Vall FerremPlans 

de Boavi/Vall Ferrera-Santa 
Magdalena, Vall de Cardos 

Rusa/Serra de Bastets 
Sant Joan de I’Erm/Vail Ferrera, 

Moixerb-Pedraforca 

Santa Magdalena/Ras de 

Erms de Rjimnt  i Almacelles 
Meranges-PuigpedrÓslVall de la 

Llosa, Estanys de la Pera 
Montsec, embassament de 

Cellers 
Turons de Maials i Almatret 
Gastelltallat 
C adi-Moixerb-Pedraforca 
Sant Joan dc I’Errn/Vall Ferrera- 

Sant Magdalena/Ras de 

Conques 

Cony ues 

Compte 

Rusa/Serra de Bastets 
Busa-Scrra de Bastets, Port del 

Partidor de Balaguer 
Boumort/C olkgats-R aix Pallars, 

Congost de Collegats, 
Sant Gervas. 

A u bens -S an t Honorat -el Corb 
RoumortJCollegRts-Baix Pallars, 

Congost de Collegats, 
Sant Gervris 

Sant Gervis 
Serra d’hlmenara 
Serra d’Almenara 
Montsent de Pallars, Sant Joan 

de I’Errn/Vall Ferrera-Santa 
Magdalena 

Sant Gervas 
Montsec 
BusalSerra de Bastets 
Embassament d’Utxesa 
Sant Gervis 
Tossal de Montmeneu 
RoumortlCollegats-Baix Pallars, 

Congost de C d e g a t s ,  
Sant Gervis 

Montsent de Pallars 
Erms de Sunyer 
Vall Ferrera-Sant a Magdalena 
Serra d’Alrnenara 
Montscnt de Pallars 
Einbassarnent d’U txesa 
Sant Gervas, embassament de 

Cellers 

Vall de Cardós 
Valls d’Aguilar 
Valls de la Valira 

Vall de Cardós 
Roumort/CoiIegats-B aix Pal1 ars 
Sant Joan dc I’Errn/Vall Ferrera, 

Santa MagdalenaJRas de 
conques 

C adi-Moixeró-Pedraforca, Port 

I’Artiga de i h ,  Ribera de 

La Vansa i Fórnols de 

Viella-M g Aran 
Cadi del Compte 

Varradbs, Hospital de Viella, 
Vall d’Arsan 

Ribera de Varradbs, Vall d’Aran 
Aiguabarreig Segre-Noguera 

Vilamos 
Vilanov; de la Barca 

Vilanova de Meia Montsec 
KibagorCana 

IV. PROVINCIA DE TARRAGONA 

Alforja 
Aiguamlircia 

Alcover 
Alcanar 
Alfara dels Ports 
Amposta 
I’ Arbol i 
I’ Argen t e m  
Arnes 
Bcnifallet 
Benissanet 
C ahassers 
C apaforits 
Cappnes  
Colldejou 
Corbera de Terra Alta 
e1 Catllar 
Cornudella de Montsant 
Deltebre 
Duesaigües 
I’Espluga de Frnncoli 
la Fehrb 
Fregirials 
Gandesa 
Horta de Sant Joan 
M a q a  
Margalef 
Mas de Rarherans 
Miravet 

Montblanc 
cl Montmell 
Mont-ral 
Mont-roig 
Móra d’Ebre 
la Morera de Montsant 
Pa ii 1 s 
el Pcrelli, 
les Piles 

el Pinell de Urai 
cl Poni d’Arrncnterri 

Pr ariell de 1 a Teixet a 

Muntanyes de Prades 
Ancosa-PuigcastelIar/Montagut 

Muntanyes de Prades 
Montsih 
Ports de Tortosa 
Delta de I’Ebre, Montsii 
Prades 
Llaberia-Colldejou 
Ports de Tortosa 
Cardó 
Scrres dc Pindols i de Cavalls 
MOH t san t 
P r ad e s 
Llaberia-C olldcjou 
LI aber i a- C oli dej o u 
Serres de P h d o l s  i dc Cavalls 
Gorges i embassament dcl Gaia 
Prades, Montsant, Siurana 
Delta de I’Ebre 
Llaberia-C olldejoii 
Prades 
Prades 
Mont sia 
Serres de PAndols i de Cavalls 
Ports de Tortosa 
Llaberia-Colldejou 
Montsant 
Ports de Tortosa 
Cardó, Serres de PindoIs i de 

Cavalls 
Pt3dt.S 
el Montrnell 
Prades 
LI ab eri a-C 01 1 dej o LI 

Serres de Phdols  i de C rivalls 
M II 11 t sa n t 
Ports de ‘Tortosa 
Delta de I‘Ebre, Cardb 
A n co s a- P u igc as t el 1 ar /M on t ag u t - 

Tcrrcs de Pindols i dc Ciwalls 

Montclar 

Montclar 

A 11 COS a- P LI ig c as t el 1 iir/ M O I I ~  agii 1 - 
Montclar 

L 1 n ber i a I C o 1 ILI ej o 11 
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Municipi 

Prcicles 
Prat dc Comptc 
Pratdip 
Q LI c ro 1 

R r? sq u cr ZI 

Renau 
la Riba 
R i udecm y es 
I< o y u e les 
Salomó 
Santa Perpetua CIC Gai i  

Sant Carles de la l i ipita 
Sant Jaume d ’ h v e j a  
S a I* r a 1 

Prades 
Ports de Tortosa 
I,! a bcri a-C o1 ld ej c) u 
Ancosa-Puigcastcl lar/Mvlon t agut - 

C ardb 
Gargcs i ernbassamcnt del Gaii 
Muntanyes de Prades 
LI abcri a- C o1 ld e.j C ~ U  

Ports de Tortosa 
Gorges i crnbassaincnt dcl Gaia 
Ancosa-Puigcastellar/Montagul 

Montclar 
Delta dc 1’1h-e 
Delta de I’Ebrc 
A ncosa-P tr i gcas te! I a r/M o n  t ag ti t - 

Montclar 

Montclar 

Muti icipi 

l a  Sénia 
la Selva del Camp 
Tivcn y s 
Tivissa 
la Torre de Fontaubella 
Toriosa 
U 1 ld eco n a 
Ulldemolins 
Val lc l~rn 
Vandellrjs 
vcs pcll a 
Vilabella del Camp 
Vi 1 an ov a d’ E s  cor n al 1x1 LI 

Vilanova de Prades 
Vilaverd 
Vim hod i 

Ports dc Tortosa 
f’uig d’en Canin 
Cardi> 
1,l aber i a-C 01 I dcj o u 
L1 aberi a-C al 1 dcj o u 
Ports de Tortosa, C ardÓ 
Montsia, Ulldecona 
Montsitn t 
P r adcs 
Llaberia-Colldejou 
Gorges i ernlmssntnent del Gaii 
Gorges i embassament del Ga i i  
L1 a ber i a-C 011 dej ou 
Prades 
Muntanyes de Prades 
Prades 

PROJECTE DE LLEI DE CONC ES SI^ DWN CREUIT EXTRAORDINARI PER A ATENDRE 
LES DESPESES DEL CONSELI, CONSULTIU DE L A  GENERALITAT (Reg. 3084) 

DICTAMEN DE LA COMJSSId D’ECONOMIA, FINANCE§ I PRI!SSüPOST 

PRESIDfiNCIA DEL PARLAMENT 

D’acord amb l’articlc 89.2 del Reglament, s’ordcna de 
publicar cn el Butlletí OcfciaI del Purlament de Catalunya 
el Dictamen de la Comissi6 #Economia, Finances i Pres- 
supost i Ics esmenes reservades per a defensar en el Ple so- 
bre el Projecte de Llei de Cancessi6 d’un Crkdit Extraordi- 
nari per a atendre les despeses del Consell Consultiu de la 
Generalitat. 

Palau del Parlament. 1 de desembre de f 98 I 

Heribert Barrera 
President del Parlament de C ataltinya 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en 
sessib tinguda. el dia 25 de novembre de 198 1, ha estudiat 
el text d d  Projecte de Llei de concessió d’un credit 
extraordinari per a atendre les despeses del Consell Con- 
sultiu de la Generalitat, l’infarme de la Ponkncia i les es- 
menes presentades pels Grups parlamentaris. 

Finalment, recollint les modificacions aprovades per la 
Comissib, i d’acord amb l’artide 97.3 del Reglament del 
P arlamcnt, ha acordat d’establir el dictamen segiient: 

Exposi& de motius 

La creació del Consell Consultiu de la Generalitat per 
la Llei 7/198 1, del 25 de febrer, i la seva constitució el 22 
de maig d’enguany fan necessari dotar-lo de credit pressu- 
postari suficient per a fer front a les despeses derivades 
dels mitjans personals i materials mks adients per al desen- 

volupament de Ics funcions que t& encomanades. 
Com a conseqükncia d’aixo, i atks que no hi ha crkdit 

consignat per a aquest concepte en el Pressupost de la Ge- 
neralitat per a l’exercici dc l’any 198 l ,  hom requereix l’ha- 
hilitació d’un crkdit extraordinari en el Pressupost 
esmentat. 

Article 1 

1 .  Es concedeix un &dit extraordinari per un import 
de catorze milions set-centes catorze mil cent vuitanta-set 
pessetes (14.7 14.187,- ptes,) al Pressupost corresponent 
a I’excrcici del 198 i amb la finalitat d’atendrc les despeses 
del Consell Consultiu de la Generalitat. 

Aquest crbdit s’afectari a una nova seccib pressu- 
postaria, número 20 denominada ({Consell Consultiu de la 
Generalitat)) en els capitols i les quantitats segiients: 

2. 

Seccio’ Cupitol I Capilnl I1 Total 

20. Consell Consultiu 11.1 14.187 3.600,OOO 14.714.187 

Article 2 

El finanGament d’aquest cridit es fari rnitjangant Ees 
an~l~lacions següents: 

Capilol Concepte Seccio’ Article Denominacib 
1 112 12 11 Assignacio 

Quantita/ 

al Consell 
Consultiu 1 .o00 ,000 

person a i 10.1 14.187 

corrents i serveis 3.600.000 

1 + 19 - Remuneracions 

2 19 - Comprabhs - 
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Disposicio Final Palau dei Parlament, 25 de novembre de 198 I 

Aquesta Llei entrara en vigor el mateix dia que sera pu- Josep Fornas 
EI Secretari blicada en el Diari Oficial de la Generalitat. 

Ferran Pont i Puntigam 
Ei President de la Comissi6 

A i 1. I I 1  A II 1 fi 

111 

1 7 2  

i n i  

11 1 

221 

222 

223 

2 5 1  

234 

24 1 

253 
259 

ZJ L 

Fagirne CM t raord inar  les 

i Cap de flervei 7 5 . 6 0 0  

1 Buba 1 t a r n  49.110 

1 Adm in i  s t r a t  lira 1 1 0 . 9 6 0  

A r t  late 18. Asssguraiicaa Goc i a l s  

1.6OO.OOO 
6.240.000 

1 . 8 6 5  I 255  

5 1 9 . 2 0 0  

2w.000 

I .050,m0 

50.000 

l O o . O a r ,  

' 5 n . m  

50.000 

200.000 

. . . . .  

250,000 

2,610.555. 

250.000 

ZOQ.000 

A .600.OoO 
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: r rv r i  nn 111.11 on 

7 04O.000  

2.640.155 
634.0.32 

2.640.155 
634. OJZ 

1. i 1 4 .  i 87 

250.000 
1.200 .'om3 

100.000 
200.000 

250,000 
1 .zM).ooo 

100.000 
2 M . O M  

2so.ooa 3 50.000 

1.600 QDO 

= 
c 

1 1 . 4 1 4 . l R 7  

. . . . . .  

11.711.187 i 4 ,7  1 4 ,1  fl7 

14.714.107 
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PROJECTE DE LLEI D’APROVACIO DEL PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ I CAPITAL 
DE L’IMSTITUT CATALA DEL SOL DE L’ANY 198 i (Reg. 3 176) 

ESMENES RESERVADES PER A DWPNSAII UAVAN’I h:I, PLE 

PRESIDENCTA DEL PARLAMENT 

Per donar compliment a all6 que estableix l’article 89.2 
del Reglament del Parlament, s’ordena de publicar en cl 
Butlletí qJicial del Padainevlrt de Catalunya les esmenes 
reservades per a defensar davant el Ple al Projecte de Llei 
d’Aprovacio del Pressupost d’Explotaeib i Capital de 
i’lnstitut Catala del So1 de E’any 198 1, que no van esser pu- 
blicades amb el Dictamen de la Comissi6 d’Econornia i Fi- 
nances (ROPC, 59,1943). 

Palau del Parlament, 16 de desembre de 198 1 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

Esmena a la totalitat 

G. Socialista 
De retorn al Govern. 
M O T I V A C J ~ :  sense ei coneixement per part ú’aqucst Par- 

lament del Pla d’actuacio a mig termini i del Pla anual de tre- 
balls o gestió, així corn del programa de preparacio i alienacio 
dcl sol, és absolutament impossible prendre en consideracio el 
Projecte del Pressupost d’Explotaci6 i Capital de 1’Institut Ca- 
tala del Sol. Convk recordar que l’article cinqui del Projccte de 
Llei de Creacih de I’Instftut Catala del Sol assenyala que cor- 
respon al Consell Executiu l’aprovació de I’esmentat Pla i Pro- 
grama, essent per tant injustificable la no prescntacib d’a- 
questa documentació al Parlament de Catalunya. Nomks s’ha 
presentat la memoriajustificativa de l’emissió del Dcute Phblic. 

Quant a dotacions, cal fer les consideracions segiicnts: 
- Manca la justificacio de l’eestructura de persona1 que 

es proposa, així com de l’organigrarna i funcions a desen- 
volupar. Així mateix es desconeix la basc temporal de la 
contractació del personal i llur remuneracib, 
- Manca d’explicitació en el Capitol I11 del concepte de 

Despeses Financeres i &Altres Despeses. 
- En les transferencies corrents a Santa Maria de Ga- 

llecs, SA, de 29.887.259 pessetes, hi manca ia justificaci& 
dels pagaments efectuats per compte de 1’Institut Catala 
del Sol i la seva aprovacib. 
- En les inversions reals i pel que fa al Programa d’ad- 

quisicib de so¡, de 600 milions, no tenim cap fbrmuh 
concret a d’aplicacio dels criteris del Pla Territorial esmen- 
tats en la memoria explicativa, ni tampoc coneixem la seva 
influhcia territorial iJo comarcal. 
- En el Capitol XI de Variacions en comptes a cobrar, 

no es coneixen les condicions de cobrament de les vendes, 
cosa que no permet una valaraci6 del concepte de Deutors 
Diversos. La partida d’Altres comptes a cobrar, de 1.400 
milions de pessetes, cal suposar que es tracta del Dcute 
Públic pendent de subscripcib. En aquest cas, caldria una 

explicitació de la programacio de Sa colmlocacib dcl Deute 
Priblic de 2.000 milions. 

Pel que fa a mitjans, cal fer les consideracions següents: 
- En el Capitol VI d’alienaeions d’actuacions traspas- 

sades, cal caniixer com a mínim la hipbtesi en q u i  es fona- 
menta. 

La preocupació principal que es deriva de l’anilisi del 
Projecte de Llei, al marge del desconeixement del Pla d’ac- 
tuacib, és la no clarificacib de corn es financien les despe- 
ses d’explotacio de I’Institut. 

Corwindria una imputació correcta de les despeses fi- 
nanceres a les inversions en sol o als programes en actua- 
cions traspassades. La base de tresoreria previsible per- 
metria una política d’ingressos financers que facilitaria la 
cobertura de les despeses d’expiotació-personal i altres 
despeses. 

En síntesi, ens trobem davant un document legislatiu 
presentat amb unes carhcies basiques que no permeten 
una correcta valoració per part d’aquest Parlament. L’es- 
mena de devolucib al Govern permetria, a partir d’una do- 
cumentacib suficient, l’establimcnt del tegitim posiciona- 
ment dcls diferents grups parlamentaris davant el 
projecte. 

A LES DOTACIONS 

Capitol I 

Esmena núm. 6 De supressió 

G. Socialista 
De tot el Capitol. 
MOTIYACTd: Manca d’informaciÓ de l’organigrarna i de la 

distribucicj de funcions. 

Capitol 111 

G. Socialista 
((3.7. 
M O T I V A C I ~ :  Manca ci’informacib. 

DespesesJinancercs ..., 14 1.3 75.000~ 

C apítol IV 

Esmena n h .  15 De supressid 

G. Snciulista 
<( Transferincies correytts, 2 9 8  T.25,Cn 
MOTlVACTb: Manca d’informacib i justificacib de les 

transferimcies a Sta. Maria de Gallecs, SA. 
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D. PROPOSICIONS DE LLEI 

PROPOSIClb DE LLEI SORRE DECLARAC16 COM A PARATGE NATURAL D’INTBRkS 
NACIONAL DEL M A S S h  DEL PEDRAFORCA (RERGLJEDA) (Reg. 2546) 

PRdRROGA DELTERMINI DE PRBSENTACIÓ DEL DICTAMEN DE 
L A  COMiSSIO DE POLíTiCA TERRITORlAL 

P R E S I D ~ C I A  DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 15 de 
desembre de 198 i ,  vista la sol-licitud presentada pel Presi- 
dent de la Comissi6 de Politica Territorial (Reg. 3645), i 
d’acord amb l’article 84 del Reglament, ha acordat de 
prorrogar fins al dia 28 de febrer de 1982 el termini de pre- 
sentacio dcl Dictamen de la Comissi6 de Politica Tcrrito- 
rial a la Proposició de Llei sobre Declaracio com a Pa- 
ratge Natural d’lnterks Nacional del Massís del Pedra- 
forca (Bergueda) (Reg. 2546), la qual cosa es fa avinent 
als ildustres senyors Diputats i als Grups parlamentaris, 

D’acord amb I’article 89.2 del Reglament, s’ordena de 
publicar en el Rutlleti Ocficiai del Parlament de Cutulunyn 
la damunt dita sol4citud. 

Palau del Parlament, 1 6 de desembre de 198 i 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

El propvinent dia 15 venq el termini per a l’elaboracio 
del dictarnen de la Comissib de Politica Territorial de la 
Proposicib de Llei sobre declaració com a paratge natural 
d’interks nacional del massis del Pedraforca. 

Ates que el contingut d’aquesta Proposicib de Llei va 
estretament lligat al del Projecte de Llei de Protecció de la 
zona volchica de la Garrotxa. i, per tant, als condiciona- 
ments que deriven del dictamen emes pel Consell Consul- 
tiu de la Generalitat sobre el dit Projecte de Llei, la Mesa 
de la Comissió de Politica Territorial proposa que el ter- 
mini per a I’elaboracio del dictamen de I’esrnentada Pro- 
posició de Llei es posposi fins a quinze dies després 
d’haver-se aprovat la Llei de protecció de la zona vol- 
canica de la Garrotxa, la qual cosa creiem que permetria a 
la Comissib d’eIaborar un dictamen més fonamentat. 

Palau del Parlament, 14 de desembre de 198 1 

Lluis Armet 
President de la Comissió 

Ha INTERPELLACIONS 1 MOCIONS 

1. INTERPELLACIONS 

b) Referkncia de les interpel.lacians formulades 

- ~a interpel.iaci0’ al Consell Executiu sobre l’uplicacid 
del Decret 344/1981 de declaracid de comarca d’ordena- 
cio’ d’expbtacio’n del Pullars (Reg. 341 O). fuu firrnduda 
pel Iliputut I. Sr, Joun Ganyet, de/ G. Socialista, i respos- 
tu per E’H. Sr. Conseller dilgricultura, Rarnadwicl i Pes- 
ca en el Ple dei dia 16 de desembre de 1 FBI (DSPC, 85). 
- La irzterpel.hcid al Consell Executiu sobre el desallot- 
jament d’una part de lm i’nstal.lucions de l’hstitut Tcrrito- 
rial del Servei Social d’Higiene i Seguretat en el TrebuII 
(Reg. 3439) fou formulada pel Diputat I. Sr, Xavier. Gui- 
tart, del G.  Socialista, i resposta per W. Sr. Conseller de 
TrebaIl en el Ple del dia 16 de desembre de 198 X (DSPC, 
85). 

- La interpel.kzcid al Consell Executiu sobre els criteris 
actuals, motius iprop6sits del Govern de la Generalitat en 
política d’ucupacid (Reg. 34 70)  fou formulada pel Dbu- 
tat I. Sr. Afartin i Toval, del G. Socialista, i respostaper 
W. Sr. Conseller de Treball ea el Ple del dia 16 de de- 
sembre de 1981 (DSPC, 85). 

- La interpel-laci6 al Consell Executiu sobre pdítica d’a- 
quest en relació amb I’Institut Social del Temps Lliure 
(Reg. 3492) fuujbrmulada pel Diputut 1. Sr. Xavier Gui- 
tart, del G. Socialista, i resposta per [’H. Sr, Conseller de 
Treball en el Ple del diu I6  de desembre de 1981 (DSPC, 
85). 
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2. MOCIONS SUP S E G ~ E N T S  A INTERPELLAC~ONS 

~ o c r 6  SUBSEGUENT A L 4 INTERPELLACI~  A L  CONSELL EXECUTIU 
SOBRE LWNALISI DE I L Y ~ I L  OLEOLI I L ’ A P L I I C A C I ~  DE L’ARTICLE EZ 

DE L’QRDRE DEL FERRER DE 1980 SOHRE CONTROL 

\ 

SANITARI DELS ALIMENTS (Rcg. 3617) 
4 

ESMENA PKESENTAUA PEL:3HUP PARLAMMNJ’AK1 DE CIIN’I’KIS’I’ES (iicg. 3032) 

i 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT; Interpelalacil, sobre la v i g i h c i a  sanituria d 
sumptament tbxics, presentada pel PSUC. 

dis pre- 

D’acord amb l’article 89.2 del Reglament, s’oxkna de 
publicar en el But‘lleii’ Qficiul del Parlament de Cl: lalurtyu 
l’esmena presentada pel G. p. de Centristes (Reg*\3632) a 
la Mocib subsegüent a la interpel4aciÓ al Consell I&ecutiu 
sobre I’analisi de l’oli Oleoli i I’aplicaciÓ de I’articlc 12 de 
1’Ordre del febrer de 1980 sobre Controi Sanitari dels Mi- 
ments, presentada pel G. p. del PSUC (Reg. 36 17). 

Palau del Parlament, 16 de febrer de I98 1 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

iiwzena de Modflcacid 
Paragraf 2. 

I1 

Instar el Consell Executiu perqu; en el temps més breu 
possible eslahleixi una normativa completa per al control 
dels olis produils a Cat‘alunya des de la seva producció, 
di?nominacbns d’origen, marques, curnerciaEitzaci6 i con- 
sum, tant respecte a i’estudi analític pertinent com a la 
possible degradaci6 i frau, A l  mateix temps, s ’establir6 
control dels olis per COYISUYP? alimentari procedenis 
d’altres indrets del país i la coordhacid corresponent amb 
els departaments sanilaris de I’Estut. 

A CA MESA DEL PARLAMENT 
Barcelona, 15 de desembre de 198 1 

El Grup parlamentari de Centristes, d’acord arn b 61 que 
disposa i’artiele 125 del Reglament de la Cambra, pre- 
senta l’esmena següent a la MociÚ subsegüent a la 

VicenG C apdevila i Cardona 
Portaveu del Grup 

MOClÚ SUBSEGÜENT A LA ENTERPELLACI6 AL CONSELL EXECUTIU 
SOBRE CES ACCIONS EMPRESES PER TAL DE PREVENIR, IMPEDIR I SANCIONAR 

LA COMERClALITZhCiQ DE L’OLI T6XIC A CATALUNYA (Reg. 3615) 
I MQCI6 SUBSEGÜENT A L A  INTERPELLACIÓ A L  CONSELL EXECUTIU 

SOBRE L’ANALISI DE L’OLI OLEBLI I L9APLICAC16 DE L’ARTICLE i2  
DE L’ORDRE DEL FERRER DE 1980 SOBRE CONTROL SANITARI 

DELS ALIMENTS (Reg. 36 1 7 )  

REBUIG DE LES MOClONS 

PLE DEL PARLAMENT de 1’Ordre del febrer de 1980 sobre control sanitari dels 
aliments (Reg. 36 17) amb i’esrnena presentada. 

Finalment, posades a votacio les dites mocions, han es- 
tat rebutjades. 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 16 de de- 
sembre de 198 l, ha debatut conjuntament la moc% subse- 
güent a la interpellacib al Consell Executiu sabre les ac- 
cions empreses per tal de prevenir, impedir i sancionar la 
comercialitzacib de l’di toxic a. Catalunya (Reg. 36 15) i la 
mocio subsegiient a la interpeblaci6 al Consell Executiu 
sobre l’analisi de I’oli OLEOLI i I’aplicacib de l’article 12 

Palau del Parlament, 16 de desembre de 198 1 

Heribert Barrera 
El President dei Parlament 

Felip Lorda 
El Secretari Segon 



H, PREGUNTES 

1. PREGUNTES A RESPONDRE ORALMENT DAVANT EL PLE 

a) Preguntes que s’anuncien 

PRESiDkNCIA DEL PARLAMENT 

Per donar compliment a aflo que estableixen els articles 
89.’2 i 127 del Reglament, s’ordena de publicar en el 
Butlletí Qficid dcl l’arlumnt de Catalunya les preguntes 
tot seguit especificades, perque siguin formulades i respos- 
tes oralment davant el Ple: 
-- Pregunta a 1”. Sr. Conseller de Política Trxritorial i 
Obres Públiques sobre la situació rcal de la carretera ano- 
menada del Doll després de la Sentencia de 1’Audiencia 
Nacional sobre les actuacions que en conseqiikncia pensa 
prendre la Conselleria i sobre quk pensa fer cn el tram 
Ralaguer-Presa de Camarasa, que formulara el Diputat I. 
Sr. Josep Borras, del Grup parlamentari de Converghcia 
i Ulli6 (Reg. 3630). 
- F’rcgunta al Consell Executiu sobre quk ha fet o pensa 
fer en relacid, amb la conducta i declaracions del Sr. Direc- 
L a -  General de Cooperatives a ({El Noticiero Universal)} 
dei dia 2 de desembre d’engumy, en relacio amb la Unib 
Agriria Cooperativa de Reus, que formulara e1 Dipzitat I. 
Sr. Ramon Franch, del Grup parlamentari de Centristes 
(Reg. 363 1). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre si &s cont:ixedor de 
la clecisió presa per I’Ajuntament de Cambris de conser- 
var I’esmentat nom per a la vila i quines sbn les mesures 
que pensa prendre perqui: pari immediatament la campa- 
nya a favor de Cambrils de Mar i perquk ]’autonomia mu- 
nicipal sigui respectada, que formulara el Diputat I .  Sr, 
Raimon Franch, del Grup parlamentari de Centristes 
(Reg, 3649). 

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2 9 8 1 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

PREGUNTA A i,”. SR. CONSELLER DE 

PUBLIQUES SOBKE L A  SITIIAC16 REAL 
DE LA CARRETERA ANOMENADA QEL DOLL 

JPOLÍTICA TERRITORIAL I O ~ R E S  

DESPRGS DE LA SENTgNCIA DE 
L’AUDIfiNCIA NACIONAL SORRE LES 

PENSA PRENDRE LA CONSELLERIA I 
SOBRE QUE PENSA FER EN EL TRAM 
BALAGUER-PRESA DE CAMARASA 

ACTUACIONS QUE EN CONSEQÜENGIA 

QUE FURMULARA EL IDIPUTAT T. SR. JOSEP R O R R ~ S ,  
DEL, GRUP PARLAMENTARI DE CONVERGGNCIA i UNIT) 

(Reg. 3630) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

En Josep Borras i Gene, Diputat del Grup parlamentari 
de Convergkncia i Unib, fent i~ d’allo que disposa l’article 
127 dei Reglament de la Cambra, formula la següent pre- 
gunta amb resposta oral davant ei Ple al Conseller de Po- 
lítica Territorial i Obres Públiques. 

Pels mitjans de comunicació ens Eiem assabentat que, 
segons la sentkncia de I’Audikncia Nacional referent n la 
carretera del Doll, la construccio del tram Presa de 
Camarasa-Terradets k s  considerada per aquesta sen- 
tkticia compietament il4egai. 

Donat que, segons I’aarticle 14 de 1’Estatut d’Autono- 
rnia, la Generalitat de Catalunya té competkncia exclusiva 
en carreteres. 

Donat que en els corresponents trapassos ja efectuats 
aquesta carretera e s  de plena competencia de la Generali- 
tat i que j a  fou inaugurada pel Conseller de Politica Terri- 
torial i Obres Públiques aquest estiu proppassat autorit- 
zant la lliure circulació per a vehicles fins a i 8 Tm., circu- 
laci6 que certament ha provocat algunes polemiques re- 
flectides a bastament pels mitjans de comunicació, refe- 
rents a les deficiencies i mancances que s’han observat 
posteriorment, que la Conselleria ha prornks resoldre obli- 
gant la companyia constructora en ei termini de recepcib 
provisional a paLliar totes les imperfeccions que s’hi han 
trobat abans de la recepcib definitiva. 

Donat que aquesta Conselleria te previst d’acabar la to- 
talitat de la carretera del Doll, i, concretament, construir ei 
tram Balaguer-Presa de Camarasa amb una inversib ini- 
cial de 300 milions de pessetes per a l’any 1982. 

Donat que aquesta és una via d’intercomunicacio entre 
Ics comarques lleidatanes pirinenques (Pallars Jussa, Pa- 
llars Sobri i Vall d’Acran) i les del Sud (la Noguera, la Se- 
garra d’Urgell i ei Segria) ¡ que ha d’ksser una via que ha de 
possibilitar el redreqament economic i sociai, sobretot de 
les comarques desenvolupades i en fase de regressi6 del Pi- 
rineu. 
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6s per aixb que faig la. pregunta segiient al Conseller de 
Politica Territorial i Obres Publiques: 

Quina. 6 s  la realitat legal en quk es troba el tram Presa 
de Camarasa-Terradets de la carretera anomenada del 
Doll desprks de la Sentincia de I’Audiencia Nacional? 
Quines actuacions i actituds legals en conseqükncia pensa 
prendre la Conselleria? Que pensa fer en el tram Balaguer- 
Presa de Camarasa, projecte ja practicament acabat ja 
realitzacib del qual es prevista per al propvinent any 1982 
amb un pressupost inicial de 300 milions de pessetes? 

Palau del Parlament, 9 de desembre de 198 I 

Josep Borras i Geni: 
Diputat del Grup parlarnentari de 

Convergkncia i Unici 

PREGUNTA Al, CONSELL EXECUTiU SOBRE 

A M B  LA CONDUCTA I DECLARACIONS DEL 
SR. DIRECTOR GENERAL DE COOPERATIVES 

A {(EL NQTICIERO UNIVERSAL)) DEL 
DIA 2 DE DESEMBRE D’ENGUANY, 

EN RELACI6 AMB LA UN16 AGRARIA 
COOPERATIVA DE REUS 

Q U ~  HA I E T  o PENSA FER EN RE LACI^ 

QUF FORMULARA 1% DIPUTAT 1. SR. RAMON FRANCI-I, 
DEI, G R U P  PARLAMENTARI DE CENTIW’TES (Reg,, 363 1)  

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Franch i Baiges, Diputat del Grup parlamentari 
de Centristes, d’acord amb el que estableixen els articles 
127 i I28 del Reglament de la Cambra, formula la pre- 
gunta següent al Consell Executiu, per tal que sigui res- 
posta davant del Ple. 

El diari vesperti (&I Noticiero Universab, de data del 2 
de desembre d’enguany, i sota el titol {{La Generalitat con- 
firma que hubo comercio fraudulento de aceitew, publici 
un article que contenia unes declaracions atribuides a 
I’Ilrn. Sr. Director General de Cooperatives de la Genera- 
litat de Catalunya, en Josep Castaios, que es refereix, se- 
gons aquestes, a passibles negocis fraudulents portats a 
terme per la Unit3 Agriria Cooperativa de Rcus. S’hi feien 
afirmacions sobre il-legalitat en l’actuació i referencies a 
possibles sancions, almenys en forma de sanció moral, so- 
bre la Junta Rectora, corn a vot de censura per ia manera 
cn qui s’ha desenvolupat ia gestib de la Cooperativa, par- 
lant, a la vegada, d’infraccions proximes a concloure. 

A la gravetat de fer dedaraciohs quc signifiquen un ju- 
dici anticipat, cal afegir, en aquest cas, que les dites decla- 
racions es produeixen precisament el dia abans de la cele- 
bracio d’una Assemblea General expressament convo- 
cada per a informacio i pronunciaments dels socis. A la 
improcedhcia, s’hi suma l’extemporanei’tat. 

Per tot l’exposat es formula al Conseli Executiu la p e -  
gunta segiient perquk sigui resposta oralment en el Ple. 

- Que ha fet o pensa fer el Consell Executiu en relacio 
amb la conducta i declaracions dc 1’Tim. Sr. Director Ge- 
neral de Cooperatives, formulades a ({Ei Noticiero Uni- 
versab dei dia 2 de desembre d’cnguany, en relació amb la 
Unio Agraria Cooperativa de Reus? 

Barcelona, 9 de desembre de 198 1 

Ramon Franch i Raiges 
Diputat al Parlament 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
SI kS CONEIXEDOR DE LA DECiSIÓ 

PRESA PER L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS 
DE CONSERVAR L’ESMENTAT NOM PER 
A LA VILA I QUINES SbN LES MESURES 

IMMEDIATAMENT LA CAMPANYA A 
FAVOR DE CAMnRlLS DE MAR 

I PERQIJk L’GUTONOMIA MUNICIPAL 
SIGUI RESPECTADA 

QUE PENSA PRENDRE PERQU~? PARI 

QUE FORMU1,ARA EL DIPUTAT 1. SR. RAMON FRANCH, 
DEL GRUP PARLAMENTARI DE CENTRISTES (Rcg. 3649) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Franch i Baiges, Diputat del Grup parlamentari 
de Centristes, d’acord amb el que disposa l’article i23 del 
Reglament de la. Cambra, presenta la pregunta segient ai 
Consell Executiu per tal que li sigui resposta oralment da- 
vant el Ple. 

A Cambrils fa temps que hi ha una vertadera guerra, si 
sc’ns permet l’expressib, sobre la denominació que convk 
millor a la vila: si Cambrils o Cambrils de Mar. 

Deixant de banda. el projecte de llei pertinent, les inci- 
dincies sobre aquest tema, des de la seva vessant admi- 
nistrativa i política, s’han succeit continuament. 

Aixi, el 3 1 de gener de 1980, el President de la Diputa- 
cib Provincial de Tarragona adreci una comunicacio a 
1’Aicalde de 1’Ajuntament de ((Cambrils de Mar}), 
invitant-Iu %I adoptar el pertinent acord ds canvi, yuc va 
ser reiterat per la Directora General de Politica Lin- 
giiistica de la Generalitat, en cscrit del 22 de juliol de 1980. 

Tot aixb, a mis  de la campanya portada a terme des de 
diferents Departaments de ia Generalitat, especialment ei 
de Cultura i Mitjans de Comunicacib, a traves de la Direc- 
tora General de Politica Lingüistica, Aina Moll, va deter- 
minar que  el Ple de 1’Ajuntarnent de Cambrils, en sessió 
celebrada el 7 de gener cie 198 1 ,  acordés per majoria abso- 
iutn (14 vots a favor de Cambrils, l vot a favor de 
Cambrils de Mar, 1 vot en blanc i 1 vot nul) que el nom del 
municipi havia de continuar essent el de Cambrils, sense 
cap altre afegit. Aquest acord municipal va esser comuni- 
cat a 1”. SI.. Conseller de Governació. 

Malgrat aquesta decidida voluntat municipal, Ia carn- 
panya a favor del nom de Cambrils de Mar no cessa, al 
contrari, es estimulada per la. Directora General de Po- 
lítica Lingüística, en cartes adreqades, el 16 de juny de 
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198 1, a1 Secretari de la Confraria de Pescadors i a la Co- 
rnissio Pro Cambrils de Mar, de ta qual formen part perso- 
ncs molt vincuIades, fins i tot a través de l’exercici de 

Jaume i Alfons per la Mediterrinia, a. lat resistkncia contra 
cl Conde-Duque de Olivares, el 1640, essent la pritnera 
plava d’armes que li va. plantar cara i on van perdre la vida 

cirrecs oficials, ai Govern de ka Generalitat, Aixu va moti- 
var nombroses gestions de I’Ajuntament de Cambrils i de 
diferents parlamentaris, que arribaren fins a I’extrem que 
el Director General d’AdrninistraciÓ Local confesses que 
desconeixia l’acord municipal. 

El pretes canvi de nom de Cambrils no te justificacio ni 
administrativa ni historica. De municipi de Cambrils no- 
tnks n’hi ha un, j a  que I’altre Cambrils k s  un barri del mu- 
nicipi d’Oden, al Solsonis, i aquest es el nom amb que fou 
fundat l’any 1080, per Albert Cambrils, i que ha continuat 
sempre usant-se, com e s  comprovable per la Carta Pobla 
de 1154 i molts altres documents que es troben a 1’Arxiu 
de la Corona d’AragÓ i a I’<tAArchivo Histbsico Nacional)). 
És un nom gloriós, que va unit a les sortides dels reis 

1.500 catalans, en tres dies de resistincia, així com a la 
Guerra de la Independencia i les Guerres Carlines, 

Per aixo es planteja la pregunta següent: 
És coneixedor el Consell Executiu de la decisió rnunici- 

pa! de conservar el nom de Cambrils, ja que ha estat eo- 
municada oficialment, i quines són les mesures que pensa 
prendre pcrquk pari immediatament la campanya a favor 
de Cambrils de Mar i perque l’autonomia municipal sigui 
respectada? 

Barcelona, 1 de desembre de 1 9 8 1 

Ramon Franch i Raiges 
Diputat al Parlament 

b) Referencia de les respostes 

a preguntes formulades 

- LLr 1)) egunta a 1’I-l. Sr. Conseller de Pulilica Territorial pensa fer en relaci6 amb la conducta i declaracions d d  Sr. 
i Obres Públiques sobre la situació real de la carretera Director ecneral de Cooperatives Q Noíiciero 
ariorlicriada del Doll (Reg. 3630) fuuf~rmdadir  pel Dipu- Universah del dia 2 de desembre d’enguany en relacio’ 
fat  1: Sr. Josep Borrcis, dei G. p .  de Converg&cia i Urtid, i arizh la Unió Agrdria Cooperativa de Reus (Reg. 3631) 
respustaper /’H. Sr. CunseElw de Politica Territoriai en el f ou  formulada pel Diputat I. SP. Ramon Franch, dcl E. p .  
He del dia 16 de deseutzbre de I,C8 I (DSPC, 85). de Centristes, i resposta per L’H. Sr. Conseller de Treball 
- La preguntu al Consell Executiu sobre q u i  ha fet o en el Ple del dia i6 de desembre de IF81 (DSPC, 85). 

3, PREGUNTES A RESPONDRE PER ESCRIT 

a) Preguntes que es formulen 

PRESIDkNCIA DEL PARLAMENT 

Per donar compliment a all6 que estableixen els articles 
89.2 i 127 del Reglament, s’ordena de publicar en el 
klutlletí Oficia/ del Purlament de Catalunya les preguntes 
tot seguit especificades, per a ¡es quals es demana resposta 
per escrit: 
-- Pregunta a I’H, Sr. Canscller de Politica Territorial i 
Obres Publiques sobre la situacib legal en que  es troben els 
ports de Portbou, Llangk i Amposta, formulada pel Dipu- 
tat I. Sr. Laurei Perez, del Grup Socialista (Reg. 362 1). 
-- Pregunta tl 1’I-i. Sr. Conseller de Politica ‘Territorial i 
Qbrcs Públiques sobre accions de suport empreses per la 
Conselleria en relació amb el problema que afecta 590 fa- 
milies del barri de Linda Vista, de Cornella de Llobregat, 
formulada pel Diputat I. Sr, Joan Oliart, del Grup Socia- 
lista (Reg, 3633). 

Palau del Parlament, 16 de desembre de I98 1 

I-1eribr:rt Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

PREGUNTA A L’H. SR. CONSELLER DE 

SQRRE L A  SITUACI6 LEGAL EN QUC 
ES TROBEN ELS PORTS DE PORTBOU, 

CLANCA I AMPOSTA 

POL~TICA TERRITORIAL x OBRES PUBLIQUES 

FORMULADA PEL DIPUTAT 1. SR. LAUREA PfiREZ, 
DEL GRUP SOCiALNTA (Rcg. 362 I) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Eaurea Pérez i Ciudad, Diputat del Grup Socialista, 
fent Ú s  d’allo que disposen els articles 127 i 128 del RegEa- 
nient de la Cambra, formula la següent pregunta al Conse- 
ller de Politica Territorial i Obres Públiques, per tal que si- 
gui contestada pes escrit. 

En el RutEketí OJciai del Parlament de Catalunya núm. 
48, del 26 d’octubre, es publica el Projecte de Llei de Crea- 
ció de la Comissi6 de Ports de Catalunya i hi figuren com 
a tals els de Portbou, Llanga i Arnposta. 

En el Diari UJcial de la Gcnerditat de Catalunya nhm. 
108, del 28 de gener de I98 1, on figuren els ports traspas- 
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sats, no  hi consten ni el de Portbou ni el de Llanqa, com 
tampoc no són en la llista de ports traspassats del WOE del 
12 de gener de 198 1 .  

En relació amb el port d’Amposta, si bk figura com a 
traspassat al Diari Oficial de la Genreralifat de Catalunya 
núm. 12, del 21 de gener de 1981, en el BOE del 12 de ge- 
ner d’eenguany, a l’apartat {{Puertos no sujetos a conce- 
sibm, hi consta I’esmentat port d’Amposta. 

Aquest Diputat, per tant, formula a la Conselleria de 
Política Territorial la pregunta segiient : 

En quina situacib legal es troben els ports de Portbou, 
Llanqa i Amposta? 

Palau del Parlament, 8 de desembre de 198 1 

Laurea Perez i Ciudad 

PREGUNTA A L’H. SR. CONSELLER 
DE POLiTiCA TERRITORIAL I 

SUPORT EMPRESES PER LA CONSELLERIA 
ORRES PUBLIQUES SOBRE ACCIONS DE 

EN K E L A C I ~  AMR EL PROBLEMA QUE 
AFECTA 500 FAM~LIES DEL BARRI 

CORNELLA DE LLOBREGAT 
DE LINDA VISTA, DE 

FORMULADA PEL DIPUTAT I,  SR, JOAN ULIART, 
DEL GRUP SOCIALISTA (Reg. 3633) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Oliart i Pons, Diputat del Grup Socialista, fent Ú s  
d’a316 que es disposa en els articles 127 i 128 del Regla- 
ment de la Cambra, formula la pregunta següent a 1’Hono- 
rable Sr. Conseller de Politica Territorial, per tal que sigui 
contestada per escrit. 

500 famílies del barri de Linda Vista, de Cornella de 
Llobregat, després de pagar durant 22 anys les mensuali- 
tats fixades en el contracte de compra-venda i d’haver to- 
talitzat la quantitat consignada com a preu final dei seu 
pis, es troben al cap d’aquest temps, quan es creien justa- 
ment propietaris dels seus habitacles, que l’empresa vene- 
dora (LIVISA) es nega a atorgar les corresponents escrip- 
tures pbbliques, 

LlVlSA al-legn i’existkncia d’una clausula dita d’estabi- 
lització -no esmentada en el primitiu contracte d’arres- 
en virtut de la qual les quantitats ajornades, a mes del 4% 
anual pactat, poden sofrir variacions en funcio de la c d t -  
zacio en el mercat nacional de la unitat or. 

Segons i’aplicació de la dita clausula, a cadascun dels 
veins propietaris li restarien encara per pagar quantitats 
de I’ordre de les 600.000 ptes,, k s  a dir, tres vegades la 
quantitat j a  abonada. 

Aquesta dausula, tant per la seva mateixa naturalesa 
corn per la manera subreptlcia com va ésser introdui’da en 
un segon contracte, sembla ser il4egal. Aquesta pre- 
sumpcib d’il4egalitat es recull també en l’informe emes pel 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques en 
data 7,12.8 I ,  a instancies del representant dels esmentats 
veins propietaris. 

Des del proppassat dissabte dia 5 ,  els afectats s’han tan- 
cat a 1’Ajuntament de Cornella, i aquesta acci0 l’han feta 
per protestar pel que consideren una injustícia i també, 
com a darrer recurs, per atreure I’atenció de l’opinió 
pljblica i dels diversos estaments politics i socials envcrs 
llur situacio, ja que porten més d’un any intentant &ser re- 
buts per algun organisme oficial sense haver-ho aconse- 
guit, llevat del seu propi Ajuntament. 

Cal considerar que, mks enfla del problema estricta- 
ment juridic, hi ha una greu situació social, ja que no es 
pot oblidar que els afectats sbn gent treballadora, amb tots 
els problemes d’atur i d’jnseguretat econbmica que l’ac- 
t u d  crisi industrial comporta, la qual grava sobretot les 
economies mes debils. 

Per tat aixb, i ates també l’esmentat informe dels serveis 
tecnics de la Conselleria, el Diputat sotasignat formula les 
qiiestions següents: 
- Quines accions de suport i de tutela als afectats ha 

empres aquesta Conselleria des que ha tingut noticia del 
problema? 

-- Quines mesures O accions politiques i legals es pen- 
sen adoptar per tal que aquestes 500 families catalanes se 
sentin protegides pels poders públics, i particularment per 
les nostres institucions d’autogovern? 

Palau del Parlament, 1 O de desembre de 198 1 

Joan Oliart i Pons 
Diputat 

b) Respostes a preguntes formulades 

PRESTDENCIA DEL PARLAMENT 

Per donar compliment a a110 que disposen els articles 
89.2 i 127 del Reglament, s’ucdena de publicar en el 
Butlletí oficial dei Parlament de Catalunya les respostes 
del Consell Executiu o dels senyors Consellers a les pre- 
guntes que tot seguit s’especifiquen, per a les quals es de- 
manava resposta per escrit: 

resoldre la situacib critica de 1’Adrninistracib de Justicia 
de Catalunya, formulada pel Diputat I. Sr. Xavier Gui- 
tart, del Grup Socialista (Reg. 3405: BOPC, 5 5 ,  18 133, 
Resposta de 1’K Sr. Conseller de Justícia (Reg, 3644). 
- Pregunta H 1%. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat So- 
cial sobre ia mancanqa d‘assistencin sanitiria al municipi 
de Sant Vicenq dels Horts, formulada pel Diputat I. Sr. 
Esteve Tomas, del Grup Socialista (Reg. 3406: BOPC, 
55.18 14). Resposta de 1”. Sr. Conseller (Reg. 3639). - -  

- Pregunta al Consell Executiu sobre accions per tal de - Pregunta al Consell Executiu sobre la creacio d‘escoles 

-. - -- - .__ -. - _- - - - 
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esportives, formulada pel Diputat I. Sr. Daniel Terrade- 
llas, del Grup Socialista (Reg. 3407). Resposta de 1’14. Sr. 
Conseller Adjunt a la Presidencia (Reg. 364 1). 
- Pregunta al Consell Executiu sabre l’ampliacio del 
nombre dc centres de I’INEF a Catalunya, formulada pel 
Diputat I. Sr. Daniel Tcrradellas, del Grup Socialista 
(Reg. 3408; BOPG, 5 5 ,  1814). Resposta de 1”. Sr. Con- 
seller Adjunt a la Presidencia (Reg. 3643). 
.- Pregunta al Consell Executiu sobre resultats del Pla ex- 
perimental preparat entre la Direcció General d’Esports i 
la Conselleria d’Ensenyament per al reciclatge de 120 
mestres d’EGB i sobre el compliment de la Llei referent a 
I’obligatorietat de l’ensenyament d’educacib física a les es- 
coles, formulada pel Diputat I. Sr. Daniel Terradellas, del 
Grup Socialista (Reg. 3409; BOPC, 55, 1814) Resposta 
de 1”. Sr. ConseIler Adjunt a la Pres idida  (Reg. 3642). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre la situació dc 1’1Insti- 
tut  Nacional de Batxillerat a Distancia, formulada per la 
Diputada I, Sra. Teresa Eulilia Calzada, del Grup parla- 
mentari del PSUC (Reg. 3426; ROPC, 5 5 ,  1815). Res- 
posta de 1”. Sr. Conseller d’Ensenyament (Reg. 3640). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre el Projecte de w a -  
riant per a la millora de la travessia per Sant Boi de Llo- 
bregat i la supressió de dos passos a nivell en el terme mu- 
nicipal de Santa Coloma de Cervellb, en la carretera BV- 
2002, de la de Tarragona a Barcelona a la de Barcelona a 
Santa Creu de Calafell, per Sant Boi de Llobregat, i ramal 
a Santa Coloma de Cervellb, formulada pel Diputat I. Sr. 
Alfred Albiol, dei Grup parlamentari de Convergkncia i 
Unit5 (Reg. 3486; BOPC, 56, 1842). Resposta de 1”. Sr. 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques (Reg. 
3634). 

Palau del Parlament, 16 de desembre de 198 1 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
ACCIONS PER TAL DE RESOLDRE LA 

§ITUACIb CRiTICA DE L’ADMINISTRACli) 
DE JUSTÍCXA A CATALUNYA 

FORMULADA PEL DIPUTAT I. SR. XAVIER GUJTART, 
DEL GRUP SOCIALISTA (Reg. 3405; BOPC, S5,18 13) 

RESPOSTA DE r,’i r .  SR .  CONSELLEK DE 
JUSTÍCIA (Reg. 3644) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

D’acord amb el que preveu l’article 128 dei Reglament 
de la Cambra, em plau adjuntar ia resposta per escrit a la 
pregunta feta per 1’1ihr~ Sr. Diputat del Grup Socialista, 
Sr. Xavier Guitart i Domenech, sobre la situacib de 1’Ad- 
ministració de Justícia a Catalunya. 

Barcelona, 14 de desembre de I98 1 

Ignasi de Gispert i Jordi 
Conseller de Justicia 

La pregunta que formula l’Ilmlrtstre Sr. Diputat Xavier 
Guitart i Domenech, a contestar per escrit i publicada en 
el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, nlim. 55, 
ve desdoblada en els seus tres darrers apartats, que pas- 
sem a contestar ordenadament: 

({Primer apartat: Ha fet o pensa fer el Consell Executiu 
alguna pressib prop del tiovern Central per tal de resoldre 
l’actual situacio critica de 1’AdministraciÓ de Justícia de 
Catalunya i en particular de la circumscripció de I’Au- 
dikncia Provincial de Girona?)) 

D’entrada, i tot rellegint el preambul en qui: es fona- 
menta la pregunta, hem de reconiixer honradament que 
1 U l r n ~  Sr. Diputat que fa la pregunta té rab en tot; es 
queda curt. 

Pero no és tan sols la Provincia de Girona la que es 
troba afectada per les denúncies que fa; és tota 1’Adrni- 
nistració de Justicia a Catalunya, la que hi esta involu- 
crada, com a reflex del greu desballestament que presenta 
tot el Pais, tot 1’Estat espanyol, que ha tingut des de 
sempre --salvant el curt periode de la primera Generali- 
tat- radicalment centralitzada 1’AdministraciÓ de bus- 
tícia. 

Centralització que continuara emmarcada en e1 Titol 
VI de la Constitucib: <(<Del Poder Judicial))-, per la qual, 
causa, com ja reconeix Ileialment 1’1ih. Sr. Diputat que 
pregunta, ks cosa clara que la Generalitat no te gairehe 
cornpetkncies en aquest ram; sense que aixo vulgui dir, ni 
remotament, que no hi hagi res a fer, sinó que, ben al 
contrari, en la linia de les pressions i actuacions de tota 
mena, i de manera especial en la linia imaginativa i estu- 
diosa¶ pot ésser ben positiu el que es pot aconseguir. 

Pero la crua realitat d’avui és la d’un desballestament en 
quasi totes les arees de la Justícia, que, amb paraules grafi- 
yues, no fa gaires dies, el mateix President del Consell Ge- 
neral de I’Advocacia qualificativa com <cel desastre actual 
del funcionamiento de la Administración de Justicia)). 

Crua realitat que, en diverses i variades intervencions i 
declaracions públiques, ha anat exposant el mateix Presi- 
dent del Consell General del Poder Judicial, Sr. Sáinz de 
Robles, el qual ha dit, ras i curt, que calen cinquanta mi- 
lions de pessetes per a poder posar la Justicia al dia; és a 
dir, per a sortir d’una imatge del segle passat i oferir al PO- 
ble una veritable Administració de Justícia, alineada amb 
eis paisos europeus. 

Si, d’altra banda, entrelluquem uns instants el drama de 
la justícia penal, no cal més que recordar f’informe em& 
per la Fiscalia de 1’Audiencia de Barcelona, com a conse- 
qiiencia de les actuacions realitzades per 1’114m* Sr. Ji- 
ménez Villarejo, Fiscal, nomer!at especialment per a agilit- 
zar la tramitacib de les causes a fi i efecte d’alleugerir de 
preventius les nostres presons. Ho resumeix tot amb les 
paraules lapidaries següents: H La Justicia penal se enca- 
mina en Barcelona a una situación de colapso dcjhitivm. 

Rera aquestes pinzellades, cal ja entrar en ia resposta 
concreta a les preguntes que se’ns fan. 

Vegeu-la aci: 
El Consell de la Generalitat, i en el seu nom i represen- 

taci6 el Departament de Justicia, ha fet tot el que es podia 
fer en totes les irees de poder jurisdiccional: des de la rela- 
ció constant i peribdica amb el President de l’Audiencia, 
passant pels vocals catalans del Consell Superior del FO- 
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der Judicial, especialment coneixedor de la problern &ica 
que ens afligeix per haver-la viscut i patit, fins a arribar a 
les mes altes instancies- el Ministre dehsticia en un prin- 
cipi- i des de la creació del Consell General, visites perso- 
nals i entrevistes diverses amb el seu President. La darrera 
es produí fa uns dies, de la qual j a  es féu resso la nostra 
premsa. 

Quant al particular de Girona, al qual es refereix l’fl.lm, 
Sr. Diputat que formula la pregunta, haig de dir-li que al 
cap de poc de prendre possessib de la Conselleria --maig 
del 1980- vireig entrar en relació amb el Coldegi d’Advo- 
cats de Girona per parlar de tota Ea problematica judicial 
de la provincia, ja ben greu llavors. I en carta meva, del 14 
d’agost del 80, comunicava al Dega, Sr. Pon$ Feliu, les 
gestions fetes prop de la Direccio General de Justicia 
-prop del bon amic el Magistrat Sr. Miquel Pastor, que 
llavors exercia el carrec de Director General- i les bones 
impressions rebudes de cara a I’endegament de la Justicia 
en la mesura possible. Pero passat I’eestiu, que es quan ha- 
viem de comenqar a treballar, sorgi la crisi ministerial i la 
substitucib d’Ifiigo Cavero per Fernandez UrdÓiíez i el 
consegüent cessament del Director General, substituit pel 
SI-. Moscoso, i calgub tornar a reprendre i comenqar unes 
noves gestions prop de la persona nova a Ia qual calia po- 
sar en antecedents i conscienciar de cara a la cada dia. mes 
greu i preocupant situació de 1’Administracib de Justícia a 
Catalunya. 

Una nova i ulterior crisi porta el Ministeri el Sr. Pi0 Ca- 
banillas; per& a partir d’aqucst nou canvi, és el Consell 
General del Poder Judicial qui va adquirint mes protago- 
nisme i amb qui a la vegada es mante una constant relació 
en tots els problemes que ens envolten. 

2.“ Pregunta: 
((Quines previsions es fan de cara a solucionar e1 pro- 

blema esmentat?)) 
Per tractar de resoldre aquest problema, la gravetat i 

l’envergadura del qual es ja del domini públic, ha calgut re- 
flexionar els seus dos aspectes fonamentals, bisics. D’una 
banda, ens trobem amb la manca, j a  rnk que preocupant, 
de personal, des de jutges i magistrats i secretaris fins a 
tota la gamma del personal auxiliar. De I’altra, amb el fet 
punyent que el funcionariat judicial, no sols no te ilhsió de 
venir a Catalunya, sinó que, quan ve destinat, moltes ve- 
gades la primera decisió que pren és la de demanar el 
trasllat. 

Hi juguen diversos factors. La vida cara, no compen- 
sada pels diversos increments de sou i per ‘ics gratifica- 
cions reglarnentiries. L’acumulacib de trcball endarrerit, 
que cal despatxar conjuntament amb la feina diirin i tot el 
nou que es va presentant dia rera dia, i, com diu I’adagi, la 
gent ((fuig de fam i feina)), i d’altres de menys envergadura. 

Davant de tot aquest panorama desolador, les noves 
idees avancen per dos camins. 

L’un d’ells és pensar seriosament en uila lenta mecanit- 
zació dels Jutjats, comeqant, com ja s’ha cornenqat, per 
estabIir el que podríem dir-ne una planta-pilot i oferir l’ex- 
perikncia al Consell General del Poder Judicial. 

Dita planta, a hores d’ara, ja funciona en el Jutjat de 
Primera Instancia nÚm 4 de Barcelona; planta establerta 

per acord amb la Magistratura i els Colkgis d’Advocats i 
Procuradors de Barcelona. 

Es tracta de mecanitzar tots els processos de textos de 
tramit i semblants, informatitzant-los, per mitja de la 
instalkicio d’un ordinador. SÚn les noves tecniques d’avui, 
les que s’imposen, i els resultats fins a la data son altament 
satisfactoris. 

Naturalment, e1 cost 6s elevat. En aquest moment, 
aproximadament, s’apropa ja als cinc milions de pessetes, 
que es fan efectives amb I’ajuda de tots. La meitat, espe- 
rem poder aportar-la la Generalitat de Catalunya, d’acord 
amb la. previsió pressupostaria. 

6s  intcnciÓ d’aquest Departament de Justicia, tan aviat 
com es disposi d’un personal preparat, de constituir una 
mena d’unitat mbbii, d’acord sempre amb la Magistra- 
tura, pel fet d’esser destacada a aquclls .Jut.jats, on I’embo- 
tcllament d’afers existent clami per una ripida posada ai 
dia; dotant-10s provisionalrne~it del personal adequat i 
d’un jutge especial per a dirigir l’opcració al Jutjat afeixu- 
gat per eiidarrerimcnts de tota mena. 

L’altre carni a seguir es anar decididament a cercar la 
manera. de nomenar jutges i secretaris quan sentcncien, 
com estant setenciant avui, les solucions reglamentades en 
la llei, i, en aquesta emergencia, cal pensar, com ha sugge- 
rit oficialment el Col4egi d’Advocats de Girona, en la mo- 
dificacilj dels Reglaments organics i donar entrada, per a 
cobrir places provisionals o interines de jutges i secretaris, 
als advocats o llicenciats en Dret que s’ofereixin per a tal 
labor, a base naturalment d’exigir-los una obligada. dedi- 
cacio plena i oferir-los uns emoluments equivalents als del 
jutge Q secretari d’entrada de la carrera judicial. 

Un altre fonament de tat aixb que s’exposa, per basar 
les noves disposicions legals que es propugnen, es trobaria 
en l’article 77.1 de la vella Llei Organica del Poder Judi- 
cial, on  cs diu que en casos en qui, per circumstancies ac- 
cidentals, no bastessin per a formar Sales de Justícia els 
magistrats i els jutges de planta, fins al punt de demorar-se 
o paralitzar-se I’ Administracid, de Justicia, poder ésser cri- 
dats, sota el tkol de Magistrats Suplents, llicenciats en 
Dret aliens a la planta o I’escalafÓ judicial. 

La proposta ha estat ja feta i elevada, i acollida pel Pre- 
sident de I’Audikncia ai Consell del Poder Judicial. 

3.” Pregunta: 
{{Segons I’article 18- 1 de I’Estatut, correspon a la Gene- 

ralitat ia fixació de la demarcació judicial inferior a la pro- 
vincia. Ha fet el Consell Executiu algun estudi o previsió 
cn tal sentit? E11 quin estat es troba aquest estudi o quin es 
el seu contingut?)) 

Est i  pendent de finalitzar-se -de la darrera lectura, per 
afinar dades- l’eestudi de totes les demarcacions judicials 
de Catalunya, és a dir, dels Partits Judicials, on s’han esta- 
blcrt la quantitat d’afers de tota mena, civils, criminals i 
dels altres actes jurisdiccionals pel procediment escrit, que 
comporten un moviment burocratic; així com les seves al- 
teracions o variacions al llarg dels darrers trenta anys, aixi 
carn es van establint les distancies quilornetriques i les vies 
de comunicació que avui hi ha entre les capgaleres dels 
Partits i els nuclis mes densos de poblacio, dins la demar- 
cació propia, a fi i efecte de poder comptar amb elements 

I-- 
- 
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de judici que permetin establir les demarcacions judicials 
que millor s’adaptin a la mes correcta administracio de 
.I u s t i ci a. 

A l’entorn de la pregunta formulada, hem de tenir ben 
present que els Partits Judicials son un dels elements que 
histbricament han influiIt en la determinacio de les demar- 
cacions administratives; per quina raó no pot separar-se 
aquesta qiiestib, en el moment actual de la divisió territo- 
rial de Catalunya. 

II que fins al moment present, quan s’ha tractat de crear 
noves demarcacions judicials -en són exemple les dels en- 
torns de Barcelona, com Santa Coloma, 13adalona, Sant 
Adrii de Besos i Sant Boi de Llobregat-, el Ministeri de 
Justicia ha tingut en compte i ha complert fidelment les 
previsions estatutiries de I’article 18. 

Finalment, i per acabar, hem d’agrair i enaltir la preocu- 
paci6 parlamentaria entorn del que avui podem qualificar 
de paorbs problema de l’Administraci6 de !a Justicia. 

Bé bs cert que són ben escasses les competencies, fun- 
cions i atribucions que se’ns atorguen en la matkria, i cap 
pel que fa al pagament dels serveis judicials; perb davant 
del greu, molt greu problema, amb el que hem d’enfrontar- 
nus, potser ja ha arribat i’hora de plantejar-lo, estudiant i 
oferint una coi4aboracib economica temporal, a qui escai- 
gui; per sortir del mal pas en que ens trobem i per fer mks 
atractiva, mks suportable, la dura labor que avui plana so- 
bre gaircbe tots els Jutjats i les Audiencies de la nostra 
terra. 

Barcelona, 14 de desembre de 198 1 

Ignasi de Gispert i J d B  

PREGUNTA A L’H, SR. CONSELLER DE SANITAT 
i SEGURETAT SOCIAL SORRE LA 

AL MUNICIPI DE SANT VICENC 
DELS HORTS 

MANCANCA D ~ A S S Z S T ~ C I A  SANITAMA 

que fa al nombre d’usuaris de la Seguretat Social hi ha un 
total de 6,823 titulars de cartilla (dades de 1’ 1 d’octubre de 
I98 1). 

L’assistkncia primaria de la Seguretat Social en aquest 
municipi, la presten set metges de capgalera, dos pediatres 
i tres ATS, i una plantilla d’urgincies de tres metges, tres 
ATS i tres zeladors. 

L’assistencia d’eespecialitats es fa a !’Ambulatori dos6 
Maluquer}), al carrer Mamo de la ciutat de Barcelona, do- 
nat que, segons la legislacib actualment vigent, el nombre 
d’assegurats necessari per a la creació de places d’especia- 
listes de la Seguretat Social és a partir d’uns 12.000 titu- 
lars de cartilla (12.690 per a especialistes del 1 .r grup i 
1 1 S 20 per a Tocologia). 

Les transferkncies en matkria de Sanitat i Seguretat So- 
cia1 per 1’AdrninistraciÓ central a la Generalitat no perme- 
ten modificacions que entrin en contradicció amb la legis- 
laci6 general de la Seguretat Social; per tant, qualsevulla 
modificacib s’ha de fer tenint en compte aquesta legisla- 
ci6. 

Pel que fa a les millores assistencials previstes, el dia I6  
de juny de 1981 els responsables dels Serveis d’Assis- 
tenciíi Extrahospitalaria i d’Arquitectura de la Direcció 
General d’Assistencia Sanitaria, del Departament de Sa- 
nitat i Seguretat Social, acompanyats de 1’AEcaldc i Regi- 
dors del municipi, feren una visita als equipaments sanita- 
ris de la localitat, en el curs de Ia qual es constataren les de- 
ficients condicions d’aquests i s’exposi als membres del 
consistori la necessitat dc concretar l’ofcriment, per 1’A- 
juntament, d’un solar urbanitzat i legalitzat com a propie- 
tat seva, destinat a la construcei6 de nous equipaments. 

Com a rcsuital. de la visita el Departament va resoldre 
d’incloure aquesta localitat dins un programa de prioritats 
d’eyuipxrnents, i hi projecta la construccjb d’un Centre 
d’Assistkncia Primaria amb Servei d’Urgencia; obra que 
podri &ser endegada tan bon punt es concreti la disponi- 
bilitat del solar. 

FORMULADA PEL DIPUTAT i. SR. ESTEVE TOMAS, 
DEL GRUP SOCIALISTA (ROPC, 5 5 ,  I8 14; Rcg. 3406) 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
LA CREACId, D’ESCOLES ESPORTIVES 

RESPOSTA DE L’H. SR. CONSELLER (Reg. 3639) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

D’acord amb all0 que estableixen els articles 127 i 128 
dcl Reglament del Parlament de Catalunya, us trameto 
rcsposta adjunta per escrit a la pregunta formulada pel Di- 
putat Esteve Tornis i Torrents, del Grup Socialista, re- 
gistre d’entrada núm. 3406-b, sobre la mancanca d’assis- 
tíincia sanitiria al municipi de Sant Viceng dels Horts. 

Barcelona, 10 de desembre de 198 I 

Josep Laporte i Salas 
Conseller de Sanitat i Seguretat Social 

El municipi de Sant Vicenq dels Horts tk ,  segons dades 
del cens de 1979, una poblacib de 20.266 habitants, i pel 

FORMULADA PEL DIPUTAT 1. SR. DANlEL 
TERRADELIAS DEL GRUP SOCIALISTA 

(Reg. 3407; HOPC, 55,  I 8 I 4) 

RESI’OSTA DE L’H. SR. CONSELLEN ADJUNT A 
LA PRESIDkNCIA (Reg. 364 1) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

El Conseller quc subscriu, en resposta a la pregunta for- 
mulada per I’Illustre senyor Daniel Terradellas i Redon, 
del Grup Socialista, publicada en ei ButlZeli Oficial del 
Parlarnent de Catalunya del 26 de novembre de 198 1, 
Reg. nurn. 3407 b, tk l’honor de manifestar: 
- Que en aquest moment estan subvencionats un total 

de 25 5 rnbduls d’cscdes pre-esportives, polisportives i es- 
portives. 
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-Que per a l’exercici proxim s’han pressupostat 
54.000.000 de pessetes i la subvenció prevista per modul 
sera de 60.000 pessetes, la qual cosa, si es aprovada, ens 
permetra de crear 900 mhduls d’Escoles de Pcamocib que, 
segons ia demanda, s’aniran concedint d’acord amb les 
normes generals d’Escoles de Promoció esportives. 
- La concessi6 de les escoles esportives es fa d’acord 

amb les normes generals de les Escoles de Promocib, que 
s’adj u n ten , 
- La gestib de les Escoles corre a chrrec de l’entitat or- 

ganitzadora, i el Servei de Promoeib i Lleure de la Direc- 
ció General de 1’Esport es el responsable del seguiment i 
del control del programa subvencionat. 

Barcelona, I 1 de desembre de lt 98 1 

Miquel Coll i Alentorn 

NORMES GENERALS SOBRE ESCOLES 
DE PROMOC16 

Davant la necessitat basica de fer arribar l’esport al 
rnixirn nombre possible de nens en edat escolar, la Direc- 
cib General de ]’Esport dbna aquestes normes per a I’orga- 
nització d’Escoles de Promoció Esportiva. 

1. T[PUS D’ESCOLES DE PR OMQCId 
1 . 1 .  Escales de Promoció Pre-esportiva, 8 i 9 anys. 
1.2. Escoles de Promocib Polispartiva, 1 O i 1 1 anys, 
1.3, Escoles de Promoció Esportiva, 12 i 13 anys, 

2. FINAL I TA TS 
2. I .  Escoles de Prorplocid Preesportiva. 

Introduir i facilitar als escolars de 8 i 9 anys la relació 
amb el mon de I’Esport, mit&janCant la practica de jocs, 
exercicis corporals i activitats pre-esportives. 
2.2, Escdes de proimcid Polisportiva. 

i i anys, rnitjanqant la practica de diversos esports. 
2.3. I3scoles de Pruinocio’ E.qpor-tiva. 

I3  anys, mitjaqant la prictica d’un esport determinat, 

Contribuir a la formacib esportiva dels escolars de 10 i 

Contribuir a la formacib esportiva dels escolars de I2 i 

3. IiSPORTS 
3.1. Escules de Prurnocio’ Polisporliva. 

Les Escoles de Promoció Polisportiva promouran 3 Q 

mks esports, un d’ells individual. Els escolars hauran de 
participar en un rninim de 3 esports. 
3.2. Escoles de Prourmi6 Esportiva, 

Les Escoles de Promoció Esportiva promouran un 
minim de 2 esports, un d’slls individual, i els escolars n’es- 
colliran un. 

4. DURADA DELS CURSOS 

tubre fins al mes de maig. 
Les Escoles de Promoció funcionaran des del mes d’oc- 

5 .  HORARI 

fclassc, amb unes 3 hores setmanals. 
Els cursos tindran una durada minima de 90 hores de 

6. PROGRAMA D’ACTIVITATS 
Els programes d’activitats seran confeccionats per Ies 

entitats promotores amb el vist-i-plau de la Direcció Ge- 
neral de l’Espart, 

7 .  NOMBRE D ’AL UMNh’S 
El nombre d’alumnes per a cada tipus d’escoia sera 

entre els 20 i els 30, i cada entitat establira les unitats que 
consideri oportunes, d’acord amb les seves necessitats. 

8. PROFESSORAT 
El professorat que imparteixi tes classes haura d’ésser 

titulat; en el cas que aquesta circumstancia no fos possible 
es podri substituir per habilitats. 

9. ENTXTATS QUE PODENPROMOURE 
ESCOLES DE PROMQCId 

Qualsevol entitat reconeguda jurídicament (Ajunta- 
ments, Consells locals de l’Esport, Consells Comarcals de 
I’Esport, Col-legis, Clubs, Associacions, Patronats, etc..,). 

I O. SOLLICITUD D’ESCOLES DE PROMUCId 
Les escoles de promoció se soi.iicitaran amb un mínim 

de 30 dies d’antelacio a la Direcció General de I’Esport, i 
remetran la documcntacib següent: 
10.1. SOL LIC ITUD (annex 1) 
10.2. PROGRAMA D’ACTIVITATS (annex 2) 
10.3. PRESSUPOST DETALLAT (annex 3) 

I I .  CONC ES SI^ D’ESCULES DE mon.rocrc5 
Una vegada estudiada tota la documcntacib referida al 

punt anterior, per la Comissió Tkcnica corresponent, es 
cornunicari en el termini de 15 dies i’aaprovació o denega- 
cih de I’Escola, 

12. AFILIA  CIO A L A  MC’TUALITA TGENERAE 
ESPORTIVA 

Els alumnes de les Escoles dt. Promoció hauran d’esser 
inscrits, per l’entitat promotora, a la Mutualitat General 
Esport iva. 

I 3. QUOTES D’INSCR I PCI 6 
L’Entitat Promotora p o d r ~  cstnblir ~ i n a  quota 

d’inscripcib, d’acord amb el cost general dt. \‘activitat. 

14. AJUTS 
Les entitats que promoguin aquest tipus d‘sscoles i s‘a- 

cullin a aquestes normes generals podrim sol.licitnr ajuts a 
la Direccio General de I’Esport, d‘acord amb les riorrnes 
administratives establertes. 

(Per a I’any 198 1 ,  la subvencib de la Direcoib General 
de I’Esport se& de 50.000 pessetes per unitat i tipus 
d’escola). 
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ANNEX 1 

En ................................. amb B.N.I. ........................... 
(nom entitat promotora) (nom i cognoms) ., ......................... en representaciode ........................ 

(carrec) (localitat) .................................... de .................................... 

SOL LiC 1TA l’aprovacib per a la realització d’una Es- 
cola de Promocib ..... (tipus d’escoh) .................... de la qual 
adjunta el Programa d’activitats i el Pressupost detallat. 

Que visqueu molts anys. 
.............................. ........,......, ....... de ............... de i98 ....... 

(Signatura i segell cle I’entitat) 

b) DESPESES 

- Tkcnics ................................................... ptes. 
- Material esportiu ...................................... ptes. 
- Altres despeses ......................................... ptes. 

TQTALdespeses ...................................... 
NOTA: Utilitzcti un pressupost per a cada tipus de Promoció. 

PREGUNTA A L  CONSELL EXECUTIU SOBRE 
L’AMPLlACI6 DEL NOMBRE DE 

CENTRES DE L’INEF A CATALUNYA 

FORMULADA PEL DIPUTAT E. SR. DANIEL 
TERRhDEL,CAS, DEL GRUP SOCiALISTA 

(BOPC, 55,1814;Reg. 3408) 

RESPOSTA DE L’H. SR. CONSELLER ADJUNT 
A LA PRESIBfiNCIA (Rcg. 3643) 

NOTA: Utilitzeu L I I ~  sol-licitud per a carta tipus d’escola. 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

A E X 2  

Model Programa: d”A ctivitats 

El programa d’activitats ha de comprendre els punts 

a) Instalalacions. 
b) Material. 
c) Característiques cic l’alurnnat. 
d) Alumnes per classe. 
e)  Professorat. 
f) Objectius. 

g) Continguts (esports a realitzar). 
11) Activitats (entrenament, partit, pelkula, etc.), 
i) Horari (dia, hora, contingut i activitat). 

següents: 

NOTA: Utilitzcu un programa per a cada tipus d’Escola de 
Promoc¡&. 

ANNEX 3 

El pressupost detallat de les despeses de 1’Escola de 
Promocib ha de comprendre eis conceptes següents: 
a) INGRESSOS 
- Aportacio participants: 

- AportaciC, Entitat promotora ........................... ptes. 
- Altres Aportacions. ....................................... ptes. 

... ( 1 I ..... nens a .... (2) .... pessetes cadascun .......... ptes. 

( I )  nombre de nens. 
(2) aportacib en pessetes de cada nen. 

TOThLingressos ..................................... 

El Conseller que subscriu, en resposta a la pregunta fur- 
rnulada per T’ILlustre senyor Daniel Terradeflas i Redon, 
del Grup Socialista, publicada en el Butlletí Oficiul dei 
Parhnnent de Catulunja del 26 de novembre de 198 1, 
Reg. num. 3408 b, t i  I’honor de manifestar: 
- Que el Consell Executiu pcnsa ampliar el nombre de 

centres de UNEF a Catalunya. 
- Que els criteris pels quals es pensa d’ampliar el 

nombre de centres d’lNEF a Catalunya són, en primer 
terme, eis de palmliar I’actual dkficit de personal qualificat 
per a impartir I’Educacib Fisica i alhora aproximar les 
oportunitats d’accedir a la dochcia de I’Educacib Fisica 
als estudiants dels diferents territoris de Catalunya. 

Quant al nombre d’alumnes de cada centre a crear i a la 
seva ubicaci6 geogrifica sera determinat en el seu mo- 
ment d’acord amb els estudis que s’estan portant a terme. 

Barcelona, 1 1 de desembre de 198 1 

Miquel Coll i Alentorn 
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PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU SORRE 
RESULTATS DEL PLA EXPERiMENTAL 

PREPARAT ENTRE LA DIRECCI6 GENERAL 
D’ESPORTS I LA CONSELLERIA 

D’ENSENYAMENT PER AL RECICLATGE 
DE 120 MESTRES D’EGR I SORRE 

EC CQMPLIMENT DE LA LLEI REFERENT 
A L’OREIGATOtZIETAT D’ENSENYAMENT 
. D’EDLJCACi6 F h C A  A LES ESCOLES 

FORMULADA PEL DIPUTAT T. SR. DANIEL 
TERRADELLAS, DEL GRUP SOCIALISTA 

(BOPC, 55,1814; Reg. 3409) 

RESPOSTA DE L’H. SR. CONSELLER ADJUNT 
A L A  PKESIDfiNCIA (Reg. 3642) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

El Conseller que subscriu, en resposta a la pregunta for- 
mulada per I’Ihstre S ~ I I Y Q ~  Daniel Terradellas i Kedon, 
del Grup Socialista, publicada en el Butlletí Qficial del 
Farlainent de Catalunya del 26 de novembre de 198 1 ,  
Reg. num. 3409 h, te l’honor de manifestar: 
- Que, en relaciú amb el curs d’EducaciÓ Fisica impar- 

tit el passat mes de juliol dintre el Pla Experimental prepa- 
rat entre cl Departament d’Ensenyarnent i la Dircccio Ge- 
neral de 1’Bsport per a1 reciclatge de mestres d’EGB per tal 
que puguin impartir 1’Educacio Física a la segona etapa 
d’EGB, com a resultats concrets, podem esmentar la for- 
mació durant aquest curs de vuitanta professors de se- 
gona etapa d’EGR. 

El Pla Experimental es troba en Ia primera fase de reco- 
llida de dades en el sentit de la identificacib de I’cscoln i 
deIs mestres formats per a la seva gcstio en el camp de VE- 
ducacib Fisica en aquest centre, i del coneixement de les 
sevcs necessitats per a impartir 1’Educacib F isica. 
- Que en aquest moment, pel Decret de transferencies, 

se’ns han transferit escoles i professors i que, en l’actual 
funcionament dels centres, eis centres, els professors del 
primer cicle sbn els encarregats de fer totes les assignatu- 
res dels cursos. En la segona etapa hi ha d’haver especia- 
listes i tutors. 

Es contempla la possibilitat de fer cursets de 
perfeccionament. 

tjn aquests moments disposcm d’uns 30 professors es- 
pecialitzats en Educacio Fisica. 

És voluntat del Departament, a mesura que les disponi- 
bilitats pressupostaries ho permetin, d’anar dotant els 
Centres de professors d’Educacib Fisica, d’Educacio Es- 
pecial i de MGsica (aquests especialment en la 2.“ etapa) 
perque entenem que són arees que han de tenir la mateixa 
importhncia que les altres, 

Barcelona, 1 1 de desembre de 198 1 

Miquel Coll i Alentorn 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
LA SITUACTÓ DE L’INSTITUT NACIONAL 

DE BATXILLERAT A DISTANCIA 

FORMULADA PER L A  DIPUTADA I .  5RA.TERESA 
EULALIA CALZADA, DEL G R U P  PARLAMENTARI 

DEL PSUC (Reg. 3426; BOPC, 55,18 IS> 

RESPOSTA DE L’H. SR. CONSELLER 
D’ENSENYAMENT (Reg. 3640) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Resposta de 1’Hble. Sr. Joan Guitart i Ageli, ConseIIer 
d’Enseny ament de la Generalitat, a la pregunta formulada 
per la Diputada Sra. Teresa Eulilia Calzada, del Grup 
parlamentari del PSUC. 

BarceIona, 1 1 de desembre de 198 1 

Joan Guitart 

L’Institut Nacional de Batxillerat a Distancia (INBAD) 
no fou inclbs en la IEista de centres transferits a causa de 
les notícies confuses i decebedores sobre Ia situació en que 
es trobava i de Paapressat calendari de les negociacions en 
aquest punt que ens impossibilitava d’assumir aquesta 
mena d’ensenyament sense posseir ni el coneixement pre- 
cis de la realitat, ni I’estructura organitzativa i professio- 
nal adients ni els mecanismes d’autocorrecció que garan- 
tissin la seva seriositat, Es creguk convenient, per tant, 
posposar la transferkncin fins a haver adquirit aquests co- 
neixements. En aquests moments, pero, s’ha demanat ja a 
Ia Comissi6 Mixta de transferimcies que indogui la 
trnnsferkncia immediata de I’INBAD en el proper ordre 
del dia. 

Cal aciarir, d’altra banda, que els alumnes de YINRAD 
n Catalunya realitzen llurs estudis d’acord amb la norma- 
tiva establerta i que hi k s  garantida la implantació del co- 
neixement de la llengua catalana perque des del moment 
que aquest fou obligatori als centres de batxillerat de Ca- 
talunya va esser incios en el pla d’estudis. Precisament 
entre eis professors en comissió de serveis a l’extensib de 
Barcelona hi ha el senyer Parcerisas, catedratic de llengua 
i literatura catalanes, conegut critic i poeta, que te cura 
d’aquest a matkria, 

Pel que fa als professors de l’esmentada extensió, vint-i- 
dos ho shn en situació de comissió de serveis conferida per 
la Direcció General pertinent. L’expiicacib rau en el fet 
que ies vint-i-dues dotacions economiques foren transferi- 
des dins del contingent de professorat de Catalunya com a 
components de I’INBAD, i, si no s’hnguessin renovat, 
s’haurien restat del total. 

En relació amb el nus de la qüestió: ei sistema organit- 
zatiu i centralitzat de I’INBAD no ha pogut corregir el fet 
que, nialgrat els principis que inforniaren la seva creacio i 
que s’cnumeren a I R  pregunta (tcraoiis de treball, malaltia, 
impediments fisics, etc.)}), la realitat fbra molt diferent: 

Pr imr , -  Una part important dei nombre d’aiumnes ma- 
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triculats en aquest tipus d’ensenyament 6s en edat escolar i 
s6n alumnes d’acadkmies no habilitades per a l’ense- 
nyanqa del batxillerat. Per exemple, 1’IR Eugeni d’Ors dc 
Vilafranca del Pcnedes, centre colkborador de I’INRAD, 
t& 438 alumnes matriculats en aquesta modalitat, la proce- 
dkncia detallada dels quals ks:  

25 alumnes de Piera 
195 alumnes de I’Hospitalet de Llobregat 
32 alumnes de Sant Feliu de Llobregat 

172 alumnes de Barcelona 
5 alumnes de Vilafranca del Pcnedis 
1 alumne de Gelida 
2 alumnes de Sant Sadurni d’Anoia 
i alumne de Vilanova i la Gcltrli 
i alumne de Sitges 
1 alumne d’Olesa de Montserrat 
1 alumne de Sant Pere Molanta 
I alumne de Sant Pere de Ribes 
1 alumne d’Avinyonct del Penedks 

Se suposa, per tant, que els 172 alumnes de Barcelona, 
els i 95 de I’Hospitalet, etc., aniran cada setmana a 1’IB de 
Vilafranca R hores desacostumades a rebre-hi classe. 
Creiem que tot comentari és superflu, i nom& volem fer 
notar quc de les 438 matricules Únicament 14 pertanyen a 
la comarca. 

Un altre exemple: a 1’IB Mirius Torres de Lleida hi ha 
matriculats 34 alumnes d’Osea i 1 de Saragossa. La dis- 
tancia en quilhetres ks considerable i ens estalvia el co- 
mcntari adient. Per fi? a 1’lS dc Montcada i Reixac 57  dels 
146 alumnes viuen a Barcelona i 8 a Castelldefels. Ps obvi 
que aquests alumnes paguen llurs mensualitats a les aca- 
demies i que no es tracta, per tant, com hauria de ser, 
d’una relació directa alumneJTNBAD, sinó d’una relació 
no reglada a traves d’una academia amb finalitats lucrati- 
ves, í aquesta és una situació que no es pot continuar tole- 
rant. A vegades els alumnes són avaluats trimestralment 
per ]’Institut o, com passa a I’extensió de la ciutat de Bar- 
celona, només ho sbn a. final de curs. Aquests alumnes 
gaudeixen, doncs, d’un tractament especial que no rebrien 
si cs presentessin com a alumnes de rkgim lliure, tipus de 
matrícula corresponent a la seva condició. 

Segon.- Hi ha encara una altra mena d’alurnnat, la dels 
alumnes que han suspks assignatures de tercer i COU al 
mateix Institut collaborador com a alumnes oficials. Així, 
a 1’IR Marti Franquis de Tarragona 59 dels 204 alumnes 
de I’JN’RAD seguien el curs passat estudis oficials al ma- 
teix ccntrc, 

Tcrccr.- Hi ha també alumnes matriculats a 1’INRAD 
amb tota correcció, els quals per a la continuitat deis cstu- 
dis necessiten aquest tipus d’ensenyarnent. 

Doncs bé, aqucsta es la situacib en quk es troba 1’IN- 
RAD R Catalunya, un batxillerat a distancia mal emprat, 
amb professors als centres col.laboradors que fan classes 
cn hores sobrants de llur dedicacii, lectiva i sense formacio 
especialitxada, malgrat la complexitat d’aquesta tasca. 

fis per tot aixo que el Departament ha establert el 
compromis d’acceptar la transferkncia de I’IINBAD el 
curs proper amb la decisi6 de convertir-lo en un tipus d’en- 
senyament a. distancia, limitat, especialitzat i, a la vegada, 

al més individualitzat possible i de cap manera succedani 
poc clar de l’ensenyament lliure. 

I a la vegada ha pres el cornpromis d’cescolaritzar de fa 
millor manera possible els alumnes ja matriculats als 
centres coldaboradors per mitja dels mateixos professors i 
d’un grup de treball coordinat pel Departament d’EEnse- 
nyament, els quals analitzaran procedencies, resultats, 
avaluacions, etc., per establir criteris que ens permetin d’o- 
ferir en ei futur un servei d’ensenyarnent seribs i genuf. 

PREGUNTA AI, CONSELL EXECUTIU SOBRE 
EL PROJECTE DE ((VARIANT PER A 

LA MELLORA DE EA TRAVESSIA 
PER SANT RO1 DE LLOBREGAT 

A NIVELL EN EL TERME MUNlCIPAL 
I LA S U P R E S S I ~  DE DOS PASSOS 

DE STA, COLOMA DE CERVELL&, 
EN LA CARRETERA BV-2002, DE L A  QE 
TARRAGONA A BARCELONA A LA DE 

BARCELONA A STA. CREU DE CALAFELL, 
PER SANT BOI DE LLOBREGAT, 

I RAMAL A STA. COLOMA DE  CERVELL^ 

FORMULADA PEL DIPUTAT I.  SR. ALFRED ALHYOL, 
DEL GRUP PARLAMENTART DE CONVERGBNCZA 

1 UNEd (Reg. 3486; BOPC, 56,1842) 

RESPOSTA DE L’H. SR. CONSELLER DE 
POLiTICA TEKRITOIIIAL i ORRES PoBLIQUI!S (Reg. 3634) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

L’obra de rcferhncia es certament molt interessant tai 
corn s’exposa detalladament en I’exposicib de la pregunta 
que ens ocupa, i certament aquesta Conselleria ha deixat 
constancia d’aquest interks en totes les ocasions en qui: 
s’ha plantejat aquest tema. Ara bé, la carretera. en qiiestio 
pertany a la xarxa viaria de la Diputacio de Barcelona i, 
per tant, mentre no es produeixi el traspas a la Generalitat 
d’aquesta xarxa, aquest Departament no pot actuar en 
una carretera que no li pertany. Bs més, entenem que 
aquell traspas s’ha de fer, en tot cas, cl’una forma total i no 
ha de comprendre Únicament certes carretercs quc inte- 
ressi unilateralment transferir o bé per les dificultats que 
comporten o per les inversions extraordiniries que reque- 
reixen; a mks, aquell traspas s’hauri d’efectuar a traves de 
la Comissi0 Mixta Generalitat-Diputaciú i haura d’anar 
acompanyat de la transferkncia dels credits pertinents. 
Mentre aquests traspassos no es produeixin, la Direccib 
General de Carreteres de la Generalitat tan sols pot fer in- 
versions en les carrcteres de la mateixa xarxa j a  que el Par- 
lament de Catalunya, en aprovar el Pressupost de la Ge- 
neralitat, ho fa establint la distribucib dels credits corres- 
ponents entre les carreteres ja traspassades. En conse- 
qüincia, mentre no s’alteri I’actual situa& de jurisdiccib 
sobre les diverses xarxes de carreteres, l’obra a quk ens es- 
tem referint, no podri executar-la aquesta Conselleria ni 
podra finanqar-se a cirrcc dels pressupostos de la Genera- 
litat. Per tant, i per exclusib, l’ens executor i finanGador fo- 
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namental de l’obra tan sols podra ksser la Diputacib de 
Barcelona, que comptar&, en tot cas, amb la possible 
col-labor aciÓ de la Corporacib Metropolitana de Barce- 
lona, ja que la nova via entra dins la xarxa primaria defi- 
nida en el Pla General MetropolitQ. E’única intervencib 
que aquesta Conselleria hauri  de tenir en el finanqament 
de l’obra s’efectuara mitjanqant la Companyia de Ferro- 
carrils de la Generalitat de Catalunya, adscrita a aquest 
Qepartament, i es referira a la part corresponent a la su- 
pressib deis passos a nivell inclosa en el projecte, en que 
s’haura d’aaportar la participacio econornica que les dispo- 
sicions vigents estableixen per a aquest tipus cl’obra, 15s a 
dir, proporcional ai trafie ferroviari en relacio amb ei trafie 
viari. 

Quant a la situacib actual de l’expedient, podem asse- 
nyalar que, en aquest moment, l’esmentat projecte ha es- 
tat presentat a I’informe preceptiu de la Direccib General 
de Carreteres, sense, pero, que en aquesta remissi6 s’hagin 
ad-juníslt ni els informes previs, tambk preceptius, dels Or- 
ganismes Hidriulics del Pirineu Oriental afectats per l’o- 
bra, ni I’expedient corresponent a la informació publica 
del projecte, ni tan sols l’informe que ha d’ernetre la Cor- 
poraciis Metropolitana, fa qual cosa impedeix que puguem 

anticipar quin sera el resultat d’aquesta tramitacif, ni quan 
estara tot a punt per a iniciar les obres en el suposit que els 
responsables de la seva execució, entre els quals, cal 
repetir-ho, no figura fa Direccib General de Carreteres de 
la Generalitat, disposin de les consignacions necessiries 
per a efectuar-ho. 

Pel fet de no haver intervingut aquest Departament, tal 
com ja hem indicat, en la redacció i la tramitació del pro- 
jecte, unicament coneixem de forma indirecta el fet que els 
pagesos afectats per f’obra han aportat determinades rei- 
vindicacions davant de la Diputaciú, i, per tant, dificil- 
ment podem respondre a la darrera pregunta amb prou 
coneixement de causa. Ara be7 cal remarcar, pel que fa a 
aquesta qüestió, que sera indispensable, a l’hora de procc- 
dir al tramit d’expropiacio deis terrenys afectats, no sols 
valorar el terreny ocupat per si mateix sinb tenir en 
compte la repercussió més amplia que als interessos gene- 
rals de ta pagesia i de les explotacions agrícoles de la zona 
podr6 ocasionar el nou traGat de la carretera; almenys, 
aquesta Conselleria així ho faria si fos responsable d’a- 
questes expropiacions, tal com ja 110 ha fet fins ara en totes 
les actuacions d’aquest tipus en quk ha hagut d’actuar en 
relacib amb obres de la xarxa viaria de la Generalitat. 
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b) Activitat parlamentaria 

b. 1) Reunions tingudes i qiiestions tractades 

fi d~ desembre 
Comissió de Politica Social. Ponkncia dc Cooperatives. 
Comissi0 dc Justicia, Dret i Seguretat Ciutadana. Ponkncia 
Compilació Dret Civil Catali. 
Comissió de Justícia, Dret i Segiiretat Ciutadana. P~n&ncia  de 
Colkgis Professionals. 
Comissió de Política Territorial. Ponkncia Comissió de Ports. 

I II de dcsernbw 
Comissi0 de Drets Humans. 
Comissi6 de Pelitica Territorial. Ponkncia Comissió de Ports. 
Comissió de Politica Social. 
Comissió d’organització i Administracib de la Generalitat i 
Govern Local. Ponkncia sobre la Proposicib del Parlament, del 
President j del Consell Executiu de la Generalitat. 

I5 de desembre 
Mesa dci Parlament. 

b.2) Relacio de documents entrats a la Cambra 

Reg. entr. 
núm. 

3620 

3621 

3622 

3623 

3624 

Data 

8-3 2 

8-12 

8-12 

8-12 

8-12 

Concepte 

Sol4icitud que la pregunta al Conscll Exe- 
cutiu sobrc la situacib dels habitatges del 
barri les Oliveres de Sta. Coloma de Gra- 
menet (Reg. 2606) sigui inclosa a l’ordre 
del dia de la propera sessib de la Comissi6 
de Política Territorial, atks que no ha estat 
resposta en el termini previst, presentada 
per la Diputada i. Sra. Rosa Earenys, del 
G. Socialista, 
Pregunta ai Conseller de Politica Tercito- 
sial i Obres Públiques sobre la situacio le- 
gal en quk es troben els ports de Portbou, 
LlanGa i Amposta, formulada pel Diputat 
1. Sr. Laurea Pkrez, del G. Socialista, per 
tal que sigui resposta per escrit. 
Esmenes a la Proposicib no de llei sobre 
creació de la Policia Autonhica, presen- 
tades pel G. Socialista. 
Interpcllació al Conseil Executiu sobre els 
problemes educatius del colkgi públic co- 
marcal dc Solsona, formulada pel G ,  p. 
del PSUC. 
Esmena a la Proposició no de Llei sobre la 
mancanqa d’assistkncia sanitiria a les co- 
marques de la Vall d’Aran, el Pallars Sa- 
birh, el Pallars Jussa, ]’Alta Ribagoqa, 
1’Alt Urgell i la Cerdanya, prescntada pel 
G. p. del PSUC. 

Reg. entr, 
núm. 
3625 

31126 

3627 

3630 

363 I 

3632 

3433 

3634 

Data concepte 

8- 12 Esmena a la Propasicib de Llei sobre Ia 
creació de la Policia Autonhica,  presen- 
tada pel G .  p. de Convergincia i Unib. 
Esmena a la Proposicib no de Llei sobre la 
rnancatqa d’assistkncia sanitiria a les co- 
marques de la Vall d’ArSin, el Pallars So- 
biri, e1 Pallars Jussi ,  1’Alta Ribagorqa, 
I’Att Urgell i la Cerdanya, presentada pel 
G .  p, d’Esquerra Republicana. 
Esmena a la Proposició no de Llei sobrc la 
mancarqa d’assistkncia sanitaria a les co- 
marques de la Vall d’Aran, el Pallars So- 
bira, el Pallars JussA, 1’Alta Ribagorga, 
1’Alt Urgell i la Cerdanya, presentada pel 
6. p. de Centristes. 
Pregunta al Conseller de Politica Territo- 
rial i Obres Públiques sobre Ia situacib 
real dc la carretera anomenada del Doll 
desprcs de la Sent&& de 1’Audikncia 
Nacional, sobre les actuacions que cn 
conseqiiencia pensa prendrc la Consellc- 
ria i sobre quk pensa fer en el tram 
Balaguer-Presa de Camarasa, formulada 
pel Diputat I. Sr. Josep Rorrds, del G. p. 
de Converghcia i Unih, per tal que sigui 
resposta oralment en el Ple. 
Pregunta al Consell Executiu sobre que 
ha fet o pensa fer en rclació amb la con- 
ducta i declaracions del Sr. Director Ge- 
nera1 de Cooperatives a {{El Noticicro Un- 
viersalw del dia 2 de desembre d’cnguany, 
en selacio amb la Unió Agriria Coopera- 
tiva de Reus, formulada pel Diputat I. Sr. 
Ramon Franch, dcl G. p. de Centristes, 
per tal que sigui resposta oralment en e1 
Ple. 

8- 1 2 

8- I2 

9- 12 

i0-12 

10-12 Reserva d’esmenes per a defensar en el 
Ple al Projecte de Llei d’aprovacio del 
Pressupost d’Explotacio i Capital de 
I’Tnstitut Catala del S d  de l’any 198 1, pre- 
sentada pel G ,  Socialista. 
Pregunta ai Conselier de Politica Territo- 
rial sobre accions de suport empreses per 
la Conselleria en relacio amb el problema 
que afecta 500 farnilies del barri de Linda 
Vista, de Corneli de Llobregat, formu- 
lada pel Diputat I. Sr. Joan Oliart del G. 
Socialista, per tal que sigui resposta per 
escrit. 

10- 12 

1 O- I2 Resposta a la pregunta formulada pe1 Di- 
putat I. Sr. Alfred Albiol (Reg. 3486) so- 
bre el projecte de <<Variant per a la millora 
de la travessia per Sant Boi de Llobregat i 
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Reg. entr, 
num. 

3635 

3636 

3637 

3638 

3639 

3640 

364 1 

3642 

3643 

Data 

10-12 

10-12 

10-12 

10-12 

11-12 

12-12 

12-i2 

12-12 

12-12 

Concepte 

supressio de dos passos a nivell en el 
terme municipal de Sta. Coloma de Cer- 
vell& en la carretera BV-2002 de la de Ta- 
rragona a Barcelona, a la de Barcelona a 
Sta, Creu de Calafell, per Sant Boi de Lfo- 
bregat i Ramal a Sta. Coloma de Cerve- 
l l b ,  tramesa per 1”. Sr. Conseller de Po- 
litica Territorial i Obres Públiques. 
Comunicacio a la Mesa que el Diputat 1. 
Sr. Pere Ardiaca i Marti ha deixat de per- 
tanyer al G .  p. del PSUC i demana que 
se’l consideri Diputat adscrit, presen- 
tada pel Diputat damunt dit. 
Cornunicaci6 a la Mesa que el Diputat I. 
Sr. Josep M. Corral i Belorado ha deixat 
de pertinyer al G. p. del PSUC i demana 
que se’l consideri Diputat no adscrit, pre- 
sentada pel Diputat damunt dit. 
Comunicació a la Mesa que el Diputat I. 
Sr. Joan Ramos i Camarero ha deixat de 
pertanyer al G, p. del PSUC i demana que 
se’] consideri Diputat no adscrit, presen- 
tada pel Diputat damunt dit. 
Comunicacio a la Mesa que el Diputat E. 
Sr. Celestino Sanchez Ramos ha deixat de 
petthyer al G. p. del PSUC i demana que 
se*l cansideri Diputat no adscrit, presen- 
tada pel Diputat damunt dit. 
Resposta a la pregunta formulada pel Di- 
putat 1. Sr. Esteve Tomas (Reg. 3406-b) 
sobre la mancanca d’assistencia sanithia 
al municipi de Sant Viceng dels Horts, tra- 
mesa per I’H. Sr. Conseller de Sanitat i Se- 
guretat Social. 
Resposta a la pregunta formulada per la 
Diputada I. Sra. Teresa E. Calzada (Reg. 
3426) sobre la situacib de ]’Institut Nacio- 
nal de Batxillerat a Distincia, tramesa per 
I”. Sr. Conseller d’Ensenyament. 
Resposta a la pregunta formulada pel Di- 
putat I. Sr. Daniel Terradellas (Reg. 
3407-b) sobre la creació d’escoles esporti- 
ves, tramesa per I’H. Sr. Conseller Adjunt 
a la Presidkncia. 
Resposta a la pregunta formulada pel Di- 
putat i. Sr. Daniel Terradellas (Reg. 
3409-b) sobre resultats del Pla experimen- 
tal preparat entre la Direccib General 
d’Esports i la Conselleria d’Ensenyament 
per al reciclatge de I20 metres d’EGB i 
sobre el compliment de la llei referent a 
l’obligatoriet at de S’en seny amen t d’educa- 
cio física a les escoles, tramesa per 1’”. Sr. 
Conseller Adjunt a la Presidhcia. 
Resposta a la pregunta formuiada pel Di- 
putat I, Sr. Daniel Terradellas (Reg. 3408 
-b) sobre l’ampliacib de1 nombre de 
centres de I’INEF a Catalunya, tramesa 

Concepte Reg. entr, Data 
núm. 

per I’H, Sr. Conseller Adjunt a fa Presi- 
dencia. 
Resposta a la pregunta formulada pel Di- 
putat 1. Sr. Xavier Guitart (Reg, 3405-b) 
sobre accions per tal de resoldre la situa- 
cio critica de I’Administracib de Justicia a 
Catalunya, tramesa per 1’”. Sr. Conseller 
de J usticia. 

3645 15- 12 Sol-licitud que el termini per a l’elaboració 
de Dictamen de la Proposicib de Llei so- 
bre declaració C Q ~  a paratge natural d’in- 
teris nacional del massis del Pedraforca 
s’ajorni fins a quinze dies despres d’haver- 
se aprovat la Llei de protecció de la Zona 
Volcanica de la Garrotxa, presentada pel 
President de la Comissi0 de Política Te- 
rro tir al, 
Escrit adrept a la Comissió de Drets Hu- 
mans, presentat per la. Comissió Coordi- 
nadora del Front d’AIliberament Gai de 
Catalunya. 

3644 24- 1 2 

3646 15-1 2 

c) Composició dels hrgans de la Cambra 
BAIXA DE QUATRE DIPUTATS DEL 
GRUP PARLAMENTARI DEL PSUC, 

QUE RESTEN COM A DIPUTATS 
NO ADSCRITS 

MESA DEL PARLAMENT 
La Mesa del Parlament, en reunió tinguda el dia 15 de 

desembre de 1 98 1, ha pres nota de les comunicacions dels 
Diputats I. Srs. Pere Ardiaca i Marti, Josep M. Corral i 
Belorado, Joan Ramos i Camarero, i Celestino Sinchez 
Ramos (Reg. 3635,3636,3637 i 3638) en que notifiquen 
la seva baixa del G. p. del PSUC i, d’acord amb ali6 que 
estableix l’articfe 19.3 del Reglament, demanen que se% 
consideri corn a Diputats no adscrits. 

Palau dei Parlament, 16 de desembre de 198 1 

Ei Secretari Tercer El President del Parfament 
Enric Manuel-Rimbau Heribert Barrera 

f )  Dictamens del Consell Consrittiu 

DICTAMEN DEL CONSELL CONSULTIU 
DE LA GENERALITAT SOBRE 

L’ADEQUACI6 A LA CONSTITUC16 
I A &’ESTATUT D’AUTONOMIA 

DEL DICTAMEN DE LA COMISSI6 

CIUTADANA SOBRE EL PROJECTE 
DE LLEI DE FUNDACIONS PRIVADES 

CATALANES 

DE JUSTICIA, DRET I SEGURETAT 

DICTAMEN NÚM. 7 
A Barcelona, el vuit de desembre de mil nou-cents 

vuit ant a-u 
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La Mesa del Parlament, en sessio tinguda el dia 10 de 
novembre, acordi trametre a aquest Consell Consultiu la 
sol4icitud presentada per una desena part dels Diputats 
del Parlament, del grup parlamentari de Convergencia i 
Unio, perquk emeti dictamen, d’acord amb el que disposa 
l’article 8, l  de la Llei 1/198 1, del 25 de febrer, respecte a 
E’adequacio a la Constitució i a 1’Estatut d’htonomia de 
Catalunya del. Dictamen de la Comissió de Justícia, Dret i 
Seguretat Ciutadana sobre el Projecte de Llei de Funda- 
cions Privades Catalanes. 

El Consell Consultiu de la Generalitat, reunit el dia 13 
de novernbrc dc 198 1, va admetre la sol.licitud tramesa per 
la Mesa del Parlament i, d’acord amb cls articles 12 i 13 
del Reglament Provisional d’Organitzaci6 i Funciona- 
ment del Consell Consultiu de la Generalitat, es declara 
campeíent per a emetre el dictamen i acordi, scgons el que 
preveu l’article 15 a) i b), del Reglament, demanar infor- 
mació complementiria al grup parlamentari de Conver- 
gincia i Uni6 i al Departament de Justicia. 

En la mateixa sessi6 nomeni ponents per a aquest Dic- 
tamen el seu President, Honorable senyor Francesc Fdez. 
de Villavicencio, i el Conseller senyor Lluís Rocn-Sastre. 

Aquest Consell Consultiu, en sessid, tinguda avui, sota 
la presidkncia de i’Honorable senyor Francesc Fdez. de 
Villavicencio i Arévalo i amb assistkncia dels Consellers, 
Iihstres senyors Eduard Vivancos i Comes, Robert Ver- 
gés i Cadanct, Lluís Roca-Sastre i Moncunill, JA. Gon- 
zalez Casanom, Francesc de Carreras i Serra i Enric Ar- 
gullol i Murgades, aquest com a Secretari ha deliberat so- 
bre el projecte elaborat pels ponents Honorable senyor 
Francesc Fdez. de Villavicencie i Arévalo i senyor Lluk 
Roca-Sastre i Moncunill. 

DICTAMEN 

ANTECEDENTS 

i .  L’objectc del Dictamen del Consell Consultiu es 
concreta a determinar si el text del Dictamen de la Comis- 
si0 de Justicia, Dret i Seguretat Ciutadana del Parlament 
dc Catalunya, sobre el Projecte de Llei de Fundacions Pri- 
vades Catalanes, s’adcqua. a la Constituciú i a I’Estatut 
d’htonomia. 

El Grup parlamentari de Convergkncia i Wnib, una 
desena de Diputats del qual soLiicita el present dictamen, 
cornunici per un escrit del 20 de novembre d’enguany, 
com a precisi6 dels termes de la consulta, aixb que 

&’objecte del dictarnen ha d’esser tot el text dei Dista- 
men pero d’una manera cspecial el paragraf 3, de l’article 
2, en quk es fa referkncia als beneficis fiscals dc que gaudi- 
ran les fundacions, no fos cosa que es poguks mantenir 
que aquest aspecte es anticonstitucional pel fet d’esser 
competencia exclusiva de 1’Estat la regulacib de la Hi- 
senda General, en virtut de I’article 149,1,14? de la 
C on s tit u ci6, M 

c<D’altra banda, ia no-referkncia a beneficis podria por- 
tar a. I’atzucac que les nostres fundacions no gaudissin dels 
beneficis fiscals que tenen la resta de fundacions a tot 1’Es- 
tat.)) 

2. 

segueix: 

En l’eesmentada comunicació tambe s’expressa que 
((aquesta oficina parlarnenth’ia no tk cap documentacib 
complementaria referent al Projecte de Llei de Funda- 
cions Privades C ataranes )) * 

FONAMENTS 

I 

En f’actual període, encara primari, de f’exercici de la 
potestat legislativa per les Comunitats Autbnomes, res- 
pecte a la realització dels manaments constitucionals i es- 
tatutaris, no sobra, sinb que és convenient, fins i tot en cas 
de claredat dels preceptes polítics, examinar la compe- 
tkncia de ia Generalitat de Catalunya per a aprovar una 
llei, en aquest cas en matkria de fundacions privades. 

L’article 34 de la Constitucib proclama el dret de funda- 
cib9 com un dels drets dels ciutadans espanyols, tot seguit 
de reconkixer com a tal el dret a la propietat privada i a 
l’herincia. La mateixa norma constitucional condiciona el 
dret de fundacio a la realitzacid, de finalitats d’interks gene- 
ral i a I’acord de l’exercici de I’esmentat dret amb la llei que 
el reguli. Després aplica a les fundacions els criteris legals, 
establerts per la mateixa Constitucio, a l’article 22, quan 
reconeix el dret d’associacio, com un dret fonamental de 
les persones, relaiius a les associacions, parentes de les 
fundacions, almenys com a persones juridiques. Aquests 
criteris imposen a ambdbs tipus d’institucions la necessitat 
de no cercar finalitats i de no fer servir mitjans tipificats 
com a delicte, sota pena d’iblegais, i declaren quc Ics activi- 
tats de les associacions i les fundacions nomes podran ser 
dissoltcs o suspeses en virtut d’xina resolució judicial moti- 
vada. 

Solament amb aquests condicionaments d’abast gene- 
ral i de sentit csmu la Generalitat de Catalunya, d’acord 
amb all6 que disposa l’article 9.24 de ]’Estatut, tk compe- 
tencia exclusiva sobre ((fundacions i associacions de ca- 
rackr docent, cultural, artístic ben~fico-assistencials i si- 
milars, que exerceixin principalment llurs funcions a Cata- 
lunya)). Respecte a aquesta matkria i segoris I’article 25.2, 
del mateix Estatut, en l’exercici de les seves competkncies 
exclusives correspon a la Generalitat, segons s’escaigui, la 
potestat legislativa, la potestat reglamentaria i la funci6 
executiva, incloent-hi la inspeccib. 

No hi ha, per tant, en rnatkria de fundacions cap mena 
de submissió o de respecte a bases O principis fonamentals 
a deduir de lleis de 1’EEstat. La Generalitat te compctencia 
exclusiva en I’esinentada materia, sempre que Ics scves 
lleis es mantinguin dintre dels condicionaments establerts 
en l’article 34 de la Constitucid, per la remissió que aquest 
fa a F’article 22 de la mateixa Constitucio, 

L’exercici d’aquesta potestat legislativa per la Generali- 
tat constitueix, a mks, la consumació de I’acte d’assumir 
competkncies exclusives per I’Estatut d’Autonomia i con- 
sagra definitivament les expressions positives de respecte 
a les mateixes que estableix l’article 149.3 de la Constitu- 
ció, 

Per6 l’esmentat exercici de la potestat legislativa en ma- 
tkria de fundacions a Catalunya t& cssencialrnent al seu fa- 
vor dos tipus d’argumentacions. 

A. Un argument és de tipus gen& i tkcnic, i consisteix 
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en el caracter especial que té tat el Dret, ordenament o 
normativa sobre les fundacions, així corn sobre les asso- 
ciacions, que el distingeix per Ies seves especifiques quali- 
tats del mateix Dret Civil, entes aquest com a Dret privat 
general o, millor, Dret privat residual. 

En efecte, ja no hi ha actualment carrespondhcia eti- 
rnolbgica del concepte {(Dret Civil)), com passava a 
Roma, puix era tot el Dret, public i privat, dels ciutadans 
romans, sinó que per esqueix de matkries, primerament del 
Dret públic i desprks del Dret especial, l’anomenat crDret 
Civil)) ha quedat redu’it a esser el Dret privat residual, o 
sia, el que regula les relacions mes generals i ordinaries. 
Aixb resulta de I’observació del Dret comparat i especial- 
ment dcl Dret de 1’Estat espanyol. 

Per exemple, ei Codi Civil, en tractar de les persones ju- 
rídiques, en els articles 35 i següents, nomes les enumera, 
declara la seva personalitat, distingeix la seva normativa i 
estableix unes normes molt abstractes sobre capacitat i ex- 
tincib. En la resta es remet a legislacions de caracter espe- 
cial, llevat el relatiu al contracte de societat civil, que el re- 
gula el mateix Codi, com si la seva ordenacio, com a 
contracte més que corn a persona juridica, servís de patró 
o model als altres tipus de contractes associatius Q de coo- 
peracib. 

Tanmateix, no es estrany que, iidhuc el vell ordenament 
estatal sobre fundacions des de la. Llei de Benefickncia del 
20 de juny de 1849, el Reial Decret i la hstruccib del 14 de 
mnrq dc 1899, cl Reial Decret del 27 de setembre de 19 12 i 
la Instrucció de2 24 de juliol de I9  13, sobre protectorat dc 
la Beneficincia particular, simple o docent, fins a arribar a 
la Llei General d’Educaci6 del 4 d’agost de 1970 i ai Re- 
glamcnt del 21 de juliol de 1972 sobre Fundacions Cultu- 
rals Privades i Entitats Anilogues, sempre les fundacions 
han estat objecte de normes, si no públiques, sí semigúbli- 
ques, preocupades sobretot pe! seu control o tutela. 

1 ha estat així perque les fundacions sÚn entitats juridi- 
ques de Dret privat, per6 erigides per a la consecucib de fi- 
nalitats d’interhs general. El Dret Civil fa un esforq i pro- 
clama la personalitat juridjca i la plena capacitat d’obrar 
de les fundacions. Ara, aixb si, sempre que aquests atri- 
buts els emprin per a assolir la realitzacib d’interessas du- 
rables no fugaqos, i supraindividuals, o sia, generals, com 
ho s6n la satisfaccib gratui’ta de necessitats físiques, assis- 
tencials, intel.lectuals, d’ensenyarnent, d’educacib i 
d’instruccib o d’increment de les ciencies, les arts i les lle- 
tres. 

Aleshores es lbgic i congruent que I’ordenamcnt de les 
fundacions privades escapi del contingut general d’un 
Codi Civil i de l’esrnentat contingut propi del Dret Civil, 
perque I’element teleologic de la fundació, encara que no 
en sigui l’element constitutiu, que és la voluntat del funda- 
dor o fundadors, k s ,  no obstant aixb, essencial. I ho es per- 
qui: constitueix part primordial del contingut de la funda- 
cih com a. persona jurídica amb plena capacitat d’exercici. 
D’aquesta manera la caracteristica que aquests interessos 
o finalitats han de tenir abast general, no individual o par- 
ticular, fa que les fundacions restin sotmeses al control o 
tutela dels poders ptiblics com a garantia del seu compli- 
ment. Aix6 comporta que no pugui isser regulada la ma- 
tkria per una llei purament privada o civilista, sino que 
aquella tutela o control de protecció necessiti un plus d’or- 

- 

denació quasi public que pertany més al Dret prbpiarnent 
administratiu que al pur Dret Civil. Aquest rncr detall fa 
que la matkria relativa a fundacions se separi dei Dret Ci- 
vil i passi a ser una matiria sotmesa il una legislacio espe- 
cial, necessitada de normes que fugirien de l’esquema 
ciassic del Dret Civil. 

Ja sabem que la voluntat 6s la saba de tota personaju- 
ridica, de tipus associacionai o societari O de tipus funda- 
cional, si bk en les associacions i societats la voluntat k s  
sempre viva, actualitzada, successiva o renovada, mentre 
que en les fundacions es tracta d’una voluntat objectivada 
o petrificada, que és la del fundador o fundadors, per6 es- 
queixada d’ell o d’eíls i amb substantivitat prbpin. Per 
nixo, en les fundacions, en no haver-hi persona que vigili 
l’exacte compliment o desenvolupament de la voluntat 
fundacional, i de les finalitats d’iinteres general, 6s neces- 
sari, de totes passades, que estiguin dotades d’un organ dc 
gestio i tambli: d’un organ de vigilbncia i control, idhuc de 
tutela i protecció. 

Conseqiiincia evident d’aixd 6s que res no té a veure la 
competkncia exclusiva sobre fundacions amb la referent a 
la legislacio civil que preveuen l’article 149.1.8 de la 
Constitució (qualsevol que sigui la interpretació d’aquest 
enigmatic precepte) i l’article 9.2 de I’Estatut d’Autono- 
mia de Catalunya, ja que quan parlen de legisla& civil es 
refereixen al mateix Dret Civil, o sia, a relacions privades 
o de particulars corn a tals, sense cap consideracfb de fina- 
litat o interks general, a mks que en tot cas seria aplicable 
el darrer apartat de ]’article 149 de la Constitució, en rela- 
ció amb l’article 9.24 de 1’Estatut #Autonomia de Catalu- 
nya. 

B. L’altra argumentació és de sentit empiric, Tots te- 
nim al pensament la quantitat considerable de fundacions, 
científiques, culturals i artistiques, adhuc les benkfico- 
assistencials, que s’han constituit a Catalunya, i que res- 
ponien i responen a necessitats dels dits tipus perfecta- 
ment controlables. 

Hi ha a Catalunya una tradició o un lliurament, espe- 
cialment quan el fundador, mentre viu o una vegada mort, 
no tk familia proxima, a erigir fundacions. Aquesta és una 
predisposició i Adhuc una eina que ha donat i dbna verita- 
blement optims resultats. La freqükncia i la importin& 
de les fundacions catalanes d’erecció privada o particular, 
singularment de caire cientific, cultural o artistic, es evi- 
dent, com ho demostra la mes elemental estadistica. Heus 
aquí la importancia que tenen a Catalunya els rnarmes- 
sors univcrsals, especialment els anomenats de ((realitza- 
cib)), considerats amb detall per la Compilació del Dret 
Civil. 

Aquesta rao practica podria kser encara que cn si ma- 
teixa no sigui de la nostra competincia el fonament de po- 
lítica legislativa per la qual la Cotnunitat Autbnoma de 
Catalunya ha assumit la potestat de dictar lleis i regla- 
ments i In funcib executiva incloent-hi la inspeccib en ma- 
teria de fundacions. 

El Dictamen de la Comissió de Justícia, Dret i Segure- 
tat Ciutadana sobre el Projecte de Llei de Fundacions Pri- 
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vades Catalancs s’inspira en uns criteris, entre ells el de Ili- 
bertat, que, a travks del temps, han configurat de tal ma- 
nera la prictica i ei costum catalans, que es pot afirmar 
que constitueixen principis fonamentals perquk, sense cap 
inconvenient, puguin estimar-se de veritat com i’element 
informador i adhuc integrador dels preceptes de 1’Estatut. 

Per6 l’esmentat principi de llibertat, fonamental dintre 
del criteri d’estimul a. la creacii, de noves i constants fun- 
dacions, ha de suportar, a causa de l’akre element essen- 
cial de la fundacib, és a dir, la satisfacció de finalitats d’in- 
terks general, una adequada limita& quant a la fiscalitza- 
ció, més o menys amplia, vers l’exacte compliment d’a- 
questes finalitats. 

En aquesta línia d’harmonia d’ambdós criteris o ele- 
ments bisics cl Projecte de Llei de Fundacions Privades a 
Catalunya respon a idees avanqades i congruents amb els 
principis abans esmentats, que, sistematitzades, s6n del te- 
nor següent: 

Qualificació del dret de fundació, declarat a la 
Constitució, com a dret privat, exercit per persones, natu- 
rals o jurídiques, privades (art. i del Projecte). 

El dret privat de fundacit, solament pot &ser exer- 
cit per la rcalitzacib, sense afany de lucre, de finalitats 
d’interks general (art. 1 del Projecte). 

El caricter general dels interessos o finalitats perseguits 
per la fundacib suposen, d’una banda, una espkcie de per- 
sonificació de les expressades finalitats, base i fonament 
de la concessi6 de la personalitat juridica independent i de 
l’autonomia patrimonial, i, $’una altra, la. submissió a una 
tutela i control dels poders públics, per a garantir el 
compliment de la voluntat fundacional i la destinacib del 
patrimoni amb qu6 s’ha dotat la fundacib. 

La llei només s’apiicarh a les fundacions que exer- 
ceixin les seves funcions totalment o principalment. a Ca- 
talunya (art, 1.e) i a tota mena de fundacions privades, 
benkfico-simples, benkfico-docents o similars, de finanGa- 
ment, de servei o de promocio. 

Concessi6 de personalitat jusidica a les fundacions 
constituiIdes legalment i reconeixement, per tant, a aques- 
tes, de plena capacitat jurídica, de gaudir o de titularitat de 
drets, així com de la capacitat d’obrar Q d’exercici de drets 
(art, 2. i del Projecte). 

Distincio entre el negoci jurídic fundacional, com a. 
expressi6 de voluntat fundacional, els estatuts, en els quals 
es disposen les regles d’mganització de la fundaci6, i el ne- 
goci juridic de datacib patrimonial, que, si be és accessori 
dei primer, no per akb deixa de ser essencial per a l’exis- 
tencia de la fundació (art. 3,4,6,8 b) i 8 d) del Projecte). 

La saba o substrat de la fundacio és la iniciativa o 
voluntat del fundador o fundadors, expressada en acte 
entre vius o en testament (art. 1 i 6 del Projecte). 

L’element teleologic, idhuc essencial, de la funda- 
ció es la seva finalitat, que ha d’ksser licita, servir l’interks 
general i beneficiar persones no individualment determi- 
nades (art. 5.1 del Projecte). 

El caracter general, indeterminat o no individual de les 
finalitats de la fundacio, en tot cas, k s  essencial. 

8. Es prescindeix de tot requisit de reconeixement, 
qualificacio, aprovació o classificacib de les fundacions 
privades, i s’adopta un regim de constitució &aquestes 
mitjanqant l’atorgament de la carta fundacional en escrip- 

1. 

2. 

3. 

4. 

5, 

6. 

7. 

tura pfiblica, que s’haurA d’inscriure en el Registre de Fun- 
dacions de la Generalitat, corn a requisit necessari per a la 
plena i total eficacia del negoci jurídic fundacional, aixi 
com per a la transmissió de la propietat dels bens i de la ti- 
tularitat deZs drets objecte del negoci juridic de dotació, 
encara que llurs efectes es retrotrauran a la data de l’ator- 
gament de la carta fundacional o, si s’escau, a la mort del 
fundador. A més a mks, la qualificacio registra1 del docu- 
ment a inscriure només podri produir un efecte negatiu O 
denegatori si l’esmentat document no s’ajusta a las dispo- 
sicions de la llei (art. 6 ,7  i 1 O del Projecte). 

Encara que no és certa la definició vulgar de la fun- 
dació corn un suposit de personificació d’un fi, basat en 
una organitzacio d’un patrimoni adscrit o afectat a aquell, 
posa en relleu la necessitat d’una organitzacio, com en cas 
de tota persona jurídica. En matkria de fundacions és 
classica la seva organització mitjanpmt dos tipus 
d’brgans, un de govern, que tk la representacib de la fun- 
dacio, i l’altre de vigilincia o control, que comporta 
intrinsecament funcions de tu‘icio o proteccib. La inter- 
venci6 d’aquest organ pot &ser mes o menys intensa i 
transcendent d’acord amb el caracter liberal o restrictiu de 
Sa llei reglamentadora. 

En tcnir les fundacions per objecte la consecució de fi- 
nalitats i la satisfaccib d’interessos de caricter general, &s 
fogica la intervenció de poders públics que exerceixin els 
esmentats control i tutela. La qiicstio esti en la intensitat 
d’aquesta intervenció. Sembla que el projecte de llei d’a- 
cord amb el costum de Catalunya la limita furga, entenent 
que aquesta solament 6 s  adequada quan de veritat respon 
a una necessitat o a una evident convenikncia. 

L’exposició de motius del Projecte de Llei nixi ho mani- 
festa i el scu articulat ho demostra. 

En efecte, l’article 15 del Projecte considera funcions 
del Protectorat portar el Registre de Fundacions, exami- 
nar i inspeccionar els llibres i documents i les activitats de 
les fundacions, fer advertiments quant a obligacions fun- 
dacionals, tramitar els expedients sobre modi ficaci6 dels 
Estatuts, la fusili, I’agregacids i I’extinciú de les fundacions i 
suplir les facultats dels brgans de govern. 

D’altres articles resulta que el Protectorat te funcions 
supletories en cas de no kser executada la voluntat funda- 
cional manifestada en testament per les personcs designa- 
des pel testador fundador (art. 6.2 del Projecte), sobre des- 
tinació dels béns sobrants en el supbsit d’extincib de la 
fundacio, si els Estatuts no la preveiessin (art. 9 2  del Pro- 
jecte), i per a iniciar els expedients sobre modificació d’Es- 
tatuts, de fusió i d’agregació, aixi com d’extincib de funda- 
cions (art. 14.2 del Projecte). Tk també el Protectorat fa- 
cultats mancomunades amb la mateixa fundacib 3 amb les 
persones que seran legitimades d’acord amb la llei per 
exercir l’accib de responsabilitat dels components del Pa- 
tronat davant dels Tribunals ordinaris (art, 12.3 del 
Projecte). 

Totes aquestes funcions veritablement responen a un 
caire d’administració i de vigilancia ordinaria. Pero el Pro- 
jecte de Llei, quan es tracta de garantir el compliment de la. 
voluntat fundacional i de llurs finalitats d’interks generd, 
especialment respecte a l’afectació a elles del patrimoni 
dotat, en relació amb els modes i les carregues que gravin 
els béns aportats, el criteri de no admetre en principi les 

9. 
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alienacions gratuytes d’aquests béns, la possibilitat de 
gravar-los, la inversio de tot o d’una part del patrimoni 
fundacional en empreses mercantils, la repudiació d’he- 
rkncies i la delegaciú de les facultats de l’urgan de govern, 
exigeix la prkvia autorització del Protectorat (arts. 3.4; 
4.1,3 i 4; 6.3; i 1 1.4; tots del Projecte). 

En canvi, per a f’execucib dels acords de modificaci6 
dels Estatuts, de fui6 o d’agregacib a una altra fundacib i 
d’extinció de les fundacions, adoptats pel Patronat, e s  ne- 
cessaria l’aprovació del Protectorat, mitjanqant ordre fo- 
namentada del Conseller competent de la Generalitat 
(arts. 14, i i 15.1 ,e, del Projecte). En aquest punt, no hi ha 
previa autoritzacib del Protectorat, pero sí que es indis- 
pensable la seva aprovació, El Patronat acorda els actes i 
el Protectorat aprova després la seva execucio. 

El Projecte de Llei, doncs, s’inspira mes en un sistema 
de farga llibcrtat que en un sistema de forta restricció se- 
gons els principis informadors i adhuc integradors de 1’Es- 
t abu t. 

L’Exposicio de Motius del Dictamen dc la Comissió de 
Justicia, Drct i Seguretat Ciutadana posa en relleu 
i’implia iniciativa de la voluntat dels fundadors i les limi- 
tacions estructurals i intrínseques, o, millor dit, delimita- 
cions propies de la mateixa naturalesa d’una entitat funda- 
cional. Pero el fet que hi hagi a la resta d’Espnnya altres 
ordenaments sobre fundacions que responguessin a un sis- 
tema de mes forta restricció que el regim a establir a Cata- 
lunya, sempre en compliment dels condicionaments 
constitucionals, no va en contra de la norma de l’article 
149.1, 1: de la Constitucio, quan estableix que I’Estat tti 
competencia exclusiva sobre (<regulació de les condicions 
basiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols 
en I’exercici dels drets i en el compliment dels deures 
constitucionals>), ens la ratifica, ja que el que ha de garan- 
tir I’EEstat 6s la igualtat en l’exercici dels drets reconeguts 
en la Constitucici i regulats en les Ileis, dictades en cornpli- 
ment dels manaments constitucionals i estatutaris, per 
I’Estat o per les Comunitats Autonomes. Un exemple de 
vegades dóna claredat: la Constitució reconeix en l’article 
33 el dret de t’herhcia, si b i  la. funcib social d’aquest dret 
en delimitari el contingut d’acord amb les Ileis, cosa que 
vol dir que, sempre en compliment de l’esmentat condicio- 
nament, 1’Estat ha de garantir I’exercici dels drets succes- 
soris, qualsevol que sigui el sistema hereditari pel qual es 
regeixin les persones interessades, o s’inspiri en el principi 
de la llibertat de testar o s’inspiri en un criteri de restriccib 
d’aquest a llibertat. 

Pero hi ha uns punts concrets del Projecte objecte d’a- 
quest dictarnen que necessiten un examen separat i que se- 
ran estudiats en els apartats següents. 

Una de les funcions de1 Protectorat de les fundacions 
privades, segons l’article 15.2.~) del Projecte, 6s Ia de 
practicar, quan ho consideri necessari, la inspeccil, dels Ili- 
bres, dels documents i de les activitats de les fundacions. 
Aquesta inspecció s’estableix com a conseqckncia de la 
facultat atribuirda al mateix Protectorat en l’anterior lletra 
b) del mateix precepte, consistent a examinar els docu- 

ments anuals que li Iliuraran les fundacions, per tal, segons 
disposa, {(de comprovar el compliment de les finalitats 
fizndacionals i de les obligacions d’aquesta llei, i exigir-ne 
la presentacih dins els terminis prescrits quan no es Fara 
voluntariament)). 

D’altra banda, l’article 13.2 del Projecte estableix que 
4 s  esmentats documents han d’ésser dipositats en el Re- 
gistre de Fundacions, dins dels tres mesos segients a la 
data de tancament de l’exercici.~ 

Per tant, hi ha uns documents, que s6n l’inventari- 
balanq, tancat el trenta-u de desembre, la rnembria de les 
activitats realitzades durant l’any i de la gestib econhica  
dcl patrimoni, la Iiquidacio de1 pressupost d’ingressos i dc 
dcspeses de l’any anterior i el pressuposi corresponent a 
I’exercici actual (art, 13. i del Projecte), que, en esser dipo- 
sitats en e1 Registre de Fundacions, són pkblics, perque és 
public el dit Registre (art, 10. 3 del Projecte). Hi ha els re- 
gistres i els comprovants de comptabilitat que han de por- 
tar Ies fundacions, ajustats a les normes de la comptabili- 
tat espanyola i a les exigkncies de la legislació fiscal que els 
siguin aplicables, que sembla que resten en el domicili de la 
fundacib, encara que siguin accessoris. També les funda- 
cions poden portar altres llibres i docurnentacib. 

L’article 18 de la Constitucib regula el dret a la intimitat 
personal, que cal entendre aplicable a tota classe de perso- 
nes, fisiques i juridiques, i les seves conseqüencies: la in- 
violabilitat del domicili, en quk no es podra entrar ni fer 
cap escorcoll sense e1 consentiment del titular o sense re- 
soluci6 judicial, llevat el cas de delicte flagrant; el secret de 
Ics comunicacions i, especialment, de les postals, tefegrafi- 
ques i telefbniques, excepte en cas de resolució judicial, i la 
limitacii, de l’us de la informatica per tal de garantir 1’110- 
nor i la intimitat personal i el ple exercici dels seus drets. 

L’article 25.2 de I’ Estatut d’Autonomia de Catalunya 
disposa que en l’exercici de les seves competencies exclusi- 
ves correspon a la Generalitat, segons s’escaigui, la potes- 
tat legislativa, ta potestat reglamentaria i la funció execu- 
tiva, incloent-hi la inspeccib. 

Consegiientment, sembla que la fiscalització i el control 
de les fundacions en materia de comptabilitat pels poders 
públics estan fonamentats en la necessitat que, esqueixada 
i objectivada la vol.untat del fundador sense existir, per 
tant, una vigilincia especial pel fundador o fundadors, 
correspongui aquesta als esmentats poders. Així passava 
en la legislació estatal anterior al Reglament sobre funda- 
cions culturals privades, del 21 de juliol de 1972, vigents 
encara respecte a les fundacions benefico-simples, i així 
passa quant a. les fundacions cuIturals privades regides per 
I’esmentat Reglament, 

Les fundaciones dei Projecte de Llei objecte d’aquest 
dictamen resten sotmeses a un control i R una tutela dei 
Protectorat, que, quant a comptabilitat, es tradueix en un 
diposit dels llibres i documents en el Registre de Funda- 
cions i a un dret d’inspeccio que t& el Protectorat, en la 
seva qualitat de poder pt~blic, amb la funcio primordial de 
vetllar perquk sigui complida la voluntat fundacional i la 
realitzacib, doncs, de les seves finalitats generals, compli- 
ment i realització que interessen les colkctivitats indeter- 
minades. 

Per aixd, es lugic que el Protectorat, element srganic de 
tota fundacib, pugui inspeccionar els llibres, els docu- 
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ments i les activitats de les fundacions. No és necessiria 
cap resolució judicial, ja que aquesta esta suplerta per la 
intervencib o fiscalitzacib del Protectorat, que tE: la quali- 
tat de públic. 

6 s  clar, perd, que, si per a exercir I’esmentat dret i deure 
d’inspeccib fos necessari entrar en el domicili o altres lo- 
cals de la fundacii, o fer-hi escorcoIls, seri indispensable el 
consentiment del Patronat o la resolució judicial cor- 
responent. 

IV 

I .  L’article 2.3 del Projecte de Llei disposa el. que se- 
gueix : 

{Gaudiran del mateixos privilegis processals i tambk 
dels beneficis fiscais atorgats per Ia llei de 1’Estat mitjan- 
Gant el compliment dels requisits establerts en les esmcnta- 
des lleis per a les fundacions qualificades com a ben& 
yues.)) 

En la matkia especifica de la nostra competemia 
aquest parigraf també presenta qüestió. 

2. Tal corn es pot apreciar, el precepte es refereix, 
concretament, a privilegis processals i a beneficis fiscals 
<(atorgats per les lleis de 1’Estatn. 

Per tant, no es tracta, en el primer aspecte, de les nor- 
mes processals que deriven de les particularitats del Dret 
substantiu de Catalunya (art. 9.3 de I’Estatut i 149.1.6a. 
de la Constitucio), ni, en el segon, de les normes regulado- 
res d’impostos establerts pes la Generalitat (art. 44.1 i 
altres de 1’Estatut i 133.2 de la Constitucib). 

Sorn, doncs, en preshcia de normes sortides de 1’Estat 
en l’exercici de les seves compctencies constitucionals 
prbpies (art. 149.1.6a. de la Constitucib per a. les normes 
processals i arts. 133.1 i 3 i 149. I .  14a. per a les fiscals). 

Els privilegis processals consisteixen en l’inembar- 
gament dels bens i rendes de la fundació (art. 20 del Reial 
Decret del 14 de mar$ de 1899, modificat pel Decret del 
i8  de marq de 1955, art. 53 de la Instrucció del 24 de juliol 
de 19 13, i en certa manera l’art. 49 del Reglament sobre 
Fundacions Culturals Privades i Entitats Analogues del 
2 1 de juliol de i 972) i en el gaudi del benefici de pobresa 
per a litigar (art. 9 del Reial Decret del i4  de mar$ de 
L899, art. 16.1, del Reial Decret del 27 de setembre de 
19 12, i arts. 46 i 47 de l’esrnentat Reglament). 

Els beneficis fiscals principalment s’estenen als impos- 
tos següents: 
- Contribucib Territorial Urbana, quant a béns de na- 

turalesa urbana dedicats a hospitals, hospicis, asils i els de 
beneficiencies general, local o particular, sempre que no 
produeixin als seus propietaris cap renda i, aixi mateix i en 
general, els benkfics i henkfico-docents que estiguin assi- 
inilats o equiparats objectivament a aquells per precepte 
legal (art. 8.4 del Text Refbs 125 I /  1966, del 12 de maig). 
- Impost de Societats, respecte a establiments, institu- 

cions, fundacions o associacions, fins i tot les de fet de ca- 
racter ternporal per a arbitrar fons qualificats o declarats 
benkfics o d’utilitat pliblica pels 6rgans competents de 
l’Estat, sempre que els carrecs de patrons, representants 
legals O gestors de fet siguin gratu’its i es rendeixin comptes 

3. 

a l’organ del protectorat corresponent (art. 5.1 d) de la Llei 
6 I / 1978, del 27 de desembre). 
- Impost de Transmissions Patrimonials i #Actes Ju- 

ridics Documentats, quant a establiments o fundacions 
benkfiques o culturals, de previsib social, docents o de fi- 
nalitats cientifiques de caracter particular, degudament 
classificades, sempre que els cirrecs de patrons o repre- 
sentants legals d’aquelles siguin gratu’its i rendeixin 
comptes a I’Administracit, (art. 37.l.h b). Diu, a mhs, 
l’expressat precepte que el benefici fiscal sera concedit o 
revocat pel Ministeri d’Hisenda, d’acord amb el procedi- 
ment que reglamenthriament es determini. EI mateix dis- 
posa el Text Refbs aprovat per Reial Decret Legislatiu 
3050, del 30 de desembre, t’article 48.1 .A), b). 
- Impost General sobre Successions, ja que I’article 

19.1.8 dei Text Refbs 1018/1967, del 6 d’abril, es remet 
a I’article 65.1 d’aquest, la qual lletra c) disposa l’e- 
xempcib dels establiments de benefilcincia o d’educació 
sostinguts amb fons de I’Estat, de 1’Esglesia o de corpora- 
cions locals, i els de benefickncia particular, quan els 
carrecs de patrons o representants legals siguin gratuits. 
Adhuc I’article 75 de l’esmentat Text Refos disposa que si 
en les transmissions verificades a favor de centres de bene- 
fickncia O d’educació de carhcter privat es presumís que 
encobrien una adquisicio a favor de tercera persona inter- 
posada, es notificari a aquesta la proposta de liquidaci6 
que correspongui, i si fos refusada se suspendra fins que el 
Jurat, si s’escau, resolgui en definitiva sobre la seva procc- 
dkncia. 
- A 1’Impost sabre la Renda de les Persones Fisiques 

es dedueix de la quota e1 quinze per cent de les inversions 
realitzades quant a les quantitats donades a establiments, 
institucions, fundacions o associacions, idhuc les de fet de 
caractcr temporal per a arbitrar fons, classificades o de- 
clarades benefiques o d’utilitat publica pels brgans compe- 
tents de I’Estat, sempre que els carrecs dels patrons, repre- 
sentants legals o gestors siguin gratuits i es rendeixin 
comptes a l’organ del protectorat corresponent (art. 29.g) 
de la Llei 44/1978, del 8 de setembre, 1 art. 124.2.b) del 
seu Reglament, aprovat pel Reial Decret 26 15/ 1979, dci 2 
de novembre). A més, aquests preceptes diposen que la 
base d’aquesta deduccib no podra excedir el 10% de la 
base imponiblc del subjecte passiu, i, si s’escau, de la uni- 
tat familiar, i que els donatius es podran fer en obres d’art 
o en bkns d’interks cuftural quan el donatari realitzi activi- 
tats artístiques o culturals. 

4. Aixb suposat, el manament contingut en la norma 
projectada no pot originar-se, com a tal manament, d’una 
Llei de la Generalitat, Dit d’una altra manera, les funda- 
cions a les quals es refereix el projecte gaudiran O no dels 
privilegis processals i dels beneficis fiscals als quals 
alsIudeixen tan bon punt les normes estatals els els conce- 
deixin o els els deneguin pero no pas perquk una llei del 
Parlament ho disposi. 

La redaccib de l’art. 2.3 no és suficient, al nostre punt 
de vista, per a defugir aquesta qüestió fonamental, ni tan 
sols atenent I’incis ((rnitjanqant el compliment dels requi- 
sits establerts en les esmentades l le iw 

La rab de tot aixo rau en el fet que, no obstant la seva 
aparenqa de simple remissi6 a les normes estatals, el pre- 
cepte no deixa de constituir un manament expressat en 
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forma imperativa (({gaudiran))), cosa que implica disposar 
que les normes estatals respectives seran d’aplicacib a les 
fundacions de qui es tracti. 

La competkncia exclusiva de I’Estat en aquesta matkia 
prohibeix, per tant, el caractcr imperatiu de la, norma co- 
mentada, que per aixb, si vol mantenir-se, haura de ser 
matisada i condicioanda. 

La qüestió s’agreuja per la circumstincia que el 
precepte fa rcferhcia a. Ics fundacions ((qualificades com 
a benefiques)). 

No hi ha dubte que les fundacions ((per a finalitats d’in- 
teris generab (art, 34.1 de la Constitucib) que siguin de 
cr caricter docent, cultural, artístic, benkfico-assistencial i 
similars)) (art. 9 2 4  de I’Estatut), i manquin d’afany de lu- 
cre (art. 1 del Projecte de Llei), constitueixen, parlant ge- 
nixicament, entitats benkfrques. 

Pero no pot oblidar-se quc la histbrin i la tkcnica fegisla- 
tives doten certs termes d’una carrega cspecifica que, d’al- 
guna manera, c{tipif?quem el concepte al qual s’apliquen. 

En el niateix art. 2.3 del Projecte de Llei s’aprecia la 
intu’ició d’aquest fenomen, quan parla, nu de ((fundacions 
henkfiquew, sinb de fundacions <{qualificadcw com a be- 
nkfiqucs per les Ileis de I’EEstat. 

Aixd recorda, pes exemple, Ia perifrasi utilitzada pel 
Decret dcl 2 1 de juliol de I972 quan diu (art. 1.3) que ((les 
fundacions culturals privades regulades en aquest regla- 
ment es consideraran, a tots els efectes, institucions 
benkfico-doc en t s H. 

Aquest a assimilació d’uncs fundacions a unes altres 
consagrades amb denominacions 4piquem,  pot fer-la 
(encara que prescindim del problema de la jerarquia nor- 
mativa) una norma de I’Estnt respecte a una altra norma 
tambe estatal, pero no, segons la nostra opinio, una norma 
de la Generalitat respecte a la de 1’Estat que regula ma- 
tirics de la seva prbpia competkncia específica (com s’es- 
devindria iguahent a la inversa). 

6+ Per tot aix6 entenem que no es troben mks que dues 
solucions, d’acord amb la constitucib i 1’Estatut: 

a) O b& la supressib de I’apartat 3 de I’art. 2 dei Pro- 
jecte de Llei, permetent aixi que la normi estatal operi per 
la seva prhpia ({vis)) en la mathria, no obstant eis inconve- 
nients practics que puguin presentar-se. 

O Is& redactar I’art, 2.3 de manera que quedi sufi- 
cientment clar que la finalitat de la norma es que les funda- 
cions a quk es refereix e1 Projecte de Llcipodralz gaudir 
dels privilegis processals i dels beneficis fiscals concedits 
per l’Estat, en el cas que, segons Ics disposicions del ma- 
teix Estat, reuneixin els pressupostos i els requisits neces- 
saris per a gaudir-ne. 

5 .  

b) 

V 

L’article 2.4 del Projecte de Llei de Fundacions Privn- 
des Catalanes preveu que ({cap més entitat no podri utilit- 
zar el nom de fundació privada)), 

Aquesta norma, interpretada sistematicament amb l’ar- 
ticle 9.1 a) de2 Projecte, no ofereix problema. Pero la seva 
interpretacio literal i allada podria donar lloc a seriosos 
dubtes. En efecte, la protecció dels drets i les llibertats, 
proclamats en la Constitució, i la mateixa Sirnitacib de la 

cornpethcia exclusiva de la Generalitat en materia de fun- 
dacions privades a les regides per una llei de Catalunya, 
que exerceixin principalment llurs funcions dintre del terri- 
tori catali, podria qualificar d’anticonstitucional i d’antis- 
tatutaria la prohibicjb de I’article 2.4 del Projecte, quant a 
norma general. 

Tanmateix, seria convenicnt que l’estnentada norma de 
I’article 2.4 del Projecte precisés que la dita prohibicib es 
refereix solament a les entitats subjectes a Ia legislació de 
la Generalitat de Catalunya, 

CONCLUSIONS 

Primra,  En general, el Projecte de LEei de Fundacions 
Privades Catalanes, llevat del que diu en les conclusions 
segona i tercera, s’adcqua a la Constitucib i a I’htatut 
c2’Autonomia de Catalunya, aixi corn al costum catali en 
la materia que genera principis informadors i adhue inte- 
gradors de les normes estatuthries. 

Segona. La norma de l’article 2.3 del Projecte rio cs 
considera adequada a la Constitucib, en tant que conte 
mnnamen t imperatiu sobre aplicabilitat a les fundacions 
privades catalanes de privilegis processals i de beneficis 
fiscals atorgats per les lleis de 1’EstcZt. 

Tercera. La norma de L’articic 2.4 del Projecte, quant a 
la prohibicib general i no limitada a les entitats subjectes a 
la legislació de la Generalitat, tambe es considera no ade- 
quada a la Constitucib. 

Aquest és el nostre Dictamen, que pronunciem, emetem 
i signem en el lloc i la data indicats al comeqament. 

Enric Arguiioi i Murgades, Conselfer-secretari del Con- 
sell Consultiu de la Generalitat de Catalunya, 

CERTIFICO que el present exemplar k s  copia au- 
tkntica del seu original, el qual es troba en l’arxiu al meu 
carrec. 

A Barcelona, nou de desembre de mil nou-cents 
vuitant a-u, 

Enric Argullol i Murgades 

Vist i plau 
El President 

Francesc Fdez. de Villavicencio 

h) Rectificacions per error tipogrific 

- Recii ficaci6 a la Resolucio’ 34JIdel Parlament de Cuta- 
Iuriya sobre els acords que en Matzria de Concertaei6 Au- 
ton&f.tica han signat el President del Govern i el Secretari 
General del Partido Socialistu Obrero Espaiiol (ROPC, 
59,1933). 

On diu: Aprovada per la Comissi6 de Polfiica Territo- 
rial en sessi6 tinguda el dia I de desembre de I98 I .  

Ha de dir: Aprovada pel Ple del Parlament en sessid tin- 
guda el dia 3 de desembre de K81.  

- Rectificacio al Projecte de Llei sobre Normes Addicio- 
nals de Prohmid dels Espais d’Especial Interzs Natura/ 
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arec fats per Activitats Extractives u Cel Obert ai davantal 
de PrcsidGncia del Parlament (BOPC, 59,1937). 

On diu: ... Terri!orial sobre ei Projecte de Llei ... 
Ha de dir: ... Territorial i les esmenes reservades per lil 

AI davantal A la Mesa del Purlament, segunparigrGJ 
On diu: ... eldictamen segzilent. 
Ha de dir: ... el dictarrzeiz següent amb l’urdenacid de les 

On diu: Projecte de Lici 
Ha de dir: Projecte de Llei per /a gual s’er;tahlcixen 

Nonntl.r Addicionals de Protcccio’ dels Espais d’Espcciu1 
Intcr6s Natural @ciats per Activilats Extractives. 

defensar en el Ple sobre el Projecte de L/ei.,. 

mtmwes reservades per a defensar davant el Ple. 

-- Rectificació a Esmenes reservades per a defensar da- 
v m f  el Ple (BOPC, 59,1940). 

On diu: Article 3. 
Hi ha presentada /‘esmena: segli’ent: 
Ha de dir: Article 3. 
A l’upartat 2. 
Ili ha presentada i%smena scgCent: 

Al titol A la Mesa del Padurnent. 
On diu : ... Dictatnen segümt, amb l’ordenacid de ics es- 

Ha de dir: ... Dictamen següent. 
~ H C S  reservades per a defensar davartt el Ple. 

- Rectificació ai titol Prdxima Scssib Plendria (BOPC, 
59, 1969). 

Al punt 2. 
On diu: ... de la Generditut. (ROPC, 5$), 
Ha de dir: ,..de la Generdituf. 
AI punt 3. 
On diu: de l’my 1F81 (La Comissió es reunird el diu 

Ha de dir: de I’any I W .  (ROPC, 59). 
8/12per Q elaborar el Diclarnen. (BOPC, 59). 

- Rectificacib a la Pregunta a l’H Sr. Conseller de 130- 
lítica Territorial i Obres Pu’bliqucs sobre Mesures per tai 
de condicionar Ics vies de circulaei6 afeciadm per la neu i 
el glac (BOPC, 58,1906). 

On diu : comarques de Vull d ’A ran, Cerdmiyu ... 
Ha de dir: comarques de Vall d’Aran, Pallars Sobird, 

Pallars Jussd i Alt Urgell, Cerdanya ... 

- Rectificacib ai Projecte de Llei d’Aprovucio’ del Pressu- 
post d’l-2qdotacid i Capital de I’Institut Catakd de/ Sdl de 
/’any 1981. Prcs idhia  del Parlament (BQPC, 59,1943). 

On diu ; ... Pressupost i les esmenes reservades per a de- 
Jensar en el Ple sobre el Projecte ... 

Ha de dir: ... Pressupost sobrc el Projecte ... 

- Rectificacio al Dictamen del Consell Consultiu de la 
Generalida! sobre cl Projecde de Llei de Proteccid ric la 
Zona VoIcdnica dc la Garrotxa (BOPC, 57,1890). 

On diu: S’haplantejat m la Consulta ... 
Ha de dir: VI. 
S’ha plantejat en la Consulta ... 

IV. jNDEX DE TRAMITACIONS 

P;nclou tots els documcnls en trslniilacib i tramitats en el 
perinclc de sessions actual, exccple les prcguntcs. 

Siglcs dc les Comissions pxhmnthries que tramiten o han Ira- 
niit;\l els textas: 

/COAG/ 

/CSD/ 
/CEF/ 
/CIE/ 
/CARP/ 

Cornissib d’Organitzacib i Administi.aci6 de la 
Generalilat i Govcrn Local. 
Comissi6 dc Justícia i Dret. 
Comissió d’lkmomin, Finances i Pressupost 
Comissi6 d’lnctústrtia i F,nergi;i 
Comissi0 rl’Agricultura, Ramaderia i l’csca. 

Comissih de Política rlbrrihrii~l. 
Comissi6 cic Tolitiai Cultural. 
Comissi6 dc Política Social 
Comissi6 de Drets Humans. 
Corn i ss i h cie Reg 1 a ni  en t 
Corn i ss i6 de I ’I’sta t nt dels 13 i pu t n t s. 
Comissi6 de tiovcrn Interior 
Comissi6 d’lnvcsligaci6 Ccntral Nuclear cl’hscb. 
Com i ssih cl ’Al la M Lt n ian ya , 
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:i) Resolucions 

b3 Mocions 
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11. TEXTOS EN TRAMITCIÓ 

C. PROJECTES DE LLEI 

1389 

1610 

E817 

2276 

2695 

2698 

32s I 

Pt-QjecIe de ¡%i de crcacih d’htitals I’rojesssionds A.yruries. 
/CARP/. WPC, 16,333 (0); IS, 399 (T); 33,952 (T); 44, 
1391 (T) ; 48,1557 (U) ; 51,1667 (T) . 
Projecie de Llei per la qual sáprova la Llista de Noms Ojicials 
deis Municipis de Catalunya. ICOAGI. ROPC, 18, 41 6 (O); 
19, 455 (T); 31, 887 (T); 35, 983 (T); 43, 1375 (T); 5 5 ,  
1800 17‘). 
Prqjecttl de Lki de Prot~cció de la Zona Volcariica de la Gar- 
rotxa ICPT/. IJOPC, 20, 516 (O); 23, 613 (T); 24, 626 
(T); 40, 1187 (T); 44, 1392 (1’); 45, 1430 IT); 41, 1507 
(U>; 48, 1585 (T). 
Pmjecre de Llei de Fundacions Privades Catalunes, ICJDI. 
BOPC, 30, 839 (O); 32,919 (T), 46, 1479 (T); 47, 1510 (P 
i T); 50,1646 (D); 53,1739 (T), 
slrqjwte de Llei de C d I e ~ i n ~  Ikfessionuls. BOPC, 40, 1195 
(O), 42,1343 (T); 43,1376 (T); 55,1801 (T). 
Projectp d~ Llei de Coojwatives de Catalunya. nOPC, 40, 
‘I 199 (0); 42,1343 (O i T); 43,1376 (T); 5 5 ,  1801 (T}. 
h i e c t e  de I M  de creuciri de b Comissió de Ports de Cutnlw 
nya. BOPC, 48, 1592 (O); 49, 1627 (T); 50, 1659 (T); 53, 
1740 (T) . 

2396 

3138 

3264 

3274 

347 I 

3518 

3549 

3579 Proposicid no de Llei sobre iransjormució en rexadiu dels 
secans de les comurques de la Segarra i de les Garrigues. 
BOPC, 59,1954 (O). 
Proposició no de Lici sobre la cooperacii, tran-dronierera de les 
cotlectivitais o autoritots territoridT. BOPC, 59, 1955 (O).  

3 5 80 

H. 1NTERPEI;LACIONS I MOCIONS 

1. INTERPEELACXONS 

a) Enterpelhacions que s’anuncien 

3 202 

3528 

Interpdlació al Consell Executiu sobrr! la prsesvucici dels 
aigwmolls. BOPC, 47, 1540 (O); 5 5 ,  1807 (RI. 
Interye/laciri al Consell Fxecutiii sobre la prohihicib de la 
venda d hiis ((Tortosa>> que tinguin més d’l, 5 gra us d;?cidesa. 

InterpeHacici al Consell Executiu sobre lhplicucib del Primer 
Pla d’t3bres PÚbliyues de la Generalitat de Catalrmnya. IIOPC, 
58,1901 (01, 
Intcvpel.lacib ui Consell fiecutir] sobre els motius que jitst[fi- 
qiren que el Govern de Irr Giwercrlitclt ric íhtuhmnyu ckcio‘eiri 
que accions d ikbi i  P s t n t a l p ~ ~ ~ ) a ~ a ~ ~ s ‘ e n  ei si de les instilucions 
dhutogovern cuta1rrne.s siguin vehiculudes n truvks dlm d d ~  
Grup purlamenturis Et1 qtk s ’iwganiiza iinu purt dels Iliputats 
cutaIans a Ics Corts Genwds. DOIT, 58, 19O1 (0). 

ROPC, 58, E900 (O$. 
3548 

3550 

h) Referhncia de les interpelhcions formalarles 

2475 

2550 

2674 

2706 

2727 

3 147 

3148 

3 149 

320 I 

3269 

3270 
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3272 

3309 

3336 

3368 

3377 

3399 

3410 

3439 

3470 

3492 

2. MOCIONS SURSEGUENTS A 1N’TERPEI;LhCIONS 

3337 

3556 

3561 

361 5 

3617 

J. ALTRES PROCEDIMENTS 

3. PROCEDIMENTS DAVANT El, TRInrJNAL 
CONSTITUCIONAL 




