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formulada pels Diputats I .  Srs. Pere Ayguadk i Manucl 
Nadal, del G. Socialista (Reg. 4651). 
- Pregunta a l  Conscll Exccutiu sobre una partida del Prcs- 
suposl del 1983 destinada a la millora de la pesca del marisc, 
formulada pels Diputats 1. Srs. Pere Ayguadé i Manuel 
Narlal, del ci. Socialista (Reg:. 46521, 
- Pregunta al Consell Executiu sobrc una partida del Pres- 
supost del 1983 destinada a subvencions a confiaries, formu- 
lada pels Diputats I. Srs. Pere Ayguadé i Manuel Nadal, del 
G. Socialish (Kcg 4653) , 
- Pregunta al Consell Executiu sobre una partida del Pres- 
supost del 1983 destinada a la millora de la comercialitzacik 
pesquera, formulada pels Diputats I. Srs. Pere Ayguadé i 
Manuel Nadal, del G, Socialista (Reg. 4654) ~ 

- Prcgunte al Consell Executiu sobre una particla del Pres- 
supost dei 1983 destinada a la inillora cle i’cstriictura sanitd- 
ria en cxplotmions porquines, formulada pels Diputats I .  
Srs. Pere Ayguadc i Manuel Nadal, del Ci. Socialista (Reg. 
4655). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre una partida del Pres- 
supost dcl 1983 destinada a la selecció de llnvors i PCUS de 
planter, formulada pels Diputats 1. Srs. Pere Ayguadé i 
Manuel Nadal, del G. Socialista (Rcg. 46561, 
- Pregunta al Sr. Director General de la Corporaci6 Catala- 
na de Iihdio i Televisi6 sobre la inclusih en la programacib 
de ‘ W 3  d’un espai dc debat públic, formulada pels Diputats 
1. Srs. Xavier Guitart i Darnkncch i José Gonzdez Navas, 
del G. Socialista (iieg. 4626) I 
- Prcgunta al Sr. Direclor Gcncral de la Corporacib Catala- 
na’de RAdio i Televisió sobre la indusi6 en la prograrnacib 
de TV3 d’un espai ini‘ormatiu de les activilats parlamentiui- 
es, formulada pels Diputats I. Srs. Xnvicr t iu i ta r t  i Dom&- 
nech i Josi: Gonzhlez Navas, del G. Socialista (Reg. 4627). 

5) Respostes a prquntes formulades 
- .Pregunta n 1’1 1 .  Sr. Coiiscller dc Sanitat i Seguretat Social 
sohrc els cyuiIH de Serveis Socials de base su bvcncionats el 
I983 i cl 1984, formulada per la Diputada i .  Sra. Rosa 13are- 
nys, del C;. Socialista (Keg, 4016; ROPC, 55,25091 I Respos- 
la clc I’I-I .  Sr. Conscllcr (Keg. 45 16). 
- Pregunta a 1’14, SI*. Conseller cl’Ensenyarnent sobre i’es- 
pccialitat de Jardi d’lnfhncia en la Formació Professional, 
formulada pel Dipiitat I .  Sr. Manucl Nad¿tl, del G. Socialista 
(Reg. 4017; BOPC, 55,2509) 3tespostu de I”. Sr. Conseller 

- I’regunta al Consell Executiu sobre la construccih d’un 
pont sobre el riu Ebre a Tortosa, FormuEnda pel Iliputai I. Sr. 
Dionisio Garcia Guillamón, del G. Socialista (Reg. 4028; 
BOPC, 5 5 ,  2510). Reslmsta cle 1%. Sr. Conseller de Polílica 
Tcrritorial i Obres Públiques (Reg. 4497). 
- Prcgunla al Consell Executiu sobre el ConiitC Orgmilza- 
clor del projecte <I Europa: assumpte jove)), formuladii pel 
Diputat 1. Sr. Xavier Soto, del G ,  Socialista (Reg. 4023; 
HOPC, 55, 2512) I liesposta de l’i-I. Sr. Conseller d’Enscnya- 
meni (Reg. 4534). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre el CAP t(Kumbta 
Marina)), de I’Ilospitalet de Llobrcgat, formulada per la ili- 
putada I. Sra. Pilar Ferran, del G. Socialistii (Reg. 4025; 

(Reg 4535). 
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BOPC, 55,  25 13). Resposta de 1’1 1. Sr. Conseller cle Sanitat i 
Seguretat Social (Rcg. 45 15) . 
- Pregunta a l’i 1. Sr. Conseller cle Sanitat i Seguretat Social 
sobre la situacib del centre del CMRAT, de Sant Cugat del 
Vailks, formulada per la Diputacla I ,  Sra. Rosa Barenys, del 
G. Socialista (Reg. 4030; 13OPC, 55, 2516). Resposta de I’t-I. 
Sr. Conseller (Reg. 4517). 
- Pregunta :i 1’H. Sr. Conseller de Politica Territorial i 
Obres Públiques sobre els ingressos provinents del chnon cle 
sanejament d’aaigües residuals, formulada pels Diputats 1. 
Srs. Esieve Tomis i Manuel Nadal, del G. Socialista (Reg. 
4031; IIOPC, 55,25 16). Rmsposia de 1’14. Sr. Conseller (Rcg. 
4498). 
- Pregunta a1 Consell Executiu sobre el mercat del crbdit 
hipotecari a Catalunya, formulada pel Diputat 1. Sr. Rafael 
Ribb, del C;. p. del PSUC (Reg. 3822; ROPC, 52,2346). Ke- 
sposta de 1’1-1. Sr. Consellcr d’liuonomia i Finances (Reg. 
4604) I 

- Pregunta al Consell Executiu sobre les ofatcs de crblit 
fetes per entitats no autoritzades, forrnuladu pel üiputat I .  
Sr. Albert Alay, del G. p. d’Esquerra Republicana (Reg. 
3915; 13OPC, 54, 2438). Resposta de 1’1 I .  Sr, Conseller d’E- 
eonomia i Finances (Reg. 467 i ) .  
- Pregunta a 1’11. Sr. Conseller d’Economiu i Finances 
sobre I’estat dc caixa dc la tresoreria CIC la Gcneralitat, for- 
mulada pels Diputats 1. Srs. Jordi Parpal, Antonlo Santibur- 
cio i Lluís Garcia i Sáez, del G. Socialista (Reg. 4019; ROPC, 
55,251 1 ) .  Resposta de 1’1-1. Sr. Conseller (Reg, 4670). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre la recollicla d’aigwa 
pels hidroavions al pantB de Sant Antoni, formulada pel Di- 
putat I. Sr. Pcrc Ayguadé, del G. Socialisla (Reg. 4181; 
BOPC, 57, 2599) Resposta de 1’1-1. Sr. Conseller d’lndústria 
i Energia (Reg. 4584). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre el supcrmcrcat Boya i 
la zona de Pontau, a Bausén, formulada pel Diputat E. Sr. 
I’erc Ayguadé, del G. Socialista (Reg. 4182; BOPC, 57, 
26001, Kesiwsta de 1’M. Sr. Conseller de Política Territorial i 
Obres Phbliques (Reg. 4566). 
- Pregunta al Consell Executiu sobrc el dossier d’avarics 
de tes companyies elkctriques, formulada pel Diputat I. Sr. 
Carlos CigarrAn, del G. Socialista (Keg. 4184; BOPC, 57, 
2601). Resposta de I’H. Sr. Conseller cl’lndíistria i Energia 
(Reg. 4583). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre el programa d’ac- 
tuacib de la Direcció General de Twismc, formulada pel Di- 
putat I. Sr. Xavier Guitart i Domknech, clcl G. Socialista 
(Reg. 4185; MJPC, 57,2603. Resposta de i’i-1. Sr. Conseller 
de CornerG, Consum i Turisme (Reg. 4589). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre les obres d’ampliacib 
al Colkgi Públic de Sant Jaume d’Enveja, formulada pel Di- 
putat 1. Sr. Dionisio Garcia Guitlamón, del G .  Socialista 
(Reg. 4186; BOPC, 57, 2602). Resposta de IYl. Sr. Conseller 
tl’Enscnyarnent (Rcg, 463 1). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre la prevenci6 d’acci- 
dents escolars, formulada pel Diputat I .  Sr. Pqre hyguadb, 
del G. Socialista (Keg. 4 187; 13OPC, 57, 2602). Resposta de 
1’1-I. Sr. Conscller,d’Ensenyament (Reg. 4632). 
- Pregunta al Consell Exccutiu sobre unes publicacions del 
Departament de Treball, formulada pels Diputats 1. Srs, 
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Smthgo iiiera i Xavier Guitart i Dombnech, liei Grup Soci- 
alista (Reg. 4188; i3OPC, 57, 2603). Resposta de E’EI. SI-. 
Conseller de TrebRll (Reg, 4638). 
- Frcgunta al Consell Excculiu sobre subvencions R l’cm- 
prcsa AVIACO, formulada pels Diputats 1. Srs. Esteve 
‘romhs, Ramon Aleu, Joan M. Abelló, Joan Gmyet i 
Manuel Nadal, del G. Socialista (Reg. 4589; ROPC, 57, 
2603). Resposta de I’I-I. Sr, Cotiseller CIC Política Territorial i 
Obres Públiques (Reg. 45’70). 
- Pregunta 8 1’1 i .  Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social 
sobre el programa sanitari AI,PIR, formulada pcl Diputat I. 
SI-, .Tom Ganyet, del 6. Socialista (Reg. 4190; MJPC, 57, 
2604). Rcsposta de l’Ha Sr, Conscllcr (Reg. 4642). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre inversions en acro- 
ports, li>rmulada pels IXpuints I ,  Srs. Esteve Tomis, 
Tiatnon Alcu, Joan M. Abell6, Joan Ganyet i Manucl Nadal, 
del G. Socialistil (Reg. 4191; UOPC, 57, 26043. Resposta de 
I’1-I. Sr, Conseller rlc Iblitiea Tcrritorial i Ohcs Publiques 
(Rcg, 4574). 
- Pregunta U I  Consell Executiu sobre inversions en estaci- 
ons i parades d’autobusos, formulada pels Diputats I ,  Srs. 
Esteve Tomis, Ramun h l e ~ i ,  Joan M. Abellh, Joan Ganyet 
i Manuel Nadal, del G. Socialista (Reg. 4192; BOPC, 57,  
2604), Resposta de l’i-i, SI-. Conseller de Politica Territorial i 
Obrcs Públiques (Reg. 4573). 
- Pregunta al Cansell Executiu sobre inversions en cl Fer- 
rocarri I Met ro pol i t B de Rwrcelona, for mulur la pels U i pu ta ts 
I .  Srs. Estcve Tomiis, Ramon Aleu, Joan M. Abc116, Joan 
Ganyet i Manuel Nadal, del Ci. Socialista (Reg. 4193; 
ROPC, 57, 2695). Resposta de 1’13. Sr. Conseller de Política 
‘Territorial i Obrcs Públiques (Rcg. 4572), 
- Prcgunla al Consell Executiu sobre inversions et1 cls Fer- 
rocarrils de la Generalitat de Catalunya, form dada pels lli- 
putats I. Srs. Esteve Tom& Ramon Aleu, Joan M. Abeltó, 
Joan Clianyct i Manucl Nadal, del G, Socialista (Reg. 4194; 
BOPC, 57, 2605) I Kesposta de 1’11. Sr. Conseller de lrolilica 
Territorial i Obres Phbliqucs (Reg, 4569). 
- Pregunta al Consell ikccuiiu sobre inversions en la in- 
írastructura de RENFE, formulada pels Diputats I .  Srs. 
Esteve TornBs, Ramon Aleu, Joan M. Abellb, Joan Ganyet 
i Manuel Nadal, del Ci .  Socialista (Kcg, 4195; ROPC, 57, 
2605). Resposta dc 1’1 I .  Sr, Conseller (Reg:, 4571). 
- Pregunta ai Consell Executiu sobre els concerts de I’ICIS 
amb hospitals, formulada per la Diputada I, Sra. Pilar 
Ferran, del Ci. Socialista (Reg. 4196; BOPC, 57, 2606). Re- 
sposta de 1‘1-1. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social 

- Prcgtinta al Consell Executiu sobre les necessitats sanith- 
rics clel districte de les Corts, de Barcelona, rormulada pel 
Diputat I. Sr. Josep M. Sala, del (3. Socialista (Reg. 4197; 
B O C ,  57, 2606) I Resposta de 1’11. Ss. Conseller de Sanitat i 
Seguretat Social [Reg. 4641). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre un solar del carrer de 
Gandesa cedit lier I’Ajuntament de Barcelona a la Generali- 

(Rcg. 4639). 
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tat, formulada 1x1 Iliputfit I ,  Sr. Josep M. Sala, del G. Socia- 
lista (Rcg, 4198; BOPC, 57,2606). Rcsposta de 1’11, Sr. Con- 
scllcr de Sanitat i Scguretat Social (Reg. 4640). 
- Pregunta d Conscli Executiu sobre I’lnstitiit d’ínves- 
tigacib Forestal, formulada pel Diputat I ,  Sr. Pere Ayguad6, 
del G. SociaFisla (Reg. 4199; HOPC, 57, 2606). Resposta de 
1%. SI. Conseller cl’Agricultura, Ramaderia i Pcsca (Reg 
4643). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre la carretera tle Saldes 
R Gbsol, formulada pcl Diputat I. Si.. Santiago Riera i per la 
Diputada 1 .  Sra, M .  Rosa Viarliu, del G. Socialista (Reg. 
4202; ROPC, 57, 2607). Resposta de 1’1-I+ Sr, Conseller de 
PoIíiicaTerritorial i Obres Piibliques (Reg. 45681, 
- Pregunta al Consell IJxccutiu sobre la carretera del Doll, 
formulada pel Diputat 1, Sr. Pere Ayguadé, del G. Socialista 
(Reg. 4203; ROPC, 57, 2608). Resposta de 1 3 .  Si+, Conseller 
de Política Territorial i Obres Piibliques (Reg. 4567) I 

- Pregunta al Consell Executiu sobre les empreses de co- 
l-locacib de treballadors cn diversos sectors, formulada pel 
Diputat 1. Sr. Albcrt Alay, del G, 11, #Esquerra Republicana 
(Reg. 4253; ROPC, 58, 2687) Resposta de 1’1 I. Sr. Conseller 
de Treball (Rcg. 4634). 

III. INFORMACT~ 
a) Acords, resolucions i comunicacions dels ¡iraans 
de la Camhra 
- Reglament per a la ittilització del Servei de Documenta- 
ció, Biblioteca i Arxiu del Parlatncnt dc Catalunya. 
- Norma cornplementliria de l’article 20 dels Estatuts de 
Rbgim i Govern Interior. 

c)  Activitat parlamentaria 
c.1) Reunions tingiides i qiicstions tractades 
c.2) Relacití de documents cntrats a la Cambra 

d) Composicib dels brgans de la Cambra 
- Ponbncia per a elahorar I’Informe sobre el Frojcctc de 
Llei de Caixes d’Estalvis de Catalunya. 
- Ponbncia per a elaborar 1’Informc sobrc el Projecte de 
Llei sobre Ordenació de les Carreteres de Catalunya. 
- Adscripib del Diputat I ,  Sr. Gregori0 Risquez Caballero 
a1 Grup Socialista al Parlament de Catalunya (Reg. 4588). 

e )  Rkgim interior 
- Reconeixement rl’antiguitat a una funcionhria. 
- Nomenament d’un xofer. 
- Llista definitiva d’admesos i cxclosos a la convocatbria de 
proves per a proveir quatrc places d’uixcrls del Parlament 
de Catalunya. 

k) Rectificacions per error tkcnic 

IV. fNDEX DE TRAMITACIONS 

2990 

2990 

299 1 

299 i 

2992 

2994 

2996 

2996 
2997 

3000 

300 1 

300 1 

3001 
3001 

3002 

3004 

3005 



RUTLLETf OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNTA / Núm. 63 / 20 de maig de 1985 2889 
- . -__- ---“.I--- ,. -__- ~ . .~ 

I. TEXTOS APROVATS 

A. LLEIS I ALTRES NORMES 

LLEI DE MODIFICACI6 DE LA LLEI 3/1982, DEL 25 DE MARC, DEL PARLAMENT, 

DE CATALUNYA 
DEL PRESIDENT I 13EL CONSELL EXECUTIU DE LA GENERALITAT 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EN SESSibTiNGUDA EL DIA 8 JIE MAIG DE 1985 

PRESIDhNCIA DEL PARLAMENT dueix un buit legal que, atesa la seva transcend&ncia, ha d’ésscr 
regulat. 

L‘arlicle 9.1 de 1’Estatut atorga a la Generalitat competkncia 
exclusiva sobre l’organitzacib de les seves institucions d’auto- 
govern i I’article 36 del mateix cos legal preveu que una Llei de 
Catalunya cleterminarh les atribucions del President de la 
Generalitat. 

Per donar compliment a aIlo que estableix l’article 89.2 del 
Rcglament, s’ordena de publicar en el Bratlletj oficial delpffrla- 
ment de Ciatdinya la Llei de Modificacib cfc la Llei 311982, del 
25 de marc, del Parlament, del President i del Consell Executiu 
de la Generalitat, aprovada pel Ple del Parlament en sessió th-  
guda cl dia 8 de maig de 1985. 

Palau del Parlament, 9 de maig de 1985 Article hnic 

Miquel Coll i Alentorn 
President del Parlament de Catalunya 

Es modifica I’article 46 de la Llei 3/1982, del 25 de rnarq, al 

El dit article resta redactat de la manera següent : 
qual s’afegeix una lletra G). 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Pariament, en sessió tinguda el dia 8 de maig de 
1985, ha debatut el Dictamen de la Comissiri d’Organitzaci6 i 
Administració de la Generalitat i Govern Local referent al Pro- 
jecte de Liei de Modificacib de la Llei 3/1982, dei 25 de may, 
del Parlament, del President i del Consell Executiu dc la Gene- 
ralitat de Catalunya, i les esmenes reservades pels Grups parla- 
mentaris i els I .  Srs. Diputats. 

Finalment, ei Ple dei Parlament, en virtut del que estableix 
I’artfcle 33.1 de I’Estattut d’hutonomia, i d’acord amb I’article 
101.3 del Reglament del Parlament, ha aprovat la Llei de Cata- 
iunya següent 

Cada legislatura finirli : 
a) Quan haurh expirat el mandat lcgal. 
b) Quan es produira ei suposit de no investidura, previst en 

l’article 54. 
c) Quan el President de la Generalitat, sota la seva cxclusiva 

responsabilitat i amb deliberació prkvia del Consell Executiu, 
dissokirli el Parlament. 

Aquesta facultal no podrh &ser exercida quan hi haurh en 
trimit una moció de censura 

Tampoc no podrh &ser exercida abans no hauri passat un 
any de M t i m a  dissolució per aquest procediment. 

El decret de dissolució fixarh la data de les noves eleccions. 

LLEI DE MODIFICAC16 DE LA LLEI 3/1982, 
DEL 25 DE MARC, DEL PARLAMENT, 

rim PRESIDENT I DEL CONSELL EXECUTIU 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Disposicii, final 

Onica 

Aquesta Llei entrarll en vigor I’endemA d’haver-se publicat 
LR Llei 3/1982, del 25 de marq, del Parlament, del President 

i del Consell Executiu de la Gmeratitat de Catalunya, quan es 
refereix a les muses de dissoiucib del Parlament, nom& es- 
menta I’acabnment del mandat parlamentari i el supbsit cle no 
investidura, perb no preveu la possibilitat que el President de 
la Generalitat dissolgui el Parlament, motiu pel qual es pro- 

en ei Diirri Qflcialde la Generaliicrt de Catcllunya. 

Paiau del Parlament, 8 de maig de 1985 

EI President del Parlament 
Miquel Coll i Alentorn 

La Swrethria Tercera 
Flora Sanabra 
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LLEI DE MODKRNIrrZACI6 DE L’EMPRESA FAMILIAR AGRARIA 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMEN’T E N  SESSIbT1NGUI)A EI., IIlA 8 1)B MAIG D E  1985 

PRESIDENCih DEL PARLAMENT 

Per donar compliment a ulli) que estableix I’article 89.2 del 
Reglament, s’ordcna de publicar en el Burlleti Qfichd del P d u -  
X r a m  de Cutuluyw la Llci de Modcmitzacib de I’Emprcsa I 3 m i -  
liar Agriria, aprovada pel 1% del Parlament en sessib tinguda 
el dia 8 cle maig de 1985. 

Palau del Parlamenl, 9 de maig cle 1985 

Miquel Coll i Alentern 
Presidcnt del Parlament de Catalursyri 

PLE DEL PAKLAMHN‘I’ 

El Ple del I’arlmcnt, en scssi6 tinguda el dia 8 dc maig de 
1985, ha debatut el Dictamcn de la Comissió d’Agricultura, 
Karnaderia i Pesca referent al Projecte de Llei de Modernitza- 
ció CIC I’I3npresn Familiar Agr;iri+ i les esmenes i vols particu- 
lars reservats pels Grups parlamentaris. 

Finaimcnl, cl Ple dcl Parlament, cn virtut dei que estableix 
I’article 33.1 de i’JXatut  d’Autonornia, i d’acord amb I’arliclc 
1 01.3 del Rcglarncnl del Parlameni, ha aprovat la Llei de Ctittii- 
lunyr-1 segknt  : 

I,a modernitzacib i cl dcsenvoluparnent de tols cls sectors 
econornics, assenyaladument de l’agricultura i I n  ramaderia, 
amb la finalitat cl’eyuiparar el nivell de vida de tols els ciuta- 
dans, constitueixen un principi rector dc l’actuneió dels poders 
públics, scgons cl que cstablcix i’article 130.1 de la 
Cons1 i t uci 6. 

Aquesta ncccssitat dc modcmitzaci6 i de dcsenvolupamcnt 
del sector agrari, reconeguda constitucionalnien t, cs fil patent 
a Catalunya, on I’estructura social i econbmicit de la majoria de 
Ics explotacions yuc constitiicixcn la base de Ics activil:its agri- 
cola i rarnadcra és de caractes familiar. 

L’emprcsa fr-tmiiiar agriria mereix, per tant, utxi atenció pre- 
fcrcnt dc la ticncraíitat i necessita un marc legal adequat per ;i 
garantir uns ingressos i unes condicions de vida equiparables 
als d’altrcs activitats professionals. 

Moltes de les empreses familiars agriries, malgrat que pos- 
seeixen la capacitat proressional i el potencial agrari necessaris, 
no han pogut assotir els objectius esmentats per manca dels re- 
cursos timics i financers adequats. 

D’altra bmda, el sector agrari no és una cxcepci0 de la irans- 
forrnacih tecnolbgica que tot el conjunt de l’activitat econbmi- 
ca requereix, i ,  per tant, cal un csforq madernitzador que 

moltes de les empreses familiars, lliurades al seu sol csíorC, cli- 
ficilmcnt podrim assumir. 

I encara, el procés cl’iiitcgraci6 ii la Comunitat konbmica 
Europea comporta nous reyiicriments a les empreses agriries i 
d’una maner1 cspecial ii les de carlicter familiar, pet’ Inl de 
poder dur a terme el procés d’adaplació neccssari d’una 
manera satisfactoris. 

La Llei estatal 49/198 1, dcl24 de desembrc, de I’Hslalut de 
1’Explolacib Familiar Agrhria i dels Agricultors Joves, bb que 
ha sigtiificnt conceptualmeni un wenC en establir, entre altrcs 
aspectes, uncs desgravacions fiscals més adcquadcs a Ics 
circumsthncics de Ics explolacions ngrhies, no s’adapla iotal- 
ment a l’especificiiat de les empreses fiimiliars iigrhries de 
Catalunya. 

Aquesta Llei de modernització de I’emprcsa familiar agrhria, 
establerta en virtut de la compctkncia cxclusiva que cn matcria 
d’agriculturii pcrtocu a la Gcncralitat, d’ac~rcl arn b l’article 
12.1.4 de 1’Estntut d’htonomia, te la finalitat de donar respos- 
ta a una bona part dels problemes mes imporlanls que tenen 
plantcjzits aquestes cmprescs afworint-ne la modernitx,ació i cl 
dcsenvoiuIiamenl integral. 

La Llei cornenqa per establir els requisits que han de complir 
les empreses famil iars agriries per a poder &ser consiclerades 
corn a tals, per a la quul cosa s’han tingut en compte Ics particu- 
laritals dc la realitat catalana. 

El nucli central dc la Llei bs conslilLiit pels anomciiats 
(i plans de modcrnitmcib i de ciesenvolupamen t integral de 
¡’empresa familiar ngrhrinlci , I’objectiu principal dcls quals bs fil- 
cilitar la continu’ilat dci major nombrc d’empreses agracies cer- 
cant I’optim d’explotacib que n’asscguri, així, la viabiiitat en el 
futur. La Llei especifica els rcquisits quc han de complir les 
empreses que opten per rcalitxar els plans i el contingut i la 
chiracla cl’xluests, Líi rcgulació dcls plans de rnodcrnitzaci6 i ctc 
desenvolupament és en la línia dels cstabicrts per la legislacih 
comunithria. 

La Llei estableix tarnbk yuc el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca desenvolupi accions de capacitació professi - 
ona1 i de forrnacib continuada dirigides d’una rnancra priorith- 
ria als ti t lilars d’empreses familiars rigrhries que presenten 
plans de modernització i dc desenvolupament. 

D’allra banda, per tal cl’estimular l’adopci6 i la realització 
d’aquests plans, la Llei cstablcix una sbric d’ajuls, entre els 
quals hi ha la concessib de préstecs i d’avals. 

La Llei presta una atenció especial a les empreses fiimiliars 
situades a les comarques i les zones de muntanya i li aquelles 
els titulars de Ics quals són agricultors menors de trenta-cinc 
anys, ja yuc són les que ncccssiten més el suport dels orgitnis- 
mes públics. 

La Llei crea el Registre d’Empreses Familiars Agraries, cn el 
qual es poden inscriure les emprcses que compleixen els ce- 
quisits establerts per la mateixa Llei i per les disposicions ca- 
rnplementhries. Crea també un certificat acreditatiu de la con- 
dició d’empresa farniliar &r ia ,  que poden sol.Iicitar els titu- 
lars d’empreses inscrites en el Registre. 
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Finalment, la Llei arbitra mesures destinades a protegir la in- 
tegritat de l’empresa familiar agraria i estableix ajuts per a facili- 
tar els pagaments derivats de la seva transmissió a fi de garantir 
la continuitat d’aquestes empreses. 

Títol 111 
De la mdernitzacih i el desenvolupament 

de I’empresa familiar agraria 

Article 5 

Títol I 
De ]’empresa familiar agraria 

Article 1 

Als efcctes d’riquesia Llei, sbn ernprcses farnibars agrhries 
Ics que compleixen eis requisits establerts per aquesta Llei i 
per les disposicions cornplernent8ries i que obtenen la inscrip- 
ció en el Registre corresponent, desprks d’hauer-ne aprovat In 
sol-licitud el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

Article 2 

Els rcquisits per a tenir la conclici6 d’cmprcsa Familiar agrkria 
són : 

a) Que la titularitat de l’empresa, en domini, en arrenda- 
ment o en parceria, o en qualsevol altre títol que n’atribueix el 
gaudi, pertanyi B una sola persona fisica, a un matrimoni o a di- 
ferents persones que tinguin entre si vincles de parentiu de 
fins a tercer grau o la condició de SUCCCSSOI~S mortis C ~ M S U  d’una 
matcixa persona. 

’ b) Que ei titular o un dels titulars, en el cas que en siguin 
mks d’un, sigui professional de I’agricultura. 

c) Que el titulur o un dels titulars n’assumeixi la gestib 
d’una manera personal i directa i tingui una capacitat professio- 
nal suficient o es comprometi a adquirir-la, segons criteris 
basats bé en I’experikncia professional, bc en l’acreditació 
cl’una titulació suficient. 
d) Que el litular o un dels titulars n’assumeixi també el risc. 
e) Que els ingressos que obtenen de i’eempresc? familiar agra- 

ria els membres dc la família que hi treballen siguin iguals o 
superiors als QUC obtenen d’activitats alienes a l’empresn. 

Títol 11 
Dels col-labaradors 

Article 3 

Pot tenir la condició de coilaborador de I’empresa familiar 
ngrhria la persona amb capacitat d’obrar que té IA capacitat pro- 
fessional i la dedicació a I’empresa familiar ;&ria prescrites 
per I’nrticie 2.b) i c) i que perfh un acord de col-laboraci6 amb 
e 1 t i t u 1 a r. 

Article 4 

E .  Les empreses familiars agraries poden optar per realitzar 
un pla de moúernització i CIC desenvolupament integral quan cl 
titular es coniliromet a aplicar el pla de comptabilitat. Prel‘e- 
rentmcnt, s’hi poden acollir quan el valor mitjh cle la renda del 
treball esmercat en I’empresa ks inferior al salari brut mitjh 
dels treballadors no agraris de la comarca. 

2. Excepcionalment, poden optar també pcr realitmr un 
pla de modernització i ác desenvolupament integral les perso- 
nes fisiques, titulars o no d’ernprescs agraries, que compleixen 
el requisit de capacitat professional establert per l’article 2.~1,  
encara que no compleixin els altres requisits del mateix article, 
si : 

a) es comprometen a arribar a complir totes les condicions 
establertes per aquesta Llei; 

b) un  avantprojecte de pla de modernització i cle descnvolu- 
pament iniegral acredita suficientment la possibilitat de co- 
mplir tots aquells requisits abans de I’aaibarnent de I’esmentat 
pia. 

3. Ei Departament d’Agricultura, ltarnaderia i Pesca con- 
fereix prioritat als plans de modernització i de desenvolupa- 
ment integral per a les empreses familiars agrhries quan l’apor- 
tncib de mh d’ohra assalariada fixa, o la que resulta equivalent 
en salaris eventuals, no supera en comput anual la familiar en  
jornades efectives. En el cas de les empreses cic conreu intensiu 
el Departament pot autoritzar que l’aportacib de rnh d’ohrii 
aliena sigui superior a la familiar en jornades cfeclivcs. 

4. En els programes territorials de rnodernitzacib i de des- 
cnvolupamenl de l’empresa familiar agrhria es poden establir 
requisits complementaris en relaci6 amb I’especificitat agrhria 
de l’hmbit territorial on és situada I’empresa. 

Article 6 

El pla de modernitmció i de desenvolupament integral té 
per objectius principals : 

a) Assolir que en el moment del seu acabament el valor 
mitjh de la renda dei treball esmerpt a I’empresa no sigui infe- 
rior al salari brut mitjh dels treballadors agraris de la 
comarca. 

b) Adaptar I’empresa a la reducció dels costos de producció, 
fer estalvis energetics en els processos d’obtenci6 i de transfor- 
mació dels productes i millorar les condicions dc vida i clc trc- 
bali, de manera que assegurin la viabilitat de l’empresa en el 
futur. 

Article 7 

També poden optar per realitzar un plii dc modernització i 
Vacord de col-laboració que comporta la ~islinci6 entre la ti- 

tularitat i la gestió de l’empresa no fa perdre a aquesta la condi- 
ci6 d’ernpresa familiar agrhria, 

de desenvolupament integral les empreses familiars agriries 
que no poden assolir els objectius establerts per I’article 6, b@ 
perquh són situades en comarques i zones de muntanya o en 

~ ... .. - __ .... - ,- . 



miics cleprimides, hb perqui: prcscnkn u n a  iiplitucl pristicular 
pcr ii clctertninides procfuccions i no hi ha alternatives rendi- 
btes, 136 perqui: lerien cotn a titulars apricuitm-s menors de 
trcnlo-cine HHYS. 

Article 8 

1 . tll pla dc modernitmcih E de descnvcl1up;irnent integral 
s’ha d’iljustur als criteris i I I  les directrius de la política agrBria 
CIC li1 Gcticralitat vigcnts en cada moment. 

2. 
a) 13s  iioiyls dels titulars cic i’cniprcsa, 
b) La dcscri pci 6 dcls Iiéns i cis drets que intcgreri 1 ’cmpresa. 
c) Ida menlbria descriptiva dc la situacih CIC? i’ernpresa 

durmt l’any antcriar i I’uny CII curs. 
cl) La rcliició CIC millores i d’objcectiLis clcl pla, amb una refe- 

rbncia expressn a Ics orientaciotis cle producció, de Inmsforrna- 
ci6 i de rcconvcrsih de I’etnprcsa que cs basi en les previsions 
del mercal. 

Els p t m s  liim de contenir : 

e> La clescrilici6 de la situacih prevista íil tina1 del pla, 
f) Els ol>.jecti LIS de senda qiic es preveuen. 
6) L’espcciticacib del progrania i del pla de finanqarnent ne- 

cessiiris per atbnyer els rcs~iltais previstos, amb una rcferkn- 
cia especiul als credits autoritzats, a Ics seves condicions i ti la 
clcstiIiaci0 de Ics subveiicioiis que s’liiiti de toricedir cn les ciife- 
rents rnodt-ilitiik 

li) Els pactes CIC colhboració prcvishs. 
i >  La durada dcl pla prevista. 
3 .  13n cls C ~ S O S  en club el pla de modermitznció i cle descnvo- 

1 u panicní i 11 1 eg ra 1 i 111 pl i ca I a c o 11 ven i e n  cia cl ’ est ah1 i I‘ LI II a fór - 
mula associativa cluc comporta I’agrupació cl’cmprescs fimili- 
;us en una fórmula d’agricuiturit dc grul), es fiirh un sol pla per 
al conjunt ctc Ics emprcscs afectades. 

Els plans dc niodcmitz.aci0 i dc dcsenvoluparnent intc- 
gra1 sGn wal i i i its i ,  si s’cscau, aprovats pel Departament cl’h- 
griciiltui*ii, Rzimaderia i Pesca, arnb infortne preccptiu previ de 
la Comissi6 eshblerta pcs I’article I 1 ’I irnn vcgada n’lisi cstat co- 
mprovada I’adcquacib als objeclius quc per a ells csttibleix 
iiyuesla Llei i IM estat comprovat que l’empresa i cIs seus titu- 
lars compleixcn els requisits establerts per la mateixa Llei. 

4. 

Art iclc 9 

Ln ciitrnclu ordinaria miixima clel pla dc mociernitxaci6 i de 
clesenvolupament i nlcgral és CIC deu anys, yuc es pot ampliar a 
qi.iinze anys en els casos cl’empreses situacles en comarques i 
zones dc tiiunktnya o en zones depriniidcs i en els casos 
d’instal.lacih d’agricultors cle incnys CIC trenta-cinc anys, En 
cits dc cathstrofes, el ilcpartamcnt d’Agrictil tura, Kamacleriii i 
l’cscii pol prorrogar CIN terminis d’aplicació del pla de modcr- 
niizaci0 i CIC dese~ivolupaiiient intcgral. 

cultura, Ri-imadcria i Pesca i 2 1  realitmcib de cadascuna dc Ics 
etapes assenyalades ~icl p h ,  i tambh I’cxecució total d’aqucsl. 

2. 131s brgans administratius del Departament d’hgricullu- 
n i ,  Ramadcria i Pesca poden comprovar el compliment ric les 
etapes i c.lc les colidicions del pta. 

3. Pcr causes excepcionals, el titulnr dc I’empresa pot 
soi4icitar la modificacib de les etalics j de les condicions clcl 
pla, la qual pot ksscr autoritza&\, si s’cscau, pcr l’brgdn coiiipc- 
teli t del IJepartamcn~ d’Agricul tu rii, Ramncleria i I’esca. 

Article 1. i 

1. Es crea una Cornissii, integracla per iqmxctitatits del 
Departament cl’hgriculturn, Ramaderia i Pesca, cn la qual, 
ci’una mancrii prioritiria, han ci’hsser presents Ics organitzaci- 
ons professianals tigrBrics, uimb les funcions segUents : 

a) lnfornxtr preccptivatncnt sobrc l’aprovació dels plans cie 
modernització i de clescnvolupament f sobrc cl compliment o 
I ’incompliment final d’aquests plans. 

b) Inrormur preceptivmeiit sobrc els crilcris, Ics dii.cctrius 
i la metodologia necessaris per al desplegament d’aquesta LI ei 
per via de rcglament. 

c) Avaliiai* els plans cle modcrnilxació i de desenvolupa- 
inent i fer-ne el seguiment. 

2. Anualment la Comissii> ha d’hsser consultada per a avil- 
I tiar els programes territorials de modern itzacih dc I’crnlmsa 
fam i1 iar agrhri a, 

3. Els progsamcs terrilorids podcn definir els requisits co- 
mplementaris i Ics prioritats establerts per aquesta Llei sobre la 
base, entre ci’altrcs, dels elcments següents : 

a) el percentatge de rcíacib renda agrhria-renda total 
familiiir; 

b) les dimensions tninirncs i miiximes; 
c) cl percentatge de temps laboral esmercal en I’empresa; 
d) el nombrc rnhxim de treballadors assalariats per empresa; 
e) la capacitat d’absorcii) de mA d’obra, actual o potencial, 

segons els coli reus. 

Article 12 

1. El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca ha de 
clesenvolupar accions de capacitació professional i formacib 
continuada dirigides cle maiicra priori thria als titulars cl’crnpre- 
ses familiars agriwies que prescnten plans de modcrnitzacib i 
cie desetivolupament integral i als titulars d’empreses quc, 
iitnb els canvis pertinents, poden tenir la qualificació d’empresa 
familiar &ria, 

2. Aquestes accions es poden fer extensives a altres Inem- 
bres de la família i 21 assalariats de l’empresa fmiliar rtgrihria, 

Article 13 
Article 1.0 

1 .  I31 titulnr de I’emprcsc? oljccte rl’uun pia de rnodernitzticib 
i ctc desenvolupament ha de comunicizr al Departament d’Agri- 

Per tol d’estimular l’adopcib i la realitzacib de plans de mo- 
dernització i de desenvolupament integral s’estableixen els 
ajuts seghcnts : 

.- .... ~ .. .- , .. . . . . . . . . . .~ . . .. , _ . 
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a) La concessió de préstecs per mitji deis organismes 
corn pelen t s. 

b) Les subvencions als préstecs per a realitzar les actuacions 
previstes en el pla, 

c)  La concessió d’avals per mitja dels organismes 
com pe tents. 

d) L’adjudicacid, de terres per a la instal4acib o l’ampliacib 
de i’cmprcsa, d’acord amb fes possibilitats dcrivades de la legis- 
lació vigent. 

e) Els assessorainents i I’assistencia tkcnica per r? claburar i 
executar els plans i ,  si s’escau, I’assistkncia econbmica per a 
redactar-10s. 

Títol 1V 
Del Registre d’Empreses Familiars 

Agriries 

Article 14 

i .  El ‘13cpartament cl’Agricultura, Itamaderia i Pesca parta 
el Registre d’Empreses Fnmiliars Agrhries, en el qual s’inscriu- 
en les empreses que ho sol.liciten i que compleixen eis re- 
quisits establerts per aquesta Llei i per’ les disposicions que la 
desenvolupen. 
2. El Departament esmentat estableix per via de rcglarnent 

I’organització i el funcionament ci’aquest Registre. 

Article I5 

El Departament d’Agricultura, Kamaderia i Pcsca lliura als 
titulars de les empreses inscrites en el  Registre el certificat 
acreditatiu dc la condicii, d’ernpresa íhrniiiar agraria d’acord 
amb aquesta Llei quan ho sol-liciten, 

b) Quan, per causes alienes a la voluntat del titular, s’altera 
la destinació agraria d’un o de diversos elements de I’empresa. 

c) Quan els elements s6n mitjans de produccih objecte de 
rcposicib. 

d) Quan hi ha raons justificades de millora de l’estructura 
de I’empresa. 

2. El Departament tambe pot autoritzar el gravarnen dels 
elements d’una empresa familiar agrhria quan és convenient 
per a fer-ne efectiva la capacitat de garantia. 

Article I8 

Per tat de facilitar els pagaments derivats de la trammissi6 
de l’empresa familiar agt-Aria, el Consell Executiu, a proposta 
del Departament d’AgricuItura, Ramaderia i Pesca, estableix 
els ajuts econbmics pertinents. 

Article 19 

1. La inexactitud de les manifestacions fetes, la desviacib 
dels ajuts rebuts respecte a la finalitat atri bu’ida, O, si es dóna el 
cas, l’incornplirnent del pla de modernització i de desenvolupa- 
ment integral i, en general, de les obligacions irnposacles per 
aquesta Llei dbna lloc que el Lkpartarnent d’Agricultuca, Ra- 
maderia i Pesca, després d’instruir expedient, apliqui ies sanci- 
ons pertinents, que, si s’escitu, poden consistir en la cancel-la- 
ció de la inscripció registral, la qual cosa cornporta el venciment 
anticipat dels préstecs concedits i el retorn dels ajuts atorgats. 

2. Les mateixes conseqükncies comporta la cessió de I’em- 
presa familiar agrArir-1 a favor d’un tcrcet, si el nou titular no es 
compromet a continuar cl pla de modernització i de descnvolu- 
pament integral iniciat i no acabat pel primer. 

Di sposicioxl s finals 
Titot V 

De la proteccii, de la integritat 
de I’empresa 

Primera 

Article 16 Dins el termini de sis mesos, comptats de l’cntrada en vigor 
d’aquesta Llei, cl Departament d’Agricultura, Ramaderia i 
Pescu ha de reglatnentar el funcionament del Registre d’Em- 
preses Familiurs Agrhries i posar-10 en lwhctica. 

iA’oblenci6 dels beneficis economics establerts per aquesta 
Llei implica l’obligacib de conservfir integres i afectats a I’ein- 
presa els clements patrimonials bkics d’aquesta o, si s’escau, 
els que s’cspecifiquen en els plans de rnodernilzació i dc desen- 
volupament inlegriil, i de no alienar-los ni gravar-10s. Segona 

Article 17 

1. Sens perjudici del que disposa l’article 16, el Departa- 
ment d’hgricultura, Ramaderia i Pesca pot autoritzar I’aliena- 
ció o el gravarnen d’algun dels dements clc l’cmpresa, en els 
casos següents : 

a) Quan els clements a separar van a formar iina o més em- 
preses familiars agrhries o a integrar-se en altres d’existents, 
sempre que la resta que en resulta compleixi els requisits per a 
ésser qualificada á’cmpresa familiar agrhria, 

Anualment, la Llei de Pressupostos de la Generalitat 1x1 de 
determinar el límit mhxim de les subvencions i els avals que es 
poden atorgar d’acord amb el que estableix aquesta Llei. 

Tercera 

Atesa la finalitat d’aquesta Llei i la dels beneficis i els ajuts 
de totli mena establerts per a les empreses familiars agrhries : 

a) Sbn aplicables a 1 ~ 5  ernprcses fittmiliacs agrhries regulades 
per aquesta Llei les normes de It-1 Llci estatal 49/81, del 24 de 
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d~scinbrc, relatives a la iiiscrlpcib rcgislral i a la protecció de la 
con tinu’ital de l’crnpresa, i qualssevol altres beneficis establerts 
en relaci6 arnb les ernpccscs fBmiliat’s. 

b) LES empreses familiars agrizries, ciefinidcs en aquesta 
Liei, podeu gaudir dcls beneficis fiscals conccdits per la Llei es- 
tatal 49/81, sempre que segons Ics disposicions de I’Estat en 
compleixin els pressuposits i cls requisits. 

Quarta 

S’auioritza cl Consell Executiu perquk dicti les disposicions 
necessiries pcr a desplegar aquesta Llei i aplicar-la. 

Palau del Purlament, 8 de maig de I985 

El President rlcl Ik-larnent 
Miquel Coll i Alentorn 

El Secretari Segon 
Felip Lorda 

B, RESOLUCIONS I MOCIONS 

a) Resolucions 

RESOLUCIb 37/11 DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, PER LA QUAL ES DESIGNEN DOS 
MEMHRES DEL CONSELL CONSULTIU DE LAGENERALITAT 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EN SES16 TINGUDA EL DIA 8 DE MAIG DE 1985 

PRESIDl?NCIh DEI, PARLAMENT 

Per donar compliment a allb que estableix I’article 89.2 del 
Reglament, s’ordena dc publicar cn el Butlletí Qficial del P d a -  
mpnt de Cutdunyff la Resoluci6 37JiI del Parlament de Catalu- 
nya, per la qual es Designen Dos membres del Consell Consul- 
tiu de la Generalitat, aprovada pel Ple del Parlament en sessi6 
tinguda el dia 8 de maig de 1985. 

Palau del Parlament, 9 de maig de 1985 

Miquel Coll i Alentorn 
President del Parlament de Catalunya 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda e1 dia 8 de maig de 
1985, amb el suport de la majoria de Diputats requerida i d’a- 
cord amb el que disposa l’article 3.1 ,a) de la Llei U198 1 ,  del 25 
de febrer, de creacib del Consell Consultiu de la Generalitat, 
ha designat eis illustres senyors : 

Francesc de Carreras i Serra 
Robert Vergés i Cadanet 

perque formin part durant quatre anys del Consell Consultiu 
de la Generalitat. 

El Secretari Segon 
Felip Lorda 

Palau del Parlament, 8 de maig de 1985 

El President del Parlarnen t 
Miquel Coll i Alentorn 

.... . ..... .............. . ~ 



BUTLLETf OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Núm. 63 / 20 de maig de 1985 2895 
-c__- -__I-- --_ -- -. - 

RESOLUCIb 38/11 DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SORRE L’ACTUACLÓ DE LA 
POLICIA NACIONAL EL DIA 23 D’AIRRIL DE I985 

APROVADA PEL PLE DEC PARLAMENT EN SESSIbTNGUDA EL DIA 9 DE MAIG DE 1985 

PRESID~NCIA DEL PARLAMENT 

Per donar compliment a all6 que estableix l’article 89.2 del 
Reglament, s’ordena de publicar en el Butlletí Oficial del Parla- 
ment de Catalunya la Resolució 33/11 del Parlament de Catalu- 
nya, sobre I’Actuacib de la Policia Nacional el Dia 23 d’Abril 
de 1985, aprovada pel Ple del Parlament en sessió tinguda el 
dia 9 de maig de 1985. 

Palau del Parlament, 10 de maig de 1985 

Miquel Coll i Alentorn 
President del Parlament de Catalunya 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 9 de maig cle 
1985, ha debatut la Proposició no de Llei sobre l’Acluaci6 de la 
Policia el Dia de Sant Jordi (Reg. 44071, presentada pel Grup 
parlamentari del PSUC, i les esmenes presentades pels Grups 
parlamentaris. 

’ Finalment, el Ple del Parlament, d’acord amb l’article 130 
del Reglament, ha aprovat la segiient 

1985 en que s’utilitzaren rnktodes agressius que no s’adiuen 
amb el manteniment de I’orclre pfiblic. 

2. Insta el Conseller de Governacib de la Generalitat a 
plantejar a la Junta de Seguretat la necessitat d’una investiga% 
profunda dels fets ocorreguts i I’exigkncia de responsabilitats. 

Insta, així mateix, el Consell Executiu de la Generalitat 
perque demani al Delegat del Govern a Catalunya, de confor- 
mitat amb la Llei 17/i983, de 16 de novembre, sobre el desen- 
volupament de l’article 154 de la Constitucib, tota la informa- 
ci6 relativa als fets esmentats i als procediments sancionadors 
iniciats, 

El Conseller informar& d’aquestes gestions a la Comissió de 
Justicia, Dret i Seguretat Ciutadana en el termini d’un mes. 

3. Palesa una vegada més la necessitat urgent que hi hagi a 
Catalunya una soia política de seguretat pública amb una coor- 
dinacib real de totes les autoritats implicades : Govern de la 
Generalitat, Administració central i ajuntaments, per mitja de 
la creació d’un nou organisme en el qual siguin presents les 
tres Administracions, i que, a més, defineixi tkcnicament el 
nou sistema de seguretat pública a Catalunya. 

Constata, així mateix, la necessitat que siguin promulgades 
les lleis orghnigues relatives a seguretat pública que la Consti- 
tució preveu, alhora que es pronuncia per l’oobertura urgent 
d’un diileg institucional, La Generalitat ha &assumir progres- 
sivament la mhxima responsabilitat estatutaria de l’ordre 
públic. 

PROPOSICI6 NO DE LLEI 
Patau del Parlament, 9 de maig de 1985 

151 Parlament de Catalunya : 
1 Censura l’actuació dels comandaments de ta Policia Na- 

cional a la Rambla de Barcelona el vespre del dia 23 d’abril de 
La Secrethria Tercera 
Flora Sambra 

E1 President del Parlament 
Miquel Coll i Alentorn 

WSOLUCXo 39/11 DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SORRE LA POLICIA 
AUlDN6MICA CATALANA 

APROVADA PEL PLE DEL, PARLAMENT EN SFSSI6 TINGUDA EL DIA 9 DE MAIG DE 1985 

PKESTDkNCIA DEL PARLAMENT PLE DEL PARLAMENT 

Per donar compliment a allb que estableix I’article 89.2 del 
Reglament, $ordena de publicar en el Rutlleti Oficialddl’arla- 
ment de Catalunya la Resolució 39/11 del Parlament de Catnlu- 
nya, sobre la Policia Au tanh ica  Catalana, aprovada pel Ple 
del Parlament en sessió tinguda el dia 9 de maig de I 985. 

El Ple dei Parlament, en sessió tinguda ei dia 9 de maig de 
1985, ha debatut la Proposició no de Llei sabre la Policia Auto- 
n h - h  Catahna (Reg. 44531, presentada pel Grup parlarnen- 
tari d’Esquem Republicana, i les esmenes presentades pels 
Grups parlamentaris. 

Finalment, el Ple del Parlament, d’zrcorcl amb I’article i30 
del Rcglainent, ha aprovat la segiient Palau del Parlament, 10 de maig de 1985 

Miquel Coll i Alentorn 
President del Parlament de Catalunya 
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PROPOSICT6 NO DE LLET 3 Crear les condicions institucionals pcrque la Generali- 
tat, mitjanqmt la Policia Autonbmica i la coordinació de les PO- 

licies locals, pugui assumir sense retard la rcsponsabilitat de 
manteniment de ]’ordre phblic. 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat 
a dcrnunar al Govern de I’Estat CIC prendre les mesures segii- 
ents : 

1 r. Promoure el rapid desenvolupament de la Pcilicia Auto- 
nornica i dc les policies locals de Catalunya de manera que 
aqucstcs puguin substituir totalment els cossos i forces de se- 
guretfit de I’Estat, d’acord amb Ics previsions cstatuthries. 
211. Preveure en els Pressupostos Generals de 1’Estat del 

1986 els recursos cconbmics nccessaris. 

Palau dei Parlament, 9 cle maig de 1985 

El President del Parlament 
Miquel Coll i Alentorn 

El Secretari Quart 
Marpi Casanovas 

RESOLUCI6 40JII DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SORRE %’AUGMENT DE MESURES 
nE SIIGURETAT TSN EL FERROCARRIL METROPOLITA DE 1IARCELX)NA 

PRESIDkNCIA DEL PARLAMENT Fi nalmcnl, d’acord amb 
dat d’establir la segiicni 

’ tir t icle 30 del Regla ment, ha iiccor- 

Per donar complimenl a all0 que estableix I’articlc 89,2 del 
Reglament, s’ordena de publicar cn el Rutlld Qficid del Purln- 
ment de Cutalunycr la Resolucib 4WiI dei Parlament de Catalu- 
nya, sobre I’AAugmctit dc Mesures de Seguretat en el Ferrocar- 
r i l  Metropolith de Barcelona, aprovada per la Comissió de Polí- 
tica Territorial en scssib tinguda el dia 10 de maig de 1985. 

Palau del Pnrlamenl, I5 dc maig de 1985 

Miquel Coll i Alentorn 
I’rcsidcnt del Parlament de Catalunya 

COMES16 DE POLtTICh TERRITORIAL 

La Camissib de Polilica Territorial, cn sessió tinguda. el dia 
1 O de maig de 1985, ha cstudiat cl text de la Proposicih no de 
Llei per a Auginenlar les Mesures de Seguretat del Ferrocarril 
Metropolith de Barcelona, presentada pel Grup parlanientari 
rt’Esquerra licpublicana, i Ics esmenes presentades pels Grups 
parlamentari s. 

Pi<OPOSIClÓ NO DE LLEl 

El Parlament de Catalunya, atesa la cornpetkncia exclusiva 
que la Generalitat té sobre els ferrocarrils que circulen íntegra- 
ment pel territori de Catalunya, d’acord amb e1 Pla de Metros, 
insta el Govern r? vetllar : 

1. Perqub restin accessibles per cas d’accident les ducs sorti- 
des a totes les estacions que les tinguin, durant totes les hores 
de funcionament dcl mctropolith, sempre que les mesures d’e- 
mergencia especifiques en funcib dc la tipologia de cada eslacib 
així ho determinin, 

2. Pcrqui: en tota nova estació que es construirli es cantinu’i 
mantenint el criteri de disposar de dos accessos diferents, 
sempre que les condicions urbanístiques, tkcniques i econbmi- 
ques ho permetin. 

Ptilau del Parlament, 10 de maig de 1985 

El Secretari 
Jaume Vila i Fontcuberta 

El President de la Comissi6 
Esteve Tomhs 
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RIESOLUCIO 41/11 DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE EL TRAGAT DE LA DORLE 
VIA DE LA RENFE ENTRE TARRAGONA 1 VALfiNCIA 

APROVADA PER LA  COMISSI^ DE POL~TICATERRITORIAL EN S E S S I ~ T I N G U D A  EL DIA 
1 O DE MAIG DE 1985 

PRESIDkNCIA DEL PARLAMENT 

Per donar compliment a all0 quc estableix I’articlc 89.2 del 
Reglarncnt, s’ordena de publicar en cl Hutilctí QJicial de/ I’arlu- 
mcwt de Catalurwu la R C S Q ~ U C ~ ~  41/11 del Parlumcnt de CataIu- 
nya, sobrc el Traqnt de la Doble Via de la RENFE cntre Tarra- 
gona i Valencia, aprovada per la Comissió de Politica Territori- 
al en sessió tinguda el clin 1 O de maig cle 1985. 

Pdau del Parlament, I5 dc maig de 1985 

Miquel Coll i Alentorn 
President del Parlament de Catalunya 

La Comissió de Politica Territorial, en sessió tinguda el dia 
10 de maig de 1985, hil estudiat el tcxt de la Proposició no de 
Llei sobrc la Doble Via de RENFE entre ‘Tarragona i ValBncia, 
presentada pel Grup  parlnmcntari del PSUC, i les esnienes pre- 
sentucies pels Grups parlamentaris. 

Finalment, d’acord amb l’article 130 del Reglament, ha acor- 
dat d’estahlir la següent 

P RoPosIcro NO DE LLEI 

El Parlament de Catalunya acorda : 
Primer. Que el Consell Executiu prossegueixi les negociaci- 

ons amb el Ministeri0 de Transportes, Turismo y Cornimicaci- 
m e s  (MTTC) i amb la RENFE per tal d’acomodar I u  decisió 
definitiva sobre cl t rqat  cle la doble via entre Tarragona i Va- 
Ikncia, en all0 que afecta les comarques del Baix Ebre i cl 
Montsiii, a construir en el termini més breu possible, a l’orde- 
nament territorial que cs vol i desitja per a aquelles zones. 

Segon. Que el Consell Executiu consulti els Ajuntaments i 
sospesi l’opiniú de les institucions representatives de la zona 
afectacia respecte al projecte elaborat pcl MrTC i la RENFI.: i 
als projectes alternatius que altres institucions puguin haver 
elaborat. 

Tercer. Que el Consell Executiu faciliti al Parlament tota la 
documentació de qui! disposa en relació amb el terna i els cstu- 
dis que serveixen de base per a la presa de decisions en relaci6 
amb el traqat de la linia. 

Quart. Que c1 Conscll Executiu obri negociacions amb el 
MTTC i la K13NFE per tal de fer possible el manteniment de la 
via fhrriaja existent i el seu perliongament fins a Sant Carles de 
la Rhpita, a fi que totes les poblacions del Baix Ebre i el 
M on tsii quedin en 1 I acades. 

Palau del Parlament, 10 de maig dc 1985 

El Secreiizri 
Jaume Vila i Fontcuberta 

EE, President de la Comissió 
Esteve TomAs 
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11. TEXTOS EN TRAMITACIÓ 

C. PROJECTES DE LLEI 

PROJECTE DE LLEI D’ESPAIS NATURALS (Reg. 1643) 

DIC‘I‘AMEN DE LA COMlSSl6 DE POLfTICl4 TERRITOR [AL 

13’acord amb I’article 89.2 del Reglament, s’ordena de pLtbIi- 
car cti ei Butild Qfk.ial úd 1’at~lament d~ Cuinhyi i  el üictamen 
de la Comissi6 de Pofiticu ‘rerritorial sobre et Prqiccte dc Llei 
ci’llspais Naturals (lieg. 1643) i dc les esniencs reservades per 
H clcfcnsar davant el Ple, 

PaIau del Parlament, 1 5 de maig de I 985 

Miquel Coll i Alentorn 
l’rcsidcnt del Purlarnen t de Calalun ya 

A LA MESA DEL PAKL.AMMN7’ 

Ln Comissi0 de Política Territorial, en sessih tinguda el dia 
10 de maig dc 1985, ha estudiat el lcxt del Projecte de Llci 
d’Espais N:iturals, remes pel Consell Executiu de la Generali- 
tat, I’infbrme de la I’onkncia i Ics csinenes presentades pels 
Grups parlamentaris. 

Finalment, rccollin t les modificacions aprovades per I u  Co- 
missió, i d’acord amb alll, que disposa l’article 97.3 del Regla- 
ment del Parlament, ha acordat cl’cstablir el Dictamen scgücní 

PROJECTE DE LLEI U’EESPAIS NATURALS 

Expasicih de motiris 

1. Hi Iia dos aspectes que caracteritzcn molt especialment el 
medi naturA r-l Catalunya. IJn és l’exlraorclinhria varietat que 
prcscnta, gelis habitual en piisos d’extcnsib similar, de tal 
rnancrii que, com liiin destacat els cspccialistes, una gran part 
de les estructures de paisalge que es troben a Europa i al nord 
d’Africa hi són representades. L’al trc 6s la intensa humanitza- 
cib del seu territori. 1;íiccib humana no havia ocasionat nor- 
rnalnictit desequilibris greus fins als darrers dcccnnis, en qu8, 
a ciiusa del b r t  increment de la poblacih i del desenvolupatnent 
econbmic i tccnolbgic, la situació ha experimenlat un canvi ra- 
dical r A¡ xi, la urban itzzicib cxtensiva i sovint incon t roliidil, la 
construccib tnnssiva de grans obres d’infraslructura, setise iina 
avaluació previa de Ics seves conseqühcics sobre la natura i el 
paisatge i sense una prcvisib de mesurcs paralkles per ti 

compensar-nc o reduir-ne eis efcctes negatius, la pol4uciB nt- 
niosfkrica dels sbls i dc les aigiies superficials i suhterrhnies, la 
pressió especulativa sobrc cls espais naturals metropolitans i 

costaners, I’accentuació del procés de desaparició de les zones 
humides, el perill d’extinció de diverses espkcics, el flagell 
dels incendis forestals, la pkrdua de sots agricoles de primera 
qualitnt, etc. s6n causa d’una inquietud creixent dcls científics 
i, en gcncral, de I’opinió pública, no tan sols pels efectes vi- 
suals i estktics de la degradacib i la destrucció del paisnige, sin6 
lambé licr l’arnenaqa que aquest conjunt de factors significa ja 
avui per al manteriimcnt de la viabilitat dels cquilibris iwturals 
i per ii la conscrvncib dels rccursos vius. 

ks, doncs, palesa la nccetssitat urgent ci’una actuació eficaq 
dels poders pbblics que actualment és obstaculitmda per un 
marc legal massa dispers, que presenta buits importants. 

Pel que fa ii la legislació dirigida esliecíficament ii la protec- 
cih, les actuacions en el marc de la normativa del patrimoni 
histbrico-artistic -especialment mitjanqant la declaracib de pa- 
ratges pititorescs dc dclerminats espais naturals- no han estat 
prou efectives, merlire que la Ley 15/75 de 2 de mayo, dc Es- 
pacios Naturaies Protcgicios, defineix uns mecanismes de tra- 
mitwii, i de gestió quc IIQ corresponen a les nccessilats actunls 
de Catalunya en aquesta matbria. 

La Ley 19/1975, de 2 de míiyo, sobre Rkgimen del Suelo y 
Qrdenación Urbana, consagra la protecció de la natura com 
una de Ics finalitats dc ¡’ordenació del territori i preveu l’csta- 
bliment de nivells de proteccib variables mitjanpmt l’aplicrició 
d’algunes dc les figures dc planejament que defineix. 

Aquests instruments de planejament, i molt cspecialment la 
figura del pla especial, han estat generalment els que han ofert 
mi flors possibilitats d’inlervcnció sobre eis espais naturals amb 
Ics finalitats esmentades, Es pot afirmar que la definició ci’un 
rbgim de sol adcquat és una condició imprescindiblc per a fer 
plenament viable qualsevol altra forma de protecció. La via 
que ofereix la legislaci6 del sol  presenta, perb, Ibgicrimenl, 
certes limitacions, ja que es insuficient per a la regulaci6 efecti- 
va d’alguncs activitats i ,  sobretot, per al desenvolupament 
d’una gestió adequada de la natura, que rcquercix un tracta- 
ment legal propi. 

11. La varietat dc Ics característiques dels espais iiaturals a 
Catalunya, la diversificació de les causes dc degradacih i la gra- 
vetat dcls cfectes d’nquesta exigeixen que la protecció de la 
natura no resti limitada a la preservacih esporidica ci’algunes 
mosires dc valor excepcional. 

En aquest sentit no es pot oblidar tampoc quc les resolucions 
dels organismes internacionals cspeciali tzats destaquen i’est re- 
ta relaci6 que hi ha entre la possibilitat d’assolir un dcscnvolu- 
pament estable i la conservació i la gestió adequades dels recur- 
sos vius. Altrament, el mantenimcnt de grans extensions dei 
territori al marge de 112 intervcncib liurnana i de l’aprofltament 
dels recursos nomes es pot plantejar en pciisos amb una gran 
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superficic, amb una densitat dc poblacib escassa i que encara 
conserven zones importants en estat salvatge. 

En cl cas concret de Catalunya, mentre que en les hrees on 
es concentren majoritariament la població i les activitats -les 
quals comprenen menys del IO% del territori - els espais natu- 
rals prbxims pateixcn una pressib fortissima, una part impor- 
tant deis espais de valor natural es localitzen en zones cleprimi- 
des sbcio-econornicament i sovint cn procés de despoblament. 
En Hquests casos, més que mai, la protecció no pot significar 
per als SCUS habitants unes carregues addicionals que n’a- 
greugin la situacib dificil, sinb, al contrari, ha de comportar 
una millora efectiva de llurs condicions de vida. Nombroses 
cxperiencies intcrnncionals demostren que bs possible de fer 
compatibles el desenvolupament #aquestes arees i la protecció 
dels seus valors naturals. La presencia de l’horne moltes vega- 
des pcrpctua les condicions ecolhgiques adequades d’aqucst 
terri tori. 

De lot aixo es despren que la protecció del medi natunil B Ca- 
talunya exigeix lin instrument jurídic i lina estratkgia que, 
alhorn que possibilitin la eonservacib i la gestió especifiques 
dels espais naturals que ho necessiten particularment, esta- 
bleixin un marc lcgal de protecció referit globalment a la 
natura i permetin el desenvolupament d’un conjunt de mcsu- 
res operalives per a la defensa dcls recursos naturals enfronl de 
les diverscs causes de ciegradaci6. 

111. Les cornpetimcies que I’Btatui dc Catulunya atorgi 8 la 
Generali tat en diverses mathies pernaeten, als efectes esmen- 
tats en el parhgrai itnterior, l’elaboracib d’iaquest text legal, en 
absbncia del qual cl Parlament de Catalunya ha aprovat diver- 

I ses lleis dirigides a la protecció de la natura, com la Llei 
I 2/198 1 ,  pes tti qual s’estableixcn Normes Addicionals de Pro- 
tec& deis FApais d’Especial Interks Natural Afcctnts per Acti- 
vitats Extractives, la Llei 2/1982, de Protecció de la Zona Vol- 
chnica de I H  Gczrsotxa, la Llei 6/1982, sobre Dcclaracih c13m a 
Paratge Natural d’Interes Nacional del Massís del Pedraforca 
(Uerguedh) , i la Llei 2 1/1983, de Fleclaracib de Paralges Natu- 
rals d’Intcrhs Nacional i de Reserves lnlegrals Zoologiques i 
Ilothniques dels Aigiiarnolls de l’Empordh, a Ics quals cal 
afegir certs aspectes que conté la Lici 9/198 1, sobrc Protecció 
de la Legalitat Urbanística 

IV.  Aqucsta Llei, d’acord amb el que estableixen cls articles 
45 i 47 ric In Constitució espanyola, desenvolupa l’exercici de 
divcrses competencies que I’Eslalut d’htonomia atorga a fa 
Generalitat de Catalunya, cxclusives o, si s’cscau, en el marc 
de la Icgislació bisica de I’Estat, amb l’objecte d’assolir la con- 
servació i, si s’escrlu, la millora de la diversilat, la riquesa i la 
productivitat dels sistemes naturals de Catalunya, en el marc 
de la protecció del medi ambient i de l’ordenixió racional i 
equilibrada del territori, 

Capítol 1 
Disposicions generals 

Article 1 

Els obiectius d’aquesta Llei sbn protegir, conservar, gestio- 
nar i, si s’escau, restaurar i millorar la diversitat gcnktica, la ri- 
quesa i la productivitat dels espais naturals de Catalunya, els 

quals han d’ésser compatibles amb el desenvolupament i la uti- 
litzacih dels recursos naturals i ambientals, en el marc de la pro- 
teccib del medi i de I’ordenació racional i equilibrada del 
territori. 

Article 2 

i. Les disposicions cl’aquesta Llei s’apliquen a tots els espais 
naturals de Catalunya. 

2. S’entencn per espais naturals els que presenten un o diver- 
sos ecosisternes, no essencialment transformats per l’explota- 
ci6 i l’ocupació humanes, amb esphcies vegetals O animals d’in- 
te& científic o educatiu i els quc presenten paisatges naturals 
de valor &&tic. 

3. Gaudeixen de la consideració d’espais naturals de protec- 
ció especial els espais naturals :iIs quals s’aplica qualsevol de les 
modalitats de proteccfó definides en el Capítol IV. 

Article 3 

1. Correspon :a les diverses Administracions públiques la 
proteccib dels espais naturals, de llur gea i de les espkcics vege- 
tals i animals que hi viuen, el manteniment de la viabilitat dels 
equilibris i ,  en general, in defensa de llurs ecosistemes i recur- 
sos naturals de totes les causes de dcgradacib que els poden 
iirnenac;ar. 

2. Tothom té el deure de respectar i conservar els espais na- 
turals i l’obligacib de reparar el dany que hi causi. 

Article 4 

L’hdminislració de la Generalitat i les entitats locals han 
cl’adequar llurs disposicions pes a canalitzar llur actuacib i la 
dels particulars, ci’acorci amb els oijcclius que estableixen els 
articles unteriors i tenint en compte I’cxercici de qualsevol acti- 
vitat dels seus habitants, per a assolir les finiililats següents : 

a) Protegir eis sbls de ics intervencions que pocien coniportar 
l’iincrement de l’erosió i la pkrdua de llur qualitat i, si S’CSGUI, 

protegir els pendents descoberts de vegetació amb plantacions 
o altres mesures fisiques quc n’evitin la degradació. 

b) Prcservar les aigües continentals -tant les superficials 
com les subterrhnies- i litorals de iota mcna d’elements con- 
taminants, per tal de mantenir-les en condicions que les facin 
cornpati bles amb la conservació de liur població animal i vege- 
tal. 

c) Conservar i regenerar les zones humides i salvaguardar 
eis espais naturals litorals. 

d) Evitiir l’emissib de gasos, de particuies i de radiacions que 
poden afectar greument I’ambienl atmosfhric i evitar els saroits 
innecessaris que poden pertorbar el comportament normal de 
la fauna. 

e) Preservar les especies vegetals i llur ’diversitat i conservar 
les supcrficies forestals. 

f) Protegir Ic? fauna salvatge evitant la destrucció del medi 
fisic, la introduccih d’espbcies diencs nocives i 1~ pressió cine- 
gkt ica excessiva. 
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g) Protegir cls espais naturals de determinats contaniinants 
químics que perjwdiquen inoltes cspkcics protegides. 

11) Muntcnir la diversitat, la singularitat i Ics caraclcrísliques 
dcls ccosisiemes en gencrul. 

i) Fomentar els LISOS i les activitats que, en el marc d’aquesta 
Llci, albvereixen el desenvolupament CIC les diverses xones i 
fan possible lit con tencih del despoblament rural. 

j)  Controlar l’irnpxtc produ*iit per la impianiacih d’dcmcnts 
art¡ ficials, int’rmtructures o uctuxions generadores de tram for- 
macions lcsives al rnccli natural. 

k) Conclicioilar els indrets singulars afcclats pcr activitats 
que han estat ciiusa cl’alteracions perjuclicids per a la natura o 
cl paisatge. 

I >  Fauilitnr la disponibilitat cl’cspais naturals suficienls per a 
la recerca, I’cducaciO i el Ileurc. 
m) I-’omentar li1 fclrmacib escoitir en Ics qüestions relaciona- 

des amb la protccci6 cle Pa ni-llura i el medi ambient. 
n) Fomentar el respecte dcls ciutadans a la natura, per a 

aconseguir un concixenienl mes gran i la sensibilitzacib col.lcc- 
tiva liel q w  fa al patrimoni cultusal dc Catalunya. 

Article 5 

1 . I.,’Adminislr;~ih de la  Generalitat lla cle prendre les mesu- 
res procedcnts per 8 l’elnboracib i l’actualitzaci6 dels estudis 
bhsics sobrc cl medi natural ncccssaris pcr a la protecció i la 
gcstió adequades. Tamht: pot formular i tramitar plans especi- 
als pet’ ii la proteccib del mecli natural i del paisatge d’acord 
amb el cluc estableix la IcgislaciO urbanística. Abans que siguin 
aprowts dcfinilivament aquests plans cal dcrnanar int’ormes al 
Ilepnrtamcnt ci’hgsicultur’a, Xiamaderia i Pesca, al Consell de 
í’roleccih de la Natura i als ajunianients dectats, a més dels 
altres establerts pcr la normativa Lirbankticn vigent. Aquests 
plans especials també podcn csser formillats i tramitats per les 
entitats locals amb compctbncies urbanístiques, les quals han 
de demanar els infortncs al Ilepartament d’Agricultura, Rama- 
deria i Pesca, n més dels dtrm que són prcceptius, i a1 Consell 
de Protccci6 dc la Nat~ira quan es tracta CIC pians especials que 
afectcn cl lerritori de mbs d’un minici pi. 

2. Ida suspensió de I’atorgamcnt de Ilickncies d’eclificacib i i ~ s  
clcl sol amb motiu de la redacció i la lrarniiacib dels plans espe- 
cials a yub es rcf’crcjx l’apartat 1 pot comprendre, per acorri 
adoptat pels Depar~amenls compelents, a proposta de I’Admi- 
nistracici que redacta i promou el pla cspcciid, a mbs dels actes 
regulats per l’ordenament urbanístic, la moclificaci6 de I’h o 
dc  I’aspcctc cxtcrior dels edificis, els moviments de terres, la 
lala d’arbres i la col4ocacib de cartells de propagancla visibles 
clcs de vies públiques, 

3 ,  1,’apruvaciÓ dei pia especial implica la declaració d’utilitat 
pública dc Ics obrcs i les actuacions prcvistcs i la nccessitat d’o- 
cupnció dcls bbns immobles i cls drets afectats. ks aplicable el 
cluc estribleixen els articles 64 i 68 de la Lcy sobre Regirnen del 
Siielo y Orclenacibn Urbana, del 9 d’ubril de 1976. 

4. Un cop un espai ha cstat declarat protegit eis ajuntaments 
afcctats han d’adequar llur plancjamcnt urbanistic, en un ter- 
mini de dos anys, a les directrius del pla especial de ]’espai 
p rotcgi t. 

Article li 

1,  Les obrcs d’infrastructura piibliques o privadcs, incloses 
les referides a serveis tecnics o urbanístics, en espuis nalurals 
han de limitar en la incsuru que sigui possible cls cícctcs sobre 
Iu integritat dc la natura, minimitzur I’impacte paisatgjstic i 
prendre, quan s’escaigui, mesurcs adequades per a la rcstaura- 
cib o el condicionament de les Arecs alterades. 

2.  Els criteris anteriors s’han d’incorporar a les hases i Ics 
cl iiusulcs de la con traclació de 1 cs iidrninistraci oiis prhbl iques 
catalanes. 

Article 7 

1. En els indrets ric paisalge obert, qualifical així en el planc- 
jarnent urbanistic, no es pcriiict la instnl.laci0 de cartells dc 
propaganda i d’altres clements similars quc limitin el c a m ~ ~  
visual per a la contemplaci6 de les belleses naturals, trenquin 
I’linrmonia del paisatge o desfigurin Ics perspectives. 

2. Tothom ti: el deure CIC mantenir la iietedat dels espais na- 
turals i cvitar l’abocament o I’abandb d’objecles, de residus o 
d’altres deixalles fort\ dels llocs autoritzats. 

Les autoritats competents han d’adoptas Ics mesures prcvcn- 
tives adequades i ordenar als subjectes infractors, si s’cscm, 
l’cxecucib CIC treballs de restnuracib de la situació primitiva. 

Article 8 

Cada any el Consell Executiu de la Generalitat ha ci’claborar 
un informc sobre 1 ’estat i I’cslratkgia de prolecciÓ, conservació 
i millora dels espais naturals de Catalunya, del qual ha de teni I’ 
coneixement el Parlament clc Catalunya. 

Capitol 11 
Regulacions específiques 

Article 9 

1 ,  El Consell Executiu, a proposta del Departament d’Agri- 
cultura, Ramaderia i Pescu, clesprés de fets cls estudis de flora i 
fauna ecolbgics, etologics i attrcs que puguin ésser necessaris 
per a una protecció millor de Ics espkcies, d’iicord amb el que 
disposen les legislacions de íorests i capi, i sens perjudici dc ia 
utilització, quan sigui procedent, d’altres instruments de pro- 
tecci6, ha cle declarar la conclicib d’cstrictament protegits a lot 
el territori de Catalunya o en part d’ell de les especies de la 
flora i de li1 friuna silvestres, de 1.n gca, les perlrcs i els í‘bssils 
que necessiten UIIR preservació eslieciai. 

Aquesta declaracib comporta : 
a) En el cas de la flora, la prohibici6 de la dcslruccib, dcl des- 

firrelarnent i, si s’cscau, lambi: de la collita i la comercialització 
de les espkcies i de llurs llavors, així com la protecció del medi 
natural en qu& viu aquesta flora. 

b) En el cas de la fauna, la prohibició de la persecució, dc la 
caca, de la captura i tle la corrwcialització dels animals, de llurs 
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despulles o fragments i, en el cas de les espkcies ovipares, de 
llurs OUS i nius, i la protecció, si s’escau, del medi natural en 
qu& viu. 

c) En el cas de les pedres i els fossils, la prohibició 
d’cxtreure’ls, de destruir-los i de comercialitzar-los i la protec- 
cih del medi natural de l’entorn. 

2. EI Consell Executiu, a proposta dei Departament d’Agri- 
cultura, Ramaderia i Pesca, escoltat el criteri del Consell de 
Protecció de la Natura, pot acordar excepcions del que esta- 
bleix l’apartat I ,  per raons d’interks científic, sanitari ,o altres 
d’anabgues degudament justificades. 

3. Eis possibles danys musats per especies animals protegides 
en béns privats poden ésser objecte d’indemnització sempre 
que siguin degudament justificats i no imputables, directament 
o indirectament, a accions o omissions prkvies a la producció 
del dany de qui el rebi o de tercers. 

Article 110 

1, Sens pcrjudici de i’aplicacih d’altres mesures establertes 
per uquesta Llei i per la legislxi6 de forests, el Departament 
d’AgricLiltLira, Ramaderia i Pesca ha de delimitar les superfícies 
forestals arn b presencia notable d’espkcies forestals d’irea re- 
du‘ida dins ei territori de Catalunya ¡ adoptar les determinacions 
nccessriries per a assegurar el manteniment dels griius de prc- 
s h c i a  d’aqucstes espixies. 

2. El Consell Executiu, a proposta del Departament d’Ahgri- 
*cultura, Ramaderia i Pesca, ha de desenvolupar per reglament 
la legislació forestal en els aspectes adrcqats a mantenir les cs- 
pkcics autbctones i l’estructura de la vegetacib i a refer els 
espais foresials destruits i assegurar, si és possible, el mantcni- 
ment i I’incrcrnent de la m a m  forestai de Catalunya. 

Article 1.1 

I .  S’entenen per zones humides, als efectes d’aquesta Llei, 
les zones naturals de maresma, aiguamoll, torbera o aigües 
rases, permanents o temporals, d’aigües estancades o corrents, 
dolces, salabroses, salines, amb la inclusib de les zones d’aigü- 
es marines la profunditat de les quals no excedeix els sis 
me lrcs. 

Totes les zones humides han d’ésser preservades de les acti- 
vitats susceptibles de provocar-nc la recessió i la clegradzicib, 
mitjanpnt les iiormcs corresponents aprovades pels Ueparta- 
ments competents. 

2. A les ribes dels llacs, dels embassaments i a Ics zunes del 
litoral s’han d’cstablic per reglament faixes de protecció dins 
les quals no es permeti ni ¡’execució d’obres cl’urbanització, ni 
noves construccions de carhcter permanent, Hevat dels casos 
d’indubtable interbs públic o d’utilitat social. 

3. El planejament urbanístic de les hees que en el futur 
siguin destinades a I’acolliment d’assentarnents urbans que 
afectin o puguin afectar la faixa dc 100 metres adjacents a la 
zona de domini públic litoral ha de garantir la permeabilitat i 
l’accessihilitat a les platges, l’assaiellament i la preservació del 
paisatge consolidat des dels nuclis tradicionals. 

Article 12 

1. Els projectes per a I’establiment de vials permanents i de 
línies ekctriques d’alta tensió que afectcn espais naturals o tra- 
vessen comarques i zones d’alta muntanya han de justificar su- 
ficientment el respecte al paisatge, tant pel que Fa ai trapt com 
a i’execucib material, i han de contenir les mesures de restaura- 
ció adequades o el condicionament dels sbls afectats i la Fre- 
venció de I’ecosi6. 

2. La formació i I’autoritzacih dels projectes es regulen per 
les disposicions reglamentAries corresponents. 

3. L’incompliment del condicionament o de la restauració 
fixats pel projecte dóna lioc a l’apiicació de l’artick 36.2.C. 

Article 13 

i .  Eis plans i els prqjectes corresponents a la xarxa de trans- 
port d’energia elkctrica han ci’elegir entre les alternatives via- 
bles constatades en el projecte I’opció que comporta l’impacte 
visual i ecologic rnks baix. 

2, A més, respecte a I’obertura de corredors per a la construc- 
ci6 de la linia, els plans i els prqjectes han d’indicar Ics mesures 
a adoptar per a controlar I’erosib i evitar el risc d’incendis fores- 
tais. Per a la travessada cl’espais naturals han de preveure, si 
s ’escau, tractaments de vegetaoi h. 

Article 14 

1. En eis espais naturals a qui: fan referbncia els Capitols 111 i 
IV les activitats extractives es regulen mitjanpnt el que esta- 
bleixen Ea Llei de Catalunya 12/1981 i la legislació cornplernen- 
thria, sens perjudici d’allb que estableix la Llei esmentada. 

2. En la resta d’espais naturals les activitats extractives que 
necessiten una nova autorització són objecte d’iina regulacib 
idknticii, amb l’iznica diferkncia que les fiances definides s’hm 
cl’apiicar en un 50% dei seu import. 

3. En tots els casos s’aplica la normativa específica be cada 
espai natural d’eespecial protecció i els plans urbanistics munici- 
pals respcctius en els aspectes que impliquen un  grau de pro- 
tccció més alt. 

Capítol I11 
El Pla d’Espais d’Interks Natural 

Article 15 

E. El Pla d’Espais d’Interes Natural té per objecte la delimita- 
ció i I’establiment de les determinacions necessaries per a la 
protecció bicsica dels espais naturals la conservació dels quals 
es considera necessari d’assegurar, d’acord amb els valors ciea- 
tífics, ecolbgics, paisatgístics, culturals, s;ocids, didhctics i re- 
creatius que posseeixen. I. . . 

2. En ei marc de la phnificaeib territorial d; Catalunya el Pla 
té el carhcter de pla territorial sectorial. 

3 .  La vigkncia del Pia és indefinida.’ 
1 .  
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I .  111 Pla d’l’spais cl’lnlcrks N;ihralIza d’establir : 
a) La dclimitacib indicativa dels cspais a escala I /50.000 

b) Els criteris pcr a iina delimitació definitiva. 
2.  [,a dehrnitacib definitiva dc cada espai s’ha dc fer segons 

Ics modalitats de l’article 21.1 , o bé mitjanc;ant cl planejament 
csliecial dc quk fa esment l’article 5 .  

3. La cleclaracib d’cspai natural dc protecció especial implica 
la indusi6 automhtlca de I’espai en cl Pla d’Espais d’interes Na- 
t Li r d .  

com ii minim. 

Article i 7 

1 3  Pla d’Esp;iis d’Interks Natural conté : 
a) XA descripcib cie les c;wctcrísiiclues princiliaIs dc cacia 

b) La justitkcacih de la inclusib. 
c) L’cxposicib clc les causes d’u r i a  possible degcadacib i I’ex- 

pressió d’xtuacions preventivcs. 
d) Lu iníbrinacih sobre ci rkgim urbanístic vigent clins ia 

c> L’estihliment cic criteris de prioritat lici- a ampliacions fu- 

f) La definició dcls beneficis lkcnics i financers per a la p h l a -  

espai. 

%OllR. 

turcs de l’iirnbit protegit. 

ció de la xotia i Ics seves activitats. 

ment, el Conseller dc Política Territorial i Obres Pljibliques pot 
ordenar I’aplicacih prcvcntiva de la regulació continguda en 
l’article 18.1 i 3. 

2. La resoluci6 dcl Conseller c!c PoEiCica Territoriul i Ohrcs 
T’iíbliqucs resta sense ef‘ccte si en el termini d’un any  no s’acor- 
da d’incloure o d’ampliar I’cspai en el Pla. 

Article 20 

i .  Corresponen al 1)epartamcnt de IJoiítiea 'Territorial i 
Obres Piibliques i al Departanient d’hgricultura, Kitmitderio i 
Pesca de formular i de redactar cl Pla i Ics seves modificacions. 
Sempre hnn de donar audihncia a les entitats locals aíectades, 

2. Pcrtoca al Coiisell Excciitiii d’aprovar el Pla i les scvcs 
modificacions, amb informe previ de la Coniissib Interdeparla- 
mcntul del Medi Ambient (CIMA) i del Consell de Protccció 
de la Natura. 

3. No s’ha d’obscrvar cl pracedinient establert pels punts 1 i 
2 en el cas que la dclimilació indicativa hagi estat substitu’ida 
per la dc caricter definitiu, ni en ei ciis quc hi hagi incusporaci- 
ans clerivadcs de I’aplicacib dc r e g i m  de proteccib cspccial, 
scrnpre que la dita modi ficaci0 no comporti alteracions sub- 
stancials del perímetre inicial. 

Capitol IV 
Espais naturals dc proteccib 

cspecial 

Article 18 Article 2.11 

I En els espais deiimitats pel 1% d’Espais d’interes Natural 
s’aplico cl’una mancra preventivii el rkgiin dcl sbl fixat pels arti- 
cles 85 i 86.1 cie la I x y  sohc Rkgirnen del Suelo y Ort-lenacibn 
Urbana, tlcl9 d’abril dc 1976. 
2. A partir dc I’cstablimenl clcl Pla d’Espais d’Intcr&s Natural 

els nous instruments de planejament urbanístic i la planificació 
cspccificti per ii les xones rl’alla muntanya s’hm d’adcyuar al 
contingut del Pla. 

3. No es permet que circulin, fora de les carreteres i les pistes 
qiic shn destinades a aquest fi, mitjans motoritzats si no dispo- 
sen d’un permís cspccial lliurat per I’i~untament corresponent, 
d’xord mi h cls criteris cluc s’estahlei xen per reglament. 
Tiimpoc 110 és permks de fer-ho quan es tracta d’cspais naturals 
sotmesos a alguna de les modalitats de protecci6 cspccial que 
cstabieix el Capítoi 1V sense uutoritziicib del seu brgan gestor. 
Aqucsla disposicib 110 afecta Ics activitais agro-pecuhrics, Silvi- 
coles o similars. 

4. El que estableix íiqucsl articlc 6s aplicable d’uiia manera 
immediata als cspais naturals de que fa esment I’iirticle 1 h. 1 i 
regeix fins al inarncnt cn quk s’aprovarh la. delimitacih 
dcfinitiva. 

Article 19 

1 . A partir dc ¡’inici dels treballs preparaioris pcr a iiicorporar 
al Pla un nou espai o per a arnpliar-ne un altre d’inclbs antcrior- 

i .  A fi d’assegurar la preservacib dels espais nalurrlls que ho 
necessiten per llur interks cienlific, ecolbgic, cultural, educa- 
tiu, paisatgístic i recreatiu, i amb l’objecliu dc dotar-los d’uns 
rkgims cle proteccih i de gestió adequats, s’cstableixcn les mo- 
dalitats de proteccih especial scgiients : 

a) Parcs nacionals. 
b3 Paratges naturals d’interks nacional. 
c) Rescrvcs naturals, 
d) Parcs naturals, 
2. Les lleis o cls decrets de: dcclaraeib clels cspais nnturds de 

proteccib especial, Ics normes que els dcsenvolupcn i els plans 
especials corresponents han cle íixm cl rbgirn aplicable en cada 
cas d’acord amb el que estabieix aquesta Llci. 

3. La rlcclaracih d’un espiti natural de protecció especial no 
exclou la possibilitat que a cliiis piigiiin ésser constitLiils altrcs 
nuclis de protecció que prenguin alguna de les modalitats esta- 
blertes en el punt 1.  

Article 22 

I . SQn parcs nacionals cls espais naturals d’extcnsib relativa- 
ment gran, no modificats esscncialmcnt per I’acció humana, 
quc tcnen intcrks científic, paisatgístic o educatiu. La finalitat 
de la declaració és dc pt‘cservar-los de totes les intervencions 
que poden alterar-nc la fisonomia, la integritat i l’cvolucib dcls 
sistemes nat u rals. 

. . , . ...... . . -. . . . .. ~ , -. . .. . ...... .. , . ~ 
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La declaraei6 de parc nacional s’ha de fer per llei. 
2. No es permet, a l’inlerior dels parcs nacionals, cap activitat 

d’explotacib clels recursos naturals i cap altra susceptible 
d’alterar-ne el paisatge, llevat de les activitats que s6n compati- 
bles arnb els objectius concrets de protecci6. Hi s6n expressa- 
ment prohibides la cava, la captura o la pertorbació de les esph- 
cies animals, les activitats extractives i I’execució de qualsevol 
obra o instaMacib, llevat de €es necesshries per al desenvolupa- 
ment del parc o les que, per llur interes públic, s6n autoritza- 
des, amb carhcter extraordinari i restringit, pel Consell Execu- 
tiu, amb un informe previ del Consell de Protecció de la 
N at u ix. 

Article 23 

1. Són paratges naturals rl’interks nacional els espais o els 
elements naturals d’imbit mitja o redu*it que presenten caracte- 
rístiques singulars wtks llur interks científic, paisatgístic i educa- 
tiu, amb I’objectiu de garantir-ne la prolecci6 i la de l’cntorn. 

La declaracib de paratge natural d’interb nacional es fa per 
llei. 

2. En els paratges naturals d’iinterbs nacional les activitats 
s’han de limitar als usos tradicionals sgrícales, ramaders i silví- 
coles compatibles amb els objectius concrets de la proteccib i a 
Ics altres activitats prbpics de la gestib de l’espai protegit. 

Article 24 

1. S6n reserves naturals els espais naturals d’cxtensib redu’i- 
da i de considerable interks científic quc són objecte d’aquesta 
dcclaracii, per ti aconseguir de preservar íntegrament el conjunt 
d’ecosistemes naturals que contenen o d’algiina de Ics seves 
parts. La declaracib dc reserves naturals es fa per llei quan és re- 
serva integral i per decret del Consell Executiu quan és rwerm 
parciai. 

2, Les reserves naturals integrals poden tenir per finalitats : 

a) Preservar de qualsevol intervencib humana tots els siste- 
mes naturals i llur evolució, Només hi sbn permeses les activi- 
tals d’investigacib científica i dc divulgació de llurs valors. 
L’accessi bilitat hi ks rigorosament controlada. 

b) Incidir sobre l’evolució dels sistcrnes naturals per 
assegurar-ne el millorament, la rcconstruccib i la regeneració i 
per aprofundir-ne ei coneixement. Nornks s’admeten, a més 
de ies activitats permeses de la Iíelra a), eis treballs científics 
propis dels objectius de la reserva, 

3. Els objectius de ies reserves nailurals parcials poden ésser 
cls scgknts : 

a) Protegir d’una manerci absoluta les formacions geolbgi- 
ques i geomorfolbgiques i determinitts bibtops, espkcies, hBbi- 
tats i comunitats. 

b) Conservar o constituir escales en  les vies migrathries de la 
fauna salvatge. 

4. No es permeten en cap cas les activitats que directament Q 
i ndiceetarnent poden perjudicar els valors nat urals de 
protcccih 

Article 25 

1 .  Són parcs naturals els espais naturals que presenten valors 
naturals qualificats, la proteccib dels quals es fa amb l’objectiu 
d’aconseguir-ne la conservaci6 d’una manera compati ble amb 
l’aprofitczment ordenat de llurs recursos i I’activitat de llurs 
habitants. 

2. La declaraci6 de parc natural es fa per decret del Consell 
Executi u, 

Article 26 

I ,  En els espais naturals de protecció especial, les forests i els 
terrenys forestals que són propietat d’entitats públiques i no es 
troben inclosos en el cathleg de Forests d’utilitat Pública han 
d’ksser-hi incorporats. Els altres que són de propietat privada 
tenen la condkib de forests protectores. Tot aixo 6s d’acord 
amb cl que estableixen els articles 7’30 i concordants de li1 Llei 
de Forests del 8 de juny de 1957. 

2, En cls casos en quk s’estableix la prohibició o la limitació 
de les activitats cinegktiques, sota el control del Departament 
ci’Agricultura, Karnaderia i Pesca, es poden consentir excepci- 
ons ternporais quan es tracta d’espkcies excedents o nocives. 
Cal sempre l’informe previ del Consell de Proteccib de la 
Natura. 

Article 27 

1. A més de I’AdministraciÓ de la Generalitat poden pro- 
IIIQUR reserves naturals i parcs naturals : 

a) Les entitats locals que tenen competkncies urbanístiques 
d’acord amb la Llei dei SoE. Cat y ~ i c  tota I’íirea proposada perta- 
nyi a llur Arnbit territorial. Si tambk afecta I’Bmbit d’altres enti- 
tats locals cal que es concertin expressament per a aquesta 
finaiit;it. 

b) EIS propietaris dels terrenys afectats, d’una manera indivi- 
dual o colkctiva, d’acord amb les propostes corresponents i 
amb les associacions o entitats privades en els objectius socials 
de les quals consta la protccci6 de la natura. 

2. Les propostes de reserves naturals i de parcs naturals han 
de contenir els estudis justificatius necessaris, la dclimitacih 
exacta de l’espai en qüestió, els criteris i les normes de protec- 
cib bclsics i 12-1 descripció detallada de l’organització de la gestió i 
els mecanismes de finanpmcnt que s’estableixen per a assolir 
els objectius plantejats, amb una justi ficaci6 dc llur viabilitat I 

El Departament de Politica Territorial i Obres Phbliques, 
quan disposarh dels informes del Departament d’Agricul tura, 
Ramaderia i Pesca i dels altres Departaments i organismes afec- 
tats per les competkncies, amb una audikncis prkvia de les co- 
rporacions locals interessades en I’actuació proposada i els pro- 
pietaris afectats, si s’escau, ha de fer Ics actuacions necessaries 
per a la tramitacib de les propostes, 

3. En el termini mhxim d’un any des1 que el promotor ha 
trambs la proposta, arnb informe prcvi del Consell de Protecci6 
de la Naturii, els Consellers de Política Tcrritorial i Obres Ph- 
bliques i d’Agricul tura, Ramaderia i Pesca eleven conjunta- 
ment al Consell Executiu la proposta de resoluci6 que, en el 



cas quc sigui i‘worable, ha d’onar ficompanyacla cl’una proposta 
de declaraci 6 que contingui : 

a) t a  delimitació de I’hrea. ohjecte dc I’acluacib i, si s’escau, 
de la moclali tat de protccció que aqticsta pot contenir, 

13) Ida dcfitiicib dels okjcctius de protecció. 
c) Lcs normes biwiqucs de protecció d’aplicacib immediata. 
d) 1% criteris d’ordenacih del territori. 
e> La composicib i les funcions dels organs rectors. 
l‘) idcs normes de finanprnen t. 
g$ La incocporaci6 del territori objecte de la declaracih al Pla 

cl’Espais ti’lntcrks Natural de Catalunya, si no hi ha estat inclbs 
ant e ri or ment. 

4,  f 3  iiplicablc a les zones afectades pel- les propostes de re- 
serves naturals i de parcs nuturiils cl que estableix I’article 19. 
El termini ii qub ía referhicia l’itrlicle 19.2 ks de dos anys. 

Article 28 

1 ,  A li d’iisscgwar la salvaguarda dels valors naturals la pro- 
tccclb dels quals és en tramitacih, i nientre no es produeix la re- 
solucih definitiva, cs poden adoptar Ics rncsures segiients : 

a) La suspensib de I ’atorgarncnt de les Iiic&ncics municipals 
a alguna o a tota classe cl’actcs subjectes a aquesta intcrvenció 
adniinistraliva, d’ncord amb els ordenaments territorial, urba- 
nistic i local. 

b) La suspensii, de I’atorgament d’autoritzacions d’aprofita- 
mcnls forestiils i cinegetim, llcvat de les Reserves Nacionals 
de Caca. 

c) LA suspctisió de l’alorgatncnt de permisos i de concessions 
mi ne res. 

(1) La paralit~iició dc les explotacions en curs, d’acnrd amb la 
lcgislació específica. 

e) La Ixiralització de la tramitacih de plans urbanístics amb 
incid&ncia sobre el territori, 

2. Lcs incsures cautelars tenen una durada mhximu de dos 
anys. 

3 ,  Correspon als Jlepartamenls competents l’adopcib de les 
dilcs mesures. 

4. Lcs rnesuccs s’apliyuen ei1 eis casos següents : 
a) En el cas de parcs nacionals, paratges naturals d’interks 

nacional i reserves naturals integrals, una vegada el Consell 
Excclhu ha trarnCs el projecte de llei al Parlament. Si es tracta 
d’una proyiosicib de llei, a partir de la puhlicacih d’aquesta en el 
H u t l l d  C)/kial d d  PurAwnenf de Gútchnyu 

b) En el cas de pr-lrcs naturals i dc rcserves naturals parcials, 
qLtan ha estat liresentacla la proposta segons els termes de l’arti- 
d e  27.2 o quan, per iniciativa propia, s’inicim els treballs 
preliminars. 

cids correspon, en principi, a llurs promotors. El decret dc de- 
claració pot establir la participació dc la Generalitat, de les ei& 
tats locals, dels propietaris i de les entitats afcctadcs en cls 
organs rectors, 

c)  La gestió d’un espai natural de proteccib especial que co- 
rrespon a la Generalitat bs feta pel Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca. 

d) Per II cada espai natural de protecci6 especial les llcis o els 
decrets de declami6 en cada cas poden fixar les mesures neces- 
saries per a la participació efectiva ci’altres Depczrtaments, enti- 
tats locals i organitzacions professionals dircctamcnt implica- 
des en els brgans rectors. 

e) L’administració d’espais naturals dc protecció especial 
distints es pot unificar quan aquests es troben cn un mateix 
Arnbit lerrilocial, en una mateixa unitat geogrhficn o quan hi ha 
altres circumsthncies que, per a l’efectivitat de la gestió, així ho 
j LI s t i fi q uen , 

2, Els brgms de gesli6 dels espais naturals de protecció espe- 
cial tenen les funcions següents : 

a) Elaborar anualment cl pressupost i la proposta de progrn- 
ma de gestió, l’aprovació deis quals correspon al Dcpartanieril 
d’Agricultura, Kamaderia i Pesca. En aquesls documents s’ha 
de preveure l’execució de les previsions del Pla Especial de 
Protecció contingudes en el seu programa d’actuacib i de tots 
els altres treballs de promoció, de recerca, de manleniment, 
etc. necessaris per a assolir les finalitats de la protecció. 

b) Administrar els fons procedents de ia utilització dels ser- 
veis propis i els recursos que pot rebre de l’exterior. 

c) Vetllar pel compliment en l’interior de I’cspiii natural de 
les normes generals de protecció de la niiturii que cstableix 
aquesta Llei i de la reglamentació de I’cspai protegit. 

d) Emetre informe preceptiu previ a I’atorgament de Ics 
au torizacions necessaries per a l’execucib de c~ualscvol pla, 
obra, moviment de terres o explotacions dels rccursos natu- 
rals, a I’interior o a l’exterfor de i’cspai protcgit i que poden 
afectar-10. 

3. Els espais naturuls de protecció especial poden disposar, 
qurm així ho estableix la llei o el decret de declaracib, cl’una re- 
glamentació prbpia que reculli el que estableixen aquesta Llei i 
les diverses legislacions aplicables pel que fa a la disciplina rela- 
tiva a llur rhgim de protecció. 

4. Quan hi ha criteris coniradictoris entre els organismes co- 
mpetents per a atorgar l’autorització de les activitats en eis 
espais naturals de protecci6 especial i l’brgan de gestib es resol 
d’acord amb la legislacih vigent sobre conflictes d’atribucions i 
en casos excepcionals resol el Consell Executiu, amb un infor- 
me previ dcl Consell de Protecció de la Natura. IAorgament 
de Ilishcies i la gestió de la disciplina urbanística, en I’hmhit 
dei seu terme municipal, corresponen en lot cas a l’ajunta- 
ment, amb un informe prcvi de l’brgan de gestici de I’cspai na- 
tural protegit e 

Article 29 

1 La gcsti6 cícls espais naturals de protecció especial s’ha 
d’adequar a les regles següents : 

a) Ida gcstib deis parcs nacionals, de ies reserves naturals in- 
tegrals i dels paratges naturals d’interks nacional correspon a 
I ’Atim i n is t ració de la General i ta t. 

b) La gesti6 dels parcs naturals i dc les rcserves naturals par- 

Article 30 

1. La Generalitat pot atorgar ajuts tkcnics i financers per a la 
gestib dels espais promoguts per particulars, pcr entitats sense 
finalitat de lucre i per les entitats locals. A aquest efecte, si ~ ’ ” c s -  
cau, han d’ésser concertats els convenis corresponents. 

.. . . . , . I.__. __. .. . .. ... . . . . . .. . - .. . . _ _ ~  - . . . 
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2. La Generalitat pot establir ajuts tkcnics i financers per a 
l’hmbit territorial de I’espai protegit i de la seva hrca 
d’influencia, els quals poden tenir, entre altres, les finalitats se- 
güents : 

a) Crear infrastructures i assolir uns nivells de serveis i d’e- 
qui paments adequats. 

b) Millorar les activitats tradicionals i fomentar-ne altres de 
compatibles amb cl manteniment c l d s  valors ambientals. 

c) integrar els habitants en les activitats generades per la pro- 
teccih i la gestió de I’espai natural. 

d) Itefiabilitar l’habitatge rural i conservar el patrimoni 
arqui t ectonic. 

e) iistimular les iniciatives culturals, científiques, pcdagogi- 
ques i recreatives autbctones, 

Article 31 

Les desigilacions de ((parc nacioniil)>, (( paratge natural cl’in- 
teres nacional H, H reserva natural )) i c( pare natural H només es 
pocten iitilikar per als espais naturals que compleixen Ics con- 
dicions establertes per aquesta Llci i, si s’escau, per la legislacib 
bisica estatal. 

Article 32 

1 .  La Generalitat pot exercir drets clc tempteig i de retracte 
en totes Ics lransrnissions de domini hter vivosa títol onerós de 
’béns immobles i de predis amb superfície superior a 1 O0 ha si- 
tuats ii l’inlerior d’cspais naturals de protecció especial, de la 
manera com es determini per reglament, 

2. Ijn els espais naturals declarats per decret les entitats 
locals promotores també poden exercir els drets de tempteig i 
de retracte si ho reconeix el decret de creació i en les condicions 
que aquest determina. 

3. El dret de tcmpteig nom& es pot cxercir dins eis k s  pri- 
mers mesos rl comptar de la notificacib p r h i a  cle lr-1 transrnissió 
B la Generalitat o a les entitats locals promotores dels espiiis na- 
turals. EI dret de retracte només es pot exercir dins els sis 
mesos scgiients a la inscripció de la transmissió en cl Kegistre 
de la Propietat. 

Articie 33 

i .  La declaracih d’espai natural de protcccib especial compor- 
ta la utilitnt pttblica de tots els terrenys afectats a efectes 
cl ’expropiació. 

2. El Consell Executiu pot declarar necesshria i urgent I’ocu- 
pnció de qualsevol terreny dels nfectats per la declaració. 

Article 34 

I3 Consell Executiu i cls promotors ci’eespais naturals de pro- 
tcccib especial han de prendre les dcterrninacions procedents 
per a l’adquisició de sbl en els esp is  naturals de protecció espe- 
cial, en la mesura que ho requereix llur gestió eficiiG i ,  molt par- 

ticularment, dcls terrenys que, per llur fragilitat o excepcional- 
ment pels sistemes naturals que contenen, han d’ésser objecie 
dc la proteccih més estricla. 

Capítol v 
ConselE de Proteccib de la Natura 

Article 35 

1 .  Es crea el Consell de Proteccii, de la Natura com a organ 
consultiu CII matcria dc protecció de la natura i del paisatge. 

2. A proposta d’entitats científiques catalanes de prestigi re- 
conegut, d’organitzacions agraries i de ies agriipiicions de mu- 
nicipis de Catalunya legalment constitu’iclcs, el President de la 
Generalitat nomena el president i els membres del Consell, els 
quals no poden ésser més de vint-i-un i han d‘ésser persones 
de competkncia reconeguda en les diverses disciplines que inci- 
deixen en el coneixcmcnt, en l’estudi, en la protccci6 i en la 
gesiii, del mcdi natural 

3. Les funcions dcl Consell de Protecció de la Natura són : 
;i) Erneirc informes i dictiimens a requeriment dei Parlament 

b) lmetre els informes esmentats pec aquesta Llci. 
cS Prestar assessorament cientific a brgans gestors deis 

espais naturals de protecció especial. 
d) Proposar modificacions en el Pla d’Espais Naturals, decia- 

racions d’cspais naturals de protecció especial i ,  en general, 
mesures i acluacions per al millor compliment clels objectius 
d’aquesta Llci. 

i de les administracions competents. 

Capitol VI 
De Ia disciplina 

Artide 36 

La Generalitat, les entitats locals, els promotors privats i els 
organs de gestih vetllen, d’íucorci amb llurs competkncies, pel 
compliment de les disposicions d’aquesta Llei I 

Article 37 

1. Té la consideració d’infracció administrativa l’accib o 1’0- 
missió que, vuinerant aquesta Llei i dectant espais naturals 
protegits, consisteix en el que segueix : 

a) L’incrcment de i’erosib i la pbrclua de qualitat ciels sbls. 
b) L‘cmissib de gasos, de piirticules o de radiacions quc 

poden afectar greument l’ambient atmosfkric. 
c) Ln producció dc sorolls innecessaris que poden pertorbar 

el comportanient normal de la f’auna. 
d) La destrticcib de superficies forestals en tots eis casos i la 

destruccib, el desarrelament i la comercialitacib de les espkcies 
i de llurs llavors, quan estigui prohibida. 

e) La persecució, la cap, la captura i la comercialització dels 
animals, dc llurs despulles o fragmenls o de llurs ous, quan es- 
tiguin prohibides. La introduccib d’espkcies alienes nocives a 
la fauna salvatgc i el maltractament d’animals. 

0 La circdaci6 amb mitjans motoritzats fora de carreteres i 
pistes i sensc permís lliurat pes I’iijuntament. 
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g) L a  instni-Iació de cartells dc propaganda i d’altres ele- 
tnenls similars que limiten el camp visual, trenqueri I’harmo- 
nia dei paisatge o desfiguren les perspectives. 

11) L’abocarncnt o l’abanció d’objjcctcs, dc iwidus o altres 
dcixalles foni  dels Ilocs autoritzats. 

2. laes inf‘rxccions sc sancionen amb riiultcs, la quantia de les 
quals es gradua atenent Iii grwctal de la tnaleria, l’cntital eco- 
iahmica dels fcts conslitulius de la iníi-iicci6, la reiteraeicj i el 
grau CIC culpabilitat dc la persona rbesponsablc. Quan 61 benelici 
cluc rcsulta d’una infraccii) Cs supcrior n la sancih que corres- 
pon, aquesta es pot incrcmcntar en la quantiu CqLiivalcnl al 
benefici obtingut. 

3. Les autoritats cornpetenls per a imposar les mulles i 
quanties miiximes d’aquesles s6n Ics quc scgueixeii : 

a} i4s Ilirectors Generals de Política ‘TerriLorial i de Mecli 
Rufid,  dcs dc 50.000 fins a 100.000 pcssctcs. 

13) Bis Consellers de Política ‘T’crritorial i Obres PIItbliqucs i 
d’Agriculturir, Ramadcriu i k sca ,  íins a 250,000 pcssctcs. 

c) l{l Consell Executiu, fins a 500.000 pcssc~cs o en qtiantio 
equivalcrit al benefici de In inírttccih si aqucst bencfici Ibs 
superior. 

4. L’hdrninislracib ha d’adoptar, tanibé, les rncsurcs que 
cuien licr a lu rcstauracib de la realitat fisica ;dtcrarla o transfor- 
mada com a conscqücncia cle I’actuacih ilkgal i pot imposar 
miiltes coercitives de Pins a 50,000 pessetes, reitcntdcs pcr 
csliais de temps que siguin suficients per a complir allb qiie hi 
ha ordcnat, scns perjudici de l’execuci6 su bsidiiiria per I’Aclrni- 
nistraci6 ii cimec dc l’infractor. 

5. Ik tuac ib yue vulnera aqucsta Llei comporta, a més ii 

mks,  I’obligació de rescabalament dc danys i pcrjudicis a cai*rec 
dels qui s b n  dcciarats rcsponsables. 

Article 38 

1 s  pública I’accih per ii exigir cl complimeni del qiie esta- 
bleix aquesta Llei i les nomics i cls plans c p e  la deseiivnlupen. 

Article 39 

Disposicions addicionds 

Primera 

Lcs fuiicions de les comissions cientííiques creades per l’arti- 
clc 6 de la Llei 2/1982 i per I’nrticle 7 de la Llei 21/1983 són 21s- 
sumides pel Consell de I’rotecciii dc li1 Naliira. 

Scgona 

hqucsta Llei 110 tlisminucix en pcrjurlici cte la protccció es- 
tablerta Ics tncsurcs adoptadcs cn relació amb els espais n:itu- 
rals. tin conseqiibncia, lencn tarnbk la considcracih d’espiiis tia- 

turals els terrenys classificais corn ti no urbanitzables objcctc 
d’especid protecci6 scgoiis l’ordenamcnt urbanístic vigent. 

Disposicions transi thries 

Primera 

li1 Consell Executiu, en el termini de sis Incsos, hn de diciar 
les disposicions ncccsshries per a adaptar cl regim de gesti6 es- 
tablert pel- l’wticlc 29 als patronats, les juntes o altres brgans de 
gestió que hagin establert els plans especials urbanistics per u la 
protcccih del paisfitge. A aquest efecte, les cnlitats públiqucs ii 
Ics quals s6n adscrits eis esmentats organs de gestid, poden 
cleva~-, en el tcrniini de tres mesos, InitjanGaiit el I~epartntncnt 
cl e Pol i 1 i ca ‘Territorial i Obres T% bl iq Lies, proposta d’adnptaci 6 
Iicrti nent. 

131s plans cspccials pcr B la protccció del medi naitiral i del 
pnisatgc aprovats inicialment abans de l’enirada cn vigkncia 
ci’aquesta Llei continueii cn Iriimitnció fins que serim aprovats 
dc fi n i t i vaincnl. 

Disposicions finals 

Primem 

Eis espal,; que ~ r n d  anterioritat a I’cntracldi en vigor d’aqucsla 
1,lci han eslat objecte cl’alguna de Ics modalitats de lisotecció 
establerles per la Lici 15/1975, del 2 cic maig, mantenen el 
rcgim de les clcclaracions respeclives, Es modiíica la dcnotni- 
nació dels següents : 
li) Eis pariitges naturals d’jnierks nacional de la zona voichni- 

ca cie la Garrotxa i dels aiguaimolls de 1’I’:rnporcli prcnen la de- 
norninacii) de parc niitural. 

I)) [,es reserves integrais d’inlerbs científic de la zom voich- 
nica cle la Garrotxa i dels aiguamolls de I’Ernpordh esdevencn 
reserves naturals. 

Segona 

Es faculta el Consell Executiu pcrquk dicti les clisposicions 
necesshrics per a dcsplcgar aqucsta Llei. 

Resten derogades, en l’iimbit de les conipetkncics cle la Ge- 
neralitat, les disposicions contriries al que estableix aquesta 
Llci. 

Palau del Pr-lrlament, 1 O de maig de 1985 
El Secretari El President de la Comissih 
Jaume Vi la Esteve TomBs 

.. ... . .. . . .. ... ... .- . . .... .... .... .. ...... ._ - .- - . . .. .. . . - - . ... - .~ 
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ESMENES RES ERVA [TES PER A DEFENSAR EN EL PLE 

Article 9 

Apartat 1 

Article 29 
Apartat 3 

Article 21 

Apartat 2 

<< Les Lleis t) dm-eets de declaració dcls espais naiurals de pro- Article 35 
Apartat 2 teccib especial, els decrets que leh~desenwIupin.. . )) 

Article 25 7, Esmena núm. 1158 De modificaci6 

Apartat 2 G.p. del PSUC 

Addicii, #un nou Article 

c;. p, del 1’5” uc 
D’un article 25 bis 

Article 37 
Apartat 2 



PROJEC‘ICE DE LB,F,I DE PROTECCIÓ DE MENORS (i@. 2357) 

DICTAMEN UE LA COMISSl6 DE JUSTkIA, DRET I SEGURETATCIUTADANA 

PRESIDkNClA DEL PARLAMENT 

D’acord amb I’article 89.2 del Reglament, s’ordenit de publi- 
car cn el Rutlleíi Qficial &i Parlament úe Catalunya ei Dictamcn 
de la  Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana sobre el 
Projecte de IJei de Proteccib de Menors (Reg. 2357) i de les es- 
menes reservades per a defensar davant ei PI e. 

Palau del Parlament, 15 cfe maig de 2985 

Miquel Coll i Alentorn 
President del Parlament clc Catalunya 

La Cornissib de Justícia, Dret i Seguretat Ciutaclana, cn 
sessió tinguda el dia 2 de maig de 1985, ha estudiat el tcxt del 
Pryjectc de Llei de Proteccih de Menors, remes pel Consell Ex- 
ecutiu de la Generalitat, I’informc de la Ponkncia i les esmenes 
presentades pels Grups parlarnenlar is. 

Final ment, recollint les modificacions aprovades per la Co- 
missió, i d’acord amb allb quc disposa l’articlc 97.3 clcl Regla- 
ment del Parlament, ha acordat d’establir el Diciamen segiienl 

Exposició de motius 

Carticle 9.28 de I’Estatut d’Autonomia estableix la cninpc- 
tencia exclusiva de la Generalitat en malkria d’insti tucions pii- 
biiques de proteccii, i iutela de menors, respectant tothora la 
legislaci6 civil, penal i penilenciiiria. En eonseqiltencia, pel 
Reial Decret 1292/1981, del 5 de juny, foren traspassats a la 
Generalitat els serveis de I’Estat en materia de proteccih de 
menors, els quals comprenien les funcions que 1’Obra de Pro- 
leccib ctc Menors excrcia en cl territori de Catalunya, tal com 
resulta del text refós de la legislació sobre proteccib de 
menors, aprovitda pel Decret del 2 de juliol de 1948 i les dispo- 
sicions complcmentiiries. Pel Reial Decret 2352/198 I ,  del 18 
de setembre, foren trasgassats també, els serveis cle l’I%tat en 
materia cic protecció a la dona, cls quals, en parl, eren compre- 
sos dins Ics compctkncics exclusives quc estableix I’article 
9.27 de I’Estatut d’Autonornia. Únicament ha restat fora dels 
truspassos la recaptació dc l’impost del cinc per cent que grnva 
I’assishcia als espectaclcs públics, la qual conlinua sota la úe- 
Iieiickncia de I’Aclministraci6 de I’Estat. 

Tots aquests serveis traspassats foren assignats al Departa- 
nicrit dc Justíciu, Direceib General de Proteccib i Tutela de 
Mcnors, pel Decret lW1981,  del X de juliol, i el Decret 
4O1/1981, del 30 d’octiibre. 

Karlicle 25.2 de I’Estatut d’Autonomln estableix que corres- 
pon a la Generalitat la potestat legislativa en i’exercici de les 
seves competencies exclusives. En conseqühcia, i tenint en 
compte coin era inadequada i desfasada I’aplicacib de la legisla- 
ci0 vigent, el Departament de Justicia no podia complir ade- 
quadamcnt les finalitats de protecció que li havien estat enco- 
miinades sense fer- hi un canvi substancial. Calia, doncs, la pro- 
mulgacib d’una llei de protecció de menors, inspirada en les 
lhcniques modernes que informen les legislacions més avanqa- 
des, que substiluis l’antiga normativa de protecció de menors, 
que era de carhcter administratiu, que quedava fora dc les limi- 
tacions dc I’article 9.28 de I’Estatut, 

Hom ha volgut, en primer lloc, posar fi a aquesta compctkn- 
cia tan variada que la normativa antcrior atribuia a les Juntcs 
de Proteccib de Mcnors. Per aixb la Llei parteix d’un conceptc 
restringii del terme ((protecció de menors)), que comprkn úni- 
cament la prevcncib i ei tractament de la delinqiikncia infantil i 
juvenil i la tutela de menors per defecte o per inadequat exerci- 
ci de la phtria potestat o de la guarda i custodia. Amb  ixo es 
prctén, ci’una banda, cvitar la duplicitat de funcions que hi ha 
entre el Departamcnt de Justícia i els altres Dcpartamcnts de la 
Generalitat quc poden tenir competkncies en aquesta rntztkria, 
i ,  de l’altra, fer una distrihucib racional de competkncies en 
funcici de l’espccialitat de caclascun dels Departaments. 

La prolecció s’estbn fins a la majoritat civil sense discrimina- 
ció de sexes, amb quk es respecta el principi constitucional i se 
substitueixen els vells conceptes continguts en la Llei del Pat- 
ronat de Protecció de la Dona del 1952. 

La Llei defineix una skrie de principis rectors per tal d’esta- 
blir, d’unri manera clara, tant 61 respecte als drets de l’infant re- 
gulats per tructats, acords i declaracions internacionals i per la 
RcsoluciO 37/I del Parlament de Catalunya, del 1 O clescmbrc 
de 198 1 , com una shric dc garanties individuals davant la inter- 
venció de 1’Administració. 

Dins aquests principis, l’accio legislativtl s’encainina sobrc 
les línies ci’acluacib scgüents : sempre que sigui possible, l’ac- 
cib educativa sobre el menor s’lia de fer en cl scii medi natural; 
coiisegüentmen t, l’in tcrnaincnt és sempre I ’últim recurs a qui: 
hom ha cl’arribar. S’ha dc procurar comptar amb li1 participacib 
del menor en tot el  procés educatiu, de manera que aquest ha 
d’ésser sempre informat de la scva situacib, i se li han dc re- 
spectar Ics opinions. 

La Llei estableix també que el Departament de Justícia ha 
de vetllar pel compliment cxacte dels principis rectors definits 
per aquesta Uci. Crea també el Consell assessor i coordinador, 
la funció primordial del qual és millorar l’actumió de I’Admi- 
nistraci6 pública cn els diferents camps que afccten \a proble- 
mhtica dei menor. 

La Llei desenvolupa hmpliament les tres com petheics que 
cornpr.&n el terme cc protecció de menorso, amb Ics carnclcrísti- 
ques especials de cadascuna cl’elles, i-[i ha, no obstmt aixb, BC- 
tuacions comunes a toles [res carnpethies, que sbn, fona- 
mentalment, cls següents : facilitar a I’autoritat judicial dc 
menors, representada pels Tribunals Tutelars de Menors, una 

..... .... , . . . . . . . . . . . . . .  . . .  ....... ........... _. . . . .  ............. _ _ _ _  ~ . .  .-- 
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aplicacici optima de les mesures que dicten, la qual cosa ha de 
perrnclre, d’ara endavant, que no es redueixin a Ics ti’interna- 
ment, enni era habitual; substituir els antics criteris dc ben& 
ckticia en que es basava la protecció a la iiifincia i a la dona per 
la moderna concepció de servei pbblic; utilitzar personal espe- 
cialitzat i intcressar-sc en la seva adequada preparacib i forma- 
cib permanent; respcctar i preocupar-se activament en CI 
procks educatiu, i introduir noves mesures pedagogiques que 
puguin oferir respostes adequades ‘ri les necessitats del menor. 

Pel que fa al traciament de la dclinqiikncin infimtil i juvenil, 
aquesta Llei introdueix per primera vegada una deílnicib de 
<( tractainentu, dels seus objectius i dels seus mitjans, i també 
de les classes de tractament, cI qual pot ésser institucional i en 
medi obert. Per B la primera classe de lractamcnt estableix una 
skrie de principis que garanteixen al menor el respectc a la seva 
persona i ii lu seva identitat, i una variada classificació de 
centres que permeten l’atencib al menor des del moment de la 
detencib fins que finalitza el període d’internamenl. Pcr al trac- 
tament en medi obert, inclou per primera vegada la figura del 
delegat d’assistencia al menor com a pequ clau d’aquest sistema 
i n’especifica les fhncions. 

En el titol de la prevenció de la clelinqücncia infantil i juve- 
nil, la LIei defineix aquesta com la intervenció, amb el tracta- 
ment adequat, en els casos dc menors que presenten una con- 
ducta que fa preveure un elevat risc de cornissib d’inrraccions 
penals. Aixb amb la linalitat de reduir l’hrnhit de la prcvencib, 
pel que fa al Deparlameni de Jusllcia, a l’xtuacib individualit- 
zada sobre aquells mcnors que presenten problemes de conflic- 
tc social, i de reservar a I’actuació d’altres organismes i’atenci6 
dels casos de inarginacib o d’abancló que, d’una manera 
remota, també poden menar a la deIinqii&ncia. La inclusid, 
d’un titot dedicat a. la prevenció respon a la nccessitat dc no li- 
mitar I’actuacih del Departament de Justicia a aquells CIISOS en 
qub la infraccib penal ja s’ha produ’it, sinó d’estendre’n I’accib 
educativa als supbsits de greu risc d’iniciació ii la vida delictiva. 

Les mesures preventives són considcrnctes un punt clau per 
aquesta Llei i totes van orientades a oferir ai menar tina &ric 
de recursos per a evitar una evolució negativa en ei procés erlu- 
catiu. No obstant iiixb, atks que sbn mcsures de cariictcr acimi- 
nistratiu, han d’bsscr preses sempre amb el consentiment del 
representant legal i haveni estat prkviament consultat ei 
menor. 

La LIei desenvolupa el litol dedicat c? la tutela de menors per 
defecte o inadequat exercici de la pitria potestat o del dret de 
guarda i educacib en aquells casos en quk l’autoritat judicial ha 
hagut d’intervenir, Distingeix aqui entre atenció continuada i 
atenció transitbria, segons les necessitats del menor, i n’especi- 
fica les difcrents alternatives. 

En l’acollirnent provisional, t6 una importhncia especial la 
definició del centre d’acollida, lloc on es presta l’atenció immc- 
ciiata i transitbria de menors abandonats o rnaltractiits que 
poden necessitar !’actuació judicial, 

Finalment, cn el camp de I’exccueih de les mesures dictades 
per l’autoritat judicial, la Llei estableix una serie de principis 
peryuk aquesta cxecuci6 es faci amb les mhximcs garanties. 

Títol 1 
Disposicions generals 

Article 3 

La Generalitat, per mitjA del Departament de Justicia, exer- 
ceix la prolecció dcls menors que es troben en siluacib de 
necessitar-la, cl’acord amb el quc disposa aquesta Llei, respec- 
tant tothora la Iegislacih civil, penal i penitenciiria. 

Article 2 

La proteccidr de menors, en 1’8mbit d’aquesta Llei, comprh 

a> 1:ii tractament de la dclinqüencia iní‘antii i juvenil. 
b) La prevencib de la delinq‘o‘rkncia infantil i juvenil. 
c)  La tutela de menors per defecte o per inadcquai exercici 

de la phtria potcstat o del dret dc guarda i educiicib. 

Article 3 

Sbn oljccte de protccció, d’acord amb aquesta Llei, els 
menors d’edat que tenen el domicili o cs troben eventualment 
en qualsevol indret de CaiaEuny~z, sens perjudici, en aquest cas 
darrer, de les facultats que corresponguin a l’autoriiat compe- 
tent d’un altre territori. 

Article 4 

I .  Ca Gcneralitat, per mitja del Departament de Justicia, 
exerceix les funcions de control i coordinació de tots els orga- 
nismes públics i privats que fan actuacions de proleccih de les 
compreses cn l’hmbit d’aquesta Llei. Tdrnbb fomenta, ajuda i 
potencia la iniciativa i la participacib, pel que fa a aquesta mat& 
ria, dels ajuntaments, les dipuiacions i les altres institucions 
públiqucs o privades sense finalitat de lucre. 

2. En rnateria de protecció cle menors, és especialment co- 
mpetkncia dels ajuntaments exercir les funcions d’assistkncia 
prirnhria; no obstant aixb, cs reserva al Departament de Justi- 
cia la creaciri dels centres de detencih, d’obscrvaci6 i cn regim 
tancat, i d’altres centres o serveis que, per la seva especialitat o 
per I’hmbit territorial, no lioden ésser assumits pels 
aj unt arnen ts . 

ArtSclc 5 

I .  Els ens locais han de colhborar, per delegació de la Ge- 
neralitat i per rnilji del Departament de Justícia, cn I’exccuciO 
de mesures dictades per l’autoritat judicial en rnatkria de pro- 
tecció de menors. 

2. La Generalitat ha de potenciar el bcsenvoiupament de 
la xarxa de serveis i equipaments al nivell local i al nivell co- 
marcal en funcib de les necessitats emergents, i ha de fomentar 
la iniciativa i Ea participació dels ens locals en la consecució dels 
objectius que els corresponen en l’hmbit d’aquesta Llci. 
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Article 6 

1 .  ‘Iotes Ics iiistit~icions dedicades a la protecció de menors 
en I’hrnbil d’aquesta Liei s’han ({’inscriure en el Kegistre esta- 
blert amb aquesta filialitat pcl Department dc Justicia. La in- 
scripcib en rzyucst Registre 6s requisit indispcnsablc pcr a exer- 
cir les accions dclegadcs de proteccih i tutcla regulades per 
aqucsla Llci. 
2. Els requisits i cls suposiis per a l’hoinologacii) i la in- 

scripci6 i per ii la suspensih i la cancclIaci6 de la inscripció stin 
estahlerls pcl Consell fixecutiu pcr via cle rleglamcnl. 

3 .  EI filncionainent d’aqucst Itegistrc cs durA a terme sens 
pcrjudici que un allre Departament en pugui establir d’altres 
en I’excrcici de les scves competkncies. 

Article 7 

Són flrncians clcl Departament de Jirstícia, pel que fa ii 

aquesta Llei : 
a> Col-laborar amb 1 ’Adrninistracih de Jiistícia, t i  itisiiincia 

d’nquesln, ~ p ~ i i i l m ~ ~ ~ l  m b  l’autoritatjuclicial de niciiiirs : 
1 iacilitant-li toia la informació i el diagnhstic necessaris 

sobre cls menors als qunls s’lir? d’aplicar una  mesura; 
21’. executani Ics mesures dc corrccció o de proteccib qiic la 

dita autoritat dicta, rnitjatnc;unt el tractament adequat, sens per- 
judici dc Ics ficultats que corrcsponeti als Tribiinals dc Justicia. 

b) 1)rolegic i potenciar els drets de I’infml i ,  CII cas d’incoin- 
pliment, ibrrnulur li1 deiiiriicia corrcsponenl daviint I’organis- 
me competenl, 

c) Exercir I’acci6 preventiva i ci tractament actcquats rcspec- 
te als menors que presenten una conducta que f i  preveure tin 
elevat risc de comissi6 cl’iní’rnccions perials, amb ln  col.!ahora- 
cio, si s’cscau, cl’altres Departments cluc hi tcncii competknci- 
es concuricnts. 

d) Orgiznilzar i gestionar I’obsei.vuci0 en cls centres i cn 
inccli obcrt. 

e) Gcstionar els ccntrcs propis i controlar CIS ccntrcs 
~01.1 aborador s. 

f )  Organitzar, controiac, geshnar  i foinentar els scrvcis de 
tractament en medi obert. 

g) Acollir provisionalment els nienors cn cstat d ’ d m d b  o 
cluc són víctirncs de maltr:wtaments o cl’cxplolacib. 

11) Coi-laborar amb els cm de I’hdtiiinistració local en la crc- 
acih dc centres i serveis per ii la proteccib dc menors. 

i) Controlar, forncntiu i crear institucions i serveis cieciicats 
H l’aclopcib, n la guarda i cclucacib i ii familics acollidmes, 

j) Formar el personal especialitzat cn les tasques CIC protcc- 
cib quc estableix l’articlc 2. 

k) Invcstigar i divulgar els cstiidis rehtius ii la inadaptació 
social infantil i .juvenil i als drets clcl menor. 

1) Col-laborar iimb els orgimismes i els scrvcis de proteccib 
de menors cic la resta de I’Estat. 

Article 8 

1. 14 Depastarnenl de Justicia ha de tenir establecls hrgans 
territorials encarregats dc complir els prcceptes d’aquesta Llei. 

.- . . . . .. . 

2. Si el contiiigut i la transcencl&ncia de llur actuació ho cx- 
igelx, es poden crear subdelegacions tcrritorials. 

Article 9 

A cada brgcm territorial hi  ha d’hr-lver un equip tkcnic multi- 
disciplinari, format, com a mínim, per un psicbleg, iin assistent 
social, u n  professional de t’educacib i un jurista, cl qual equip 
té per missiú : 

a) Recollir tota la inforrnacih sohre cf cas. 
b) Aval~iar la situacib i les necessitats del menor. 
c) Proposar la incsura mes xicquada per a I’atcnci6 ai 

menor. 

‘sí t.01 I I 
Principis rectors 

Article 10 

La prtrtecció dels meliors s ’h  d’exerci r respectant seinprc 
I I  iirs drets i garanties individuals. 

Article 1 1  

Els principis cotiiingLlts en la Iksolucib 37/1 del I’arlanicnl 
de Cakilunyn, del i O dc dcscnibre tlc 198 1 , sobre cls clrcts de la 
infhncia han d’ésser observats obligathriarncnt. 

Articlc 12 

En I’execució de inesurcs adoptacles licl que Ta SI la situacih 
dels niaiors, cal procurar iizaiitcnir fiquesis en llur medi nntu- 
ral o en coiiclicions C~LIC s’aproximin al incdi íamilii~r normal, 
scrnpre que 110 sigui en dctriniciit dels interessos clcl menor. 

Article 13 

El Deparlamenl de Justicia ha CIC guiar la seva ncluucih amb 
progruincs que tendeixin a divorii. el procés cic reincorponicib 
del menor alasocietni. 

Article 14 

L‘execució de qualsevol fnesuril no pol privar el menor de 
rebre I’ensenyatnent adequat a la seva edat i als seus coneixc- 
ments, ni privar-lo dcls serveis sanitaris, soci;ils o de lleure ric- 
cessiiris per al seu desenvolupament fisic i intel4cctual. 

Article 15 

Tols els mcnocs subjectes a la protecció regulada per aquesta 
J,lei tenen dret a rebre de la sanitat pública de Catalunya I’assis- 
tencia saniliriil que asseguri ~ir i i i  adequacla tasca CIC promoció 
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de la salut, a sotmetre’s peribdicament a revisions mediques, menor i compliment dels preceptes estriblcrts per aquesta 
almcnys un cop l’any, i rl rebre E’assistkncia i el tractament ade- 
quats en cas de malaltia fisica o psíquica. 

Llei. 

Article í 6  
Títol I11 

Del Cansel 1 assessor 

Els menors que són separats de la famíl.,i o del medi natural 
tenen el dret d’assistir a I’escola pública del lloc on es troben, 

Article 22 

sigui quin sigui el municipi on shn empadronats, 

Article 17 

Els pares o els representants legals tenen dret a rebre infor- 
maci6 sobre la situiicib del menor, llevat que hi hagi ~ i n n  prohi- 
bicih expressa del Tribunal competent. Lli inatcixa informacih 
s’ha de facilitar als menors en la mesura de llurs possibilitats de 
comprcnsió. 

Article 18 

1. Sigui quina sigui la situació del menor, aquesi sempre té 
dret a comunicar-se amb els pares, els familiars i els guarda- 
dors, excepte que hi hagi una prolibici6 expressa del Tribunul 
compctent. D’altres visites han d’ésser regulades per 
reglamcn t. 

2.  El menor te també dret a comunicar-se, sempre que ho 
soilicita, amb un  advocat o amb I’autoritat judicial de qui 
clepkn. 

3 .  S’ha d’esttlblir un sistcrna agil de cornunicaci6 entre els 
menors i el Departament de Justicia, R fi que aquclls hi ~xiguin 
fer arribar les queixes i les reclamacions que creguin pertinents, 

Article 19 

Cal assegurar que la llibertat de conscihcia del menor no 
queda afectada per I’aplicació de les mesures que s’adoptcn 
sobre la seva si tuacib. 

Article 20 

La protecci6 dels infants i els adolescents fetri pels poders pú- 
blics no eximeix de llurs obligacions els pares ni els guardadors. 

cnnrd nador 

1 .  Es crea un Consell assessor i coordinador format per re- 
presentants dels Departaments de la Generalitat, de les Dipu- 
tacions provincials, dcls Ajuntaments i del Consell Nacional 
de Sa Jovcntut de Catalunya. Tdmbé poden formiir-ne part re- 
presentants de l’awtoritat judicial i del ministeri fiscal, i d’altres 
institucions i organismes prof‘essionds implicats en les iirees 
objecte d’aqucsta Llei. 

2. La composició i I’organitzacib d’aquest Consell s’han dc 
determinar per decret. 

3 .  EI President del Consell assessor i coordinador o li1 per- 
sona en qui aquest delegui, ha de compareixer una vegada 
l’any, C Q ~  a minim, davant la Comissió dc Justícia, Dret i Se- 
guretat Ciutadana per a retre comptes de la tasca d’aquest Can- 
se11 i pcr a fer les recomanacions que consideri pertinents sobre 
la manera dc millorar I’actuació pitblica en aquesta matcria. 

Article 23 

Shn funcions del Consell iwxsor i coordinador : 
a) Elaborar recomanacions per a millorar I’actuació de I’Ad- 

ministra56 phblica en els diferents camps quc afecten la pro- 
blemillica del menor. 

b) Assessorar les iniciatives legislatives cluc es presenten en 
aquesta materia. 

c)  Proposar punts d’ucluacib que possibilitin una interven- 
ció coordinada. 

d) Detectar els buits d’actuació i les irregularitats que es 
poden produir. 

Títol IV 
Del tractament dc la delinqühncia 

infantil i juvenil 

Capitol I 
Principis generals 

Articlc 24 

Article 21 El tractament de la delinqiieneia infantil i juvenil té un caric- 
ter fonamentalment educatiu i consisteix en l’atencib als 
menors infractors per mandat de l’autoritatjudicial. 1 .  S’atribueix al Departament dc Justícia la fxcultat de vet- 

llar pel compliment cstricte dels principis continguts en 
aquesta Llei, actuant d’ooiici, a insthncia de l’interessat o a in- 
sthncia de terceres persones cn els casos d’infraccib d’aquests 
principis, sens perjudici de les com petencies que pertoquen a 
l’autoritat judicial. 

2. El Departament cle Justícia ha de crear un servei 
d’inspecció amb la finalitat de vetllar pel respecte als drets del 

ArEicle 25 

1. El tractament tB l’objectiu de potenciar el procks evolu- 
tfu de I’infant o de I’adolescent a fi d’aconseguir la superació de 
les seves dificultats personals, poder recuperar els recursos de 
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relació amb si mateix i amb la comunitat i facilitar-ne d’aquesta 
manera la integracib social. 

2. Els programes cle tractament han de constar de diferents 
fases, cn les quals s’han de tenir en compte l’edat, les caracte- 
rístiques i la personalitat del menor en funci6 de la mesurajudi- 
cia1 adoptada. 

Secció Primera 
Del tractarncnt institucional 

1 de les classes de centres 

Article 29 

El tractameni institucionaí consisteix a separar el menor del 
medi habitual i atendre’l en un centre destinat a la rceducacib. 

Article 26 

1 .  Tots els centres i serveis cl’atenció als menors s’han de 
regir per un reglament de regim intern c )  de funcionament, en 
el qual s’han de tenir presents les regles i els principis d’aqucsta 
Llci, amb la Finalitat que tant els menors corn els parcs i els 
guarcladors coneguin de manera clara els drets i les obligacions 
11 urs. 

2. Tots els reglaments de rkgirn intern han d’ésser aprovats 
pel Depmtament de Juslicia. 

hrticlc 27 

1. El Departament de Justícia, després de consultar els De- 
par taments que podcn rcsultar implicats, ha &elaborar unes 
bases mínimcs R les quals s’han d’ajustar els reglaments pres- 
crits per I’artidc 26. 

2. Aqucstes bases han de delimitar, com a mínim : 
a) Els sistemes pedagbgics i d’observacib que s’han d’ern- 

Irrar i les ctapcs previstes per a Itl rcinserció. 
b) Ei paper dels delegats dkassistencia al menor i altres pro- 

fessionals que actucn en medi obert. 
c)  El paper de cadascun dels professionals dels centres i el 

funcionament de I’equip educatiu. 
d) La metodologia del treball cclucatiu i la documentaci0 

que pcrrneti de fer un seguiment sistemitic de les intcrvcnci- 
ons i de la seva avaluació. 

c) El regim de visites i de contactes amb I’exterior. 
f) El rkgirn de faltes i de sancions previstes per als menors 

interns i un sistema adequat de recursos contra les sancions 
imposades. 

g) La relació amb I’aautoritat judicial corresponent i el siste- 
ma d’informes. 

h) L’abast de Ics intervencions educatives. 

Capítol I1 
De les classes de tractament 

Article 28 

El tractament pot ser : 
a) Tractarnen t institucional. 
b) Tractament en medi obert. 
c) Acolliment familiar. 

Article 30 

1. El Departament de Justícia, per a la seva actuació, utilit- 
m centres propis. Pol utilitzar [amb& centres col-laboradors. 

2. Són centres propis els que depenen totalment del Depar- 
tament de Justícia. 

3. S6n centres collaboradors els que pertanyen a personcs 
o a institucions públiques o privades que, rnitjmqant acords 
amb el Departament de Justícia, acullen menors necessitats 
d ’atenci O. 

Article 31 

t‘actuació educativa institucional s’ha de fer rl’acord amb 
unes l i  nies pedagogiques fonamentals elaborades pel Deparla- 
ment de Justícia, amb I’ilssessorarnen t del Departament d’En- 
senyament, d’una manera unificada per a tots els centres, a li 
que s’hi segueixin pautes de tractament i d’educacib d’acord 
amb els principis establerts per aquesta Llei. 

Artick 32 

Concretament, I’actuació educativa ha de tenir en compte 
els criteris generals següents : 

a) Sempre quc no resulti cn detriment dels interessos del 
menor, s’ha d’assegurar 1 ’adequada relaci6 d’aquest amb la 
seva família, de manera que s’cviti l’abandb encobert o el pro- 
gressiu distanciamcnt del menor, cluc l i  faci més dificil o l i  im- 
pcdeixi d’integrar-se posteriorment en el mecli familiar. Si el 
responsable del centre creu que la relació amb la família és per- 
judicial per al menor, n’ha de donar compte sense dilació a 
I’autoritat judicial. 

b) Vestada dels menors en els centres ha de tenir sempre 
un carActcr provisional, i ,  per tant, cal evitar de trencar els vin- 
cles socials dels menors. L‘actuaci6 i ei programa pedagbgic 
han de fomentar sistematicmnent aquest contacte. 

c) Tots ds centres han de potenciar activitats que signifi- 
quin per al menor veure’s com a part activa de la societat. A 
aquest fi, s’ha dc procurar que els meliocs assisteixin als 
centres escolars de la zona i que utilitzin els cccursos existents 
en la comunitat per a les activitats esportives, recreatives i de 
lleure. 

d) En cas que no sigui possible que els menors assisteixin 
als centres escolars normalitzats de la zona, l’activitat escolar 
del centre s’ha d’adaptar a Ics necessitats i a les caracteristiques 
dels menors interns i a l’objectiu d’aconseguir una educació in- 
tegral i compensadora. 

. . -. - - __ - ._ . . . . .. . .. . - -- . . - - . . . - . . . . . ... ... . .- - -  . ... .. _. , .” . .- - .. .... .. ... . .. . __ . . . __ ._ - . . .. -. 
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e> En ei desenvolupament de I’accid, educativa, i amb la fi- 
nalitat d’afavorir la integració social dels menors, s’ha de pro- 
moure la participacib de les institucions cornunitliries en la 
vida interna dels centres, especialment afavorint que aquestes 
institucions utilitzin les instatlacions esportives, escolars i de 
lleure de1 centre. 

f) Gai potenciar també l’ensenyament adaptat a I’edat i a les 
circurnsthies dels menors amb la finalitat d’aconseguir llur 
adequada preparació professional. 

Article 33 

El personal educador dels centres ha d’estar específicament 
capacitat per a la seva tasca. EI Departament de Justícia ha d’es- 
tabli t per reglament les condicions de titulacib neccssiries. 

Article 34 

Els centres es classifiquen en : 
a) Centres de detenció. 
b) Centres d’observació. 
c) Centres de tractament. 

Article 35 

Els centres de detenció sbn eIs destinats a custodiar els 
. menors quan I’autoritat n’acorda la detenció. 

Article 36 

1. Els centres d’observació s6n els destinats a analitzar, a 
explorar i a estudiar la personalitat i les circumstincies dels 
menors que els són confiats per i’autoritat judicial, a fi de 
fer-ne el diagnostic i elaborar la proposta de la mesura mks 
aconallable per a 1st seva reeducació. 

2. Els centres d’observació poden ésser de rkgim obert, se- 
miobert o tancat. 

Article 37 

Els centres de tractament són els destinats a acollir eis 
menors quan I’autoritat judicial ho determina, d’acord amb les 
disposicions legals vigents i en les condicions establertes per 
aquestes. 

Article 38 

Els centres de tractament es classifiquen, segons el seu 
rbgim, de la manera següent : 

Primer. Centres de rkgirn obert, en els quals els menors resi- 
deixen i reben educació, i en els quals, sempre que és possible, 
es desenvolupen les activitats escocolars i laborals fora del centre. 

Els centres de regim obert poden ésser : 

a) Llars infantils i juvenils : centres destinats a menors cn 
edat escolar. La capacitat d’aquestes llars no pot excedir les 12 
places. No hi pot haver en un mateix establiment més d’una 
llar. 

b) Residkncies infantils : centres destinats a menors en 
edat escolar. La capacitat de cada residencia no pot excedir les 
20 places, perb hi pot haver en un mateix local més d’una 
residkncia. 

c) Residencies juvenils : centres destinats i\ joves en eclat 
de formació i aprenentatge professional i d’iniciacf Ó al he ball. 
La capacitat de cada residencia no pot excedir les 20 places, 
pero hi pot haver en un mateix local més d’una residencia. 

Segon. Centres de rkgim semiobert : centres en quk els 
menors que necessiten una alenció continuada en totes les 
seves activitats resideixen i reben educació. Els menors hi 
gaudeixen de permisos de cap de setmana i de vacances, llevat 
cle prohibició expressa de l’autoritat judicial. La capacitat d’a- 
quests centres no pot excedir les 70 places. 

Tercer. Centres de regim tancat : centres en que els rncnors 
resideixen i reben u n  tractament inlensiu. 

Únicament hi han d’ingressar els menors mes grans de 
tretze anys que han comes una inrracció greu i que presenten 
un important transtorn de comportament, evidenciat per un 
grau d’agressivitat alt que n’impedeix el tractament en cap 
altra classe d’institucih 

L‘edat i les condicions damunt expressades s’han de respec- 
tar sempre, llevat dels casos en que I’autoritat judicial acorda el 
contrari. 

La capacitat d’aquests centres no pot excedir les 32 places. 
Cal que cl personal educador tingui un elevat grau 
d’espcciali tracib. 

Seccib Segona 
De l’ohservacib 

i el tractament en medi obert 

Article 39 

1 .  Uobservacib en medi obert es t’a per mitja d’un equip 
tkcnic de les característiques que estableix l’article 9. 

2. 1L”cquip tkcnic actua en tots aquells casos en que I’autori- 
tat .judicial l i  ho encomana, avaluant la situació i les necessitats 
del menor i proposant R aquesta autoritat la mesura més ade- 
quada per al seu tractament. 

Article 40 

El tractament en medi obert consisteix en I’atenciÓ indivi- 
dualitzada al menor, encaminada a la reinserció d’aquest en la 
societat, incidint en la família i utilitzant els recursos cornunila- 
ris del seu entorn social. 

Article 41 

EI tractament en medi obert es fa mitjanqant els delegats 
d’assistkncin al menor o per professionals o pels serveis colla- 
boradors del Departament de Justicia. 
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Article 42 adequat en els casos d’aquefls menors de mes de deu anys i de 
menys de divuit que presenten una. conducta que fa preveure 
Un elevat risc de cOmisSiÓ d’infraccions penats. 1, hs funcio del delegat d’assist&ncia al menor e] compli- 

ment dc la mesura de llibertat vigilada, 
2. La mesura de llibertat vigilada consisteix en una inter- 

venció sbcio-pedagogica, la qual es caracteritza per una cornbi- 
naci6 d’assistkncia educativa i de control, i s’hha d’executar en 
e1 medi familiar i social del menor. 

Article 48 

L’adopcib de les mesures preventives previstes en aquest 
títol 6s cornpetencia dels brgans territorials I“L qui! es refereix 
l’article 8. 

Article 43 

I 1  delegat d’assistkncia al menor és el vehicle cle relació 
cntre l’autoritat judicial i el medi social. En el trebíili educatiu 
ha d’utilitnar de manera preferent tots iquclls serveis de quk 
disposa. la comunitat del mcnor. 

Article49 

Les mesures preventives establertes per l’article 51 s’han 
d’adoptar sempre amb cl consentiment del representant legal, 
havent estat prkviament consultat i cscoltat el menor. 

Article 44 

Article 45 

El delegat d’assistkncia al menor pot proposar :i I’autoritat ju- 
dicial que afegeixi a la IIibertat vigilada alguna de les mesiires 
establertes per I’article 51. 

Seccib Tercera 
De I’ncdlirnent familiar 

Article 46 

1. L‘acollirncnt familiar consisteix a confiar d menor a 
una persona o a una família pel temps que I’autoritat judicial 
determina, amb l’objccte de procurar tornar-lo a la família d’o- 
rigen o reinserir-io en el medi social si aqueii entorn familiar l i  
pot 6sscr pcrj uclicid. 

2. El Departament de Justícia exerceix les tasques de selec- 
cib, i!jiidii economica, suport i control respecte a les persones o 
21 les families encarregades d’;icollir els menors. 

Titol v 
13e la prevencih de la delinqübncia 

infantil i juvenil 

Article 51 

Són mesures prcventives : 

n) L‘assistencia a determinats centres oberts, tallers i altres 

b) 1,’assignacib d’un delegat d’assistkncia al menor. 
c )  La destinacib a un centre de riigim obert, b@ sigui una llar 

de família o b& sigui una residkncia, d’acord amb el que esta- 
bleix l’article 3 8 primer. 

d) La destinació a una llar acollidora, que consisteix a lliurar 
el menor a una persona o a una familia pel temps necessari fins 
que és possible de tornar-lo a la familia d’origen. 

serveis comunitaris. 

e) Cqjuda econbmica. 
h El seguiment de menors desinternats dels centres de trac- 

tament dependents del Departament de Justícia, oferint-ios el 
suport sbci o- pcdagogi c necessari. 

g )  L’atenci6 socioterapeutica, que consisteix en I’ajuda i en 
I’orientacib necessaries per tal que el menor superi els proble- 
mes derivats dei consum de drogues. 

h) L‘iijuda professional, que tendeix a proporcionar al 
menor mitjans pedagbgics capaqos de facilitar-nc la inserci6 en 
el mbn del treball. 

i> Altres mesures d’fndolc educativa o tempeutica que es 
considerin oportunes. 

Article 47 Article 52 

. , . . . . - . - . -. - _ _  . .. - - .. . . . . - . .. . . -. . .... . .- . . .... .- .- . , 
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Article 53 

L‘internament d’un menor ha d’ésser sempre I’últim recurs 
a emprar, i només es pot acordar quan no 6s possible d’utilitzar 
cap altra mesura. L’estada del menor ha de tenir sempre cark- 
ter provisional, i cal procurar que sigui al més curta possible. 

Títol VI 
De la tutela de menors per defecte 

o per inadequat exercici 
de la patria potestat o del 
dret de girarda i educacib 

Capítol I 
Disposició general 

Article 54 

La tutela de menors per defecte o per iniidcquat exercici de 
la phtria potestat o del dret de guarda i educació consisteix en 
I’atenciÓ i el tractament dels menors abandonats o vktimes de 
I’actuacil, dels pares o guardadors, quan l’autoritat judicial 
acorda d’intervenir en l’exercici de les seves competkncies. 

Capitol I1 
Del diagnhstic i de I’acolliment 

provisional 

Article 55 

El diagnostic d’un menor consisteix a examinar i avaluar ei 
cas, i posar-10 en coneixement de I’autoritat judicial compe- 
tent, O bé remetre’l a l’organ corresponent. 

hstide 56 

2 .  Yacolliment provisional es fa mitjanGant els centres 
d’aco f lida. 

2. Els centres d’acollida exerceixen l’atencib immediata i 
transitoria dels menors abandonats Q maltractats que poden ne- 
cessitar l’actuació judicial, amb la finalitat d’analitmr-ne la pro- 
blemhtica i de canalitzar-los posteriorment cap al tipus de 
servei més adient. 

Article 57 

1. Llatenc 

a) La vigiliricia protectora a carrec d’un delegat d’assistkncia 

b) L’estada en una família acollidora. 
e) L‘estada en un centre o en un servei propi o 

d) L’execució d’altres mesures d’índole educativa o tera- 

al menor. 

callaboradar. 

pkutica, d’acmd amb les disposicions legals vjgen ts. 

Article 58 

Lkxecució de la mesura de vigihcia protectora comporta 
l’actuació d’un delegat d’assistkncia al menor, el qual, seguint 
les instruccions de I’autoritat judicid i ,  si és possible, coordina- 
dament amb les xarxes de serveis socials dels ajuntaments, ha 
d’exercic la vigiljncia dels pares o guardadors del menor arn b la 
finalitat d’assegurar I’exacte compliment de liurs deures de 
guarda i educació. 

Article 59 

1. L’execució de l’acoliirnen~ familiar consisteix a confiar 
el menor a una persona o a una familia per un temps indetermi- 
nat finsa tornar-lo a la família d’origen o fins que és adoptat. 

2. La persona o família acollidores exerceixen els drcts de 
guarda i educaci6 del menor mentre la familia d’origen els te 
suspesos en els termes que resulten de la legislació vigent. 

3. El Departament de Justícia exerceix les tasques de selec- 
ció, ajuda econbmica, suport i control respecte a les persones o 
les faniilies encarregades d’acollir els menors. 

Article 60 

L‘execucib de la mesura de destinar el menor a un centre 
propi o a un centre collaborador consisteix a ingressar aquest 
en un centre adequat a les seves caracteristiques, amb la finali- 
tat de rebre Menció i l’educacih necessaries mentre dura la si- 
tuació familiar que motivi la mesura acordada. 

Disposicib addicional 

El ConseIl Executiu, a proposta del Departament de Justícia, 
ha de sancionar les infracciones de carhcter administratiu dels 
drets i les obligacions establertes en aquesta LIei, d’acord amb 
les disposicions reglamentaries que la desenvolupen. 

Capítol 111 
De l’atencih continuada 

Dispsició transitbria 

i e1 tractament continuats consdeixen en f2- 
xecució de les mesures adoptades per I’autoritat judicial per a 
la proteccib dels menors abandonats o víctimes de I’actuació 
dels pares o guardadors. 

2. L’atenci6 i el tractament continuats al menor consis- 
teixen, doncs, en : 

1. Dins un any, a comptar des de l’entrada en vigor d’a- 
questa Llei, la Direcció Generai de Serveis Socials s’ha de fer 
chrrec dels infants i els adolescents que, a l’empara de I’anterior 
legislació sobre protecció de menors, són atesos pels serveis de 
la Direcció General de Protecció i Tutela de Menors i no depe- 
nen del Tribunal Tutelar ni es consideren compresos en el su- 
pbsit de l’articie 2. b). 
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2. Consegi’lentment, la ilircccib General de Serveis Socials 
ha cle prendrc Ics mesures adequades perque aquests menors 
puguin continuar rebent I’assistencia necessiria. 

Disposicions finals 

Primera 

I .  A i’entcada en vigor cl’aquesta Llei qucdari SenSC efecte 
en ef territori de Catalunya el Decret del 2 de juliol de 1948, 
text refh de la kgishció de protecció de menors, i les disposici- 
ons complcmcntiiries, cn aquciles matkries reguladores de les 
institucions, ies compethies  i els serveis que pcrtoqucn II iíi 

Generalitat cn virtut de I’Estatut d’hutonomia i del Decret 
I 292/198 1, del 5 dejuny, cle traspassos cn rnatkria de proteccib 
de menors. 

2. Quedarii igualment scnsc efecte la Llei del Patronat de 
Protecció a la Dona, del 20 de desembre de 1952, en aquelles 
matkries reguladores de les i nstitticions, Ics cornpetencies i els 
serveis cluc pertoquen ii la Generalitat en virtut de I’I-ktiIiLii 
ci’hutonomia i del Reial Decret 2352/1981, del 18 de sctem- 

brc, sobre traspassos de serveis en rnatkrin de proteccih dc la 
dona. 

S43gflIla 

El Consell Execuiu ha de reassignar i ha de delin 
els diferents Departaments l’abast de les funcions concurrents 
respectives amb les competbncics que van ésser traspassades a 
la Generalitat pels Reials Decrets 129211981 i 235211981, i 
que no són expressament atribu’ides al Departament dc Justícia 
per aquesta Llei. 

Terccra 

Es faculta el Consell Executiu per a dictar les normes neces- 
siries per a fer i’cxecució, cl desplegament i I’aplicacicj d’a- 
questa Llei 

Palau del Parlament, 2 de maig de 1985 

EE Secretari 
Enric TicÓ 

1. Esmena A tu totalitat 

H Amb uyucsta esmena, el Grup Socialista postula el retorn 
del Projecte al tiavern, atesa la seva incoherencia amb els prin- 
cipis inspiridors dels scrveis socials, qire exigeixen un tracta- 
mcn t global i integrat. 

El dcseiivoluparnent sectorial rlcls serveis socials rciiitius il 
la infimcia i la joventut, quc aquest Projectc de Llei pt’eth re- 
guliir des cl’una perspectiva parcialitzada, ha d’ésscr d e m i t  
dins t lcl marc geneml d’utiii llei de serveis socials clc Catalunya, 
i per iant amb posterioritat H la seva aprovaci6. 

Ilna invcrsi6 dc prioritats incrementaria la dispcssi6 de [un- 
cions i dilicultaria la neccssiria coordinacib cie l’accib social. 

Article -1 

¡tar entr 

Asticlc 2 

3. Esmena Il í lrn .  2 Dc modficucili 

El President de la Comissió 
Alfrcd Albiol 

2, Esmena~uírm. 1 Article 4 

. . . . .  . . . . .  - . _ . . . . . . . .  . . -. . . . .  - ... ....... - __ . . . .  ... -. ........ -- -_ .......... - . 
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MOTiVACId : Procedir R una més racional ciisiribucib de compc- 
tkncies entre els ens locals i la Cicncralitat, sobretot cn matkria dc prc- 
venci6 dc la dclinqiiencia i d’assistkncia de protccció. La Generalitat, 
en aquest Arnhi t, nomh ha d’actuar sitbsidiAriainent II l’actuacib dels 
municipis, a fi d’aconscguir una alcnci6 més norina1iizad:i i 
globalitzadora. 

Article 7 (abans Article 6 )  

A la lletra c) 

7. Esmena num. 3.7 fk rnud[iffrucili 

MOTIVACl6 : En congrukncia amb I’esmeiw de I’articlc 4. 

A la lletra j) 

8. Esmena núm. 18 De modgicuci6 

<<j> EI control i 10 suprvisió de /es instituciolis i serveis que 
es dediquin a I’adopció. H 

6, Esmena núm. i 5  Dt. mod[ficacih 

G. Socialista al Pahment de Cutalmp 

<( El Con,yell Fxecutila a truvks del fA?purt.lnment que deiermini, 
exprceh les funciorx segiknts : 

a) Coordinar i con frolar totes les instituciolas públiqui?s i entitats 
privades que realitzin actuacions de protuccici i tutela d~ menors co- 
mpreses en Ibmbit d’aquesta Lki. 

li) Col-la boiar amb I2 dminisrrucib de Jusíii-¡a i í~spcialmtlnt 
amb 1 ‘autoritatjudicial úe menors : 

1. Facilitant tota ICE iqfbrmaciu i I ’assemrcrrnen! nrce.s-sari 
sobre d s  menors als quals s ‘fiugi d’uplimr alguna mesura. 

2. Poi‘tunt a fwme diwctatnmt CI o través úds ens iocuis les me- 
sures de correccib o pmteccib que dicti, donant l irtencib adequa& 
sens pegudici de les jucultats que cotrespurien als Tribunals de 
Justiciu. 

c) Formular IQ corresponent dentincia en qualsevol cus d’o- 
bligacions en relaci6 als mmors. 

dl Fomentar la investigacib i la divulgaciti &Is estudis relatius a 
b inadaptacib social injuntil ijuvenil, i els drets del menou. 

Addicih d’un article nou 

9. Esmena núm. 23 L> bddiciri 

D’un article 7 bis. 



Artich 1 O (abans Article #) 

Article I X  (abans Article I4 

hddicii, de nous articles 

. - . -. - . 

16. Ksmena núm. 46 

Article 20 (abans Article 17) 
D'tin arliclc 22 bis. 

Articlc 22 (abans article 19) 

Al primer parigraf 

MUHVAClb : No és bo deixar en iinii rnatbria tan jrnportant la 
sevii regulacih per Decret. La composicih cluc aquí cs praposti ja va 
bsscr consensuaclu en cl seu dia, i i  ran dcl Pla cl'Actunci6 conjunt del 
Ilepartatnent de Justícin I els ajuntaments corn ii conscqühcia dc la 
Mocih 2711 del l " k ~ ~ c n t  dc C:itniunyn, sobre cls centres dc Protcccih 
cle Menors HuillrtE Qficid &I ibrlmieprt AP Cutalut!yrr niim. 127, dcl 27 
dei mar$ de 1983). 

Article 22 (abans article 19) 
17. Esmena n i n .  47 D 'addici6 

-- 
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Article 23 (abans Article 20) 

~ ~~ 

18. Esmena niun. 49 

Capílol IV 
Del tractament dc la delinqiikncin 

infantil i juvenil 
Secció Primera 

Principis generals 

Al Títol 

20. Esmena núm. 51 niod(ficuci6 

G. Socialista al FurSumcnt dt. Catalurva 

~~ 

21. Esmena nírm. 53 De modificació 

H L'atencib té com a object ¡u.. . integració social. 
{< Els programes d"(4enci6 constaran.. .judicialment adoptada. 

Article 26 (abans Article 23) 

Al segon paskgraf 

U.  Socidisru al Purlament de Cutalunyu 

Secció Segona 
Classes de tractament 

AI Títol 

23. Esmena nimm. 57 

G. Socinlista crl Paríament de Cataluulyu 

<(Classes cl'uttlncib> 

Article 28 (abans Article 25) 

G. Socialista ai I'urlammt de Cutalutya 

<( Lhtenciri podra ser : 
a) tractament i ns t i t ucionai . 
hS ntmciti apetiu Mzudu en medi obwt, 
c )  acolliment familiar. 

Article 30 (abans Article 27) 

25. Esmena niirn. 60 i2 nbdificacib i D'addició 

G. Sociaiistu ul Parlament de Cafdunyu 

cr Ei Dtpurfnment. .. 
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Lletra c) 

30. Esmena num. 70 13c supre,ssii6 

G p .  del PSUC 

L’acciir Be protecciti i tutela de menors es realitzari a 
trwvBs de centres prfipis de l’hdministració de la Generalitat 
i de 1’Administraciri local. ‘i‘amhé es podrh realitzar a través 
de centres cal-lahoradors que, rnitjtlnqant acords amb cl De- 
partament corresponent i complint el que preveu aquesta 
Llei, acullen menors ntxessitats d’atencib. H 

MOTlVACli) : Evitar la creacib encoberta de centres massificats. 

32. Esmena núm. 71 DP suprmsi6 
Article 31 (abans Article 28) 

c( . , . claborades pel 1 lepartnment que corwpong-rdi, amb .que 
en cEIs s ’hi observin pau tes de tractament ‘. . M 

A l’apartat 2 

32. Esmena núm. 72 De mod!fkaciri 
Article 33 (abans Article 30) 

G. SociaIistlr al Parlament tk Ghtaiunya 

r( . ..cent res no excedir& de 511 places. H 

A l’apartat 3 
(( ... requerides seran establertes reglamcntAriiirnent pel DP- 

pmtumcni de Justicia, N 
33. Esmena núm. 73 De mod/jicuci6 

Article 38 (ahans Article 35) 

Lletra b) <{ 3. Centres de rkgirn tancat : centres on els menors resi- 
deixen i on se’ls aplica un tractament intensiu. 

Únimment ingressaran en aquests centres eis menors ~ P S J ~ E C -  

/e dels quals hi hagi hugut un ncorddc 1Xtiutotitut.judiciul. 
L‘edat i condicions.. . 
La capacitat d’aquests. ..grau d’especialitzacib. M 

28. Estnena núm. 68 De supressib 

Article 39 (abans Article 36) 
MOTIVACI~ Evitar la cracib encoberta rle ccntrcs inassificats. 

Al primer parigraf 

29. Esmena nCm. 69 1% supressió 34. Esmena núm. 74 De modt/icucii> 

(( Cobscrvacib en mecli obert es rcalitzarii per mitja d’un 
equip tkcnic un col*lahor.uciri amh els A juniaments. )> 

. . .. . . . . . ... . . - - - -  -- ----- - , -  - . . - .  ...... .- 
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Article 40 (ahans Article 37) milies encarregades d’acolli r els menors, en col.lahraci6 amb 
els ajuntaments. >> 

35. Il:smena niun. 76 De moújfkuciri 

G. Socialista ai Purlumerrt de Ca falutiya 40. Esmena núm. 85 De supressi6 

H L’utencib esixcialitzndu en medi oliert tk per Jhalitut acunse- 
guir la reimerciri social úd meno!; incidint en Iut famililr i utilitzant 
el,y recursos comunitoris del seu entorn. )) 

G. Socia/ista a/Purlament de Cafalunyu 

De tot el Capítol V (de I’article 44 fins al 51, ambdós 
inclosos). 

Article 42 (abans Article 39) 
Article 47 (ahans Article 44) 

36, Esmena núm. 78 i! ’addicici i De sxipressiri 

G. Socialista ui 13arlament de Catalunya 
46, Esmena núm. 86 D ’addicih 

G.P. del PSUC 
<< ks funció del delegat d’assistkncia al menor o prqfkssioncrl 

La mesura de.. .familiar i social del menar. >) 

eqlrivulent el compliment de la mesura de llibertat vigilada. D’un nou paragraf. 

a S’entén sempre que Iáutirucici preventiva s k x ~ r c e b  n pt ic ib  
deis serveis d’ntencii, a la ¡@cia i c1 latjoventut que existeixen als 
niunicipis i que tralitzen yrimuriument IQ prevmcib. )) Article 43 (abans Article 40) 

37. Esmena nitrn. 79 D’aúdicici i& moclificaci6 Article 48 (abans Article 45) 

G, Socialista al Parlament de CutuIunyu 
42, Esmena nwm. 87 De modijicucib 

G p .  delPSUC 
(< EI delegat d’assistkncia al m’enor oprojkssional equivaknt es 

el vehicle de relació entre Mutorital Judicial i el medi social. 
En el seu treball educatiu utilitzar8 de manera preferent tots 
aquells serveis dels quals disposa la comunitat del menor. H d’adopció de les mesures previstes en aquest capítol serh 

cornpetencia del I2pwtament de Jusfícia ú~ lu Generalitat de Cu- 

Article 44 (abans article 41) 
tulunyu, n tt-més dels Urgans TewitoriulLy contemplats a Iárticle 7, 
que actuaran només qum i’íg3intament del qual provingui el menor 
no pugui atmdrc! directament el cus per manca de mitjans adequats 
per ajer-ho. H 

38. Esmena núm. 83 D hddiciri 

G, Socialista al Parlament de Catalunya 
MOTIVACI6 : En congrukncia amb I’esmena a I’article 4, 

<(...a la infhncia i joventut, i s’integruran en la xarxa d p  serveis 
socials municipals, Periodicament.. I u Capítol 1v 

Del tractament de la delinqükncia 
infantil i juvenil 
Seccib Primera 

Dcl dhgnbstic i dc I’acallimen t pruvisional 
Article 46 (abans Article 43) 

Al segon paragraf 
Al Ti tol de la Secció 

39. Esmena núm, 84 33e modficacib i d’addició 

G, Socialista al PariamePat de Catalunya 
43. Esmena núm, 91 De modflcacib 

G. Socialista al Pariament de Catalunya 
u El Departament que corresponffui exercirh les tasques de se- 

leccib, ajuda econbmica, suport i control de les persones o fa- << 13e I izculliment provisional i de la in formacili del cus )) 
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Article 55 (ahans Article 53) 

44. Esmena nMm. 92 1 k  modi f icaoi6 

Article 54 (ahans article S5) 

Al segon parigraf 

({El Ileparlament corrmponent exercirii.. dacollir els 
menors en cokhboraci6 amh l’hjuntament corresponent de 
la seva residhncia. )) 

Article 60 (abans Article 58) 

~ -~ 

49. Esmena nr’rrn, 104 I!e mudificaci6 

I< L’execució clc la mesura de coi-locacii> del menor en un P- 

yuipammf diürn o resiúc.nriui d~ Serveis SucialLy donar& lloc al scu 
cicoJlimcnt en un cent re adequat.. . mesura acordada. )> 

Disposicions finals 

A la lletra c) 
G. SuciaJistu al P u h m n t  dc Cktdunyu 

De tot el text de la Disposició. 

Addició #un nou article De tot cI tex1 de la Disposicib. 

47. Esmena nim. 98 L3 híJllici6 

D’un articlc 57 bis. 

Articlc 59 (abans Article 57) 

Al tercer parhgraf 

48. Esmena n i n .  103 Dr moc/{ f I L  w cici i I)’ ad d i c i ir 

- . . . . . .- - - .. .. __  . - . . , . . . . . . ._ . . . . . - - _._ . . .., . . . ... -. . , - . , _ _  - .- ___ . - . , . -_ - - .. . .. __ . 
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A I’Exposicib de motius 

( c  L’Eslatut d’Autmomia .. .la Iegislacib civil, jrenal i peniten- 
cihria. En conseqLibnciri.. ,dins de les cornpelkncies exclusives 
de I’article 9.27.. .I’adminktracib de 1 %tal, 

Tots aquests,,.del30 d’octubre. 
Carticle 25.2.. .compet&ncies exclirsivcs. En ~onseyiii~nciu, i 

tminten comptf ... ik iúrticle 9.28 deI’Esíutivt.>> 
Per altra banda, I’Estatut d’hutmomia de Catalunya 

atorga a la Generalitat wrnpcthcia exclusiva en rnatkria 
d’assistkncla social, joventut, fundacions i associacions de 
car lcter beniifico-ass i stenci a l  D’acord amb aquestes com pe- 
tencies i tenint en compte les qrie s’atribueixcn a la Generali- 
tat en matkria de Seguretat Sacia1 i de rkgim local, correspm 
cstablir els fonaments d’una política global i integrada tle 
serveis socials. Aquest sers l’abjectiu d’irna propera llei dc 
Serveis Swials de Catalunya dintre dei marc de la qual 
hauri de trobar encaix la matkria e s p i f i c a  del sector relatiu 
a I’assistkncia a la infineia i a Iu joventut. Per& entre tant, 
semhla prwcdent la promulgacii, d’una llei que, sense més 
demora, permeti posar remei amh la major urghcia tot alli, 
que hi ha d’inadequat i desfasat en fa lcgislacii, vigent relati- 
va a institucions p~ibliques de proteccii, i tutela de menors se- 
guladora dels serveis que han estat abjecte de transferhcia. 

Per aquests motius ha calgut partir d’an concepte restrin- 
git del terme proteccii, de menors que comprkn unicament el 
tractament o atcncib de la delinqiihncia infantil i juvenil i 151 

tutela de menors per defecte o inadequat exercici de la pitria 
potestat o de la guarda i custidia. I, amb la finalitat de no co- 
mencar consolidant lina fragrnentacih del tractament global 
que han de merdxer els serveis socials, que es produiria si 
s’kncarreguks necesssriament al Departament de Justícia la 

responsabilitat de i’aplicaciir de la present Llei, s’ha cregut 
m&s convenient que Cas el Consell Executiu qui determinés el 
Departament mes apropiat per atendre aquesta responsahili- 
tat en funcii, d’ahjectius superiors o més generals. 

Pe1 que pertoca al contingut, aquesta Llei, dintre dels ob- 
jectius que persegueix, intenta una delimitació acurada del 
seu camp d’aplicació de tal forma que, quan sfescai& pugui 
quedar englahat dins del marc d’una norma legal m6s amplia 
i ,  dins del mateix criteri, busca les solucions més adients a 
cada una de les qüestions que queden Contemplades tot al 
llarg de la seva part dispositiva. H 

Al Titol de la Llei 

PROJECTE DE LLET DE CREACIÓ DEL COLtLEGX OFICIAL DE 
RIB l,I~rEChnIS-X)OCUMENTA~,TSTES DE CATALUNYA (Reg, 3330) 

DICTAMEN DE LA COMlSSIb DE JUSTkIA, DRETI SEGURETAT CIUTADANA 

PRESIU~NCIA DEL PARLAMENT A LA MESA DEL PARLAMENT 

D’acord amb l’article 89.2 del Reglament, s’ordena de publi- 
car en ei Butlletí Oficia/ del Parlumcnt de Catalunya el Dictamen 
de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana sobre el 
Projecte de Llei de Creacib del CoElegi Oficial de Bibliotecaris- 
documentalistes de Catalunya (Reg. 3330) i de les esmenes re- 
servades per a defensar davant el Ple. 

Palau del Parlament, 15 de maig de 1985 

Miquel Coll i Alentorn 
President del Parlament de Catalunya 

La Comissi6 de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
sessi6 tinguda el dia 7 de maig de 1985, ha esludiat el text del 
Projecte de Llei de Creació del Colkgi Oficial de Bibliotecaris- 
documentalistes de Catalunya, rem& pel Consell Executiu de 
la Generalitat, l’informe de la Ponkncia i les esmenes presenta- 
des pels Grups pariamenti.lris. 

Finalment, recollint: ies modificacions aprovades per la Co- 
missió, i d’acord amb allb que disposa I’article 97.3 del RegIa- 
ment del Parlament, ha acordat d’establir el Dictamen següent 
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PROJECTE DE LLEI DE C!RF,ACIh 
DEL COLLEtiI OFICIAL 

DE CATALUNYA 
DE RIBLTCSTEChRIS-DOCUMIIF.:”mLISTES 

l/any 191 5 la Mancomunitat de Catalunya crei I’Escola 
Superior dc Biblioteciries, la primcra ii I’Estat espanyol i a 
Europa. D’aleshores en& aqucst cen tre ha estat, ininterrom- 
pudament, el responsablc dc fornir de professionals l’cstructu- 
ra bi bliotecBria de Catalunya. 

Aquests cstudis han permks que s’anés consolidant i definint 
una professió cstretument vinculada al rcdrcgiment cultural 
del nostre país, la funció social de la qual és impliamcnt 
reconeguda. 

El bibliotecari 6s avui un professional yuc ctcsenvolulin la 
seva activitat no solament en organismes i en institucions pii- 
bliqucs, sinó tarnbk cn entitats dc caricter social, en empreses 
privades, etc. 

Aquesta realitat fou plenament reconeguda quan, a partir de 
l’any 1978, cs cremen al nivell estatal els estudis de biblioteco- 
nomia i docurncntacib amb cclrBcter universitari. L’my 1982 
1’Hscol;z dc l3ibliologia -nom que duia I’Escola Superior de Ri- 
biiateciries des del curs 1974/75 - fou adscrita :i la Univcrsitat 
de Barcelona corn 1-1 Escoh Universithia de Riblioteconomia i 
DOCUI~CII tació. 

En aquests darrcrs anys el nombsc de matriculats i de titulats 
de I’ESCQILI ha tingut un creixement considerable, fet que ha 
coincidit, a partir de la instauració de la democrkia, amb una 
revaioracih de la cultura i dc la seva cxtcnsió mitjanqant el des- 
envolupament educatiu, la difusió de la lectura i les necessitats 
creixents ci’informacib i dc docurnentacib. 

D’una banda, el creixement de la xarxa de biblioteques i la 
complexitat de les tecniques i I’organitzncib d’aqucstes i, 
d’altrii hnnda, el gran increment de la producció científica i tec- 
nica, amb I’evolucib constant dels mktodes i Ics teeniques de 
reunió, classificaci6 i distribució cle documents i la diversitat 
dels suports materials, han convertit el bibliotecari- 
documentalista cn un veritable professional. 

14 bibliutecari-document~list~ es, doncs, avui un professio- 
nal la funció del qual 6s organitzar i administrar bi bliotecpcs 
amb concixement dels mbtodcs cle catalogacib i ordcnacib de 
fons bibliogrhfics i, tamb6, informar sobrc documentaci6 i 
seleccionar-Iu amb un coneixement científic dels suports de 
dades i de les tecniques de selecci6 i de distribució. 

Aquesta realitat fil inajornable de procedit’ a dotar aqucst pro- 
fessional de l’elemen t institucional adequat : el collegi prafcs- 
sional. 

En l’aspectc associatiu, cal situar-nc lbrigen cn I’AgrupaciÓ 
d’alkirnncs i cx-alumnes de I’Escoln dc Bibliotcchries creada 
I’any 1930 i que va desapareixer desprks de la guerra civil. A 
pwtir de I’any 1973, a conseqikncia de la necessitat de canalii- 
ziir una  protrlemka professional cada vegacla més clefinidn, 
1’1 I d’oclubre de 1974 es vil crear 1’Associacib d’Antigues Al- 
umnes de 1’Escola de Ribiioleciiries, la qual des clcl 198 1 s’ano- 
mena Associaci6 dc I3ibliotccaris de Catalunya i ogrupa gairebt: 
tots els professionals que exerceixen a Catalunya. 

Com ii exponent dc la transcendcncia cultural i social CIC I’e- 
xcrcici bibliotecari i documentalista, el l’arlatnent cie Catalunya 

aprovi la Llei 3/1981, del 22 d’abril, de I3ihliotequcs, una de 
les primeres llcis autonbmiques. 

Il)’altra banda, l’article 9.6 i 23 de I’Estatut de Catalunya cs- 
tableix la cornpetimcia exclusiva de la Generalitat cn malkria 
de biblioteques i col-legis professionals i ,  a la vegada, I’rirticle 3 
de la Llei de Colkgis Professionals, vigent, estableix la passi- 
bilitat cie crear nous colkgis, que, cl’acorcl mnh I’arlicle 3.2, 
s’ha de fer per llei. 

6s per tot aixb que sembla oportb i necessari dc crear un ca- 
lkgi professional que integri els professionals que amb els con- 
eixements i les titulacions suficients assumeixen Ics funcions 
de bibliotecaris-documentalistes, per tnl que sigui un element 
de consolidacih dkquesta profcssió, d’aprofundi ment de la 
seva funcib social i de dcscnvolupamcnt de la culturli a 
Catalunya. 

Article -1 

Es crea el Col-legi Oficial de Bi bliote~ris-documentalistes 
de Catalunya, com a cosporacib de dret públic, amb personali- 
tat jurídica prbpia i amb capacitat plena per al compliment dels 
seus fins. 

Article 2 

El Col-legi Oficial de Ribliatecaris-documentalistes agrupa 
els titulats de Ics Escoles Universithries de Biblioteconomia i 
Doairncniacii, i els altres titulats qiie convalidin el títol d’acord 
amb la normativa legal. 

Article3 

L‘hmhit territorial del Colkgi és el quc correspon a 
Catalunya. 

Article 4 

El Col.lcgi de Ri bliotccaris-docurnenlalistes de Catalunya es 
relaciona amb el Departament de la Presidkncia, o amb aqucll 
en el qual es delegui Iri compethcia en la matkria, pel que fa re- 
ferimcia als aspectcs institucionals i corporatius. També es rela- 
ciona amb el Departament clc Cultura i amb els altres Dcpiurta- 
ments la cornpctkncia dels quals t6 relació amb la professi6 pel 
que fa referhncia als continguts d’aquesta. 

Disposició addicional 

I .  La Juntii de I’AssociaciÓ de Bibliotecaris de Ciitalunyn, ac- 
tuant corn a comissió gestara, en 61 termini dc sis mesos a 
partir de f’entrada cn vigor d’iiquesta Llei, hi d’aprovar uns es- 
tatuts provisionals que regulin, cle conformital amb la llei, els 
requisits per a adquirir la conclici6 de colkgiat, la qual pcrrnct- 
r i  de participar en I’hsscmblca constituent, i hu cl’aaprovar el 
procerli ment per a convoc~r aquesta hsscmblea. 
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Disposiclb transitbr ¡a Palau del Parlament, 7 de maig de 1935 

Es poden integrar també en el Collegi Oficial de Eisecretari 
Bibliotecaris-documentalistes de Catalunya els titutats per 1%- Enric Tic6 

El President de la Comissib 
Alfred Albiol 

ESMENES RESERVADES PER A DEFENSAR DAVANT EL PLE 

Article 1. Article 4 

1 .  Esmena num. 1 De modrficacii, 3. Esmena núm. 3 De modificacic? 

G Socialista d Parlament de Catalunya G. Socidista al Parlament de Catalunya 

<<Es crea el Collegi Oficial de Diplomats en Biblioteconomia i <<El Collegi de &plomats en Biblioteconomia i Ducumentacib 
es relacionara ... i corporatius, En tot el que respec ta... i amb 
aquells al tres.. . )) 

Documentmi6 de Catalunya, . . , )) 

Article 2 
Exposició de Motius 

2. Esmena núm. 2 De modificarib 

G. Socialista al Parlament de Catalunya 
4, Esmena núm. 7 De supressib 

G. Sociaiisra al Parlament de Catahnyu 
<(El Collegi Oficial de Diplomats en Biblioteconomia i h c u -  

mentació agrupa.. . H De tot el text. 

PROJECTE DE LLEI DE CAIXES D’ESTALVES DE CATALUNYA (Reg. 3811) 

lNFORME DELA PONENCIA DE LACOMISSIÓ D’ECONOMIA, FINANCES E PRESSUPOST 

PRESiDkNCZA DEL PARLAMENT A LA MESA DE LA COMISSIó 

Per donar compliment a alld que estableix l’article 89.2 del 
Reglament, s’ordena de publicar en el Butllefi Oficial del Parla- 
ment de Catalunya 1’3nforme de la bonhcia de la Comissió d’E- 
conomia, Finances i Pressupost sobre el Projecte de Llei de 
Caixes d’Estalvis de Catalunya (Reg. 381 1) , 

Palau del Parlament, 15 de maig de 1985 

Miquel Coll i Alentorn 
President del Parlament de Catalunya 

La Comissió d’Fxonornia, Finances i Pressupost, en sessió 
tinguda el dia 9 de maig de 1985, va nomenar la Pankncia for- 
mada pels Diputats I. Srs. Antoni Subirh i Claus, del G p .  de 
Convergkncia i Unió; Antonio Santiburcio Moreno, del G. So- 
cialista al Parlament de Catalunya; Dorn6ne.c Romera i hlch- 
zar, del G.p, PopuIar; Maties Vives i Mark, del G.p. del PSUC; 
i Víctor Torres i Perenya, del G.p. #Esquerra Republicana. 

Els Ponents 1. Srs, Antoni Subirh, Domhec Romera i 
Víctor Torres s’han reunit al Palau del Parlament els dies 10 i 
13 de maig de 1985. A la vista del Projecte de Llei de Caixes 

Fascicle segon 



cl’~tls!,nlvis clc Catalunya i dc les esrnencs prescnhcles, proposa 
I’informe segiient amb l’orclcnaci6 de les esmenes als efectes 
d’allb que preveu l’article 96.1 del Rcglamcnt dei Parlamcnt . 

(< I ..de carhctcr social i de rraturaiesa junduriorral, exctnptes 
de lucre mercantil, no dependents. ..prestant llurs serveis n ili 
ctimunitai, sota el Protcctorat Públic,.. . T) 

Capítol I 
Naturalesa i funcions 

Al títol rlcl Capítol 

(<.,.naturalesa fundacional, sense unim & lucre, no dcpcn- 
cients de cap allrtz empresa i dedicades a la captacib, uthijnistii+ 
cib i inversib de Ik~fulvi yup PI,F sih‘ui confint, prcstant llurs serveis 
a la comunitat,. , . T) 

I li ha presentada l’estncna seg’ient : 

La Pon6ncia recomana, per majoria, l’acceptació d’aquesta 
esmena. 

Article 1 Esmena núm. 6 De modiJcaci6 

Apartat 1 

(1 ..,serveis a la comunitat, sotcJ la dirmih de l’lnstitut Cirfulu 
dt? Finances. N 

lili ha presentada les csrnenes scgiietih : 

Apartat 3 

I-ii ha prcscntades Ics esmenes scgücnls : 
{{ Ida present Lici sera aplicable. ..domicili socid ii Calalunya. 

>) 

<<Totes Ies caixes d’estalvis amb doniicili sociaia Catalunya. .. 
)) FI Poncnt del G.p, Popular anuncia la rctirwcla CII Comissi0 

d’aquesta esmctia, 
MOTlVACId : fis més correcte cl’acord amb aElb que disposa el 

Decret 303/1980 guc desplega kz compclBnci;i que correspon ii la Ge- 
neralitat de Catalunya respcctcdc les Caixes d’llstalvis. 

El Ponent del G.p. Popular anuncia la retirada en Comissió 
d’nquesta esmena. 

N La present Llei serA aplicable. ..domicili socilrl n Catalunya. 
>) ~ ~ 

Esmena núm. 8 

G. Socialista al Parlament de Cutalunya 

{(Totes Ics caixes d’estalvis amb domicili socialn Catalunya.. . 

Apartat 2 

Hi ha prcscntades les esmenes segücnts : 

.. . . . ... ~ . .. . . . . .” ~~-~ 
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Parhgraf segon 

Hi ha presentades les esmenes següents : 
Esmena núm. 9 x3e mpressió 

~~ ~ - 

E, Socialista al Parlament de Cataltinya 

{<...Central a Catalunya, qualsevol que siffui la persona funda- 
dura o l’ougmisme L). la corporació que les patrtxini, tindran la ma- 
teixa nnturaiesa jurídica i els mateixos drets i obligacions, aixi 
com ... )> 

Esmena niim. 14 De mod@catib 

G.p. de Converg&nciu i Unib 

<<- Estimular totes les accions legítimes de les institucions 
d’estalvis, encaminades a millorar el nivell ... H 

La Ponencia recomana, per majoria, I ’acceptació d’aquesta 
esmena. 

La Ponencia recomana, per majoria, I’scceptacib de la su- 
pressi6 <( qualsevol que simi la persona fundadura o I’orgunlsme u 
la corpurmib que les patrocinict . 

Esmena núm. 10 D ’addició ~ ~ ~~ 

Esmena núm, 15 
G.p. del PSUC 

G. p .  dxsquerra Republicana 
D’un nou apartat 

<< . . .nivell social i econbmic en ei seu umhit dhctuacib. )) 
H 4. S’entenen incloses dins (es Cuixes dEstalvis subjeules a 

uquestu Llei les societaisj~lials que dqwnghiin d ’aquelles. N La Ponhncia recomana, per majoria, l’acceptació d’aquesta 
esmena. 

Esmena núm. 11 D ’addicib Parigraf tercer 
~ ~ ~~ 

G, Socialistu al Parlament de Cataluiiyu Hi ha presentada I’esrnena següent : 

D’un nou apartat 
Esmena núm. 16 De modificacib 

H 4. També se su@eclaran a les psmcripcions d’aquesta Llei, 
en d l h  yue no sigui incompatible amh els seus requisits formals, ies 
societats purtieipmks en upa 50% o més del seu capital per Ics instiíu- 
c i m s  designulles a I bpartat 2 d’aquest article, a través de IPS quals 
desenvolupin activitatsjinuncem o mercantils. >) 

(< . . .p  er part de les caixes de llur funció econbmico-social, de 
rai manera que aqideíles realitzin una adequada política.. . >> 

Article 2 MOTIVACId : La nova redaccih especifica amb mks claretat la 
funció del Protectorat i les Caixes d’Estalvis. 

Paragraf primer 
La Ponencia recomana, per majoria, I’acceptació d’aquesta 

esmena. Hi ha presentades les esmenes següents : 

Esmena núm. 12 De mud@cacih 

No hi ha presentada cap esmena. 

Esmena núm. 17 D hddicih 

Esmena núm, 13 
D’un nou parhgraf 

G. LrOGialisfa al Parlament de Catahnya 

<< El Consell Ejcecutiu, en el marc.. . 2 )  
c( - Situur les activitats prdpiies de leks cuixes en ei m r c  de la pro- 

grarrmcib econhica de la Generalitat. )> 
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Article 3 

Apartat 1 
Esmena nlim. 22 De mod@caoib 

G. Socialista al I-lwiament de Catalunya 
I-i¡ hii presentada l’esmena següent : 

N *,.seguint les indicacions del Consell Executiu. H 

G,p, de C ~ Y E  verkhciu i Unici Wi ha presentada l’csmena següent : 

La PonBncia recomana, per midoria, I’accepiacih d’aquesta << . ,.publiques o privades. kl ParJament,fixwh les liuses Ja i+ 
csmena, versi6 en 1 hbru social, respectant., . )) 

Apartat 2 

Ili ha presentades les csrneiies següents : 

Capítol 11 
Creacfh, fusió, liquidaci6 i registre 

Al titol del Capitol 

Esmena nrirn. 29 

G.p. Pupillar 

j’>p modjjjcacjb No hi ha presentada cap csmena. 

Article 5 

a 
I 

{< les bases de la legislació, yue sobre la mntkriu huxipromui- Apartat 1 
xut la Generalitat de Cutulwya. )) 

No hi ha presentada cap 
MUrIVACl6 : liespectar les normes vigents. Dccrct 303/1980, dc 

29 dc desernhrc, i la legislacih bhsica de I’Estal. Lletra a) 

Hi ha presentades les esmenes seglients : 

Esmena niirn. 20 De mod(ficuci6 

G. 11. d’Esqlaeriu R ppublicuna 
Esmena nbm, 24 De modificació 

G. p .  d Esqucrru Republicclnn 
{<...sobre la matkria i seguint les oriwtucions del Protectorat 

de la Generalitat de Catalunya. )> ({ Les circumstancies especlfiqfies de les persones.. . )) 
La I’ontmcia recornana, per majoria, l’aacceptacib cl’aqucsta La Ponencia recomana, per majoria, I’acceptació d’aquesta 

esmcna. esmena. 

Esmena núm. 21 De suprrssib Esmena núm. 25 1% rnodficuciri 

G. p del I’S UC G. Socialista al Parlament de Catalunya 

(< ... seguint les indicacions del Proteoiorut de la Generalitat de << . . .p mones fjsiqucs o entitats msociod&v. N 
Catalunya. )) 

Lletres b) i c )  

No hi ha presentada cap esmena. 
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Lletra d) 

Hi ha presentada l’esmena scgiient : 

les funcions prbpies del consell d irdmin’nistracih, nomenuru un direc- 
tor general i aprovarir els reglaments interns de la carjca. H 

Apartat 2 
Esmena núm. 26 De modLjicaci6. 

G. Socialistu al Parlament de Catalunya 
Hi ha presentada I’esmena següent : 

Apartat 2 

I-li ha presentades les esmenes següents : 

De tot el text de I’apartnt. 

Apartat 3 

Esmena nhm. 27 sMpres9jb Hi ha presentades les esmenes segiienls : 

G. Socialista al Pariament de Catalunya 

De tot el text de I’apartat. 
Esmena núm. 31 

G. Socialisra al Parlament de Catalunya 

<< La camiwib gestora haura d’iniciar.. . )) 
Esmena núm. 28 D ’addicib i can vi dbrdre 

G.p, P o p l m  
Esmena niim. 32 &J modificació 

I 

t3.p. Popular 
Es proposa afegir un nou apartat que portarh el núm. 2, 

mentre que I’actual apartat 2 del text del Projecte passarb a 
hser l’apartut 3. 

({ El Patronat haurh de dur a terme la consli tució.. . H 

MmJVACI6 : l?s funció del Patronat dur a terme la constitució de 
Text del nou apartat : 

N 2. Keglmmtirriurnent p d r u  Jixar-se la dorució inicial la ~rimera Assemblea General. 
mhirna, ut& I’irmbit territorial d’actuaciú dt. i’entitat. M 

MOTtVAClb : NQ queda regulat el fons de dotació mínima ncces- 
siria, en base a 1’Ambit territorial per a la creació de noves Caixes 
cl’Estalvis, 

Apartat 4 

Hi ha presentada l’esmena següent : 

La. Ponbncia recomana, per majoria, l’acceptació d’aquesta 
esmena. Esmena núm. 33 Lk rnod(‘ficaciri 

Article 6 
G. Socidista al Parlament de Ca tuIunyu 

<( ... els membres de ¡a comissió gestora, els quals cessaran.. . )) 
Apartat 1 

Hi ha presentades l’esmena següent : 
Esmena núm. 34 D ’uddicib 

Esmena nirrn. 29 m ~ ~ ~ ~ o i ~  G.P. del PSUC 

G. Socialista al Pariutnmt de Catalunya c< ... elegits corn a vocals. En aquest e m  el President de [‘entitat 
fundadora ho ser& tcrmt@ de la caku en Informa que determina 
aquesta Llei. )) <( e ..que constituiran la comissió gestom, que tindrh atribuiides 
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Apartat 5 

No hi ha presentada cap esmena. 

Article 7 

Apiutai 1 

Hi ha liresentacla I’esrncna següent 
MOTI V A U ~  : si no quectava estaMerla la doteció iniciai f~inr~acio- 

nnl en Ihrticle 5b, no és possible de denegar la inscrilxió cn el registre 
segons I’articlc 7h ,  apartat 2n. Esmena núm. 35 De modi ficuciri 

La Ponencia recomana, per majoria, I’acceptació d’nquesta 
esmcna. Article 8 

No hi ha presentada cap esmena. 
Apartat 2 

I I¡ ha presenladcs les esmenes següents 1 Article 9 

Apartat i, 

1% ha presentada l’esmena següent : 

Esmena nhm. 39 De modi#kaci6 

G. Socialista al Parlament de Catalunya 

((Les &nominacions ‘kafiu dkstulvis” i “mont de pietut seran 
privatives de les institucions inscrifm en qualLwvol Regilytre de 
caixs d ’estcllvis. H 

Apartat 2 

No hi ha presentada cap esmena. H ,..establerts en aquesta Llei o ReRlumeni. H 

La Ponbncia recomana, per majoria, un text transaccional 
amb la redacció següent : (<...Llei Q Rí?,qlamtJnts y u ~  10 
desen voiupin. {t 

Article 10 

Parigraf primer 

Hi IM presentada l’esmena següent : 
Esmena nim. 38 B bddicib 

U$. Popular De mod!‘ficacirj Esmena nhm. 40 

G, p. dlEsquerrn Republicana De dos nous apariats 

(<...hauran d’ésser autoritzades pel Govern de la Generalitat, 
observant-se, en aquests CI~SOS. .. N 
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La Panbncia recomana, per majoria, l’acceptació d’aquesta 
esmena. Esmena nhm. 44 D ’addiclb 

G, p.  Popular Lletres a) i b) 

(( La dissolució i liquidaci6 voluntdria de caixes d’estalvis.. . )r’ No hi ha presentada cap esmena. 

MCY~IVACIÓ : Creiem que la ~ l e i  es refereix a la dissoiucih o l i-  
quidació volunthria, ja que d’altra manera s’obligaria a liquidar i dis- 
soldre i noautoritzar. Esmena nCm. 41 D irddició 

G.p. del PSUC 

1)’una nova t letra c) 
Esmena núm, 45 De modflcacib 

<< c) El respecte pel manteniment dels llocs de treball dels emple- 
rr fs de les caixes ufecíades. n E. p.  d Esquerra Remblicana 

H La dissolució i liquidaci6 de caixes d’estalvis haur& d’éxwr 
autoritzada pel Govern de la Generalitat. EI procés liquidatori 
seca controlat per un representant de la Generalitat, nomenat 
pe1 Govern de la Generblitat a proposta del Conseller d’kono- 
mia i Finances, el qual actuarh sota la directa dependbncia del 
Govern de la Generalitat. El Conseller d’Econumia i Finances 
donara compte dei procés hqnidatori CE la Cornis-yib correspunent del 
Parlament.>r 

Esmena núm. 42 D’addiciú 

G. p. Popub r 

D’una nova lletra c)  

i( c) L’autoritzucib haura dZskwrpublicuda eri el Diari Qficid de 
la Generalitat i als peribdics dg major circulacií5 del lloc on radiqui 
llur seu social. H 

La Ponkncia recomana, per majoria, l’acceptacib d’aquesta 
esmena excepte la modificació final (( El Conseller dEconumiu i 
Finances donaru compte del procés liquidatori a la Comissi15 corres- 
puttent del Parlament<<. MOTlVACiÓ : ks un fet prou important, la qual cosa fa necesshria 

la seva publicacib, 

Apartat 2 La Ponkncia recomana, per majoria, l’acceptació d’aquesta 
esmena amb la substitucib dels mots (<seu sociak per u domicili 
central<<. Hi ha presentada l’esmena següent : 

Esmena ním. 46 
~ .- 

De supressil, 

Esmena núm, 43 D ’addicili G, Socialista al Parlament de Cataiunya 

De tot el text de l’apartat. 

D’un nou paragraf 

Apariat 3 

No hi ha presentada cap es111 

<< Les mudiJicacions dels Estatuts setm aprovades p d  Conseller 
dEcunomia i Finances, Ilevai del canvi de domicili central, que 
hau& d2sser autoritzutpel Govern úc la Generalitat. )) na. 

La Ponhcia recomana, per majoria, I’acceptació d’aquesta 
esmena. 

Article 12 

Apartat 1 i punt 1 Article 11 

Apartat 1 No hi ha presentada cap esmena. 

Punt 2 

Hi ha presentades les esmenes següents : 

Hi ha presentades les esmenes següents : 
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Esmcnw nCm, 47 De mod(ficaci6 

CLp. Popular 

{(Domicili social. )) 

MUHVACIb : L’esmena al punt segon és per coherkncia amb I’es- 
mena presentada I I  I’articlc 1 per no creure correcte de rcfcrir-se a do- 
inici1 i cent ral,  

131 Ponent del C3.p Popular anuncia la retirada en Comissió 
cl’aquest li wmcn i l .  

H Corporació, entitat o persones promotores* )) 

Punts 5 i 6 

No hi ha prcsentada cap esmena. 

Apartat 2 

Hi ha presentada I’esmena següent : 

<< Domicili social )r 
(( ..la corporació, entitat o persones promotíms. H 

Esmena núm. 49 DbddiCih Apartats 3 i 4 

G.p. Popular No hi ha presentada cap esmena. 

13’un nou plint quc seria el núm. 3 

t( 3. Rclncib d’ugkncies. )) 

MOTIVACI~ : L’:iMicib (Vun nou aliartat 3r és ~xrqui: és itc.omc- 
nabie de fcr constar en cl Registrc la rclacih d’aghncies creacics inicial- 
ment, i posteriorment incluir-ne les ampliacions. 

Article 3.3 

No hi ha presentada cap esmena. 

Capitol III 
hgans de Govern 

La Ponencia recomana, per majoria, l’acceptació (!’aquesta 
esmena. 

Punt 3 

J l i  ha presenlncla I’esmena scgienl : 

-- 

Esmena núm. 5í) De curi v i  d’otdtr 

Cactud Punt 3 dei text dei Projecte passwia a ser el Punt 4. 

Secció A) 
Definició gener al 

Al títol del Capítol 

No hi ha presentada cap csmcna. 

Article i.4 

Apartat I i Punts 1 , 2  J 

Punt 4 
NQ hi ha presentada cap csmena. 

Hi ha presentada les esmenes següents : 
La Ponencia recomana, per majoria, i’acceptació d’aquesta 

csmena. 
Esmena núm. 53 I k  wpressih 

Punt 4 

í Ii ha presentada I’csmena següent : 

G.p. ddlSUC 

De tot el text del Punt, 

... ... ., ._ ..... , . .. ., ,~ ,... 
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Esmena núm. 54 De supressió 

G, Socialista al Pnrlummt de Catuluryu 

De tot el text del Punt. 

Apartat 2 

Hi ha presentada I 'esmena segiien t : 

~ ~ 

Esmena núm. 55 

G. Socialista al Parlament de Caralunya 

D e  tot el text de ]'Apartat. 

Aríicle 15 

Hi ha presentades les esmenes següents : 

Eis membres components de U s.wrnblm Generai ostentaran la 
demminucití de Cnnst?l/ers Generals. 

3. La r*epmentació dels interessos colkctius en Ilssembleu 
Generai, es portarh a efecte rniuancunt la particiJxci6 dei seglenis 
grups : 

a) Les Corporacions Munic@uls de l b d i t  d'actuncici úe l'enti- 
rat tindrun una participacih entre el 35 i ei 4.5 per cent dels Con- 
sellers Generals. 

b) Les Organitzacions SnciaIs repreEntatiw de i'bmbit d'ac- 
íuació de i'entitat tindran una yuuticipcit, enfre el 10 i g1 20 per 
cent dds Consellers Generals. 

c) Eh impositors de la caixn tindran entre un 5 i un l0per cmt 
deis Consellers Generals. 

d) Entre un 20 i un 30 per cent dels CclnselIers seran esco/iitsWr 
represerrtacih directa d d p ~ ~ o n ~ l f i r  de plantilla de la caixu. 

4. En Sa primem Assemblea General que se celebri en cada a- 
ercici s 'rscollirb entre els seus membres el President di? IXwrnbleu, 
nls efectes de dirigir el desenvolupament úe les que se celebrin 
clurunr P/ mateix, podmt escollir un o mks Vice-presidents. El Secrc- 
tari del Consull d2dministrucib ho swu, aixi mateix, de Ijlssem- 
bka General. )) 

Apartat 1 

No hi ha presentada cap esmena. 

G. Socialista ai Purlament de Catalunya 

Esmena nirm, 57 

Secció 13) 
De 1'AssembIea General 

Article 16 

~ ~~ 

Esmena níim. 58 

G.p, del PSUC 

i( 1. L2ssembleu General i s  h g u n  de representaciti dels 
interessos coir'ectius de IBmhit dáctuacib úe la cnka d'estalvi, i as- 
sumeix e lgovm i la decisió de l'entitat. 
2. Ei nombre de membres de IXssemblea General scruf iat  

pels fiStatMtS de cada cuixa d'estalvi en.fLncib de Ja seva dirnensi6 
econbmica amb un rninim de 60 i un mZucim de 160. 

Apartat 2 

Hi ha liresen tades les esmenes segücnts : 

Esmena núm. 59 De rnod~fimciií 

G. Socidista al Parlament de CulaIunyu 

<< E/ nornbre de membres de i'asstmhlea gemrd seru Jxut pels 
cstrrtuts de cudu caku dkstalvis entre un minim ú~ 60 i un m&m 
de 160. 

Els membres que composen 1 hsmwddea general findrm la deno- 
minacib de consellers generals. )) 

Esmena núm. 60 1) 'uddiuici 

G.p. d Esquerra Republicana 

(<- Corporacions locals i Entitats territorials creodes per /o! 

- El Parlament de Cutdunya )) 
Gepleralitut. 

La Ponbncia recomana, per majoria, t'addicib de << i Entitats 
territoriuis creades p r  la Gmeraljtat,a 

h 

"_ 
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Esmena niim. 61 n btldicil5 

Apartat 3 
_ _  

Esmena núm. 65 

I4 i ha presenlada l’esmena scgücn t : Diputats S. Srs. Justo Drirnínkwez, Florencio ei/, Saustiago K ¡era i 
li. St; Joan Coúinn, del G. Socialista 

Esmena niim, (i2 De supressiu 

G. Suuialistu ui IJatiument de Cutalunya 

De iot el text de I’Aparlat. 

Article 17 

Hi ha presentades les esmenes següents : 

Parigraf primer 

No hi ha preseniada cap csrnena. 

Hi ha presentada l’esrnena següent : 

Esmena niim, 66 De modi f icacib 

G.p. d Equerra Republicana 
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< ( a  ..ajuntaments o de ies corporacions locals i entitats territori- 
als creadeslr la Generditut. )) 

La Ponkncia recomana, per majoria, l’acceptaci6 ci’aquesta 
esmena. 

Lletra h) 

Hi ha presentades les esmenes següents : 

Parhgraf segon 

Esmena núm. 67 De rnodj#cacib 

Esmena núm. 70 D ”adicitj 

G.p. Popular 

Q’una nova lletra e) 

<( e) La designacib dels Consellers Generals en representacib de 
les entitats O prsunes fundadores es realikarh miflancant e/ name- 
nament directe. Els representunls dels impositors i del personal 
seran designats d’entre eis compromissaris prkviament elegits. H 

MOTIVAC16 : La dcsigaació dels Consellers Generals ha de ser 
regulada per Llei. 

. ... ~~~~ _- 

G.p. de Cunvergkncia i Unió 

<< Els Estatuís podran atribuir als fundadors la designa& d(3 la 
meitut dels membres integrants d’aquest sector. Tanmateix si els 
ftindadors s6n només pr.sones.Jisiques no es pdrun resemur ei drpt 
de designar més d’un deupei* cent dels membres de i2ssemblea Ge- 
nwal )> 

G. p. d Esquerra Republicana 

D’una nova lletra e) 

H e) Entre un 5 i un I O p e r  cent seríi elegit p/  Parlament de Ca- 
talunya. >) 

La Ponencia recomana, per majoria, I’stcceptació d’aquesta 
esmena. 

Addició d’un nou Article 

Paragraf tercer 
Esmena núm. 72 R ’uddiciíj 

Esmena núm. fil? De modrficacití G. Socialista al Parlament de Catalurya 

G p .  de Convergknciu i Unirj 

<( Com a excqxici a la regIu precedent, en les caixes de fundació 
pÚbIica,..a la lletra a> anterior representarun la meitat més u del 
total )) 

La Ponkncia recornana, per majoria, I’acceptació d’aquesta 
esmena amb l’addició : <<...la meitat més u del total de 
1 bssembleart . 

Esmena núm, 69 D ktddicitj 

H , . I Fundadora junt amb les altres entitats de caracter cultural, 
cientr‘fc, he nqk, cívic, economic o prr@ssionnl que tinA%in curaicler 
públic, i els corresponents a la lletra.. . H 

No hi ha presentada cap esmena. 

D’un Article 17 bis 

(( I .  Els consellers generals rqresentants de corporacions mu- 
nicipds on l ’entilut tingui oberta ojkina, seran desigmis directa- 
ment per les prhpies corporacions, en proporciú als diNsits caputs. 
2. Les corporacions locals que siguin Juncladores d’unu caixu 

dkstalvis que operi totalment o parcialmeni en 1 ~mbit d hct~~aciú 
diina altra nu podran nomenar reprmentunts en aquesta darrera. 

3. Lkleccih dels representats dels impositors a faru per miljii 
de sor@ públic clavant de notari, a través de llista iínica d’imposi- 
tors. Skiegian tants substituts com consdlers gmeruis correspun- 
guin a cada caixa, eis quals ocuparan auiomhticmnent les vacants 
que es puguin produir en I ‘assemblea general. 

4. Eis consellers generals represmtants de les Ixrsones o enti- 
tu fs firnddores de cuixes, siguin itutitucions phhliques u privnde,Y, 
seran nomennts directament p r  la prsonu o entitat,fundadora. 

5. E h  consellers gener~ls’repres~n~an~s del personal seran de- 
gi& per mi{ju de sistemu proporcional, pels reprmentant,r l q d s  dels 
empleats. Eis canddats hauran d p  tenir, com a mhim, una anti- 
guitat de dos anys en laplantiíla de ikntitnt. 

Els empleuts de Ja caixa dkstalvis fan sois pdrun accedir a /‘as- 
setnhletr general@ grups de represerttacib ddi personal i de les co- 
rporacims locals. 
Eis consellers generals representants del personal tindran lm ma- 

k&es garanties sindicals que les mtublertes en EEstatut &is ne- 
balladorsper d s  membres de¡ cornit2 dkmprew. H 
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Article 18 Article 19 

Esmena núm. 73 De moduicuciri Esmena núm. 76 

La Ponkncin rccornana, per majoria, I’acccptació de la lletra 
d) d’aquesta esmena. 

L etres a) i h) 

No hi ha presentada cap esmena. 

Lletra c) 

Hi ha presentades les esmencs scgbents : 

u C) fiis rqwsmtnnts dds impositors haurun de tenir‘ la condicij 
de dipositant amh úos anys d’antiguitut i, indistintument, un movi- 
mPnt a suldo mig en comptes en Iéxercicip-ectldent a llur elecció nu 
inferior u 10 xiJj.a qup es determini en Iu norma QUP desenvolupi 
aquesta Llei. H 

G p .  del PSUC 

<( No podran ostentar ei cumo de Conseller General : 

ca) BIS que estiguin en situacib &fai/ida i els concursats nu reha- 
bilitats, els condemnats n pmes que portin unn~xa la inhahilitacicj 
per I’exercici de chrrecs públics i els que hagin esta? sunciunuts per 
in fiaccions greus. 

Es corisideren injruccions greus : 

u, les que portin upardada la pena privativa de llibertat; 
b, les constitutives de delicte I fiscal, lm de contraban de major 
quantia i I’evusib de capitals; 
c. yualLwvcil altra que I brdenacib, jurídic li confereixi expreua- 
meni tal caruder greu, estimat pels lribunals u brxuns ndmi- 
n iLWu t i i js  competents. 
h) Eh Presidents, Consellm, Administradors, Directom, Ge- 

rents i alts cixrrew &altra establiment o instituui6 de &dit & 
qualsevol tipus, condicib o categoria u de Corpormions o Entitots 
que propugnin, sostin.glkivl o garantekin institucions o establiments 
de crkdit o financers o alts chrrecs al servei de IXdministrmib amb 
funcions rrl seu cutwc que es relacionin directírment amb les activi- 
tats prbpies (1% IPS c u k s  d’estulvis. 

c) EIS que estiguin iligats u /a caIjccs d’estcaivis l ~ r  contractes d’o- 
bres, serveis, submitiistrcs o trebulls retribui%r per el periode en cl 
que ostentin tai condició i dos anys despris, comptats n partir del 
cessament úe tul ielució, Iievut la ruiacib laboral per al cas dels re- 
presentants directes de l immal  de Iu caixa. 

ú) Els que amb mteriuritut u Iu seva designuri6 o durant 1 kxer- 
citi del currec úe Conseller, incorrissin cn incompliment dc les 
obligacions concretes amb la cuixa amb motiu de préstecs o crkdifs 
o pes I’impugmeni de deutes de qlaalsml tipus a [’entitat. )) 

Apartat I 

Hi ha presentada l’esmena següent : 

Esmena niim. 75 D Úddicib Esmena núm. 77 De modficucici 

G. Socialista al Purlament de Catalunya 

MOTIVACIb : No estiir incios corn ii un requisit i d’altra banda, en 
t’article 21 es rcgula la incompatibilitat pcr cessament. 

La Ponencia recomana I’acceptació d’aquesta esmena amb la 
substitució ( 4  article 1 8 ~  per (< urticle 1 k . 

<< No podran set* elegits ni ostentar el cumc  de conseller general 
: )) 

Lletra a) 

No hi ha presentada cap esmena. 

Lletra h) 

Hi ha presentada l’esmena següent : 
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Apartat 2 

No hi ha presentada cap esmena. 
Esmena núm. 78 De modificacib 

G. Socidista al Parlament de Catalunya 

( 4  Els qui, per si ma&i.xus o en representació d ’altres persones o 
entitat.y : 

1. mantinguessin, en el moment de ser elegits pels cbrrecs, 
deutes vencuts exigibles de qualsevol class? amb I’enlitat; 
2, haguessin incorregut, durant i’exercici del carrec de conseller 

general, en incomptiment de ks obligacions contretes amb la caixa 
amb motiu de &dit o préstec o per impagmnent de deutes de 
qua¡sevol classe davant de /‘enlitat. )) 

Article 20 

G.p. delPSUC 

(t 1. Els Consellers Generals seran nomenats per un pdode  
mh>cim de quatre anys, p&?ii!t ésser reelegits per altre p i u d e  iguai 
i inic, si continuessin complint eis requisits esta bletts en I ’article I8 
i d ‘acurd amb I hssenyalut en I’apartat dos. Lletra c) 

Hi ha presentades les emenes següents : 2. E/ procediment i condicions per a ia renovacid, la reelectiu 
de vacants de Con.wller,r GP~EJQ~S es determinura a les normes que 
desenvolupin a la present Llei. n 

Esmena nCm. 79 De modrficacib 
~ ~~ 

G. Socialista al Parlament de Cakdunya Apartat 1 

u Els presidents, consellers, administradors, directurs, gerents, 
clssessors o assirniíats dZln altre establiment u institució de &dit dí? 
qualsevol classe, o úe corporacions o entitats que propugnin, sostin- 
guin O garanteixin institucions O estubliments de credit o financers, 
o les petxones aiservei de l’administracib de I’fitot o de IPS Cornuni- 
fats Autbnomes amb funcions al seu cirrrec que es relacionin direc- 
tament amb les aciivitatsprbpies de les Caixes dEstdvis. H 

Mi ha presentada l’esmena següent : 

Esmena núm. 83 Me rnod$cuciÚ 
~ ~~ 

G. Socialista al Parlament de Catalunya 

(( Els consellers generals seran elegits per un període de quatre 
anys. n 

Esmena núm. 80 De modificació La Ponbncia recomana, per majoria, I’acceptació d’aquesta 
esmena. 

G. p, d Esquerra Repubhna 

<< Els administradors o membres d’brgans de govern de dos o 
mPls., a )) 

Apartat 2 

No hi ha presentada cap esmena. 

Lletra d) 

No hi ha presentada cap esmena. Apartat 3 

Hi ha presentades les esmenes següents : 

Lletra e) 

Hi ha presentada l’esmena següent : Esmena núm. 84 L)e modificacití 

G.p. Popular 

Esmena núm. 81 D ’addicib << La renovacih dels coplsells generals ser& feta per meitats, re- 
spectant la proporcionalitat de les representacions que componen 
I2sseinblea. H G.p. &Esquerra Republicana 

<c Els chrrecs d’eleccibpopular o designació política de.. . N MOTIVACIÓ : Si fins ara fa solucih més freqüentment adoptada 
ha estat la renovacib per meitats, no veiem la ra6 Wrqub preveure 
altres formes. 
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Lletra f) 
Esmena niim. 85 l>e mod/fkacili 

G, Socialistu cri IJariument de Catalunya 
Hi ha prescntades les esmenes següents : 

La Ponkncia recomana, per majoria, l’acccptacib d’aqucsta De tot de 
esmena amb la supressió dels mols (< que usyu jgh  produir<c. 

Article 23 

Apartat 1 i Lletres a) h) 

No hi ha presentada ciip esmena. 

IJietra c )  

I-li ha presentada i’esmena segijenl : 

Esmena niim. 84 D hddició 

H . ,  .adoptat amb causa justa i pw majoria n/)soluta per lli ma- 
teixa assemblea general. M 

Apartat 2 

No hi ha presentacla cap esmena. 

Article 22 

Lletra (11 

I í i  ha presentades Ics esmenes següents 

G.y. del PSUC 

La Ponkncia recomana, pcr majoria, l’ticceptacib d’nquesta 
esmena. 

Lletra e) 

No hi ha prcscnlada cap esmena, 
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Parigraf primer 
Hi ha presentada l’esmena següent : Esmena núm. 96 D ’addiciici 

G. Socialista al Parlament de Cirtalunya Esmena núm. 92 De rnocilficacib 

H . . .p  ressupostos anuals i de la gestici de I’obra social.. . H G. Socialista al Porlament de Catalunya 

La Ponkncia recomana, per majoria, l’acceptacib d’aquesta 
<{ ,,.facultats generals de Sldrninistració, corresponen de for- esmena. rna ...,, 

Punt I 

Hi ha presentada l’esmena següent : 

Punt 9 

No hi ha presentada cap esmena. 

Article 23 Esmena ní’rm, 93 D hádicib 

<< El nomenament i revocament dels vocals. I e D 

Esmena nCm. 97 

G. Socialista al Parlament de Cuialunyu 

<( 1. Les ussemblees gmemls yodrun ser ordinaries i 
mtraordinuries. 
2. Ces assemblees ordinirrics se celebraran ohligutGriament 

d i m  vegades LI I “cay dins deb semeLtres ttatutds, respctivument. 
3. Les assemblees genernls extraordinarim seran commudes i 

se celebraran de la m a t e h  manera que les ordinuriespb ncIwIcs 
podran ítuctar-s ’hi aquells assumptes per als quals hun estat convo- 
cucles. )) 

Punt 2 

Mi ha presentada l’esmena següent : 

J’’addicib Esmena núm. 94 

G. Socialista al Parlament de Catdunycr 

<< El nomenament i revocament dels membres.. . N Paragraf primer 

Hi ha presentades les esmenes segilents : 
Punt 3 

Hi ha presentada I’esrnena següent : 
Esmena núm. 98 De modificuciri 

<( ... cada institució. La convocatbria hauni de ,wr comunicuda 
als Consellers Generals, haurk d’apressur duta, /¡oc de celd!rucib i 
ordre LM dia, akí com la data i hora dc reunió en zgonn convom- 
tbria, i fiaura depuhllcar-se almenys deu dics abans de la .wsiu m 
un lliari d’ample circulaciú a la zona d’actuucici de la c a h .  Hnurb 
úc publicar-st? tumbé en el Diari Ojiiciai de In Generalitat de Catah- 
nya CR el Roleth UJcid del Estado si la caim tinguks sucursals 
forn de Catalunya. 1) 

G. Socialista al Parlament de Cutalunya 

De tot e1 text del Punt. 

Punts 4,5,6 i 7 

No hi ha presentada cap esmena. 

Punt 8 

Hi ha presentada I’esrnena següent : 
Esmena núm. 99 De modiJicacitj 

G.p. de Cunwrgkncia i Unib 

H ..hssistbncicz de la majoria dels seus membres, en primera 
convocutbriu; en segona convocatiirin serh valida la constitiicici 
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(( ... en els suposits que contemplen els apartats, 3, 4 i 5 de 
I’articlc 22, en els.. . D 

Article 25 

Esmena niun. E O3 Dti mod!‘ficncib Paragraf segon 

No hi ha prescntiida cap csrncna. G. Socialisla al Parlament de Carfuiunya 

<c L hssemhlea gencru 1 seru presiúidu pel prc,si&nt de la cuixa o, 
en el seu cus, peh vicc-presidenis se.gons ordre, i en el seu dejkctt., 
p ~ l  vocal de mujur edat del consell d’udministracib que ss trobi pe-  
sent. Actuaru com u secretari qui ho sigui del consell 
d ”aministrucib. 

Assistira a les wunions ei úirmtor general & 1 irntitat, atnb veli i 
sense vot. H 

. .. . 

Esmena núm. 101 

Apartat 1 

i l i  ha presentades les esmenes següents : MOTJVACI~ : NO cs regula I’exislcncia CIC sessions extraordiniui- 
cs 1, cn canvi, sek  fa refcrecia als articles 34.0 i 39.a). 

Esmena nirrn. 104 13 úúdiciri La Ponkncia recomana, per majoria, I’acceptacih de l’apariat 
1 de I’esmcna núm. 97 i l’esrnena n6m. 101 que són coinci- 
dents; així corn les emenes núms. 9X,99 i 100. 

(<Amb caire obligatori, SP wkbrarh una reunib unuírl ordinhri- 
u. L’assemblea haura d’ésser convocada ... H Article 24 

MOTIVACId : No regula In periodicitat amb que ha d’ésser convo- 
cada I’asscm blea. 

li¡ ha presentada l’csmenu segient : 

La Ponencia recomana, per majoria, l’acccptacib cl’aquesta 
esmena. 

Esmena n6m. 105 D ’uddició 
- . . . . . . .. . ~ 

H .  ..cl’administriiciÓ i de la comissió de control si skscuu. )) 

La Ponkncia. recomana, per majoria, l’aweptació d’aquesta 
esmena. 

. . . . ~ . . . .. . . .. .. . ~. . . . . ,- 
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Apartat 2 

Hi ha presentada I’esmena seguent : 

Esmena núm. 106 De rnodijlcacib i d’addicib 

G. p. d Esquerra Republicana 

<< En els quime dies anteriors a la cetebracib de 1 ‘assemblea els 
consellers generals ... de resultats, la rendició de comptes i 
Pressupost de I’Obra Social, l’informe.. . H 

La Ponkncia recomana, per majorin, i’acceptació d’aquesta 
esmena. 

Article 26 

Esmena núm. 109 D ’addició 

G p .  dxsquerra Republicana 

a *..ordre del dia de la convocatbria al qual es limifaru e\ con- 
tingut de IAssemblea. )) 

La Ponhncia recomana, per majoria, l’acceptació d’aquesta 
esmena. 

Apartat 2 

No hi ha presentada cap esmena. 

Esmena nhm. 107 De mndi‘ficacib Article 27 
~~ ~~ 

G. Socialista al Parlament de Catalunya 

<( 1. El consell d itdministrucib con vocaru assemblea general 
sempre que ho estimi convenient als interessus socials, havent de 
jkr-ho tambk CL peticití d’un twg dels membres de la yrbpiu assem- 
blca general o jwr acord de la cornissiu de control. En tois dos casos 
la convocatbria esjizru dins del termini de quinze dies a yartir de la 
presentacici de la pticili, 

2. Les altres condicions de con vocatbria i de juncionament dt? 
les nssembleesr generals es detprminuran en les normes dictades en 
desenvolupamen f d ’aquesta Llei. >r 

La Ponkncia recomana, per majoria, l’acceptació de I’apartat 
2 d’aquesta esmena que passaria a esser I’apartat 3 de I’Article 
25, 

Apartat 1 

Hi ha presentades les esmenes següents : 

Esmena núm. 108 D ’uddicid 

. .convocar8 assemblea general amb curizcfer extraordinari 
sempre que ho eslimi.. . >) 

MOTlVACIÓ : Per coherkncia amb l’esrnena a l’articbe 23. 

La Ponkncia recomana, per majoria, l’acceptació d’aquesta 
esmena, 

Secció C) 
Del Consell d’lidministracii, 

Hi ha presentades les esmenes següents : 

H I .  El Consell d2dministracih és I3rgun que té encomanada 
lizdministracib i gestib. financera, així com la de 1 ’obra knkjico- 
social de la Caixa d Estalvis@ compliment dels SeusJns. 

El nombre de Voccah del Consell dfAdministraciÓ no podru 
ser infgrior als 17 tii suprior als 21, quatre d ’ells seran reprem- 
tants delx trehallahrs i la resto quedclru en proporcití a la que tin- 
gwssin a 1 ’assemblea general. 

3. Per cadascun dels grups úe representacib seran nomenats 
tunts supknts com vocals i pel mn!eixprweúiment que aquesm. 

4. La representació dels interessos coiiectiw nl Consell d l d -  
ministraciri L‘S portara a terme miQanCant la prticipacib dels ma- 
teixos grups i amb la mateixa proporcib i característiques que les es- 
tablertes a ¡’apartat 3r de I’article 2 pels membres de 12ssembIeo 
General, amb les següents peculiaritats : 

a) E/ nomenament dels Consellm d 2  dministrracib represen- 
tants de les Corpuracims Munic@als s &@ctuaru per Ihssemblea 
general a proposta dels consellers generals represenmts d ‘aquestes 
Corporixions. Podran prupsar candidats un nombre de Consellers 
Generals rt?presentants d’aquest ~ m p  no inferior a la íie.wna part 
de la totalitat. La designuciri jwdru recoure en els propis consellers 
generals de repremtacib de lm Corporacions Municijmis, o de ter- 
ceres prsones que reuneixifi els adequats requisits de profasionali- 
tat i sense que aquesres darreres puguin excedir d’ulz nombre Ck3 dos. 

6) El nomenament deis membres represmtants de Ics Ogonitm- 
cims Socials representatives s kfectuaru p r  1 ’assembleu genmd, 
Per a la represen faci6 de les Urganirmcions Sociah, podtim propo- 
sar candidats un nombre de consellers general,q &aquest grup no in- 
ferior ai resuitant de dividir el seu nombre total entre vuit. En tut 
cus nu es podrd alrerar mai e/princ@i de reprmentacici proporcional 
exigit Wr a cada orgunitmció social. fi podrh designur ,fins un 

2. 
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Articles 28 i 29 

Article 28 
Apartat 1 

Hi ha prcseri tada l’esmcna scgLienl : 

Apartat 2 

Hi ha presentades les esmenes segiienls : 

I-li ha  presentada l’esincna scgücnt ; 

....... 

De tot el tcxt de i’apartai. 

MOTIVAClÓ : Dins !’h bit territorial de la província de Uarcclo- 
na, la Corporacib Local represcnta a més d’un Consell (I’Administraci- 
6. A més, la represcnlacib en el Consell d’Administraci6 v6 donada 
segons la proporció de I’assernblea general. 

. . . . . .  ... _ . - .... . . .  . .  ............ ~ ..... . , .... - - .. ........ - . - . - ... 
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u Les persones dmi~nades com a consellers gmemls en rcpre,wn- 
tacib de I'entiícrt fundadura, de les corporacions locals, u de IPS 
altrvx entitats representades a I'ass~rnbiea no podran formar. p r t  
del Cmsd dYdministrucib de més d%ma caka. H 

Article 30 

Hi ha presentades les esmenes següents : 

~ ~ 

Esmena núm, 119 

'Esmena nirm. 116 De mod[jkacib G. Socialista al Parlament de CatuEunya 

G. Socialistu al Parlament d~ Catalunya 

... de més d'una caixa. Els vocals del Consell d;cidministraciu 
no podran ostentar la condicib de conseller geneual, vnclrl del consell 
d'aclminislracio o vucai de la comissi6 de control dhna aitrn raixa 
d 'I!sralvis. )) 

Article 29 

Hi ha presentades les esmenes següents : 

Esmena nirm, 117 De mudificucib 

La Ponhcia recomana, per majoria, I'acceptacib d'aquesta 
esmena I 

Esmena núm. 118 D 'addicih 

c< . ,.ascendents, descendents i colluterals LfinLs a segon g r a ,  
així corn a les societats.. . H 

La Ponhcia recomana, per majoria, Vaacceptació d'aquesta 
esmena. 

t< 1. El mandat dels vocals del c u n d  d'admjnistracib HQ m e -  
dira dc! quatre anys. Eis estatuts podran preveure la possibilitat de 
wekcciú, sempre que es complekh les mate&s condicimr, re- 
quisits i trbmits que en el nomenametit. 
2. La retiovacib dds voeds del conse/¡ d'ndministracib es fard 

parcialment p r  meitats, respectaní en tot cas la proporcionali tut tle 
les representacions iiztegrudes en el consell. 

3. El procediment i condicions per a la reelecciti i provis% de va- 
cants en el consell d'administrucib es determinmir en les normi's 
que desenvolupin aquesta ISei, sense que es puguin fer. nomena- 
ments pr0 viLyiunnis. )) 

La Ponencia recomana, per majoria, i'acceptació cl'aquesta 
esmena. 

Esmena nCm. i20 D 'adtiicib 

G p .  dei PSUC 

<<...possibilitat de reelecció, per un altre i únic / lurhk de 
yuutre anys, sempre que.. . H 

La Ponkncia recomana, per majoria, l'acceptaci6 d'aquesta 
esmena. 

Esmena núm. 121 D Mdici6 

MOIIVACI~ Per coherkncia amb i'esrnena presentada a I'nrticie 
20. 

La Ponhcia recomana, per majoria, l'acceptacib d'aquesta 
esmena. 

Esmena n ú n ~  122 D hddicici 

D 'un nou paragraf 
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El Ponent dei G.p. de Clonvergkncia i Unió anuncia la retira- 
da en Comissió d’acluesta csmena. 

(<...Així mateix, nomenaril un secretari que pndr’clt ser o nn 
r n m b r ~  del Consd En el cas.. . >) 

MUUVACK’) : El text dcl Projecte de Llei no ho contempln. 

La Ponencia rccornann, pcr majoria, I’acccptacio cl’aqucsta 
csmcna. 

Article 31 

IHi ha presentades les esmenes següents : 

La Ponencia rccomana, per mijoria, I’ilcceptaci6 d’aquesta 
esmena com a punt 2 de I’Arliclc 3 I I 

c;. p.  I~opulff I’ 

i< . . .y ~ i e  es relacionen en l’arlicie 21 per als Consells ... )) 

M(YrivAC10 : iis un error tiei l cx t  CICI Prqiectc cie Llei. 

La Ponkndiii r-ecomiina, per miioria, I’acccptacih d’ayuesla 
csrnena. 

Esmena nCm. 125 DP moíii’ficaci6 

Esmena n6m. 127 1% modi/icuuiri 

G. Socidista ni Parlnmení de Chtcrluny~ 1 

<( ... cls estatuts atrihuiiwn la prcsidkncia a... )) 

Apartat 2 

Hi ha presentada I ’esmena següent : 

De tot el text dc I’hpartat. 

Apartat 3 
H ... que es relacionen en i’article 21 per als Consells ... >) 

I li ha presentada I’esrnena següent : 
Ltl Ponencia recornana, pec majoria, l’acceptacib cl’aquesta 

es rn e n a. 

Article 32 

Apartat 1 

Hi ha prescnhdes Ics esmenes scgiients : La Ponencia recomana, per mdjoria, I’acceptació d’aquesta 
esmena. 
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Apartat 4 

Hi ha presentada I ’esmena següent : 
Esmena núm. i 33 D búdicici 

G.p. PSUC 

Esmena núm. 130 (< . ,.del cansell podrB assistir amb veu i mse vot.. . H De mudficucih 

G*p. d Esquerra Republicana Esmena núm, 134 

Apartat 5 

I-Ii ha presentada 1’esmena següent : 

Esmena núm. 135 D ’addiciri 

G. Socialista al Parlament de Catalunya 

D’un nou apadat 

Esmena núm. 3 31 

e. I.’. Popular* 

De modifjcacici (< 7. Els rnmnbres del consell dhdtninistruoib q u ~  no siguin con- 
sci lm generals, ns.Wit.an a les assmblees. generals amb veu i 
sense vot )) 

H Perquil els acords siguin virlids, sera nccessiria i hssistenciu LI 
la reuniu d’un mínim d~ la meitat m k  un úeh mmdws del Consell. 
El President tindvii vol de qualitat. )) 

Article 33 

Hi ha presentada l’esmcna següent : 
’ 

MOTiVACIÓ : Si aquesta Llei regula el nombrc d’assistents a I’as- 
scrnblca per a la validesa dels ac~)rcts, haurcrn d’cxigir la mateixa regu- 
loció lm al Conscil cl’Adrninistracii3 donarla la irnlmrtdncia dels lemes 
pels quals té competbncia. 

Esmena n“m, 136 

G, Socidista al Pmhnent de Catalunya 

De supresih 

La Ponkncia recomana, per majoria, I’acceptacid, d’aquesta 
esmena. De tot el text de 1’Article. 

Apartat 6 

1% ha presentades les esinencs següents : 

Secció D) 
De la Comissi6 de Control 

Article 34 

Apartat 1 i Lletra a) 
Esmena n h .  132 De mod$cacib 

í7.p. Populat. 
No hi ha presentada cap esmena. 

(< A les reunions del consell assistirir amb veu i vot.. . )) 

MWIVACI6 : ks necesshrir? I’assistimcia del director general a les 
reunions del consell, d ~ ~ t  ei nivell de funcions que l i  dbna aquesta 
Llei. 

Lletra b) 

Hi ha presentada ]’esmena següent : 

La Ponkncia recomana, per majoria, l’acceptació d’aquesta Esmena 137 De rntd(ficucib i esmena. 
Gep. de Convergknciu i Unib 

(c  Conhixer ei funcionament i la tasca desenvolupada peis brgms 
d’intervencici de IEntitat. M 
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Lletres c), d) e )  i fl 

No hi ha prcscntada cap esmcna. 

Apartat 2 

i-Fi ha presentada I’esmcna següent : 

Lletra 8)  

Hi ha presentada I’esmcna següent : 

Esmena niim. 138 D ’dúicici 

{( .. . liauri d’informar immediatament de les poxsibies irregu- 
laritals observades. .. H 

La I’onkncia recomana, per majoria, l’acceptació d’aquesta 
esmena. 

Apartat 3 

No hi ha presentada cap esmena. 

Lletra h) 

Hi ha presentarin l’esrnena següent : 

Tk tot el text rlc la Llctra. 

I, W i h  i) 

No hi ha prcseniatla cap csniena, 

D’una i i ~ v a  lletra 

Apartat 1 

. , . . . ... . . . .- . . - -  - -  - ~ 
- ~ . . . . 
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Apartat 3 

Hi ha presentada l’esmena següent : 

general entre els seus membres que no tinguin la condicib de vocals 
del consell B’ad’mitii;rtracici. 

La presentucib de candidatures i 1 'electiu esfbr¿i amb el mateix 
sistema proporcional i procediment que per a Meccib a vocak dei 
omsd dirdministrucib, tal com és disposat a I ‘article 27.4. H 

Esmena núm. 148 De rnudifwcilj 

G. p. d Esquerra Republicana 

{< Podrh ésser cessardel seu chrrec : )r 

La Ponencia recomana, per majoria, I’acceptació d’aquesta 
esmena. 

Lletra a) 
Hi ha presentada l’esmena següent : 

Apartat 2 

No hi ha prcscntada cap esmena. 

Secci6 E) 
Del director general 

Article 36 

No hi ha presentada cap esmena. 

~~ ~ 

Esmena núm. 149 

Article 37 

Apartat 1. 

i li ha presentades les esmenes següents : 

M Per lslcorú sera necesuria l’assisthcia de les dues fwcera 
parts dels membres del Consesell i el vot de la meitat mis u, com (1 
rninim, dels maieixm, ratificat per l’assernblca general de la 
caixa. )) 

MOTtVACI6 : Per cohcrencia amb l’article 32. 

Esmena núm. 145 D ’addicii, La Ponihicia recomana, per niajoria, i’acccptaci6 d’aquesta 
esmena. 

<< ... de la caixa, i conjirmatpw l’assmbleu genera/, eníre. ,. )) Lletra b) 

No hi ha presentada cap esmena. 

Esmena núm. 146 I) ’addicib Lletra c) 
~~ 

G. Socialista al Purlament de Cafdidnya Hi ha presentada I’esmena següent : 

h n e n a  núm. 150 De mod(#iwció 
La Ponencia proposa, per majoria, un text transaccional a les 

esmenes núms. 145 i 146, amb la reúaccib següenl : 
(i Ei úirector general és dex&mt pel cunsdl d’admitiistruuici i con- 

jirmat per í’assembleu general de la caixa d’estulvix entre 
pmwnes.. . H  

~ - ~~ 

G. Socialista al Parlament de CatuIunyu 

(( Pert jubilaciu a I ‘edat Cle 65 anys. H 

Apartat 4 

Hi ha presentada l’esmena segiient : Apartat 2 

Hi h a  presentada l’esmena següent 

Gy. dcl PSUC 

De tot cl text de I’apartat. 
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Article 38 

Hi ha presentades les esmenes següents : 

Esmena núm. I52 De modificució 

G. Socialista al I’mlcrment de Catahnyu 

Esmena níirn. 153 De suprusib 

Esmena nirrn. 156 De wpresrih 

G.p. Pupular 

De Col el text de la lletra. 

MO‘TIVACIb : Ja estB regulat per Llei. 

Article 40 

Hi lla presentada I’esmena scgiient : 

I>P supressid Esmena núm. 157 

G. Socialista al Purlament de CutuIunyu 

De tot el text de I’Article. 

Secció G) 
Del Registre $Alts Chrrecs 

Article 41 

Esmena níirn. 154 De wprexsió 

G. 11. Popular 
No hi ha presentada cap esmena. 

MOTIVACIO : ~a cic ser un chrrcc amb cieciicacib exclusiva. 
No hi ha presentada cap esmena. 

Secció F) Apartat 2 
De la regulacib dels hrgans de Govern 

i Ii ha presentada 1’esiiicni.i següent : 

Article 39 

Hi ha presentades les esnienes segiients : 

I 

<<...si no disposés altra cosa el Govern de In Gwwulitat, Esmena irrim. 155 De sqwssici nornbs tindri carhcter informatiu. )> 

G. Socialista al Purlament de Cutalunyu 

De tot el lcxt de I’Article. 
La Ponkncia recomana, per majoria, I’acceptació d’aquesta 

esmena. 
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Capítol TV 
Coeficients, inversions i expansib Esmena núm. 162 De supreuiir 

Al títol del Capítol 

No hi ha presentada cap esmena, 

G.p. del PSUC‘ 

De tot el text de I’Articlc. 

Article 43 Esmena núm. 163 Dt? sldp~msió 

Hi ha presentades les esmenes segbjcnts : G p .  Popular 

De tot el text de 1’Article. 
Esmena n i n .  159 De modificucií5 

MOTIVACIÓ : IA intcrvencib dels poders phblics en el funciona- 

G. Socialista al Purlmwnt & Catalunyu ment de les entitats financeres, ha de garantir la fiabilitat i la solvkncia 
d’ayuestes, p r o  no entorpir ci scu funcionament. 

seu a Catalunya, i corsesponents als trcursos aliens dipositats a 
llurs oficines cn íiquest territori. >> U. Socialista ai Parlament de Catalunya 

Esmena nim. 160 De mndficacici i d’addicih 

(( .. .d’Economia i Finances yud~ficar2r les inversions compu- 
tnbles en el coeficient d’inversió de les caixes d’estalvi amb do- 
micili sociala Catalunya. )) 

Article 45 

Apartat 1 

Hi ha presentada l’csmena següent : 

MOHVACIÓ : D’acord amb el Decret 303í1980, de 29 de 
dcsern he. 

Esmena num. 166 Be Ipmdificucii, 

La Ponkncia recomana, per majoria, l’acceptacib cl’aquesta 
esmena, amb la substitucib del mot t< social<< per c< centrdc. 

. .. -. 

í7.p. Popular 

({ Les caixes d’estalvis amb domicili social a Catalunya.. . H 

MOTh’ACI6 : Coherkncia amb el Decret 303, de 1980. 
Article 44 

Hi ha prescntades les esmenes següents : 
Lu Ponhcia recomana, per mqjr>ria, I’acceptació d’aquesta 

esmena, amb la substitució del mot ({social<< per <( cenfrak<. 
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Apartat 2 

N o  hi ha presentada cap esmeni. 

Capítol V 
Federacib de caixes d’estalvis de Catalunya 

AE títol del Capit01 

No hi ha presentada cap esmena. 

Article 46 

Paragraf primer, segon, tercer i quart 

No hi ha prcscnlada cap esmena. 

Pasrigraf cinqu6 

lli ha presentades Ics esmenes scljiicnts : 

Esmena núm. 167 

Esmena núm. 168 D hddrtci 

D’tin noli parigraf 

Article 47 
Apartat I 

Hi ha presentada ’esmena següent 

c;. / I .  Popular 

(< .. .les caixcs federades amb seu c~ntr.alaCataluny a,.. H 

MOTiVACIi) : Pcr coherkncia amh l’artiele 46 i la Dislmicil, 
‘I’Iaiisi~hia Prirncra. 

La Ponkncia recomana, per majoria, I ’acceptació d’aqucsta 
csrncna <amb la substitució del mot {( seu<< per (i domidicc. 

Apartat 2 

No hi ha presentada cap esmena, 

Article 48 

No hi ha presentada cap esmena. 

Article 49 

FTi ha presentada E’esmeni-1 següent : 

La Ponkncia rccornana, per majoria, l’acceptacib d’aquesta 
esmena. 

capí tol VI 
De l’exccdent de les caixes d’estalvis 

Al títol del Capital 

No hi ha presenlada cap esmenn. 

Article 50 

Hi ha presentacla I’esmetia següent : 

Esmena núm. 1711. De rnodijkacib 

Article 51 

Hi ha presentades les esmenes següents : 
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Esmena núm. 172 De supressió Dí? mpressib Esmena núm. 176 

G. Socialista u1 Purlament de Cutulunyu 

ile tot el text dc I’article. 

G. /I. Popular 

<c ... neccsshriament el balm$ i el compte dels resultats pM6lics 
el 3 1 de desembre. )) 

@I.  d Esquerra Rtyublicana 

Esmena núm. 174 De modlficacih 

H Correspon al Conseller dEconomiu i Finances, en el marc dt. 
la programaciri econbmica de Iu Generalitat, l’aprovacib. . . i  a llur 
distribució, d’acord amb lm Nmcs mtabltrtm per1 Parlament i la 
normativa nplicable. o 

Capítol VI1 
De la informacih 

Al títol del Capítol 

No hi ha presentada cap esmena. 

Article 52 

Hi ha presentada I3esmena segiietit : 

MOTlVACI6 : No existeix un compte CIC resultats públics. 
Tampoc la prbpiia Llei, en els seus articles 51 i 56, parla de compte de 
resultats públics, 

Apartat 2 

Hi ha presentada l’csmenu següent : 

Esmena núm. 177 13 ’addici6 

G. Suciaiista 

La PonBncia recomana, per majoria, l’acceptació d’aquesta 
esmena. 

Article 54 

Apartat I 

I-Ii ha presentada I’esmcna següent : 

Apartat 2 

G. Socidista al Parlament de Cutalunyo 

Article 53 

Apartat 1 

Hi ha presentada l’esmena següent : 

Hi ha presentada I’esrnena segiient : 

U. Sociukvfa al Pnrlumtlnt de Uaialunya 

<c En aqum cas el Departarnen t d’Fxonomia i Finances.. . N 
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Addició d’un nou Article Capítol WII 
Inspecció, sancions i intervencii, 

Esmena núm. 182 D ’addicih 
Al titol del Capítol 

G. p. d Esquerra Republicana 
No hi ha presentada cap esmena. 

H Article 60 
Articles 55,56 i 57 

El Conse¡kr d’Economia i Finances adrecarir anyalment al Pur- 
lament un informe sobre elm funcionament de les caixes. H Na hi ha presentada cap esmena. 

Ca Ponkncia recomana, per mitjoria, una correcci6 tknica 
consistent en dividir l’Article 56 en dos Articles; el primer 
amb I’Apartat 1 i el segon que seria 1’Article 57 amb la resta co- 
tnenqaria dient : <<Les sancions u imposar en els incompiimt,nts 
establertswr 1 hrticle 56 són les següents. ..H 

A partir d’aquí tots els Articles correran un número. 

Disposicions transithies 
Primera 

Hi ha presentades les mmenes següents : 

Esmena núm. 183 üe modificmiri 
Article 58 

G. p ,  úe Con vergkncia i Uplii, 
Apartat i 

H ... en e1 termini de sis mesos a comptar des de la publicaciti 
úe les normes u% &wmolupwnent del r&im de designacici dels 
Consellets Generah. Els esmentats estatuts s’hauran. .. H 

Hi ha presentada l’csmena següent : 

Esmena núm. 180 13 hddicih La Ponencia recomana, per majoria, I’acceptacih d’aquesta 
esmena, 

i< ... ratificació del Consell Executiu. En qualsevol cas es 
donaru compte al Parlament, en cl termini més breu possible, de IPS 
actuacions realitmúm. j) 

Esmena núm. 184 D ’addiuici 

G.p. deiPSUC 

({ *.,per i’esmentat Departament, en el marc d ’allh que s ’esta- 
bleix en ayue,sta Llei. r) 

Apartat 2 

No hi ha presentada cap esmena. 
La PonBncia recomana, per majoria, i’acceptacib d’ayuesta 

esmena. Apartat 3 

iii ha presentada l’esmena segiient : 
Segona 

Esmena núm. 181 D ’udúicib Hi ha presentades les esmenes segiients : 

Esmena núm. 185 I) ’addició 
<( ... el seii abast i limitacions i haura d’ksser. comunicat a la Co- 

missici corresponent del IJarlument. >) G. Socidista ai Parlament de Catalunya 

D’un nou paragraf 
Article 59 

No hi ha presentada. cap esmena. 
u .En el supbsit de caixe,s d’e~tulvis en k y  quals no mtignin mtatu- 

hiixriament ident@adcs les persones o c-ntitats,findudores n I’cntru- 
úu en vigor dbqyuestu Llei, la representacii, que curreqm II 
aquestes, previstu a 1 ’article I 7, es reprtirb proporcionalment entre 
la restu dds gruix q w  uque-st article esta bleh. N 
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Tercera i Quarta 

No hi ha presentada cap csmena, 

Cinquena 

Hi  ha presentades les esmenes següents : 

Esmena niim. 187 D ’udúicih 

D’un nou parAgraf 

La Ponknciu recomima, per majoria, i’acceptricib d’ayucsta 
esmena, 

A més la Ponencia recomana una correcció lkcnica en 
aqucsla Disposició, consistent en la swbstitucit, de (<nou<< per 
(qrirnert< i l’acidició dei text següent : 

(<...consell d’administracib constiiull d ’acvldnmh ILJS di.Tposici- 
ous dityuestu Lici, hi formaran.. .<{ 

Sisena 

No hi ha prcsentada ciip esmena. 

Addidri d’una nova Disposicih Transithria 

Esmena núm. 188 D bddiciíj 

G.p. Popular 

MOTIVACib : Cal preveure I’existencia d’expedients en 
trami tnció. 

Disposicib final 

No hi ha presentada cap esmena. 

Addicil, d’una nova Disposició final 

G. /I. d’Esqucwu Republicana 

D’una Disposició final segona 

Exposicib de Motius 

Hi ha presentada I ’esmena següent : 

Emena núm. 191) De supressió 

G. Socidista dí.’crrlamc?nt de Catalunya 

De tot el tcxt de I’ExposiciÓ de motius. 

Títol de la Llei 

No hi lm presentada cap esmena. 

Palau del Piirlament, 15 de maig de 1985 

Antoni Subirh i Claus, Domknec Romer21 i AlcBzar, Víctor 
Torres i Perenya 
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c. PROPOSTES DE RESOLUCI~ 

5. PROPOSICIONS NO DE LLET. I ALTRES PRQPOSI‘ES 

PRESIDfiNCIA DEL PARLAMENT 

Per donar compliment a alio que estableix l’arlicle 89.2 del 
Reglament, s’ordena de publicar en el Butlkti Qficid del Pudu- 
ment de Catuiunyu l’escrit que notifkca el rebuig de la Proposicib 
no de Llei sobre la Situació Sbcio-econbmica del Bcrguecia 
(Reg. 3606), presentat per la Comissih d’Economia, Finances 
i Pressupost. 

13aliiu del Parlament, 15 de maig clc 1 985 

Miquel Coli i Nentorn 
President del Parlament de Catalunya 

AL PRUIDENT DEL PARLAMENT 

La Comissió d’Economia, Fin‘mces i Pressupost, en sessió 
tinguda el dia 15 de maig de 1985, ha estudiat el text de la Pro- 
posició no de Llei sobre la Situació Socio-economica del Ber- 
gueda (Reg. 3606) i dc la Proposició no de Llei sobre la Si- 
iuaci6 Sbcio-econbrnica del Ripoll& (Reg. 3646), presentades 
pel Grup Socialista ai Parlamcnt de Csttalunya. 

Finalment, d’acord amb I’article 130 del Reglament, ha acor- 
dat de rebutjar les esmentades Proposicions no dc Llei per 6 
vots a favor, 14 en contra i 1 abstencib. 

Palau del Parlament, i5 de maig de 1985 

El Secretari 
Pere Casals i Lezcano 

El President de la Comissih 
Ferran Pont 

PROPOSC16 NO DE LLEI SORRE LA SITUACIO S&IO-ECONoMICA 
D‘IELRI[POLL&S m c g . 3 m  

REIIUIG DE L A  PROPOSICIÓ 

PRES1 DkNCI A DEL PAR i, AM ENT 

Per donar compliment a all0 que estableix l’article 89.2 dei 
Keglamenl, s’ordena de publicar en el Rutlli4 Uficiul del Pariu- 
míwt & Catalunya l’escrit que notifica el rebuig de la Proposició 
no de Llei sobrc la Situació Socio-economica del Ripoll& 
(Reg. 36461, presenlat per la Comissió cl’Economia, Finances 
i Pressupost. 

Palau del Parlament, 15 de maig de 1985 

Miquel Coll i Alentorn 
President del Parlament de Caialunya 

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

La Comissi6 d’Economir-i, Finances i Prcssupost, en sessi6 
tinguda el dia 15 de maig de 1985, ha estudiat cl text de la Pro- 
posici6 no de Llei sobre la Situació %cio-econbrnim del Ber- 
guedh (Reg. 3606) i de la Proposició no de Liei sobre la Si- 
tuacih Sbcio-econbrnica del RipoEl&s (Reg. 3646) ? presentades 
pel Grup Socialista al Parlament de Catalunya. 

Finalment, d’acord amb I’article 130 del Reglament, ha acor- 
dat de rebutjar les esmentades Proposicions no de Llci per 6 
vots a favor, i4 en contra i 1 abstenció. 

Palau del Parlament, 15 de maig de 1985 

El Secretari 
Pere Casals i Lezcano 

El President de la Comissió 
Ferran Pont 
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I. INTERPEhLACIONS I MOCIONS 

1.  INTERPELtLACIONS 

a) Interpdrlcions que s’anuncien 

INTERPEhLACIo AL CONSELL EXECUTIU SORRE L’APLICACIo DE LA LLEI 2/82, 
DE PROTECCIO DE LA ZONA VOLCANICA DE LA GARRCYI’XA (Reg. 4483) 

RETIRADA L)E LA INTERPELIACIb (Rcg. 4617) 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

4 de maig Daniel Terradellas i Kedon, Diputat del Grup Socia ista, tk 
cle 1985, ha pres coneixement de I’escrit presentat pel Diputat 
I .  Sr. Daniel Terradellas, del Grup Socialista (Reg. 461 7 ) ,  quc 
comunica la retirada de la interpel.Iació al Consell Executiu 
sobrc I’aplicació dc la Llei 2/82, de Protccció de la Zona Volch- 
nica cle la Garrotxa (Reg. 4483). 

D’acord amb I’articie 89.2 del Reglament, s’orclena dc publi- 
car en el Buriletí LlJciul del Parlament d p  Catalunya ci darnun t 
dit escrit. 

I’honor de comunicar a aquesta Mesa que retira la interpelqlació 
sobre l’aplicaci6 de la Llei 2/82, de Protecció de la Zona Voldr- 
nica de la Garrotxa, amb núm. de registre 4483, prcscntada 
amb data 30 d’abril d’enguany. 

Palau del parlament, 9 de maig de 1985 

Daniel Terradellas i Kedon 

Palau del Parlament, IS de maig de 1985 

Miquel Coll i Alcnlorn 
President del Parlament de Catalunya 

XIVTERPEhLACIQ AL CONSELL EXECUTIU SORRE LA REVISI6 DEL PLA 
QUADRIENNAL DE CONSTRUCCIONS ’ESCOLARS 1985-1988 

QUE IUKMULAIlA EL 13IPUTAT i .  SR. JOAQUIM NADAL, DEL GRUP SOCIALISTA 
(Reg. 4579) 

PRESIDhNClA DEL PARLAMENT 

La Mesa dcl Parlament, en sessib tinguda el dia 14 de maig 
de 1985, d’aacord amb l’articlc 123.3 del Reglament, ha admes 
a trhmil la interpeWació al Consell Iixeeutiu sobre la revisió del 
Pla Quadriennal de Construccions Escolars 1985-1 988, que 
formulara el Diputat I .  Sr. Joaquim Nadal, del Grup Socialista 
(Reg. 4579). 

Per donur compliment a a116 quc disposa I’article 89.2 del 
Reglament, s’ordena de publicar aquesta interpelhcib en el 
Butlieti Qficial del Parlament de Catalunya. 

Palau del Parlament, 15 de maig de I985 

Miquel Coll I Alentorn 
Prcsident del Parlament de Catalunya 

A LA MESA DEI, PARLAMENT 

Joaquim Nadal i Farreras, Diputat del Grup Socialista, fent 
bs d’allb que preveuen els articles 123 i següents del Regla- 

ment de la Cambra, formula Iri interpeHaci6 que segueix al 
Consell Executiu, sobre la revisi0 del Pla Quadriennal de Con- 
struccions Escolars 1985-1988. 

Després dc la pu bliciicio en el Butlkti d’aquest Parlarnen t del 
1% Quadriennal de Construccions Escolars per a 1985-88, són 
molts els municipis que han manifestat el seu desacord amb les 
mancances de tot tipus de I’esmentat Pla. 
Bs per aquesta rad, que presento la següent 

Quins són els propbsits de capteniment de l’fixeculiu pel 
que fa a la revisi6 del Pla Quadriennal de Construccions Esco- 
lars i ,  per tant, de tota la polftica de programació d’aquestes 
construccions en col-laboració amb els Ajuntaments i amb la 
participació dels sectors afectats. 

Palau del Parlament, 7 dc maig de 1985 

Joaquim Nadal i Farreras 
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INTEWEhLACIo AL CONSELL EXECUTIU SOBRE L’APLXCACIo DE LA LLEI 
DE PROTECCIO DE LA ZONA VOLCANICA DE LA GARROTXA I DE LA 

MüCIo 67JI 

QUE FOKMULRKAN ELS DIPUTATS H. SR. LLUÍS ARMET 3 I .  SRS. ESTEVE TOM AS 
I DANIEL TERRAUELLAS, DEL GRUP SOCIALISTA (Reg. 4620) 

PRESlDhNClA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessib tinguda el dia 14 de maig 
de 1985, d’acord amb l’article 123.3 del IPeglament, ha. admks 
a trhmit la interpel-lacib al Consell Executiu sobre I’aplicació 
de la Llei de Protecció de la Zona Volchnica de la Garrotxa i de 
la Moc% 67/1, que formularan els Diputats H. Sr. Lluís Armet 
i 1. Srs. Esteve Tomis i Daniel Tcrradellas, del Grup Socialista 
(Reg. 4620). 

Per donar compliment a allb que disposa l’article 89.2 dei 
Reglament, s’ordcna de publ ¡car aquesta interpel-lacib en ei 
Butlled Qfcial d d  Parlament úe Catalunya. 

Palau del Parlament, 1 5 de maig de 19 85 

Miquel Coll i Alentorn 
President del Parlament de Catalunya 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Lluís Armet i Coma, Esteve Tom& i Torrens i Daniel Terra- 
clellas i Redon, Diputats del Grup Socialista, fent ús d’alli) que 
preveuen els articles 123 i següents clel Reglament de la 
Cambra, formulen al Consell Executiu la interpel4acib segiient 
sobre I’aplicacih de la Llei 2/82, de Protecció de la %ona Volci-’ 
iiica de la Garrotxa. 

El Ple del Parlament de Catalunya celebrat el 24 de febrer de 
1982 va aprovar la Llei 2/82, de Proteccih de la Zona Volchnica 
de la Garrotxa, que en el punt 4 de l’articlc 3 diu : <<Queda ex- 
pressament prohibida pcr aquesta Llei tota classe d’extracció 
de gredes i de granulats lleugers de qualswol mena a les hrees 
qualificades corn a Paratge Natural d’lnterks Nacional i com a 
reserva integral d’interks científic, llevat de l’extraccib de sorra 
i de cbdols cfels llits deis cursos d’aigua quan ho auteritzari 
I’autoritat competent. )> I en la ISisposici6 transitoria afirma en 
el punt primer : dYha de procedir a caticellar els drets 
d’extraccib de gredes i de granulats lleugers, existents a conse- 
qüencia de les concessions directes d’explotació que recauen 
dins l’area de Paratge Natural. Per tant, en el termini mhxim 

de vuit mesos a partir de la promulgació de la present Llci l’ac- 
tual activitat extractora haurh d’acabar totalment, fins a desapa- 
rkixes, sens perjudici que pugui traslladar-se a les zones exteri- 
ors de l’hmbit protegit. )) Període que finalitziva definitiva- 
ment el 29 d’agost de 1983. 

Per altre cosbt, la sessib clel 10 de novembre de 1983 del 
Parlament de Catalunya va aprovar la Moció 67/1 sobre l’apli- 
cacii, cle I’esmentada Llei, amb els següents continguts : 

H El Parlament de Catalunya : 
)) 1. Constata l’incompliment c i d  Consell Executiu pcl que 

fa als terminis fixats en la Disposició tmsitbria de la Llei 2/82, 
de Protecci6 de la Zonii Volchnica de la Garrotxa. 

~ 2 .  Fa ei mandat al Consell Executiu de complir i de fer co- 
mplir de manem immediata la dita Llei, especialment pel que 
fil a I’cxtrucció de gredes. 

~ 3 .  Insta el Consell Executiu a dotar de mitjans econbmics i 
tkcnics la Comissió Científica per tal que, abans de tres mesos, 
aquesta defineixi el perímetre definitiu de les zones de 
protecció. 

~ 4 ,  Insta el Consell Executiu a aprovar, inicialment abans 
de quatre mcsos, el Pla especial especificat en I’article 3.1 de la 
dita Llei. 

n5. Insta el Consell Executiu que, tot utilitzant les facultats 
que li atorga la mateixa Llei, tanqui definitivament, abans de 
tres mesos, I’abocador de deixalles situat al peu del volGi Cros- 
cat * >> 

Terminis i actuacions que a criteri d’aquests Diputats no han 
estat complerts. 

És per aixo que formulem la següent 

Quins són els motius i propbsits de capteniment del Consell 
Executiu en I’apliaicib de la Llei 2/82, de Protewih de la Zona 
Vokhnica de la Garrotxa, i de la Mocib h7/I, publicada en el 
RUPC nljm. 162? 

Palau del Parlament, 9 de maig de 1985 

Lluís Armet i Corna, Esteve Tomas i Torrens, Daniel Terra- 
dellaq i Redon 
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XNTERPEhLACIÓ AL CONSELL EXECUTIU SOBRE LA REVISTÓ DEL PLA 
QUADRIENNAL DE CONSTRUCCIONS ESCOLARS 

QUE FORMULAKA LA DIPUTADA I.  SRA. EULALIA VINTR6, DEL GRUP 
PARLAMENTARI DEL PSUC (Reg. 4629) 

PREEDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 14 de maig 
de 1985, d’acord amb l’article 123.3 del Reglament, ha admes 
a trhmit la interpellacib a1 Consell Executiu sobre la revisió del 
Pla Quadriennal de Construccions Escolarss, que formulari la 
Diputada I. Sra. Eulhlia Vintró, del Grup parlamentari del 
PSUC (Reg. 4629). 

Per donar compliment SI allb que disposa I’article 89.2 del 
Reglament, s’ordena de publicar aquesta interpeHaci6 en el 
Burlletí Qficial d d  Parlament de Cutdunyu. 

El Pla Quadriennal presentat per la Conselleria d’Ensenya- 
ment indica que en la programací6 feta en el dit Pla no figuren 
aquells municipis que tenen signat o pendent de signatura un 
conveni amb ia Generalitat. En la mesura que alguns Ajunta- 
ments de Catalunya es troben afectats per aquesta situació, 
cl’altra banda no feta pública, i que el nombre i abast dels con- 
venis reals o possibles afecta la programacib i previsi6 pressu- 
posthria, així com la previsible revisib del Pla Quadriennal en 
col-laboració amb els ajunlamcnts, la Diputada sotasignada for- 
mula la següent 

Palau del Parlament, 15 de maig de 1985 

Miquel Coll i Alentorn 
President del Parlament de Catalunya 

Quins sbn els propbsits de capteniment dei Consell Executiu 
pel que fa als convenis previstos en el Pla Quadriennal i a. la 
possible revisi6 del dit Pla en col-laboració amb els 
Ajuntarnen ts? 

A LA MFXA DEL PARLAMENT 
Palau del Parlament, 9 de maig de 1985 

I5.Mia Vintrb, Diputada del Grup parlamentari del Partit 
Socialista Unificat de Catalunya, d’acord amb all0 que preveu 
el Reglament de la Cambra, presenta la se,gilent intcrpellacib. 

Eulhlia Vintró 
Diputada del G. p. del PSUC 

b) Referencia de les interpeHacions formulades 

- Ln interpel~aciu al Consell EEwwtiu sobre Iu reimercili de 
penats i les cumissiuns d’assistkncia social (Reg. 40 12) jbu- formu- 
lada per la Diputada I. Sra. Rosa Bmwys, del Grup Socidista, i re- 
sposta prr I 71. SK Conseller de Justícia, m el Ple del diu 9 & mair: 

- La interpdíucib aE ConselI rxecuriu sobre lizccii, de guverri 
i x i  queb fu a ¡u política /erritoriai (Reg. 411 13)jOua formiriuda pel Di- 
putat I. Sr. Esteve Tombs, del Grup Socialista, i rmpostu per /’H. 
Sr. Conse1lc.r de Politjca Territosinl i Obres Púhliqum, en ei PIC del 
dia 9 de maig de I 985 (DSPC-I-’, 2 7). 
- La interpel~lució al Consell f i m i i i u  sohw el Consell d2gri- 

cultura, Rarnuderiu i Boscos (Rex.. 40í 4) . f h y  f iirmulaciu pel Dipu- 
tat I= Sr. Pere Ayguadé, del Grup Socidista, i resposta per‘ /’ff. Sr. 

de 1 985 (DSPC-P, 2 7). 



2. MOCTONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL;T,ACIONS 

MOCId SURSEGÜENT A LA INTERPEhIACJo AL CONSELL EXECUTIU SORRE UN PROJECTE 

PKESJDI~NCIA DEL PARLAMENT 

Pcr donar compliment a allb que estableix l’articx 89.2 del El Ple del Par,dment, en sessió tinguda e, dia 9 de maig ( 

Reglament, s’ordena de pu hiicar cn el Sutlleti Qficid del fmla-  
ment de Cutnluilya l’escrit que notifica cl rebuig de la Moció 
subsegiient a la interpcl-laci6 al Consell Executiu sobre un Pro- 
jecie de Llei de Potenciacib de les Catnbres Agrhries (Reg. 
44043, prescntat pel Ple del Parlament. 

Palau del Parlament, 15 de maig de 1985 

Miquel Coll i Alentorn 
President dcl Pa-lament de Catalunya 

e 
1985, ha debatut la Moció subsegüent a la interpeHaci6 al Con- 
sell Executiu sobre un Prqjecte de Llci de Potenciacill, de les 
Cambres Agriries, presentada pel Diputat 1. Sr. Maties Vives, 
del Grup  parlamentari del I’SUC (Reg. 4404) I 

Finalment, posnda a votació la dita Moc%, ha estat 
rebutjada. 

Palau del Parlament, 9 de maig de 198 5 

Et President del Parlament 
Miquel Coll i Alentorn 

El Secretari Primer 
Ramon Camp 

MOCJO SUBSEGÜENT A LA INTEIRPEL.XACIo AI, CONSELL EXECUTIU SORRE EL DicFIClT 
DE PIACES I D’EQUIPAMENT EN ELS CENTRES PUBLICS D’IENSENYAMENT 

I’RESliNTADA PEL DPUTAT I .  Sli. MARC AL CASANOVAS, DEL GRUP I’AKLAMENTARI 
13’ I :SQIJ 1:, I< R A REP UDl, 1 CAN A (Reg. 4630) 

PR EST 13 ~ N C I  A IIH, PARLA M ENT 

La Mesa del Parlament, en scssib tinguda el dia 14 de maig 
dc 1985, d’acord amb I’articic 125.2 del Reglament i lli norma 
intcrpretativa del Reglament del 9 d’abril de 1985 (ROPC, 
55JI I, 2529)’ ha acordat de declarar la congrubncia de la Moció 
subsegüent a la interpel.lacib al Consell Executiu sobre el I)%- 
c i t  de Places i cl’Eyuipament cn els Centres Pitblics cl’Ensenya- 
ment, presentada pel Diputat 1. Sr. Mar@ Casanovas (Rcg. 
4630). 

Per donar compliment a a l b  quc disposa l’article 89.2 del 
lieglament, s’ordena de publicar en el IStrtileti Qjicilal del Parla- 
ment de Cutulunyn la damunt dita Moció, i es Fd avinent que, 
d’iicord amb I’articlc 125.2, Ics Illustres scnyores Diputades, 
els ildustres senyors Iliputals i els Grups paslamcntaris poden 
presentar-hi esmenes fins a sis hores abans de cornenqar la 
sessi0 plenAria vinent. 

Palau del I’arlament, 15 de maig de 1985 
Miquel Coll i Alcntorn 

President del Parlament de Catalunya 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Marpi Casanovas i Guerri, Diputat del Grup parlamentari 

d’Esquerra Republicana, ci’acord amb allb que preveu I’artick 
125 del Reglament de la Cambra, presenta la segijent Mocih 
subsegüent a la interpelhcib sobre cls dkficits de places i d’c- 
quipament en els centres d’ensenyament substanciada en l’úl- 
tim Plc, per la1 que sigui debatuda i votada cn la propera sessi6 
p lenhria. 

MOC16 

El Parlament acorda que es formi una camissib integrada pcr 
tots els Grups parlamentaris a fi dc negociar amb ¡’Administra- 
cib central un primer fons de 2.000 milions de pessetes destinat 
a corregir, en un primer moment, el greu dkficit en inversions 
i cquipaments que sofreix l’enscnyainent phblic catalh, i, per 
altra banda, insta el Govern de la Gcneralitat a presentar una 
proposta de finanrament de l’cnsenyament pdblic ii Catalunya, 
a fi de negociar-la amb el Govern de 1’Estat i que al mateix 
temps ofcreixi un acord de coHaboraci6 amb tots els sectors 
del camp de l’ensenyament catal& a fi de menar una acció con- 
junta en defensa. d’un tinarqament adequat de l’cnsenyament 
públic. 

Palau del Parlament, 1 O de maig de 2985 

Marcal Casanovas i Guerri 
Diputat 
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MOC16 SUBSEGOENT A LA INTERPEIiLACl6 AL CONSELL EXECUTIU SORRI? LA 
REINSERCIJ) DE PENATS I LES COMISSIONS D’ASSISTkNCIA SOCIAL 

PRESENTADA PER LA IIIPUTADA 1. SRA. ROSA BAKENYS I PEL DIPUTAT I.  SR. 
JOAN M. ABELLb, DEL GRUP SOClALlSTA (Reg. 4644) 

PESIDfiWIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 14 de maig 
de 1985, d’acord amb l’arlicle 1252 del Reglament i la norma 
interpretativa del Reglament del 9 d’itbrit de 1985 (BUPC, 
55/11, 2529 ,  ha acordat de declarar la congrukncia de la Moció 
subsegüent a la interpcl-laci6 al Consell Executiu sobre la Re- 
insercib de Penats i les Comissions d’Assistkncia Social, pre- 
sentada per la Diputada I. Sra, Rosa Barenys i pel Diputa1 I.  Sr. 
Joan M. Abelló, del Grup Socialista (Reg. 4644). 

Per donar compliment a rillb que disposa l’article 89.2 del 
Reglament, s’ordena de publicar en cl Butlletí ~ / l c i u l  del Purla- 
ment de Cutahyu la damunt dita Moció, i es fa avinent que, 
d’acord amb l’article 1 25.2, les Ildustres senyores Diputades, 
els Ilnlustres senyors Diputats i els tirups parlamentaris poden 
presentar-hi esmenes fins a sis hores abans de cornenpa la 
sessi6 plenaria vincnt. 

Palau del Parlament, I5 de maig de 1985 

Miquel Coll i Alentorn 
President del Parlament de Catalunya 

125 del Reglament de la Cambra, presenten la següent Moció 
subsegüent a la interpeldació substanciada ahir en el Ple, per 
tal que sigui debatuda i votada en la sessió plenaria vinent, 
sobre la reinserció de penats i les comissions d’assistencia 
social. 

MOCIÓ 

1. El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a co- 
ordinar totes Ics accions que portin a ternie eis seus Dcparla- 
rncnts per al desenvolupament d’aclivitats que puguin afavorir 
la rcinsercih social dels interns i dels alli berais condicionals. 

A tal fi ,  el Consell Executiu presentara al Parlament de Cata- 
lunya, en el termini de tres mesos, els plans generals i progra- 
mes d’actuacib que facin referencia a la política penitenciaria i 
postpenitenciaria d’assistencia i de serveis socials, pel que fa 
als punts d) i e) del Decrel 555/83, del I5 de desembre. 

2. A fi d’aconseguir una millor efichcia en les tasques de co- 
ordinació i col-faboracib institucional pel que fa a la reinserció 
deis alliberats, el Parlament de Catalunya insta el Consell Exe- 
cutiu a modificar els articles 5 i 6 del Decret esmentat al punt 
anterior, donant representacib en la Comissi6 General i en les 
Territorials a la Federació de Municipis de Catalunya i a i’Asso- 
ciació Catalana de Municipis. 

A LA MESA.DEL PARLAMENT 
Palau del Parlament, 10 de maig dc 1985 

Rosa Barenys i Martorell i Joan M. Abelló i Alfonso, Dipu- 
tats del Grup Socialista, rent ús d’allb que determina I’article Rosa Rarenys i Martorell Joan M. Abel16 i Alfonso 

MOC16 SUBSEGUENT A LA INTERPEhLACIo AL CONSELL EXECUTIU SOBRE EL 
CONSELL D’AGRICULTURA, RAMADERIA 1. BOSCOS 

PRESENTADA PEL DIPUTAT E. SR, PERE A Y G U A D ~ ,  DEL GRUP SOCIALISTA 
(Reg. 4645) 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 14 de maig 
de 1985, d’acord amb I’article 125.2 del Reglament i la norma 
interpretativa del Reglament del 9 d’abril de €985 (ROPC, 
55/11, 2529) ha acordat de declarar la cangrukncia de la Moció 
subsegiient a la interpelkció al Consell Executiu sobre e1 Con- 
sell d’Agricultura, Ramaderia i Boscos, presentada pel Diputat 
I. Sr. Pere Ayguade, del Grup Socialista (Reg. 4645). 

Per donar compliment a a l b  que disposa l’article 89.2 del 
Reglament, s’ordena de publicar en el ButIEeti Qficial del Parlo- 
ment de Gatulunya la damunt dita Mocib, i es fa avinent que, 
d’acord amb I’article 125.2, les 11-1 ustres senyores Diputades, 

els 11-lustres senyors Diputats i els Grups parlamentaris poden 
presentar-hi esmenes fins a sis hores abans de comenvar la 
sessió plenhria vinent. 

Pairtu del Parlament, 15 de maig de 1985 
Miquel Coll i Alentorn 

President del Parlament de Catalunya 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pere Ayguadh i Ayguadé, Diputat del Grup Socialista, fent 
iis d’allb que determina I’article 125 del Reglament de la 
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Cambra, presenta la següent Mocib subscgiicnt 8 la interpel-la- 
ci6 substanciada ahir en el Ple, pcr tal que sigui debatuda i 
votadíi a la sessió plenhrirz vinent, sobre el Consell d’Agricultu- 
sa, Ramzlderia i ROSCQS. 

MOCIO 

El Purlameni acorda que, dins els terminis indicats, cl Con- 
sell Executiu prengui les mesures següents : 

En ci tcrmini mhxim d’un mes, el Consell Executiu aprovarh 
una norma quc reguli cl Consell d’Agricultura, liarnaderia f 
Boscos sobre la base de les directrius segilents : 

a) Serh funció del Consell actuar corn a organisme dc consul- 
ia i assessorarnen t preceptiu de la Conselleria cl’Agricul tura, 
Ramaderia i Pesca en els decrets, reglaments, plans i progra- 
mes que condicionin decisions administratives posteriors d’cs- 
pecinl transccndencia. 

b) El Consell serj compost en dues terceres parts dels seus 

membres per represen tants de Ics organitzacions professionals 
pagescs, elegits per aquestes i nomenats pel Conseller d’Agri- 
cultura, Ramaderia i Pesca. Aquesta composicib es reflectirh 
en la Comissió Permanent del Consell. 

c)  La Comissi6 Permanent i Ics Comissions de Treball, 
previa autoritzaeib del President del Consell d’Agricuitura, Ra- 
maderia i Boscos, podran esser assistides per persones exteriors 
al Consell. 

d) Els membres de la Comissió Permanent podran demanar 
al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca la informacio 
ncccsshria per al compliment dc Ics funcions del Consell. 

e) El Ple del Consell poclrh acordar la publicació dels projec- 
tes, informes, estudis i dicthmens que aprovi mitjanqanl els 
serveis del Departament d’Agricu Ilura, Ramaderia i Pesca. 

Palau de2 Parlament, i0 de maig de I985 

Pere hyguadk i Ayguadé 

MOC10 SURSEGm,NT A LA INTERPEhLACIQ AL CONSELL EXECUTIU SORRE ELS 
CENTRES DE SANITAT RAMADERA 

PRljSEN’rADA PELS DIPUTATS 1. SRS, I’EIEE AYGUADh I MANUEL NAUAL, 13tX 
GRUP SOCIALISTA (Reg. 4646) 

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

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 14 de maig 
de 1985, d’acord amb l’article 125.2 del Reglament i la norma 
interpretativa dei Reglament dei 9 cl’abril de 19x5 (BOPC, 
55/11, 2529), ha acordat de declarar la congrucncia de la Mocib 
subsegüent a la intcrpelhció al Consell Exccutiii sobre els 
Centres dc Sanitat Ramadera, presentada pels Diputats I. Srs. 
Pere Ayguadé i Manucl Nadal, del Grup Sociaiisla (Reg. 
4646). 

Per donar compliment ii alib que disposa I’article 83.2 del 
Reglament, s’ordena de publicar en el Butlletí Ojicid &I Pmluw 
mení de Catalunya lr-i damunt dita MociO, i es fa avinent que, 
d’acord amb l’article 125.2, les Il4ustres scnyores Diputades, 
els Ithstres senyors Diputats i els Grups parlamentaris poden 
presentar-hi esmenes fins a sis h o m  abans de comenGar ia 
sessi6 pleniria vinent. 

Palau del Parlarnen t, 15 cle maig de 1985 

Miquel Col1 i Alentorn 
President del Parlament de Catalunya 

del Reglament de la Cambra, presenten la següent Mocib sub- 
següent a la interpeHacib substanciada ahir en cl Ple, per tal 
que sigui debatuda i votada en la sessi6 plenhria vinent, sobre 
els centres de sanitat ramidem 

MOCt6 

1. El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu ác la 
Generalitat a incloure dins I’organigrama oficial del DARP els 
ccntres dc sanitat ramadera. 

2. El Consell Executiu de la Gencralitat dolara, convocar& i 
cobrirh Ics places de runcioiiaris que s’hagin inclos en l’organi- 
grama del DARII i que siguin necesshries per al bon funciona- 
ment dels centres de sanitat ramadera, 

3. La Comissi6 gestoru deis centres de sanitat ramadera es re- 
unir&, com a minin?, dos COPS l’any per tal que l’intcrcanvi d’in- 
formació entre cls ramaders i I’Administraci6 permeti dur r? 

terme unes línies de sanitat ramadera correctes. 
4. El DARP presentari, en L m  termini no superior a dos 

mesos, a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca d’a- 
quest Parlament, tina proposta de creacib de nous centres de 
sanitat ramadera que puguin abraqar amb la seva gestió la tota- 
litat del territori de Catalunya. 

A LA MESA DELPARLAMENT 
Palau dei Parlament, 10 de maig de 1985 

Pere AyguadB i Ayguadé i Manuel Nadal i Farreras, Diputats 
del Grup Socialista, fent Ú s  cl’allb que determina l’article 125 Pere Ayguadt: i Aygustdh Manuel Nadal i Farreras 
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MOC10 SUBSEGÜENT A LA INTERPEhLACIo AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
1,’ACCId DE GOVERN PEL QUE FA A LA POLÍTICA TERRITORIAL 

PRESENTAüA PELS DIPUTATS I .  SRS. JOAN GANYETI ESTEVETOMAS, 
DEL GRUP SOCIALISTA (Reg. 46473 

PRESID~NCIA DEL PARLAMENT A LA MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 14 de maig 
de 1985, d’acord amb l’article 125.2 del Reglament i la norma 
Interpretativa del Reglament del 9 d’abril dc 1985 (BOPC, 
55/11, 2529)’ ha acordat de declarar la congrukncia de la Moció 
subseglient a la interpeHaci6 al ConseH Executiu sobre l’hcció 
de Govern pel que fa a la Política Territorial, presentada pels 
Diputats 1. Srs, Joan Ganyet i Esteve Tomiis, del Grup Socialis- 
ta (Reg. 4647). 

Fer donar compliment a allb que disposa I’article 89.2 del 
Reglament, s’ordena de publicar en el Butlktí Ofcial del Parla- 
ment de Catalunya la damunt dita Mocib, i es fa avinent que, 
d’acord amb I’article 125.2, les IHustres senyores Diputades, 
els lilustres senyors Diputats i els Grups parlamentaris poden 
presentar-hi esmenes fins a sis hores abans de comenpr la 
sessió pleniria vinent, 

Palau del Parlament, 15 de maig de 1985 

Miquel Coll i Aientorn 
President del Parlament de Catalunya 

Joan Ganyet i Solé i Esteve Tomas i Torrens, Diputats del 
Grup Socialista, fent rjs cl’alio que determina l’articlc 125 del 
Reglament de la Cambra, presenten Ir? següent Moció subsegii- 
cnt a la inlerpeihcid substanciada ahir en el Ple, per la1 que 
sigui debatuda en la sessi6 plenaria vinent, sobre I’accib dc 
govern pel que fa a la política territorial, 

MOC16 

I.  Ei Parlament de Catalunya considera amb carhcter urgent 
i necessari l’aprovació del Pla Territorial General i cn aquest 
sentit insta el Consell Executiu a fer els esforgos econbmics i 
humans necessaris per tal de fer possible E’aprovacib definitiva 
del text elaborat, abans del termini fixat pel Decret 397/1984. 
2. Mentre el Parlament de Catalunya no hagi aprovat el Pla 

Territorial General, els Ptans sectorials o Mapes de localitzacib 
d’infrastructures i/o serveis seran sotmesos al vist-i-plau del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, així 
com de la Comissió de Coordinació de Política Territorial, els 
quals garantiran que aquells responen als criteris i als objectius 
explicitats en la Llei 23/1983 i en e1 Decret 397A 984. 

Palau del Parlament, 10 de maig de 1985 

Joan Ganyet i Solé Esteve Tarniis i Torrens 



J .  PREGUNTES 

1. PREGUNTES A RESPONDRE UFULMENT DAVANT EL PLE 

Jo) Referimcia de les preguntes formulades 

3. PREGUNTES A RESPONDRE PER ESCRIT 

a) Preguntes que es formulen 

PRESZDhNCIA DEL PARLAMENT 

La Mesit del Parlament, en sessió tinguda el dia I4 de maig 
de 1985, d’acord amb l’article 127.4 del Reglament, ha admks 
a lrimit les preguntes tot seguit especificades, per a les quals es 
demanava resposta per escrit. 
- Pregunta a 1’1-1, Sr. Conseller d’Ensenyamcnt sobre I’as- 

signatura de llengua catalana a 1’Escola de Formaci6 de Profes- 
sorat EGB de la UAR, formulada pel Diputat i. Sr. Simón Pujol 
i F d d ,  del G. p. Popular (Reg. 458 1 3. 
- Pregunta a 1”. Sr. Conseller de Governació sobre control 

de rniiquines escurabutxaques, formulada pel Diputat 1. Sr. 
Joan Casanelles, del G. Socialista (Reg. 4591 ). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre les condicions contra- 

ctuals de les mhquines escurabutxaqucs, formulada pel Diputat 
I. Sr. Joan Casaanelles, del G. Socialista (Reg. 4592). 
- Pregunta U I  Consell Executiu sobre els llocs de treball 

creats pel sector de fabricaci6 de maquines escurabutxaques, 
formulada pel Diputat I. Sr. Joan CasaneElcs, del G. Socialista 
(Reg, 4593), 
- Pregunta a I’W. Sr. Conseller d’Ensenyament sobre les es- 

cales subvencionades per la Generalitat a la comarca d’Osona 
el curs 1983-84, formulada pel Diputat 1. Sr. Santhgo Riera i 
per la Diputada 1. Sra. M. Rosa Viadiu, del G. Socialista (Reg. 
4594). 
- Pregunta a I”. Sr. Conseller de Cultura sobre el monestir 

de Sant Henet de Bages, formulada pel Diputat I. Sr. Felip 
Lorda i per la Diputada I. Sra. M. Rosa Viadiu, del G. Socialista 
(Reg. 4595). 
- Prcgunb al Consell Executiu sobre la construcció de 

I’hospital comarcitl de Mbra &Ebre, formulada pel Diputat I, 
Sr. Miquel Angel Marimon, del G. p. de ConvcrgBncia i Unilj 
(Reg. 4597). 
- Pregunta a1 Consell Executiu sobre el segon curs de FP, 

especialitat .Tardi d’hfhncia, al centre Vidal i Barraquer de Tar- 
ragona, formulada pels Diputats T. Srs. Joan M. Ahelló i 
Laurei Pérez i Ciudad, del G. Socialista (Reg. 4619). 
- Pregunta al Conseli Executiu sobre subvencions a empre- 

ses per a mesures descontaminadores de l’atrnosfwa, formula- 

da pels Diputats 1. Srs, Joan M. Abell6 i Laureh PBrez i Ciudad, 
del G. Socialista (Reg. 462 1 ) . 
- Pregunta al Consell Executiu sobre la col4aboració d’enti- 

tats muntanyenques en la prevenció d’incendis, formulada 
pels Diputats I. Srs. Joan M. Abelló i LaureA Perez i Ciudad, 
del G. Socialista (Reg. 4622). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre les mesures per a 

evitar incendis forestals produits per línies d’aita tcnsió, for- 
mulada pels Diputats 1. Srs. Joan M. Abell6 i Laureh Pkrez i 
Ciudad, del G. Socialista (Reg. 4623). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre les torres de vigilhncia 

com a mesura de prevenci6 d’incendis forestals, formulada 
pels Diputats 1. Srs. Joan M. Abelló i Laurea Pérez i Ciudad, 
del G. Socialista (Reg. 4624). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre l’actuació del Cap 

deIs Serveis Territorials d’Ensenyttmcnt a Tarragona, formula- 
da pels Diputats I. Srs. Joan M. AbeIlÓ i Laurea I%rez i Ciudad, 
del G. Socialista (Reg. 4625). 
- Pregunta ai Consell Executiu sobre el cobrament d’inte- 

resos per determinats préstecs hipotecaris de la CPVA, for- 
mulada pel Diputat 1. Sr. Rafael RibÓ, del G. p. del PSUC 
(Reg. 4628). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre una partida del Pres- 

supost del 1983 destinada a aigües depurades pec a regs, formu- 
lada peh Diputats I. Srs. Pere Ayguadé i Manuel Nadal, del G. 
Socialista (Reg. 4648) 
- Pregunta al Consell Executiu sobre una partida del Pres- 

supost del 1983 destinada ih la infrastructura vihria i a la xarxa 
de drenatge en hees de reg, formulada pels Diputats 1, Srs. 
Pere Ayguadé i Manuel Nadal, del G. Socialista (Reg. 4649). 
- Pregunta. al Consell Executiu sobre una partida clel Pres- 

supost del 1983 destinada a aigües per a regs en xones hides, 
formulada pels Diputats 1. Srs. Pere Ayguadé i Manuel Nadal, 
del G. Socialista (Reg. 4650). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre una partida del Pres- 

supost del 1933 destinada a equipaments de nuclis rurals, for- 
mulada pels Diputats I. Srs. Pere Ayguadé i Manuel Nadal, del 
G. Socialista (Reg. 465 1). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre una partida del Pres- 



BUTLLETf OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA J Núm. 63 / 20 de maig de 1985 2963 
- - - ~. 

supost de1 1983 destinada a la millora de la pesca del marisc, 
formulada pels Diputats I. Srs. Pcre Ayguadé i Manuel Nadal, 
del G. Socialista (Reg. 4652). 
- Pregunta R I  Consell Executiu sabre una partida del Pres- 

supost dei 1983 destinada a subvencions a confraries, formula- 
da pels Diputats I. Srs. Pere Ayguadé i Manuel Nadal, del G. 
Socialista (Reg. 4653). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre una partida del Pres- 

supost del 1983 destinada a la millora de la comercialització 
pesquera, formulada pels Diputats I. Srs. Pere Ayguaclé i 
Manuel Nadal, del G .  Socialista (Reg, 4654). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre una partida del Pres- 

supost del 1983 destinada a la millora de l’estruclura sanithria 
en explotacions porquines, formulada pels Diputats I. Srs. 
Pere Ayguadk i Manuel Nadal, del G. Socialista (Reg. 46551. 
- Pregunta al Consell Executiu sobre una particla del Pres- 

supost del I983 destinada a la seleccio de llavors i peus de plan- 
ter, formulada pels Diputats I. Srs. Pere Ayguzidé i Manuel 
Nadal, del G. Socialista (Reg. 4656). 

Així mateix, la Mesa, d’acord amb el punt I .  I i 4 de la norma 
supleioria del Reglcment del 30 d’octubre de 1984 (BUPC, 
20111) i amb l’arlicle 127.4 del Reglament, ha admks a t r h i t  
les preguntes tot seguit especificades, per a les quals cs c ima-  
nava resposta per escrit. 
- Pregunka al Sr. Director General clc la Corporació Catala- 

na de KBdio i Televisih sobre la indusi6 en la programació de 
TV3 d’un espai de debat públic, formulada pels Diputats 1. Srs. 
Xavicr Guitart i Domkncch i José Gonídiez Navas, del G. So- 
cialista (Reg. 4626). 
- Pregunta al Sr. Director General de la Corporació Catala- 

ni1 de RBdio i Televisió sobre la inciusib en la prograrnacib de 
TV3 d’un espai informatiu de les activitats parlamentaries, Cor- 
mula& pels Diputats 1. Srs. Xavicr Guitart i Domenecli i José 
Gonzhlez Navas, del G. Socialista (Reg. 4627). 

Per donar compliment a allb que estableix I’article 139.2 del 
Reglament, s’ordena de publicar aquestes preguntes en el But- 
lletí Qficiul dd Parlament úr CutuIunyu. 

Palau del Parlament, 1 5 de maig de I985 

Miquel Coll i Alentorn 
President del Parlmneni de Catalunya 

PREGUNTA A L’M. SR. CONSELLER 
D’ENSEWYAMENT SOBRE L’ASSIGNATURA DF, 

I~LENEUA CATALANA A L’ESCOLA DE 
FORMACIÓ DE PROFESSORAT I3’EGI$ 

DE 1 A  UAH 

FORMULADA PEL DIPUTAT 1. SR. 
STMÓN PUJOL F O L C R ~ ,  DEL, GRUP 

PARLAMENTARI POPULAR (Reg. 4581) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Simón Pujol Folcri, Diputat del Grup parlamentari Popular, 
fent Ús d’allo que disposen els articles I 27 i 128 del Reglament 
de la Cambra, presenta la següent pregunta a 1’1-1. Sr. Conseller 
d’Ensenyament, a fi que li  sigui contestada per escrit. 

A I’Escola Universitiria de Formació de Professorat d’EGB 
<<Sant Cugat)), de la UAB, arran de l’aparició del Decret 
142/1980, de 8 d’abril, i de 1’Ordre de 10 de setembre del 
mateix any, es considera obligatoria I’assignatura de catali per 
a poder soldicitar a Madrid, una vegada acabada la carrera, el 
títol de Professor cl’EGR. 

Aquesta regulació legislativa. estipula la possibilitat de donar 
classes de catalh a les Escoles de Magisteri per aquells que 
hagin obtingut el títol expedit per la Generalitat de ((Mestre de 
Catala)). 

En canvi, a I’Escola de Magisteri de Sants, que pertany a la 
UCB, no és obligatori tenir aprovada l’assignatura de catala per 
a poder obtenir el títol de professor d’EGR. 

Interessa saber a aquest Diputat : 
En el curs academic 81-82 de 1’Escola de Formacib de Pro- 

fessorat de ta UAB, quin Pla d’estudis era vigent? Es trobaven 
les assignatures dc catalh 1 ,  2 i 3 corn a obligatbrics cn el dit Pla 
d’estudis? En cas que així fos, quina legislacio va aprovar la in- 
corporacih de les dites assignatures? 

ks obligatori tenir aprovada l’assignatura de catalh-3 ii 1’Esco- 
la de Magisteri de la UJAR per aquells alumnes que iniciaren la 
carrera el curs 81-82 a l’hora de solkitar a Madrid el títol de 
Professor d’EGR (especialitat Primera etapa) ? 

Quina legislació regula que a I’Escola de Formacib de Profes- 
sorat d’EGl3 de la UAR sigui necessari haver aprovat l’assigna- 
tura de catali-3, a més de la resta d’assignatures de tota la carre- 
ra, pes a poder sol4icitar el títol de Professor &EGB a Madrid i ,  
en canvi, a 1’Escola de Formació de Professorat d’EGB de la 
UCR no sigui obligatori tenir aprovada l’assignatura de catali-3 
per a obtenir aquest títol, i fins i tot no ks obligatbria I’ljltirn 
any de carrera? 

Palau del Parlament, 7 de maig de 1985 

Simon Pqjol i Folcri 
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PREGUNTA A L’H. SR. CONSELLER 
DE GOVERNACIo SOBRE CONrROL DE 

MAQUINES KSCUMBUTXAQUES 

FORMULADA PEL DTPUTAT ‘I. SR. 
JOAN CASANELLES, DEL GRUP 

SOCIALISTA (Reg. 459 1) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Casanelles i Ibarz, Diputat del Grup Socialista, fent Ús 
d’allb que preveuen els articles 127 i 128 del Reglament de la 
Cambra, formula a I’Honorable Conseller de Governacib la se- 
güent pregunta per tal que sigui contestada per escrit, 

Ates que la Generalitat de Catalunya és I’admirristració co- 
mpetent per A la inspeccib en la matkria de joc, aquest Diputat 
formula la pregunta perqub sigui contestada per escrit en els se- 
güents termes : 

Quantes miquines escurabutxaques hi ha en funcionament 
a Cnhlunya? 

Quin és el nombre d’inspectors de la Inspecció del Joc de la 
Generalitat de Catalunya? 

Quants expedients sancionadors s’han obert i quantes sanci- 
ons han estat imposades durant l’any 1984, per la DG del Joc? 

Palau del Parlament, 2 de maig de 1985 

Joan Casanelles i Ibarz 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU 
SORRE LES CONDICIONS CONTRACTUALS 
DE SAES MAQUINES ESCURABUTXAQUES 

FORMULADA PEL DIPUTAT I. SK, 
JOAN CASANELLES, DEL GRUP 

SOCIALISTA (Reg, 4592) 

d’acceptacib de les condicions contractuals que els operadors 
de miquines escurabutxaques proposen als titulars d’establi- 
ments autoritzats. 

Palau dei Parlament, 26 d’abril de 1985 

Joan Casanelles i Ibam 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU 
SORRK ELS JJDCS DE TREBALL CREATS 

PEL SECTOR DE lW3RICACIÓ DE 
MAQUINES ICSCURAl3UTXAQUES 

FORMULADA PEL DIPUTAT I. Sli, 
JOAN CASANELLES, DEL GRUP 

SOCIALISTA (Reg. 4593) 

A L A  MESA DEL PARLAMENT 

Joan Casanelles i Ibarz, Diputat del Grup Socialista, fent iis 
d’allo que preveuen els articles 127 i 128 del Reglament de la 
Cambra, formula la següent pregunta al Consell Executiu per 
tal que sigui contestada per escrit. 

La importin& que M u r  té en la nostra societat fa que l’ad- 
ministració hagi de prendre mesures, no sols per combatre’l, 
sinó també per planificar i controlar quina 6s la situacit, real 
d’ocupacib en determinats sectors. Un d’aquests sectors, del 
qual cal conkixer l’efichcia en la creació de llocs de treball, ks el 
de la fabricació de miquines escurabutxaques. 

Per aixb aquest Diputat formula la següent pregunta perqui5 
sigui contestada per escrit en cls següents termes : 

Quines són les dades estadístiques de I’any 1984 dels llocs de 
treball creats pel sector de fabricació de miquines 
escurabutxaques? 

Palau del Parlament, 23 d’abril de 1985 

Joan Casanelles i Ibarz 
A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Casanelles i Tbarz, Diputat del Grup Socialista, fent Gs 
d’allb que preveuen els articles 127 i 128 del Reglament de la 
Cambra, formula la següent pregunta al Consell Executiu per 
tal que sigui contestada per escrit. 

La manca de regulació legal en la contractacib entre opera- 
dors de maquines escurabutxaques i els establiments aulorit- 
rcats, dóna lloc a coaccions que aquells exerceixen sobre aquests 
darrers, per tai ci’obligar-los a acceptar la collocaci6 o venda. de 
les seves prbpies miquines i les condicions de la seva oferta. 

Per aixo aquest Diputat formula la pregunta perquk sigui 
contestada per escrit en els següents termes. 

Quines mesures ha adoptat i pensa adoptar el Consell Execu- 
tiu per tal d’evitar qualsevol coacció que limiti la plena llibertat 
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PREGUNTA A 1,”. SR. CONSELLER 
D’ENSENYAMENT SOl’lRE LES ESCOLES 

SUBVKNClONADlCS PER LA GENERALITA’S A LA 
COMARCA D’OSOIVA AL CURS 1983-84 

FOKMULADA PEL DIPUTAT 1.  SR. 
SANTIAGORIERAI PERLA DIPUTADA 

I. SRA, M. IiOSA VIADIU, DEL GRUP 
SOCIALISTA (Rcg. 4594) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santiago Riera i Otivé i Rosa M. Viadiu i Rellavista, Diputats 
dei Grup Socialista, fent ús d’allo que preveuen d s  articles 127 
i 128 del Reglament de la Cambra, formulen la següent pre- 
gunta c? I’Honorable Conseller d’Enscnyament per tal que sigui 
contestada per escrit. 

El milEor coneixement de ]’acció de govern del Consell Exe- 
cutiu a les comarques de Catalunya, pel que fa a ensenyament, 
fi& necessari estar informat de les subvencions i ajuts que la 
seva Conselleria ha facilitat a les escoles de les comarques. 

Ates que no hi ha possibilitat amb Ia liquidació de Pressupost 
de tenir aquest concixement, formulen la següent pregunta : 

Quina és la relacib de les escoles a les quals ha donat subven- 
cions la Generalitat de Catalunya a la comarca d’Osona i amb 
quines quantitats han eslat subvencionades durant el curs 
83-84? 

Palau del Parlament, 22 d’abril de 1985 

Santiago Riera i Olivé M, Rosa Viadiu i Rellavista 

PREGUNTA A L’H. SR. CONSELLER 
DE CULTURA SORRE EL MONESTIR 

DE SANT RENKT DE HAGES 

FORMULADA PEL DIPUTAT I. SR. 
FELLP LORDA I PER LA DIPUTADA 
T. SRA. M. ROSA VIADIU, DEL GRUP 

SOCIALISTA (Reg. 4595) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Lorda i Alhiz i M. Rosa Viadiu i Reltavista, Diputats 
de1 Grup Socialista, fent Ús d’allb que preveuen els articles 127 
i 128 dei Reglament de la Cambra, formulen a I’Honorable 
Conseller de Cultura la següent pregunta per tal que sigui con- 
testada per escrit. 

D’acorú amb la resposta emesa en el Hutlleii oficial d d  Parla- 
ment & Cutnhnya nrjm. 4 1 ,  de data 16.1.85, hem d’enlendre 
que el monestir de Sant Renct de Rages quedarh restaurat 
enguany. 

Per aixb aquests Diputats formulen la pregunta perqui: sigui 
contestada per escrit en els segiients termes : 

A part de la corresponent conservació i millora del patrimoni 
artístic i cultural que representa el monestir de S m t  Benet de 
Bages, a quina finalitat se’] destinarh? 

Palau del Parlament, 23 d’abril de 1985 

Felip Lorda i Aláiz M. Rasa Viadiu i Bellavista 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
LA CONSTRUCCIO 13E L’HOSPITAL 

COMARCAL DE MORA WE13RE 

FORMULADA PEL DTPUTAT I. SR. 
MTQUEL ANGEL MARIMON, DEL GRUP PARLAMENTARI 

DE.: CONVERG~NCIA I U N J ~  (Iteg 4597) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Miquel Angei Marimon i Fort, Diputat del Crup parlamen- 
tarí de Convergkncia i Unió, fent i s  del que disposa I’article 
127 del Reglament, formula al Consell Executiu la següent 
preg u n t a. 

Les obres de construccib de I’hospital comarcal de M6ra 
d’Ebre es troben interrompudes, en Tactualitat, després de fi- 
nalitzar l’estructura de I’edifici. El Departament de Sanitat i Se- 
guretat Social va manifestar que esta en tractes amb i’empresa 
adjudicathia anterior per tal de reiniciar les obres aturades. 

Per aixb : 
Quan ha estat adjudicada la part d’obra que mancava per a fi- 

nalitzar I’hospital comarcal de Móra #Ebre, i quina ha estat la 
causa que ha impedit el reinici dels treballs de construcció ds: 
l’hospital ? 

Palau del Parlament, 9 de maig de 1985 

Miquel Angei Marimon 
Diputat 

- ”  . . - -  ... .. . . -. . .- , , .. .- -. .. ~ 
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Fascicle tercer 



PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU 
SOBRE EL 211CURS DE FP, 

ESPECIhXJXTATX’ JARDi D’INFANCI A, 
AL, CEN1‘RE V I  IIAL I BAltraAQUER 

D1.C TARRAGONA 

FORMULADA PELS DIPUIKIS 1. SRS. 
JOAN M. ADETLb iLAUlil!A P h I < Z l  CIUDAD, 

DEL GRUP SOCIALISTA (Reg. 46 E 9) 

SORRE SUBVENCIONS A EMPRESES FER A 
MBSSURES DFSCONTAMTNADORES DIC 

L’ATMO SF K R A 

FORMULADA PELS DlPWi‘ATS I.  SRS. 
JOAN M. ARELLOI LAUREA Pl?RB7,I CIUDAD, 

DJiL GRUP SOCIALISTA (Reg. 4621) 

A L A  MESA DEL PARLAMENT 
A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan M. Abel16 i Alfonso i Laurei Perez i Ciudad, Diputats 
del Grup Socialista, fent ús d’allb que preveuen els articles 127 
i 128 del Rcglammt de la Cambra, formulen la següent prc- 
gmta a1 Consell Executiu, per tal que sigui contestada pcr 
cscri t. 

L’Ordrc del Dcpartament d’Ensenyament de E ’  I d’agost de 
1984, rcgulava titulacions giie s’havien d’exigir al personal 
rector de les 1,lars ci’infants i establia la icleoneitat del personal 

Joan M. Abeflb i Alfonso i Laurei Pérez i Ciudad, Diputats 
del Grup Sociulistu al Parlanient de CRtalunya, fent ús d’allb 
que clisposen els arts. 127 i 128 c i d  Reglament de la Cambra, 
formulen la segiient pregunta al Consell Executiu per tal que 
sigui conkstada per escril. 

Al DOGC niirn. 518, de 4 de febrer de 1985, cs publicava 
una ordrc de1 Conseller de Política Tcrritorial i Obres Phhli- 
ques pes la qual s’atorgaven subvencions n diverses cmpreses 
en materia de medi ambient pes U I  finanl;iimenl de mesures 

eclucidor i auxiliar educador d’una llar d’inf’ants. 
Des de fa dos anys s’irnparteixen, a I’Institut CIC FormaciO 

Professional Vidal i 13arraquer de la ciutat de Tarragona, esludis 
de l’especialitat de Jardí d’lnfh~cia de FP-1. I 1  curs vinent 
hauria de ser el primer qiie aquests alumnes de FI’-1 cornen- 
cessin el primer curs de FP-2. A hores d’ata hi ha seriosos 

descontaminadores de i’atmosfera, En aqueixa mateixa ordre 
indicava que s’havien rebut diverses peticions de subvencions 
a I’empara del que disposen li1 Llei Estatal 38/1972 i el k i a l  
Decret 251 2/1978 que desenvolupa l’article 1 I de I’csmcntada 
Llei. 

Interessa coneixer a aquests Diputats, 
dubtes sobre aquesta possibilitat ja que en Ics previsions inici- 
als no es contempla l’opcib d’iniciar el 211 grau en aquesta 
cspccialitat. 

Aquest no seria el primer cas, ja que hi ha altres prcccdents, 
concretament SI les comarques gironines on els alumnes dels 
Instituts de Formació Professional de Girona, Santa Coloma 
dc Farners i Sant Feliu de Guíxols que han cursat FP-¡ Jardí 
d’infancia, s’hm trobat amb la sorpresit de no poder seguir en 
la 1T-2  I’espcciditiit escollida per ells. 

No cal dir que iiquesta situació ha creat una profunda inquie- 
tud en els professors, pares i alumnes de l’csmenlada especiali- 
tat de Jardí d’lntincia. 

Per tot aixb, intcressa coneixer a aquests Diputats : 
Quins són els projccks que té el Departament d’hsenytt- 

mcnt per al curs vinent en relació amb el comenGarnent dels 
cursos de FP-2 en I’expecialitat de Jardí d’Infancia, al centre de 
Formaci6 Professional Vidal i Barraquer de Tarragona? 

I’atau del i3arlarnent, 9 de maig de 1985 

Quines s6n les empreses que van fer al seu moment les peli- 
cims de subvenció? 

Quins sbn els criteris que ha seguit cl Consell Executiu en 
fer ct rcpartirncnl dc subvencions entre les empreses 
sol4 icitan ts? 

Palau del Parlament, 9 de maig de t 985 

1,aurea Pérez i Ciudad Joan M. Abell6 i Alfonso 

PREGUNTA AL CONSELL EMCCIUTIU 
SOBRE LA COTiLAFlORACIO D’IFNHTATS 
MUNTANYENQUES 1SN LA PREVENCIE) 

D’INCENDIS 

FORMULADA PELS DIPUTATS I.  SRS. 
JOAN M. ABELL6 I LAUREA PfiREZ I CIUDAD, 

DEL GRUP SOCIALISTA (ICeg. 4622) 

Laurea Pérez i Ciudad Joan M. AbellÓ i Alfonso 
A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan M. Abell6 i Alfonso i Laurei Pkrez Ciudad, Diputats 
del Grup Socialista al Parlament de Calalunya, fent Ú s  ci’allb 
que disposen els arts. 127 i 128 del Reglament de Ia Cambra, 
formulen la segiicnt pregunta al Consell Executiu per tal que 
sigui contestada per escrit. 

El Ple del Parlament de Catalunya, en sessió tinguda el dia 
28 de juliol de 1982, va aprovar de crear una Comissió d’lnves- 
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tigaci6 sobre incendis forestals que en aquelles dades van 
asolar cl país i sobre I’actuacib dels poders públics competents 
en la materia. Ilcsprks de mesos dc trebdi3 aquella Comissih 
va presentar el seu Dictamen al PIe del Parlament, el dia 20 d’a- 
bri1 de 1983, el qual va apruvar tot un seguit de conclusions i 
propostes d’actizaci6 futura. Dintre de les propostes n’hi havia 
una que feia referkncia a la necessit.at d’estahlir plans de col-la- 
bortició amb totes les entitats esportives relacionades amb la 
muntanya, tant en I’extensió i difusi6 de valors del civisme i la. 
prevenci6 dels incendis a muntanya com en I’eventual colbla- 
boracih tecnica dels membres que estiguin interessats en parti- 
cipar en les tasques d’extincici quan la seva expcrfkncia pugui 
ésser necessiir ix 

Intcressa coneixer a aquests Diputats : 
Quines han estat les actuacions fetes pel Consell Executiu 

d’acord amb les propostes d’actuació aprovades pel Ple dei Par- 
lament quant a l’elaboracib de plans de collaboració establerts 
amb cntilats esportives relacionades amb la muntanya? 

En concret, amb quines d’aquestes entitats s’ha treballat? 

Palau del Parlament, 9 de maig de 1985 

Laurea Pérez i Ciudad Joan M. Abell6 i Alfonso 

Quantes inspeccions ha fet ei Consell Executiu de les línies 
d’alta tensió que passen pel territori catalh, amb especial aten- 
cit, a aquells traqats que creuen masses forestals de certa 
rel fevhncia? 

Quines mesures ha pres el Consell Rxecwtiu per tal de modi- 
ficar I’altura mínima de la línia sobre cl cim del boscam en 
l’hm bit de les seves competkncies? 

Ha organilzat un servei de manteniment de netcja dels pas- 
sadissos de seguretat sota el traqat de les línies d’alta tensih? 

PaIau del Parlament, 9 de maig de 1985 

Laurei Pérez i Ciudad Joan M. AhellÓ i Alfonso 

PREGUNTA AI, CONSELL EXECUTIU 
SORRIC LES TORTUCS DIC VIGIl,ANClh COA 
A MESURA DE YktTCVENCT6 D’INCENDTS 

FORESTALS 

FORMULADA PELS DIPUIATS 1. SRS. 
JOANM. ABILLb I LAUREA PkREZ I CIUDAD, 

DEL GRUP SOCIALISTA (Reg, 4624) 

A L A  MESA DEL PARLAMFNJ 

Joan M. Abelli> i Alfonso i Laurei Pérez i Ciudad, Diputats 
del Grup Socialista al Parlament de Catalunya, fent hs d’allo 
que disposen els arts. 13.7 i 128 del Reglament de la Cambra 
formulen la següent pregunta al Consell Executiu per tai que 
sigui contestada per escrit. 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
LES MESURES PER A EVITAR INCENDIS 

FORESTALS PRUDUhS PER 
LfNIES D’ALTA TENS10 

FORMULADA PELS DIPUTATS I. SRS. 
JOAN M, ABELL0 I LAUREA PfiREZ I CIUDAD, 

DEL GRUP SOCIALISTA (Reg. 4623) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan M. Abellb i Alfonso i LaureA Pérez i Ciudad, Diputats 
del Grup Socialista ai Parlament de Catalunya, fent hs d’allb 
que disposen els arts. 127 i 128 dei Reglament de la Cambra, 
formulen la següent pregunta al Consell Executiu per tal que 
sigui contestada per escrit. 

Un dels perills més importants que ajuden a augmentar e? 
risc d’incendis forestals a Catalunya es dha a1 voltant de les 
línies electriques que creuen masses forestals d’una certa 
envergadura, 

El Ple dei Parlament, al seu dia, va aprovar una Resolucib en 
la qual proposava al Consell Executiu que prengués tot un 
seguit d’iniciatives per tal de rebaixar el perill d’incendis fores- 
tals produits per les línies d’alta tensib. 

Interessa conkixer a aquests Diputats, 
Quines s h  les mesures que ha pres el Consell Executiu per 

evitar el perill d’incendis forestals que comporten les línies 
eiectriques en mal estat de conservació? 

Un aspecte essencial en la tasca de prevenci6 d’incendis es 
troba en la instatlaci6 d’un nombre adequat de torres de 
vigilhncia, priorithriament en arees de gran concentració fores- 
tal. En la Resolució del Parlament sobre els incendis forestals R 

Catalunya prodziits el juliol de 1982 es constatava que la xarxa 
de torres de vigilancia era insuficient. També es destacaba la 
necessitat que les esmentades torres fossin convenientment 
ateses per personal qualificat, que se n’ampliés el nombre i que 
disposessin de sistemes de cornunicaci6 que les facin perfecta- 
ment operatives, fonamentalment en la temporada de maxim 
risc d’incendis, 

Interessa conkixer a aquests Diputats : 
Quantes torres de vigilincia hi ha en tot el territori catala? 

On es troben situades? 
Quantes noves tores de vigilhncia s’han posat des de I’apro- 

vaci6 de la Resolució del Parlament? En quines zones? 
Quin personal hi ha per atendre eis serveis de les torres? 

Quina qualificacib té aquest personal? S’han establert torns de 
dia i nit? 

Aquestes torres, disposen de sistemes de comunicació que 
les fan operatives? t 

Palau del Parlament, 9 d’abril de 1935 

Laureh Pe ra  i Ciudad Joan M. AbelPÓ i Alfonso 



I~OIZMUIADA PELS DIPUTATS 1. SKS. 
JOAN M. AI3UlAI,6 I I,A.IJHEh I W W I  CIUDAD, 

DEL G R U P  SOCIALISTA (Reg. 4625) 

FOR MUI ,A D A  PEL, DIPUTAT I. SR. 
RAFAEL RIHÓ, DE1,GRUP PARIdAMMI3NTAll1 

DEL PSUC (Reg. 4628) 

A IA MESA DET, PAiiiAMMRNT A LA MESA DEL PARLAMENT 

dom M. Abel16 i AlIbn~o i 1,aurei Pkrez i Ciudad, Ilipuiais 
dei G r u p  Socialista al Parlament de Catalunya, fent ús d’allb 
que disposen cls arts. 127 i 128 dcl Rcglament dc la Cambra, 
lorniiilen la segiiciit prcgunia al Conscll Excm tiu per tal que 
sigui contestada per escrit. 

El dia 30 cle rnary: el SI: El. ‘1’. Fañanhs i Iliiens en representa- 
cib dc I’AgrtrpaciÓ Socialista de Vila-seca i Salou vii presentar 
 LI^ cscrit als Servcis Tcrrilorials rl’Enscnyment de TI-irrngona 
dirigit al seu Cap de Serveis Sr. hngel M, Martí Borris, en el 
qual es demanava autoritzwih per usar ics instal-lacions dels 
Colkgis PiLblics de Ntrii. Sra. dcl Mar i Sí.. 13ernat de Vila-seca 
i Salou el dissabte dia 13 d’abril í t  la tarcia per a realitzar dos 
actcs sobre la situacih dc I’cnscnyarncnt públic on havia CIC par- 
ticipar la Dipuiada dcl Piirlaincnt dc Catalunya Sra, Marta 
Mata i Garriga. 

El dia 11, d’abril, un dia abans dels esrnentttts actes, el Sr. Fil- 
ianas rebi: un tclcgrama dcl Cap de Servcis ‘Territorials cl’cnsc- 
nyamcni a ‘Ihmgona, dcnegant l’au torilmció per rcalilznr a 
Ics instal.lacions cl’ambdues escoles els actes abnns esmentats. 

ilies clcspr@s va arribur Linnii carta en quk s’indicava els raona- 
incnts legals pcr iz I u  dcnegacib de I’autoritracii> invocant uila 

Ordre de i’any 8 1 i i i n i  Rcsolucib de l’any 82. 
Rcsulta sorprcncnt cl comportament del Cap de Serveis Ter- 

ritorials d’Ensenyarncnt CIC Tarragona, enviant un telegrama 
tot just el dia abans de la reaIitzaci6 dels actes públics, quan la 
propaganda i Ics convocatbries eren cursades, amb les conwgii- 
cnts distarsioris tant per als organitzadors com per als 
assistents. 

Com que actuacions corn aquestci no és la primera que es 
doncn per part del Cap de Serveis Tcrri torials d’Ensenyamen t 
de Tarragona, i havent-hi antecedents semblants en el Munici- 
pi dc Vila-seca i Salou, aril fa un any, interessi concixer ii 

aquests Diputats : 
Quines són Ics mesures cluc pensa prendre el Consell Execu- 

tiu per tal que actuacions com la del Cap de Serveis cl’Ensenya- 
ment dc T’ilrragona no es lornin a repetir? 

Palau dcl Parlament, 9 de maig de 1985 

Rafael RibÓ, Poríaveu del Grup parlamentari del JJartit Soci- 
alista Urlifical dc Catalunya, cl’acorcl amb all6 yuc  preveu el 
Rcglament dc la Cambrit, formula la segücnl pregunta pcrqui 
sigui reesposta per escrit. 

El dia 15 d’abril dc 1985 l’associacib per a la investigacib fi- 
nancera i per al controt de sistemes, productes i entitats iinan- 
cercs va presentar un escrit al Deparlament tl’Rconomia i Fi- 
nances (núm. Reg. 5685) iiitcressant-se per la licitud de l’ac- 
t u d  procediment de cobrament ci’interessos de dcmorii durant 
eis deli dies dcl trimestre natural en el cas de determinats pr@s- 
tccs hipotccaris, per la Caixa de Pensions dc 10 Vellesa i 
cl ’Es tal v i s. 

El Diputat sotasignat vol ccsneixer I’opinib del Consell Exe- 
cutiu sohrc el tcma i cn cl cas que es cregués convenient 
quines mesiires ha crnprbs o pcnsa emprendre sobre la matkria. 

Palau del Parlamenl, 9 de maig de I985 

liahel RibÓ 
Portaveu del G.1-l. clcl PSUC 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTXU SOBRE 
UNA PARTIDA DEL PRESSUPOST DEL 1983 

DESTINADA A AIGUES DEFURADICS 
PER A RKGS 

lTIRMULAI>A PEJS DIPUTATS 1. SRS, 

SOClALISTA (lieg. 4648) 
P ~ R E A Y G U A D ~ I M A N U E L N A D A L ,  UELC;RUP 

A LA MESA DEL PARTAMENT 

Ferc Ayguadé i hyguadé i Manuel Nadal i Farreras, Diputats 
del Grup Socialista, fent Ú s  d’allb que preveuen cls articles 127 
i 128 del Reglament de la Cambra, formulen la pregunta segii- 
ent al Consell Executiu per tal que sigui contestada per escrit. 

Laurei Pkrer! i Ciudad Joan M. Abell6 i Al fonso 
Al Pressupost de la Generalitat de Catalunya i les seves Enti- 

tats Autonomes per al 1983, en el Departament ci’Agricultura, 
hi havia consignada la partida següent : 

10/04 Vi 61 61 1.01 Aprofitament d’aigiies resi- 
duals depurades per a regs 70.000.000 

.. .. - -  ---  - . - _  ~ . . . ,. .. ... . . - _- 
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.la que en la liquidació del Pressupost no s’especificava la 
destinació final d’aquesta partida, formulem la següent pre- 
gunta : 

Quins sbn els projectes realitzats d’aprofitament d’aigües re- 
siduals, les quantitats i el lloc on anaven destinades? 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 1985 

PREGUNTA AL CONSELL EXEX3JTIU SORRE 

DESTINADA A AIGuES PER A REGS 
EN ZONES ARIDES 

UNA PARTIDA DEL PRESSUPOST DEL 1983 

FORMULADA PELS DIPUTATS I. SRS. 
PEREAVGUADfii MANUELNADAL, DEL GRUP 

SOCIALISTA (Reg. 4650) 
Pere Ayguadé i Ayguadé Manuel Nadal i Farreras 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

PRJ3GUNTA AL CONSELL EXECUTIU SOBW 
UNA PARTIDA DEL %lt.ESSUIPOST DEL 3 983 

VIARIA 1 A LA XARXA DE DRENATGE 
EN &REICS DE REG 

DESTINADA A LA INFRASTRUCTURA 

FORMULAUA PELS DIPUTATS 1. SRS. 
PERE AYGUAD61 MANUEL NADAL, DELGRUP 

SOCIALISTA (Keg. 4649) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pere Ayguadk i Ayguadé i Manuel Nadal i Farreras, Diputats 
del Grup Socialista, fent iis d’allb que preveuen els articles 127 
i 128 del Reglament de la Cambra, formulen la pregunta segii- 
ent al Consell Executiu per tal que sigui contestada per escrit. 

Al Pressupost de la Generalitat de Catalunya i les seves Enti- 
lats Autonomes per al 1983, en el Departament d’Agricultura, 
hi havia consignada la partida segiient : 

1O/W VI 61 612.03 Acció sobre la infrastructu- 
ra vihifi rural i xarxa de dre- 
natge en hees scgables a 
zones ycriurbanes 50.000.000 

Ja que en la liquidacib del Pressupost no s’especificava la 
destinació final dbquesta partida, formulem la següent pre- 
gunta : 

Quins són els projectes que s’han realitzat per a la millora 
rural, les quantitats i els llocs on anaven destinats? 

Pere Ayguadé i Ayguadé i Manuel Nadai i Farreras, Diputats 
del Grup Socialista, fent Ús d’allb que preveuen els articles 127 
i 128 del Reglament de la Cambra, formulen la pregunta segU- 
ent al Consell Executiu per tal que sigui contestada per escrit. 

Al Pressupost de la Generalitat de Catalunya i les seves Enti- 
tats Autbnomes per al 1983, en el Departament d’Agricultura, 
hi havia consignada la partida següent : 

10/04 VI 61 613.01 Embassament per a aprofi- 
tament en zones Arides, 
captacions d’aigijes per a 
regs i bases de regulacici 8O.OOO.ooO 

Ja que en la liquidació del Pressupost no s’especificava la 
destinació final d’aquesta partida, formulem la següent prem 
gunta : 

Quins són ets projectes que s’hnn realitzat d’aquesta partida, 
les quantitats i els llocs on anaven destinats? 

Pntau del Parlament, 26 de febrer de 1985 

Pere Ayguadé i Ayguadé Manuel Nadal i Fmeras 

PREGUNTA AL CONSELL, EXECUTIU SOBRE 
UNA PARTIDA DEL PRESSUPOST DEL 1983 

DESTINmA A EQUIPAMENT DE 
NUCLIS RURALS 

FORMULADA PELS DIPUTATS 1. SRS, 
PERE AYGUADl? I MANUEL NADAL, DEL GRUP 

SOCIALISTA (Reg. 4651) 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 1985 
A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pere Ayguadé i Ayguadk Manuel Nadal i Farreras 
Pere Ayguadé i Ayguadé i Manuel Nadal i Farreras, Diputats 

del Grup Socialista, fent Ú s  d’alfb que preveuen els articles I27 
i 128 del Regtament de la Cambra, formulen la pregunta segii- 
ent al Consell Executiu per tal que sigui cdntestada per escrit. 

Al Pressupost de la Generalitat de Catalunya i les seves Enti- 
tats Autbnomes per al 1983, en el Departament d’Agricultura, 
hi havia consignada la partida següent : 



10/04 VI 62 62 I .6 1 Equipament i ornamentació 
iicls nuclis rurals 4.589.000 

Ja quc CII la liqiiidació del Prcssupost no s’cspccificava la 
destinacih final cl’aquesta partida, fortnulem la següent pce- 
ginva : 

Quins sbn els projcctes realitmts, les quantitats i el lloc on 
m w e n  destinades 

Palau del Parlament, 26 de f‘ebrcr dc 1985 

Pere Ayguadk i Ayguxl@ Man~rcl N r ~ l a l  i Farreras 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
UNA PARTIDA TIEL PRESSUPOST DEL 1983 

DKS‘STNADA A !,A MILLORA DE LA 
PESCA DlCL MARTSC 

I~ORMULAüA PULS DIPUTATS I. SRS. 
PERE AYGUADh 1 MANUEJ, NADAL, DEL, CiKUP 

SOClALISTA (Reg. 4652) 

A LA MESA DEL PARI .AMENT 

Pere Ayguadé i Ayguadé i Manuel Nadal i Farreras, Uiputals 
dci Grup Socialista, fent Ú s  d’allb que preveuen els articles I27 
i 128 del Rcglamenl clc la. Cmbra, formulen la pregunta scgii- 
ent al Consell Ilxecutiu pcr tal que sigui contestada per escrit. 

Al Pressupost dc la Generalitat de Catalunya i Ics seves Enti- 
tats Authnomes pcr al 1983, en cl Departiment d’bigricultura, 
hi havia cansignuda la parlkh scgiient : 

10102 VI1 77 771.03 Projecte dc niillora de la 
pesca del marisc 3.750.000 

Ja que cn la liquidacih del Prcssupast no s’especificwa la 
destinacib final cl’aquestn partida, farmulem la següent pre- 
gunta : 

Quin k s  el llistat nominal d’instituejons sense tinalitat de 
lucrc peticionirics d’aqucstu subvencib i quines són les quant¡- 
tats solkitr-ldes per caclasciinii d’elles? 

Quin 6s el llistat nominal definitiu d’institucions sense fina- 
litat de lucre subvcncionades, les quantilals assignades i el pro- 
jecte al qual aliaven destinades? 

Palau del Parlarnen t, 26 de febrer de 1985 

Pere Ayguadé i hyguadb Manuel Niidal i Farreras 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUHU SORRI3 

DEST1Nhl)A A SURVENCIUNS A CONFRh131ES 
UNA PARTIDA DEI, Pmssumsrr DEL I 98.3; 

1 ~ 0 1 ~ M U L A D A  PELS DIPUTATS I. SIIS.  
I W i E  AYCiUADk I MANUEL NADAL, 1I)ELGliüP 

SOCXhl,lSTA (licg. 4653) 

A L A  MESA DEL PARLAMENT 

Pere Aygizadd. i Ayg~iadk i Manuel Nadal i Farrercls, Uiputitts 
del Grup Socialista, fcnt iis d’allh que preveuen els articles 127 
i 128 del Keglclment clc la Cambra, formulcn la pregunta scgii- 
ent al Consell Executiu per tal quc sigui contestticla per escrit. 

A1 Pressupost de la Generalitat de Catalunya i les seves Enti- 
tats Autbnorncs per al 1983, en el Departament d’Agricultura, 
hi havia consignadn la prticl i i  segiient : 

10/02 VI1 77 771.02 A cont7arics per accions 
so h e  i nfriis t TUC t u ra I0.000.000 

Ja que en la liquidaci6 del I~ressupost no s’cspecificwa la 
dcstinwib final d’aquesta partida, formulem la següent prc- 
gunta : 

Quin 6s cl llistat nominal d’institucions scnse finalitat de 
lucre 1icticion;’iries cl’aqucsta su bvenci6 i quines les quanlitats 
so 1.1 i ci hde s per cnd a sc u na d ’ c I I es ? 

Quin 6s el llistat nomind definitiu d’institucions sense fina- 
litat de lucre subvcncionades, les quantitats i el prqjectc al qual 

des? anaven destini 

Pere Ayguadé 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 1985 

h y  guaclé Manuel Nada! i Fsrrcras 

PRKGUNTA AL CONSELL EXECUTIU SOBRFC 
UNA PARTIDA DEL PRESSUPOST DEL 19M 

DES’I’INADA A LA MI1,IIORA DE LA 
COMICRCIALITZKI~ PESQUERA 

FORMULADA PELS DIPUTATS I.  SRS. 

SOCIALISTA (Reg. 4654) 
PERE AYGUAD~ i MANUEL NADAL,, m e  GKUP 

A L A  MESA DEL PARLAMENT 

Perc Ayguade i Ayguadb i Manuel Nridal i Fareras, Diputats 
del Grup  Socialista, fent fis d’allb que preveuen els articles 127 
i 128 del Reglament de In Cambra, formulen la pregunta segui- 
ent al Consell Executiu per tal que sigui contestada per escrit. 

Al Pressupost de la Generalitat de Catalunya i les seves Enti- 
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10/02 VI1 77 771.01 Projecte de millora de ía co- Palau del Parlament, 26 de febrer de 1985 

Manuel Nadal i Farreras 
mercialitznció pesquera 1.500.000 

Ja que en la liquidació del Pressupost no s’especificava la 
destinació final d’aquesta partida, formulem la segknt pre- 
gunta : 

Quin és el llistat nominal d’institucions sense finalitat de 
lucre peticioniries d’aquesta subvencib i quines fes quantitats 
soilicitades per cadwuna d’elles? 

Quin és el Histat nominal definitiu d’institucions sense fina- 
litat de lucre subvencionades, les quantitats assignades i el pro- 
jecte al qual anaven destinades? 

Pere Ayguwdk i AyguadC 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
UNA PARTIDA DEI, PRESSUPOST DEL 1983 

DJESTI“3A A LA SELECCIb DE 
LLAVORS 1 PEUS DE PLANTER 

Palau dei Parlament, 26 de febrer de 1985 

Manuel Nadal i Farreras 
FORMULADA PELS DIPUTATS 1. SRS. 

PERE AYGUADb I MANUEL NADAL, DEL GRUP 
SOCIALISTA (Reg. 4656) 

Pere Ayguadk i Ayguadé 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pere Ayguadk i Ayguadé i Manuel Nadal i Farreras, Diputats 
del Grup Socialista, fent Ús d’atlb que preveuen els articles 127 
i 128 del Reglament de la Cambra, formulen la pregunta segü- 
ent al Consell Executiu per tal que sigui contestada per escrit. PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 

UNA PARTIDA DEL PRESSUPOST DEL 3 983 
DESTINADA A LA MILIBW DE L’ESTRUCTURA 
SANITMIA EN E X P ~ A C J Q N S  PORQUINES 

FORMULADA PELS DIPUTATS I. SRS. 

SOCIALISTA (Reg. 4655) 

Al Pressupost de la Generalitat de Catalunya i les seves Enti- 
tats Autbnomes per al 1983, en el Departament d’Agriculturn, 
hi havia consignada la partida següent : 

PERE AYGUADÉ I MANUEL NADAL, DELGRUP 10/02 VII 76 762.01 Ajudes per a la utilització 
de llavors i peus de planter 
seleccionats 1O.OOO.OOO 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pere Ayguadé i Ayguadé i Manuel Nadal i Farreras, Iliputats 
del Grup Socialista, fent Ú s  d’aallb que preveuen els articles 127 
i 128 del Reglament de la Cambra, formulen la pregunta segü- 
ent al Consell Executiu per tat que sigui contestada per escrit. 

Ai Pressupost de la Generalitat de Catalunya i les seves Enti- 
tats Autbnomes per al 1983, en el Departament d’Agricultwra, 
hi havia consignada la partida següent : 

10/02 VI1 76 762.02 Millora d’estructura sanitg- 
ria en explotacions por- 
quines en ADS 20.000.000 

Ja que en la liquidació del Pressupost no s’especificava la 
destinació final d’aquesta partida, formulem la següent pre- 
gunta : 

Quin és el llistat nominat d’empreses comercials, industrials 
o financeres peticionaries d’aquesta subvenció i quines sbn les 
quantitats sollicitades per cadascuna d’elles? 

Quin és ei llistat nominal definitiu d’empreses comercials, 

Ja que en la liquidació del Pressupost no s’especificava la 
destinaci6 final d’aquesta partida, formulem la següent pre- 
gunta : 

Quin 6s el llistat nominal d’empreses comercials, industrials 
o financeres peticimhies d’aquesta subvencib i quines són Ses 
quantitats solkitades per cadascuna d’elles? 

Quin és el llistat nominal definitiu d’empreses comercials, 
industriats o financeres subvencionades, les quantitats assigna- 
des i el projecte al qual anaven destinades? 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 1985 

Pere Ayguadé i Ayguadé . Manuel Nadal i Farreras 



FORMULADA PELS DIPUTATS I. SRS. 
XAVlI3R CillITAKT I 130Mi!N13ClI I 

J O S I ~ O N X Á L T ~ Z  NAVAS, 
1)lX GRTJP SOCIALISTA (lieg. 4626) 

PRGGUI’JTA AL SR. DIRECTOR GENEHAI, 
DE LA CORPORACIo CATALANA DE 

RADIO í TEJJCViSId SOBRE LA 
I NCLUSIo EN LA PROGRAMAClo DE TV3 

ACTIVITATS PARlAMElVThRTli:S 
D’UN ESPAI IIVFORMATlU DE LES 

EWltMUI,A,L)A PELS DEI’UTATS 1. SIIS, 
XAVIER GUITART 1 IlOMcNECI-i 1 JOSI? 

GONXÁLEZNAVAS, I X L  GRUP SOCIAJASTA 
(Reg 4627) 

A LA MBSA DEL PARLAMENT 

Xavier Guitart i h m e n e c h  i dose Gon?,hler! Navas, Diputats 
del Ch-up Socialista, d’acord amb la norma supietoria del Regla- 
ment de la C2imbra sobre el funcionament de lli Comissi6 cie 
Control I’arlamentari de I’ActuaciÓ de la Corposacib Catalma 
de KBdio i Televisi6 i de Ics S C V ~ S  empreses lilials, formulen la 
següent prcgunta al Sc Dircctor de la CURTV, per tal qiic 
sigui conteslada pcr escrit, 

Quin ks el motiu pel qual TV3 RO incloir en la sevil programa- 
cih habitual una crnissi6 pcribdica cicdicarla exclusivament al 
debat públic sobre assumptes i ternes polítics, culturzlls i soci- 
iils, en lu q~id puguin produir-se confrontacions entre posicions 
diverses, Iogiques en una societat plural? 

Palau del Parlament, 7 de maig de 1985 

Xwicr Guitart i Dornknech José, Gonzblcz Navirs 

Xavier Guitart i Domcncch i Josk C;onzhicz i Navas, Dipu- 
tats del Grup  Socialista, d’acord mmb la norma supleloria del 
Reglament de la Cambra sobrc cl funcionament de la Comissió 
de Control Parlamentari de I’actuació de la Corporació Catula- 
na de Rhdio i Televisici i de Ics scvw empreses filials, formulen 
al Sr. Director General de ki CC/RTV la scgiient prcgunta de- 
manant la resposta per escrit. 

Quin és el motiu pel qual %V3 no inclou encara en la seva 
programació una emissi6 peribdica dcdicada exciusivment ;IS 
tractament informatiu en proíunditat de les activitats del Parlri- 
ment de Catalunya i deis organismes que n’ernanen? 

Palau del Pfirlarnent, 7 de maig de 1985 

Xavier Guihrt i Dombnech José Gonzlilez Navas 

h) Respostes a preguntes formulades 

La Mesa del I’i-lrlament, en sessib tinguda el dia 7 de maig de 
19x5, ha aclrnks inimii les rcspostcs trarncses pel Consell 13x- 
ccutiu o pels scnyors Consellers il les prcguiites que tot seguit 
s’espccifiquen, per c? Ics quals cs dcmanava resposta pcr escrit. 
- Pregunta a I ’I  i .  Sr. Conseller CIC Sanitat i Seguretat Social 

sobrc els cquips dc Serveis Socials de base subvcncionats cl 
i983 i el 1984, fortnulada per la Diputada I. S ra  Rosa Ihrenys, 
dcl C;.  Socidisla (Reg. 401 6; l3OPC1, 55, 2509). licsposia dc 
1’1-lm SI: Conseílcr (Reg. 45 16) I 

- Pregunta ii 1’1 I ,  Sr. Conseller d’Ensenyarnen1 sobrc I’cs- 
pecjalitat de Jardí d’infhncia en la Foi-macici Professional, for- 
mulada pcl Diputat i .  Sr. Manuel Nadal, clef C;,  Socialista 
(Reg. 4017; BOPC, 5 5 ,  2509). Iiespmta dc 1’1-1. Si*, Conscller 
(iteg. 4535). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre la coiistruwib d’un 

pont sobre el riu Ebre a T C ~ Q M ,  formulada pel Diputat 1. Sr. 

Dionisio Garcia Ciuillamón, clel G. Socialista (Keg. 401 8; 
BOPC, 55, 2510). Respostik de I’H. Sr. Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques (Keg. 4497). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre el Cornith Organitm- 

dur del prqiecte (< Europa : assumpte jove H, formulada liel Di- 
putat 1. Sr, Xavier Soto, del Ci. Socialisla (Reg. 4023; BOPC, 
55, 2512). Itesposta de i”. sr. Conseller d’hsenyarnent 
(Reg, 4534). 
- Prcgunta al Consell Executiu sobre cl CAP d C a i ~ ~ b l a  

Miirinm, de I’Hospitalet cie Llobregat, formulada per Iu Dipu- 
tacla 1. Sm, Pilar Femin, clcl G. Socialista (Reg. 4025; WPC, 
55, 25 13) I Iiespostii dc 1’1 i. Sr. Conscller de Sanitat i Seguretut 
Social (Reg. 45 15). 
- Pregunta a 1’H. Sr. Conscllcr de Sanitat i Seguretat Social 

sobrc la situació clel cenlre del CMRAT, de Stint Cugat dcl 
Vallbs, formulada per la Diputada i. Sra. Rosa Barenys, del G. 
Socialista (Reg. 4030; BOPC, 55, 2516). Resposta de 1’Ii. SI-. 
Conscller ( k g .  45 i 7). 
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- Pregunta a 1’1-1. Sr, Conseller de Politica Territorial i 
Obres Públiques sobre els ingressos provinents del cinon de 
sanejament d’aigiies residuals, formulada pels Diputats I. Srs. 
Esteve Tom& i Manuel Nadal, del G. Socialista (Reg. 4031; 
BOPC, 5 5 , 2 5  16). Resposta de 1’H. Sr. Conseller (Reg. 4498). 

Per donar compliment a allb que estableixen els articles 89.2 
i 127 del Reglament, s’ordma de publicar aquestes respostes 
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya. 

Palau del Parlament, 8 de maig de 1985 

Barcelona 
Girona 
Lleida 
Tarragona 

Quantitat concedida Equljls 
209.276.096 65 

13.889.307 8 
20.843.9O2 9 
22.994.068 12 

Barcelona, 30 d’abril de I985 

Josep Lapar te i Salas 
Conseller de Sanitat i Seguretat Social 

Miquel Coll i Alentorn 
President del Parlament de Catalunya, 

PREGUNTA A L’H. SR. CONSELLER 

DEL JARQÍ D’INFANCIA EN LA 
FORMACIi) PROFESSIONAL 

D’ENSENYAIVIENT SOBRE LTESPECIALITAT 

PREGUNTA A L’H. SR, CONSELLER DE 
SANITAT E SEGURETAT SOCIAL SOBRE 
ELS EQUIPS DE SERVEIS SOCIALS DE 

BASE SURVENCIQNATS EL 1983 I EL 1984 

FQRMULADA PER LA DIPUTADA I. SRA. 
ROSA BARENYS, DEL GRUP SOCIALISTA 

(Reg 4016; BOPC, 55,2509) 

RFXPOSTA DE r1-r. SR. CONSELLER 
(Reg. 45 16) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

D’acord amb allQ que estableixen els articles 127 i 128 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, us trameto resposta 
per escrit a la pregunta formulada per Iw Diputada Sra. Rosa Ba- 
renys, del Grup Socialista, registre d’entrada número 4016, 
sobre els equips de Serveis Socials de base subvencionats el 
1983 i el 1984. 

El Departament de Sanitat i Seguretat Social va atorgar 
durant I’any 1983 subvencions a 94 equips de Serveis Socials 
de base. La quantitat concedida va ser de 254.076.455 pessetes 
en total, repartides territorialment de la manera segiient : 

Barcelona 
Girona 
Lleida 
Tarragona 

Quanritaf concedida Equips 
187.490.187 65 
12.179.309 8 
17.341.891 9 
27.065 .O68 12 

Aixi mateix, i’any 1984 varen ser atorgades subvencions per 
una quantitat total de 267.003.373 pessetes. El nombre d’e- 
quips va ser de 94, repartits territorialment de la manera segü- 
ent : 

FORMULADA PEL D1PUTATE. SR. 
MANUEL NADAL, DEL GRUP SOCIALISTA 

(Reg. 4017; BOPC, 55,2509) 

RESPOSTA DEL,”. SR. CONSELLER 
(Reg, 4535) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

D’acord amb allb que estableixen els articles 127 i 128 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, us trameto resposta 
per escrit a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. Manuel 
Nadal, del Grup Socialista (Reg. 401 7). 

Tal com assenyala el Sr. Diputat Manuel Nadal en el prehm- 
bul a la seva pregunta, la futura legislaci6 estatal de la Generali- 
tat haura de regular les condicions i titulacions del personal 
educador dels nens des del naixements fins als sis anys, Per 
aquest motiu, i atesa la política de racionalització empresa pel 
Departament d’Ensenyament, sobretot tenint en compte la 
gran quantitat de titulats de Formació Professional i de 
mestres que en aquests moments no tenen feina, no esta pre- 
vist d’increnientar l’especialitat de Jardí d’Infancia. Cal tenir 
present que actualment són deu mil els alumnes que, ai nostre 
país, cursen aqhesh especialitat en centres públics i privats i 
per  tant no canvé encoratjar aquests aprenentatges. 

Ara bé, el que sí que ha previst el Departament d’Ensenya- 
ment és la possibilitat que els alumnes que estudien ac- 
tualment el primer grau a Girona i a Tarragona iniciin el curs 
que ve, en llurs localitats, estudis de segon grau de la mateixa 
especialitat a fi que puguin completar llur currieulum. 

D’altra banda, i malgrat que, com 6s sabut, les titulacions 
són cornpethcia estatal, el Departarnení! d’Ensenyament te la 
intenció de defensar a Madrid que els titulats de Formació 
Professional-2 puguin treballar a les escoles infantils fins j tot 
en el: cas que els diplomats de les Escoles de Formacii, del Pro- 
fessorat tinguin la responsabilitat de I’etapa. 



Quant a l’accks cicls alumnes de I’cspecialitat cle Fornraci6 
Proi‘essioixd Jarcii cl’lnfhcia a Ics Escoles Universitkries de 
Formació del Profcssorat, no pot ésscr objccte de rcgulacib per 
past del Departament d’hsenyament, ja que ricluest tema és 
larnbk rescrvat a l’Estnt, cl’ncurcl amb I’art. 25 dc la Llei de Re- 
forma Universithria que diu literalment que <<els requisits ne- 
ccssaris per a I’iiccks a la Universitlii scriin regulats per Llei de 
les Corts Gcnentls )>. 

Barcelona, 2 cl’ahril clc 2985 
Joan Guitart 

Xavier ~]igatii i [<i[& Conseller dc Política Territorial i Ohres 
Públiques, d6na resposta I I  la pregunta formulada per 1’1. Dipu- 
tat Sr. Djonjsjo C;ai*cia Guiilami>n, del Grup parlamentiir’i soci- 
alista (Reg. 401 81. 

Contckriamenl ul quc s’ha indicat en la premsa, no s’ha re- 
scindit el contracte amb I’cmprcsa <c Entrecanales y ‘Twora, SA 
)) de I’obra del nou pont de Tortosa encara quc, certament, hi 
vil haver rnorncnts en qui: la posici6 del contractist;t en relaci0 
anih el prqjcctc rd’orniat redactat per la Dirccció Gerieral de 
Carsctcres d’aquest ikpartamcnt era tan intransigent que va 
estar a punt de produir-se el trencament anunciat precipitada- 
ment per la premsa. Tanmateix, quan semblava quc no queda- 
va altra soluci0 reglamentiria per la situacih creada que la re- 
scissib dcl contracte, cl contnictista va canviar de criteri i acabi) 
acceptant la valoraci0 efectuada per I’AdministraciÓ, l’import 
de Ili qual havíem mantingut inalterablc dcs clel primer 
rnomcnt de la negociació. En conseqücncia, en no haver existit 
rescissi6 de contracte no procedeix la rcspostr? r? cap cle les 
quatre primeres preguntcs formulades en l’escrit que ens 
ocupa i qiie fm rcfwhciu a les causes, conscyüthcies i respon- 
sabilitats inherents :i nquclla suposada rescissih. 

Pel quc fa al cas CIC la darrera pregunta, cal remarcar que, re- 
solta la situa%, s’han rcprks ies obres amb iota intensitat ¡ que 
en haver-se ad-judicat cnscrns les obres clels accessos, el pont 
poclrh acabar-se al mateix temps que els seus accessos, pc1 que 
cl retard acumulat lins ara en les obres del pont prbpiament 
dit, qucdark recuperat, qiiiint a la seva utilitzacib, en poder-se 
fer la inauguracib coqjunta de pont amb ~ccessos. 

Barcelona, 2 de maig de 1985 
Xavier I3igati 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

D’acord anib ullo cluc eslahleixcn els arliclcs 127 i 128 dcl 
t<cglament del l’arlatncnt de Catalunya, LIS trameto resposta 
per escrit ii la pi*cguntn formulacla pel Diputat 1. Sr. Xavier 
Soto, del G r ~ p  So~kiIist~~ ( J Z C ~ ,  4023). 

141 projeclc <{ ELITOI)~~, Assumptcjove)> nmquc amb cl prold- 
sit beli cieílnit d’csti tnulac la. intcgwió dels jovcs estudiants de 
llatxillerat i kForrnncib Professional calalans, en I ’ h r q x i  coniu- 
n itiiria, miijanqant el coneixerncnt ci’czquesla través dels seus 
currícula escolars. 

Els límits acaclemics, doncs, del I’rqjecte definiren I’cspai 
LICI Corniti: organitzador cluc cs creh pcl ílccret 382/1984, de 
3 1 de desembre. Ara bé, la coricrccib del prqiectc, cn iniciar-se 
el seu clcscnvolupament, aconselli ultrapassar el margc acad&- 
mic i abastar el marc ciLrlad?i i sclcid dei jovc t-nitjanqant el 
suport cle la Direccii, General de Joventut, que s’i ncorpork ple- 
nament al projecte en la persona del mateix Director General, 
Sr. t.:nric Puig, el qual forriih par1 dcl Comitk Organitzador. 
Aquesta participucih es hi piiblica el dia 25 CIC febrer- de I’iiny 
que sorn, c i i  I’uctc de la prcscnlacib del projecte {< Europa, As- 
sumpte jove>>, el quid, corn 6s sabut, fou pwidit pcl Presiclenl 
dcl Cornit& Europa Assuniple jove, Sr. Punscl, el; Director I<x- 
ccutiu del Patronat Catalh Pro-l~,uropa i el ilircctor General 
d’Adcyuaci0 ;i les Comunitats Ewupccs, Sr. Pou, el Secrctari 
General dcl Patronat Catalii Pro-li ur ep;^, Sr. Gasbliba, cl I l i -  
rector General d’Ensenyamcnts Professiorials i Artístics, SI-. 
Reniu, i cl Uirector General de la Jovcntut, Sr. Puig. 

!-3arcclona, 29 ri’abril de 1985 

Joan Guilart 

.. . . ., .. . . . .. . - ._ . . . - _. . , . 
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PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
EL CAP {dRAMBLA MARINA D, DE 
14’ H OS P E TAL ET DE I, MI13 REG hT 

FORMULADA PER LA DIPUTADA I. SRA. 
PILAR FERRAN, DEL GRUP SOCIALISTA 

(Reg. 4025; ROPC, 55,25 13) 

RESPOSTA DE LTI. SR. CONSELLER DE 
ShNlTAT I SEGURETAT SOCIAL 

(Reg. 45 1 5)  

A LA MESA DEL PARLAMENT 

D’acord amb allb que estableixen els articles 127 i 128 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, us trameto resposta per escrit a la pregunta formula- 
da per la Diputada Sra. Pilar Ferran, del Grup Socialista, re- 
gistre d’entrada número 4025, sobre el CAP ((Rambla Marina 
)) de 1’I-Iospitalet de Llobregat. 

La installació d’aire condicionat al CAP {(Rambla Marina)) 
es troba prhcticament acabada, tan sols pendent dels oportuns 
permisos d’lndhtria i la posterior tramitació a ENHER, per tal 
de poúer adequar l’escomesa electricn a les noves necessitats 
de la instal-lació. S’espera que aquests trimits es resolguin en 
un termini breu i, a continuacib, tan aviat com I’emprem 
elkctrica hagi fet els treballs necessaris, 1’instal.lndor farh la 
connexi6 a la xarxa per tal de realitzar les proves preceptives i 
procedir després a la posada en marxa. 

Es preveu que í’aire condicionat (calefacció i refrigeraei61 
entrar& en funcionament aquest proper estiu. 

Barcelona, 30 d’abril de 1985 

Josep Laporte i Salas 
Conseller de Sanitat i Seguretat Social 

PREGUNTA A L’W, SR. CONSELLER DE 
SANITAT I SEGURETAT SOCIAL SORRE 

LA SITUACr6 DEL CENTRE DEL CMRAT, 
DE SANT CUGAT DEL VALLi?,S 

FORMULADA PER LA DIPUTADA I. SRA. 
ROSA BARENYS, DEL GRUP SOCIALISTA 

(Reg. 4030; ROPC, 55,2536)  

RESPOSTA DEL”. SR. CONSELLER 
(Reg. 4517) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

D’acord amb all0 que estableixen els articles I27 i 128 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, us trameto resposta 
per escrit i\ la pregunta formulada per la Diputada Sra. Rosa Ba- 

renys, del Grup Socialista, registre d’entrada nhmero 4030, 
sobre la situació del centre del CMRAT, de Sant Cugat del 
valles. 

EI Centre Mutual de Rehabilitació d’Accidents del Treball 
(CMRAT) de Sant Cugat del Vall& és un centre propietat de 
la <( Tesoreria General de la Seguridad Social >) gestionat per  les 
Mútues PatronaIs d’kcidents de Treball i que no forma part 
de la xarxad’uutilització pública de f’Institut Catala de la Salut. 

Les Mútues Patronals d’Accidents de Treball depenen de 
l’lnstituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) i la gestió 
d’aquest Institut a Catalunya, així com la de la Tresoreria Ge- 
neral, no han estat encara transferides a la Generalitat, malgrat 
les previsions estat uthries. 

El Departament de Sanitat i Seguretat Social no tk jurisdicció 
sobre la destinació de les instaklacions del CMRAT, tot i que 
el Centre -corn a exponent de la iniciativa mutualista i pel seu 
elevat nivell tkcnk- seria desitjable que continues en l’activi- 
tat per a la qual va ser creat. 

Barcelona, 30 d’abril de 1985 

Josep Laporte 
Conseller de Sanitat i Seguretat Social 

PREGUNTA A L’H. SR. CONSELLER DE 
POLiTICA TERRITORIAL I OBRES 

PÚBLXQUES SORRE ELS INGRKSSOS 
PROVINENTS DEL CANON DE SANEJAMENT 

D’NGÜES RESIDUALS 

FORMULADA PELS DIPUTATS I. SRS. 

GRUP SOClALISTA 
(Reg. 4031; ROPC, 55,2516) 

ESTEVETOMAS I MANUEL NADAL, DEL 

RIESPOSTA DEL”. SR. CONSELLER 
(Reg. 44981 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Rigati i R i k ,  Conseller de Política Territoriai i Obres 
Púbiiques, dóna resposta a la pregunta formulada pels 1. Dipu- 
tats Srs. Esteve Tomis i Manuel Nadal, del Grup parlamentari 
Socialista. (Reg. 403 1 ) .  

Les previsions realitzades en l’elaboraci6 d’un Pla de Saneja- 
ment es basen en els estudis efectuats i en les dades estadisti- 
ques existents, estimant de la manera més acurada possible els 
volums d’aigua facturables, inversions, etc. 

Els volums d’aigun tarifats per les entitats subministradores 
d’aigua es poden conkixer amb una certa exactitud realitzant 
laborioses enquestes, que en molts cmos no són contestades 
per les respectives entitats. Els volums d’aigua procedents de 
fonts prbpies. d’abastament són molt mks dificils d’estimar, 
ates que no existeixen estadístiques fiables, i no se saben a 
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priori els estr-lbliments quc disposen de fonts prbpies i molt 
mcnys els cabals utilitzats. Aixb implica cluc o bé es confeccio- 
nen els inventaris abans dc redactar els Plans de Sanejamcnt, 
invertint importants quantitats de diners i temps i itmb lijl im- 
possibilitat d’exigir la inslaHaci6 de comptadors per manca cle 
suport legal, el qual no cs tB abans de l’apravacib dei Pla de Sa- 
nejament, o bé s’estimen els consums d’una forma més impre- 
cisa i es redacia el Pla, produint-se un cert retard en la detcrrni- 
nacib del ciinon de srmcjment i unes certes desviacions en re- 
laci6 amb les previsions. 

Altres factors que fan ciificil I’ajust exacte a ies previsions 
parcials dels Plans de Sanejament són : 

- La prbpia tramitació administrativa, que no permet con- 
kixer i1 liriori la data d’ccntracla en vigor dels Pians. En cl cas del 
Pla de la Zona 5 ,  es va posar en vigor el dia 1 de febrer, amb la 
qual cosa l ’my 1983 es perd I’ingrés corresponcni ii un mes i 
tim i lot pot arribar a un trimestre. 
- Les possibilitats que ofereix Ea Llei 5/1981, quant ii la dis- 

posici6 transitoria, pcrmct que les poblacions que cstiguin apli- 
cant taxes, cinons o recursos de naturalcsa aniloga als previs- 
tos en aquesta Llci, disposin d’un termini de qualrc anys per a 
incorporar-se itl regim econbrnic li nancer que preveu la Llei. 
Emparant-se en aqucsta disposici6 legal no s’ha produ’il fins a 
hores c h r a  la incorpor*aciÓ al Pla de la %ona 5 de Rarcelona, Vi- 
lafranw dei Penedks i alguna altra poblacib de mcnoc 
incidencia. 
- Els ingressos que cfectuen les entitats recnptadores es rea- 

litzen d’acord amb el que preveu I’Ordre del 21 d’abril de 
1983, per la qual s’estableixen normes relatives a la intervenció 
de Ics entitats subministradores d’aigua en aplicacih del progra- 
ma d’actuacions i finanqamcnt del Pla dc Sanejamcnt de la 
Zona 5. D’acord amb I’esmentada Ordre del 2 1 d’abril, Ics fac- 
turacions efcctiiades cn z i n  trimestre determinat s’han de de- 
clarar el mes següent i liquidar abans de finalitzar el trimestre 
següent al de fxturacib, per la qual cosa cn el periode dels 2 
anys, 1983 i 1984, a qu2: fa referencia la pregunta formulada, 
no s’han d’incloure les facturacions efectuades l’últim tri- 
mestre de 1984. 

D’altra banda s’ha de considerar que les entitats subministra- 
dores d’aigua facturen els consums realitzats amb un cert rc- 
tard. Aquest retard es pot eslimar en uns tres mcsos. 

La conseqübncia dc la tranziiacib administrativtl, l’aplicacii, 
cle ¡’Ordre del 21 d’abril i cl retard en la facturacib, Fan que en 
els dos anys cle rcfcrencia no es podien produir més ingressos 
que els corresponents a les facturacions d’onzc mesos a preus 
del 1983 i dc sis mesos a preus del 1984. 

Com s’ha indicat previamcnt, la determinacib dcl c i n m  cs 
fa amb un cert retard, donada la tramitacib dels expedients in- 
dividuats i la rerilikacib dels inventaris. Dei cens existent, s’ha 
fmturat aproximaclament cl 60% dei c h o n  corresponent als 
dos anys de rcferkncia, i estii en tramitaci6 el 40% restant. Del 
60% IBcturat, lli part corresponent a I’any 1984 s’ha realitzat re- 
ccntment i esta en pcriode d’ingrés. 

A Ics previsions del Pla dc la Zona 5 es considcrri quc cls 
causants de &rega contaminant amb dret a prima per depura- 
cid, ingressarien la quantitat total i la Junta eis tornaria la prima 
corresponent. Actualment D aquelles entitats amb dret aprimt-1 
se’ls liquida la qrnantitat ncta, és a dir, deduint la quantitat co- 

rresponent a la priima per depuració. Aixb f’a que es recaptin 
quantitats inferiors rz les previstes al Pla Zonal. 

Aplicant els anteriors condicionants a les previsions cic re- 
captació de la Zona 5 pcr als dos anys de referencia, resulta que 
la recaptaciri prevista aproximadamcnt hauria cl’ascendir a la 
quantitat dc 1.490 milions de pcssetcs. 

Els ingressos nets recuptats per la Junta de Sanejament co- 
rresponents al mateix període de la previsib van ascendir fi la 
quant¡ tat cle I .  I 39 mil ions de pcssctes. 

Els drets reconeguts a les declaracions de faturació dec- 
luades pcr les entitats subministrczdorcs d’aigua i la prbpia l“c- 
turació dels cAnons que efectua la Junta de Sanejament van iis- 

ccndir il la quantitat de 1.469 milions de pessetes. 
De ¡a dit‘crkncia entre els drets reconeguts i cls ingressos 

nets es dedueix que hi ha una quantitat relativament important 
pendent dc liquidacib. S’ha cle considerar, pero, que I’ingrks 
del dmon fixturat correslionent a I’any 1984 es troba ac- 
tualment en periode ci’ingrés. 

Sumant fiis drets reconeguts la previsib de facturació de la 
part de cBnon en tramilacib, es superen les previsions del Pla 
de la Zona 5.  

Pcl que ih rl la distrihud) de recaplaci6 entre usos domestics 
i industrials que se sol-licita a la prcgunta formulada, aquesta 
disbibucih no es pot facilitar ja que no es portu la comptabilitza- 
ci6 per sepiirat. 

Contestant 21 un altre punt dc la pregunta formulada, s’ha de 
dir que el cinon de sanejament s’esti aplicant a tots els establi- 
ments que utilitzen fonts prbpies cie provc’iment d’aigua. 

De les dades subministrades es dedueix que s’estan complint 
perfectament les previsions contingudes al Pla de la Zona 5. 

Haccelona, 2 de maig de 1985 

Xavier Higata 

La Mesa clcl Parlament, en sessi6 tinguda el dia 14 de maig 
de 1985, ha :idm&s ;i Irhmit les respostes tramcscs pel Consell 
Executiu o pels senyors Consellers a les preguntes que tot 
seguit s’especiliquen, per a les quals es d e m a n w i  resposta per 
escrit. 
- Pregiinta al Curisell Executiu sobre el mercat del crk l i t  hi- 

patecari a Catalunya, forrnuliida pel Diputat I. Sr. RaTael Ribb, 
del G .  p. del PSUC (Reg. 3822; K3OI’C, 52,2346). R C S ~ Q S ~ ~ I  de 
I’H. Sr. Conscllcr d’Econotnia i Finances (Reg. 4604). 
- Prcguntii al Consell Exccutiu sobre les afertes de crkdit 

fctes per entitats no autoritzades, rorniulada liel Diputat I. Sr. 
Albert Alay, de1 G,  p. dTsquerra I<epublicanc? (Reg. 391 5 ;  
BOPC, 54, 24381, Resposta de 1’1-1. Sr. Conseller rYEconomia i 
Financcs (Reg. 467 i 1. 
- Pregunta ii 1’H. Sr. Conseller d’konornia i Finances 

sobre l’cstat CIC caixa de la tresoreria cle la Generalitat, formula- 
da pels Diputats 1. Srs. Jordi Parpal, Anionio Santiburcio i 
rhís  Garcia i Sciez, del ti. Socialista (iteg 4019; ROI’C, 55, 
25 1 l),  Resposta de I’F I. Sr. Conscllcr (Reg. 4670). 

- ... .- . . . .. . ..- . .... -- . , . . . ... -. . .. . - , 
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- Pregunta al Consell Executiu sobre la recoliida d’aigua 
pels hidroavions al panta de Sant Antoni, formulada pel Dipu- 
tat i. Sr. Pere Ayguadé, del G. Socialista (Reg. 4281; BOPC, 
57, 2599), Resposta de I’E-I. Sr. Conseller d’lndústria i Energia 
(Reg. 4584). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre el supermercat Boya i 

la zona de Pontau, a Bausén, formulada pel Diputat 1 ,  Sr. Pere 
Ayguadb, del G. Socialista (Reg. 4182; HOPC, 57, 2600). Re- 
sposta de 1”. Sr. Conseller de Politica Territorial i Obres PÚbli- 
ques (Reg. 4566). 
- Pregunta a1 Consell Executiu sobre el dossier d’avaries de 

les companyics elkctriques, formulada pel Diputat 1. Sr. Carlos 
Cigarrán, dei G .  Socialista (Reg. 4184; BOPC, 57, 2601). Re- 
sposta dc 1’1-1. Sr. Conseller d’lndústria i Energia (Reg. 4583). 

- Pregunta al Consell Executiu sobre el programa d’ac- 
tuacib de la Direcció General de Turisme, formulada pel Dipu- 
tat I. Sr. Xavier Guitart .i Dornbnech, del G. Socialista (Reg. 
4185; BOPC, 57, 2602). Resposta de 1’1-1. Sr, Conseller de 
Comeiy, Consum i Turisme (Reg. 45891, 
- Pregunta al Consell Executiu sobre les obres d’arnpliació 

al Collegi Pljblic de Sant Jaume d’Enveja, formulada pel Dipu- 
tat I. Sr. Dionisio Garcia Guillambn, del G. Socialista (Reg. 
4286; ROPC, 57,2602). Resposta de 1’11. Sr. Conseller d’Ensc- 
nyament (Reg. 463 1) 
- Pregunta al Conscll Executiu sobre la prevencib d’acci- 

dents escolars, formulada pel Diputat 1. Sr. Pere Ayguadé, del 
G. Socialista (Reg. 4187; ROPC, 57, 2602). Resposta de 1’11. 
Sr. Conseller d’Ensenyament (Reg. 4632). 
- Pregunta a1 Consell Executiu sobre unes publicacions del 

Departament de Treball, formulada pels Diputats 1. Srs. Santia- 
‘60 Riera i Xavier Guitart i Domknech, del Grup Socialista 
(Reg. 4188; ROPC, 57, 2603). Rcsposta de 17-I. Sr. Conseller 
&Treball (Reg, 4638) - 
- Pregunta al Consell Executiu sobre subvencions a l’em- 

prcsa AVIACO, formulada pels Diputats I ,  Srs. Fsteve Tornlis, 
Ramon Aleu, Joan M. Abelló, Joan Ganyet i Manuel Nadal, 
del G, Socialista (Reg. 4189; BOPC, 57, 2603). Resposta de 
I’”. SI: Conseller de Política Territorial I Obres Públiques 
(Reg. 4570). 
- Pregunta a I’H. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social 

sobre et programa sanitari ALPIR, formulada pel Diputat 1. Sc. 
Joan Ganyet, del G .  Socialista (Reg. 4190; BOPC, 57, 2604). 
Rcsposta de 1’1-1. Sr. Conseller (Reg. 4642). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre inversions en aero- 

ports, formulada pels Diputats I. Srs. Esteve TQIIIBS, Ramon 
Aleu, Joan M. Abelló, Joan Ganyet i Manuel Nadal, del G. So- 
cialista (Reg. 4191; ROPC, 57, 2604). Resposta de 1”. Sr. 
Conseller de Política Territorial i Obres Pfiblfques (Reg. 4574). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre inversions en estaci- 

ons i parades d’mtobusos, formulada pels Diputats I. Srs. 
Esteve Tomas, Ramon Aleu, Joan M. AbellÓ, Joan Ganyet i 
Manuel Nadal, del 6. Socialista (Reg. 4192; BQPC, 57,2604). 
Resposta de I”. Sr. Conseller de Política Territorial i Obres 
Piibliqucs (Reg. 4573). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre inversions en ei Fer- 

rocarril Metropolith de Barcelona, formulada pels Diputats 1. 
Srs, Esteve Tomas, Ramon Aleu, Joan M. Abell& Joan 
Ganyet i Manuel Nadal, del G. Socialista (Reg. 4193; BOPC, 

57, 2605). Resposta de 1”. Sr. Conseller de Política Territorial 
i Obres Pbbliques (Reg. 4572). 
- Pregunta nl Consell Exccutiu sobre inversions en els Fer- 

rocarrils de la Generalitat de Catalunya, formulada pels Dipu- 
tats I .  Srs. Esteve Tomb, Kamon Aleu, Joan M, Abellb, Joan 
Ganyet i Manuel Nadal, del G. Socialista. (Reg, 4194; BOPC, 
57, 2605). Resposta de 1’11. Sr. Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques (Reg. 4569). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre inversions en la in- 

frastructura de RENFE, formulada pels Diputats 7, Srs. Esteve 
Tomb, Ramon Aleu, Joan M. Abelló, Jom Ganyel i Manuel 
Nadal, del G. Socidista (Reg. 4195; ROPC, 57,2605). Respos- 
la de 1”. Sr. Conseller (Reg. 4571). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre els concerts de I’ICS 

amb hospitals, formulada per la Diputada i. Sra. Pilar Ferran, 
del G, Socialista (Reg. 4196; BOPC, 57, 2606). Resposta de 
1”. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social (Reg. 4639). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre Ics necessitats snnith- 

ries del districte de les Corts, de Barcelona, formulada pel Di- 
putat I. Sr. Josep M. Sala, del G. Socialista (Rcg. 4197; BOPC, 
57,  2606). Resposta de I’H. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat 
Social (Reg. 4641), 
- Pregunta al Consell Executiu sobre un solar del carrer de 

Gandesa cedit per 1’Ajuntament de Barcelona a la Generalitat, 
formulada pel Diputat I. Sr. Josep M. Sala, del G. Socialista 
(Reg. 4i98; BOPC, 57, 2606). Resposta de I’H. Sr. Conseller 
de Sanitat i Seguretat Social (Reg. 4640). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre I’Institut d’Inves- 

tigació Forestal, formulada pel Diputat I. Sr. Pere Ayguadé, 
del G. Socialista (Reg. 4199; ROPC, 57, 2606). Resposta de 
1’H. Sr. Cotiseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (Reg. 
4643), 
- Pregunta al Consell Executiu sobrc la carretera de Saldes 

a Gósol, formulada pel Diputat I. Sr. Santiago Riera i per la Di- 
putada I. Sra. M. Ros.& Viadiu, del G. Socialista (Reg. 4202; 
BOPC, 57, 2607). Resposta de 1’1-1. Sr. Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques (Reg. 4568). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre la carretera del Doll, 

formulada pel Diputat I. Sr. Pere Ayguadk, del G. Socialista 
(Reg, 4203; ROPC, 57, 2608). Resposta de 1”. Sr. Conseller 
de Politica Terri torial i Obres Públiques (Reg. 4567). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre les empreses de co- 

1.locCzcib de treballadors en diversos sectors, formulada pel Di- 
putat I. Sr. Albert Alay, del G .  i), d’Esquerra Republicana 
(Reg, 4253; BOPC, 58, 2687). Resposta de 1’1-1. Sr. Conseller 
de Treball (Reg, 4634). 

Per donar compliment a alb que estableixen els articles 89.2 
i I27 del Reglament, s’ordena de publicar aquestes respostes 
en el Butlkti Ufjcid deEPurlament de Catalunya. 

Palau del Parlament, 15 de maig de 1985 

Miquel Coll i Nentorn 
President del Parlament de Catalunya 



PREGUNTA A L  CONSELL EXECU‘rlU 
SOBRE 1,ES OFERTES DE CRkDíT’ FETES 
PKR ENTI‘I’KTS NO AUTORITXADES 

KESPOSTA DE I.,”. SR. CONSELLER 
D’EWNOMIA 1 FINANCES (Reg. 4671) 

A LA MIXSA I)UL PARLAMENT 
A LA MESA DliL PARLAMENT 

1 . El mercai de prbstecs lsipotccaris cs regcix per Ics tniitcixcs 
normes 11 tot I’lislat espanyd i í i t is m 110 s’ha cregui necessari 
introduir normcs especiliclucs per ;i Ics caixes d’eestalvis ciitala- 
ries, N o  es cicscarta, no obstaiit aixh, la possibilitat d’iniroduir 
dg~iiiit norma cluc, respectimi l a  política rnotiethria clc I’Estat, 
:iclar-eixi el cost per al clicni cl’iaquestcs oper:icions. 
2. L,cs gcslions realitzades, entre al tres, sbn Ics scgiicnts : 
Amb data 1 de I‘ebret CIC 1985 es vi! ttrimetrc un cscrit al 

I3aric cl’Espanya, que ha cstal scgiiit cl’una inlhrtnacih d’a- 
qucsla instiluci6 sobrc l’cslal CIC siliiacib de Ics paris implicii- 
des, i ,  amb dalu 29 de ícbrer, un escrit al Sr. Sinciic: President 
de la 13orsa sabrc ternes de la seva compctbncia, ai c l u d  vil 
donar resposta en data 5 de m r ~  i cn el qual, entrc altres qües- 
tions, s’assenyuiavcn els motius de suspeitsib de I’agent 
i rn p1 icst t. 

IJI Conseller cl’Economia i 1:inances va rc;dit.r.at* cn el scu 
rncmcnt les gestions oportunes, CII cl marc clc I’adec~unci~~ coor- 
diiiacib a m b  el Ikinc d’lhpnnya, la Junta Sindical de Rors:~ i les 
cntitats afectades, per tal de ~rot)ar iina soluci0 viable al 
1’ robl ema. 

La prcgunta sembla que parteix de la iclea cluc van sols les en- 
titats financeres legalment auloritmles poden realitzar prés- 
tecs amb intcrks. Si ks aixi, uquesta idea no és exacta perque no 
hi ha cap disposició que impedeixi un particular de rcalitznr 
prkstecs, amb els iiniits yuc provcnen de les normcs civils i 
penals relatives a l’usura. 

Les entitats financcres s’han dc sotmetre a l’actuacih regula- 
dora i inspectora dc I’Aúministració per raons dc política eco- 
nomicu i per raons de control dels Intermediaris financers. No- 
gcnsmcnys, aixb no exclou que altres persones que no formen 
part dels intermediaris financers puguin fcr préstecs. 

D’dtni banda, cls tipus d’interks de les operacions actives de 
les Entitats de financament regulades pcl Reial Decret 
896/1977 sbn lliures, segons Ordre del 13 d’ocluhrc del 1981, 
així corn els dc Ics operacions actives de les cntitats dc diposii, 
llcval dels casos excepcionals previstos per I’Ordre del 17 de 
gener del 1981. Així mateix, el Reial Decrct 604/1984 allibera 
també els tipus o taxes dc rctirrcc en Ics vendes li termini. 

La publicitat controlada per les autorituls monelbries amb 
aire genenzl es refcreix il la ((que impliyue L I ~ C ?  apelacih ui 
ahorro dei piiblico)> segons el Decret 2584/1973, Aquest De- 
partament j a  va estendre a tot tipus de publicitat lit necessitat 
d’autoritzacib previa quan fus realitzada per caixes d’estalvis, 
cooperatives dc crkdit i caixes rurals, j, que sobre aquestes en- 
titats financeres la Generalitat td. competbncia exclusiva. 

Barcelona, 30 d’abrii de 1985 
t3arcelona, 10 de maig CIC 1985 

Josep M. Cullcll i Nadal 
Consellcr ~ ’ E C Q I I O ~ Y I ~ L ~  i Finances Josep M. Cullell i Nadal 

Conseller d’Bconomia i Finances 
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PREGUNTA A L’I-II. SR, CONSELLER 
D’ECONOMIA I FINANCES SOBRE L’ESTAT 

DE CAIXA DE LA TRESORERIA 
DE LA GENERALlTAT 

FQRMULADA PELS DIPUTATS 1. SRS. 
JORDI PAWAL, ANTONtO SANTIBURCXO I 

SOCIALISTA (Reg. 401 9; BOPC, 55,25 1 1 )  
LLU~S GARCIA z SAEZ, DEL GRUP 

ItEsPOSTA DE L’H. SR. CONSELLER 
(Reg. 4670) 

A LA MESA BEL PARLAMENT 

Resposta del Sr. Josep M. Cullell i Nadal, Conseller &Eco- 
nomia i Finances, a la pregunta formulada pels Diputats I. Srs. 
Jordi Parpal, Antonio Santiburcio i Luis A. Garcia, del Grup 
Socialista (Reg. 401 9) - 

Sembla que el terme ({arqueigs de caixa>> s’utilitza amb dis- 
tint significat en els tres punts de que consta la pregunta. 

En efecte, per {{arqueig de caixa)) normalment s’enlén !’<<o- 
peració de recompte>> de fons o valors, amb la finalitat de co- 
mprovar que el ((caixer r> tb en el moment dei recompte els 
fons que, segons les dades comptables, ha de tenir. 

A I’opernció de recompte, entesa així com a mesura de con- 
trol, se li donava certa solemnitat, ja que presenciaven a realit- 
zaven el recompte els ((clavariw, que, generalment, eren el 
Caixer o responsable del manejarnen t dels fons, el seu superior 
jerhrquic (tresorer, gerent, president, etc.) i kncarregat de les 
funcions de control comptable (interventor o auditor). A més, 
del resultat de tal operacib solemne es deixava consthncia en la 
corresponent ((acta d’arqueig D, que signaven els {(clavaris )). 

L’arqueig de caixa descrit ha perdut vighncia des del 
moment en quk els fons no es custodien materialment en 
(<caixes)> prbpies, sin6 en entitats de credit i estalvi, i el movi- 
ment d’ingressos i pagaments es realitza mitjanqant ordres do- 
nades a aquestes entitats. 

El que interessa comprovar en aquesta situació és que totes 
les ordres d’ingrés i de pagament donades : 1) han estat CQ- 

mptabilitzades, i 2) han tingut els efectes previstos a les enti- 
tats de credit a les quals es varen donar les ordres. 

L’apartat 1) del paragraf anterior, la comptabilitzacib, es rea- 
litza en dos moments, corn a mesura de control : pels serveis 
de comptabilitat, quan es donen les ordres, i pels serveis de tre- 
soreria, quan les ordres es transmeten a les entitats de crbdit. 
Els resultats globals d’aquesta doble comptabilització, que 
mostren el quadrament intern, es reflecteixen en un docu- 
ment, que denominem {(acta d’arqueig n. Quant a l’apartat 2) 
del parigraf anterior, la comprovació que les entitats de credi t 
han complert les ordres d’ingrés o de pagament que es varen 
donar, dbna lloc a allb que normalment es denomina (<concilia- 
cib bancirim, que, en definitiva, ve a ser la prova documental, 
amb documents generats per tercers, de la veracitat dels saldos 
de tresorer ¡a comptabilitzats. 

Sembla, pel prehmbul de la pregunta, que cls dos primers 
apartats d’aquesta es refereixen a aquests ((arqueigs de caixa>> 

i <(conciliacions banciriem descrits anteriorment, els quals 
tenen a veure amb el Compte General de Tresoreria, assenya- 
lat en el punt tercer de l’art. 85 de la Llei de Finances Públiques 
de Catalunya, 

No obstant aixb, el tercer apartat de la pregunta, en identifi- 
car els ((resultats dels arqueigs de caixa de la Tresoreria), amb 
el dkficit o superhvit de Tresoreria per operacions pressupas- 
taries,,, sembla que s’esti referint a la dada assenyalada A l’a- 
partat b) del punt sis& de l’esmentat article 85. Aquest d&it o 
superavit de Tresoreria es el que en la comptabilitat pfiblica es 
ve acceptant amb el terme equivoc de {(romanent de Tresore- 
ria N, que res té a veure amb els arqueigs de caixa a quk es refe- 
reixen els clos primers apartats de la pregunta. 

L’equivocitat del terme ((romanent de Tresoreria )) o del 
seu equivalent utilitzat en Ta Llei de Finances Públiques de Ca- 
talunya ({dkficit o superhvit de Tresoreria per operacions pres- 
suposthiesn, ve donada per un doble motiu : 

1, El seu import no coincideix amb la (<Tresoreria)) exis- 
tent. La coincidencia es donaria a llarg termini, quan totes les 
operacions d’ingrks o de pagament pendents es realitzessin en 
la forma prevista en el moment clcl cilcul, per la qual cosa el 
terme seria menys equívoc si es denominks ((romanent poten- 
cid de Tresoreria>> o << dkficit o superavit potencial de Tresore- 
ria),. 

2. El mktode de calcul d’aquest ({romanent de Tresoreria 
H, que, o h@ no té en compte per res la <<Tresoreria)>, perqui: 
es fa simplement comparant << drets pressupostaris liquidats n 
amb {(obligacions pressupostaries reconegudes )>, o bé, si es 
calcula per un altre metode partint cle la ((Tresoreria reab,  pcr 
a determinar aquest <( dAficit o superivit de Tresoreria per ope- 
racions presupostiries)), s’hn de fer entrar en el cbmput els 
saldos pendents de cobrament o d’ingrés per operacions 
Rxtrapressupostuuies. 

Amb les precisions terminolbgiques exposades fins al 
moment, la contestaci6 a la pregunta formulada és la següent : 

Apartat 1, Es realitzen ({arqueigs de caixa}} diaris, des del 
1983. Anteriorment, el menor volum d’operacions permetia 
agrupar diversos dies d’operacions en un SOI arqueig. 

Les {(conciliacions bancaries )) es realitzen peribdicament 
per tal de tenir la seguretat de la bondat de les ordres d’ingrés i 
de pagament per les entitats de credit, si bB la seva consthncia 
documental es fa una vegada I’any, amb referhncia a l’arqueig 
de I’Últim dia de liquidació de I’exercici pressupostari. 

Apartat 2. La Sindicatura de Comptes fou creada per la 
Llei 6/1984, de 5 de maq, motiu pel qual no se li varen poder 
remetre les actes d’arqueig dels cinc darrers exercicis 
pressupostaris. 

%)’altra banda, ni la prhctica de treball de la Sindicatura, par- 
tint deis comptes corresponents a I’exercici 1984, ni la del Tri- 
bunal de Comptes, que ve fiscalitzant els comptes d’exercicis 
anteriors, consisteix en la remissi6 exhaustiva de tota la docu- 
mentacib comptable, sinó només dels estats generals. EI Tribu- 
nal, i sembla que la Sindicatura actuarh també així, desplaca R I S  
llocs on es custodia la documentació de detall els seus delegats 
encarregats de fer una especie d’auditorin He tota la gestió de la 
Generalitat. Des de principics de febrer del 1985 i fins al 12 d’a- 
bri1 d’enguany una delegaci6 de set membres clel Tribunal de 
Comptes ha estat examinant els corresponents als exercicis de 
2980 i 1981. (Segons sembla hi continuaran acudint esporhdi- 
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carncnt durant algun temps) - Aquesta delegació ha tingut 121 

seva seli de treball al üepartarnent d’Economia i Finances, on 
es custodia la miijor part CIC la documcntaci6 comptable, i s’ha 
dcsplaqit a altres Departaments per a ampliació de dades quan 
ho ha jutjat oportú. Fa uns mesos, pel inateix procediment, es 
varen revisiir els c~mptes del 1978 i 1979. 

Per lot el que s’ha exposat en el paragraf anterior, aquests 
docurnen ts en concret, les ((actes d’arqucig s), quc es realitzen 
diiriamcnt, no es remetcn al Tribunal de Comptes ni creiem 
que siguin sollicilades pcr la Sindicaturii, sin6 que poden ser 
cxarninadcs quan procedeixen a la comprovació dels cumptes 
r-in ual s I 

Apartal 3. Encara que queden pendents de comptabilitzar 
delerminndcs operacions de regulariimcib per ci‘ectuar el tan- 
cament cleíiriitiu dcl 1984, les ciades dels exercicis 1980 a 1984 
shn, pel quc fh a drets pressirpostaris liquidats, sis-cents dos 
mil sis-cents vuitanta-vuit milions de PTA i ywedcn pendents 
cle cobrament i comptabilització com a drets pressupostaris a 
satisfer pel Ministcrio de Economia y i-Iacienda; en obligacions 
pressupostiries reconegudes, sis-cents vint-i-nou mil vuit- 
cents seixanta-un milions de PTA; la liquidacihn del GOSI efcc- 
tiu de l’exercici del 84, oferta provisionalment del Ministerio 
de Economia y ilacienda, de cinc mil vuit-cents nou milions 
dc PTA i ei Fons de Compensació Interterritorial pendent de 
pagament de sis mil tres-ccnts divuit milions de PTA. 

A mbs de l’anterior, que correspon, quant a drets liquidals, a 
quantitats ja cobrades o liyuidudes en ferm, existeix d i s c r e p h  
cia amb el Ministerior de Economia y Macienda quant a la xifra 
basc CIC liquidaci6 com a cost efectiu per al 1984. La diferkncia 
en discussih puja 5.133 milions de PTA, que el Ministcrio de 
Economia y I iaciencla ha de pagar ii la Cicneralitat en tat cas, bb 
com R liquicixib del 1984, bé com a revisi6 dcl coeficient de 
participació el 1985. 

llarcelona, I 3  clc maig clel1985 

Josep M. Culíell i Na&l 
Conseller cl’Economia i Finunces 

PREGUNTA AL CONSELL KXECUTXU 
SORRE LA RECOLLIDA D’AIGUA PEIS 

HIDROAVIONS AL I’ANTA DE 
SANT ANTONI 

T ; O R M U L A U A P I ~ L I ~ I P U ~ ~ ~  I . S K .  
J’EKI:, AYCiUAI)k, DEL GRUP SOCIALISTA 

(Rcg. 4181; IIOPC, 57,2599) 

A 1,A MESA DEL PARLAMENT 

Joan Hortali i h a u ,  Conseller d’tnciiistrin i Energia, en <is 
d’allh que disposen els articles 127 i 128 del Reglament de la 

Cambra, contesta a la pregunta presenladn pel sciiyor Pere hy- 
guadb, Diputat del Grup Socialista, amb data 27 de mar$ de 
1985, i publicada en el IEutllíiti Qficid del Purlummi de Ci?ldu- 
nyn, nhmero 57, del 19 d’abril de 1985 I 

Punt 1.  La documentació existent en el Consell Executiu és 
la seg‘ien t : 
- Expedient corresponent a la sollicitud de FlZCSA de 

1 ’autori tzaci b administrat i va i dcciaraci 6 d’u t i 1 ita t pii  bl ica, en 
els Serveis Territorials d’Indcstria de fiarcelona i Lleida. 
- Cbpia de les cartes de data 21.9.82, de FICSA al Coronel 

Cap del 43 Grup de les Forces Akrics, amb la trainesii de docu- 
rncntacib tecnica per cz sdlicitar la confurmitat, si s’esuau. 
- Chpia de la contestaci0 clcl Coronel del 43 G r u p  dc Ics 

FFAA, de data 13.10.82, demanant els p18nols corsespotlents 
a l’abalisamcnt previst, que per errada no havien estal enviats 
per PECSA. 
- Chpia de la carla de PECSA dc data 18.10.82 m h  la tra- 

mesa dels plAnols sol.licihts. 
- Copia de l’ofici cicl Coronel Cap del 43 C r r ~ i p  de les 

WAA,  dc data 16.1 1.82, niani restani que i10 hi ha cap objecci6 
:i la construccib de 11-1 línia a condicii, que sigui ahalisada. 
- Ofici de I’Alcalcle de Tremp de data 5.9.84, intcressanl-se 

pcr la possible d‘ectacih negativa de la construccih de la línia en 
la utililzacih clel panth pcEs avions amfibis cleI 43 Grup clc Ics 
Fi ;AA. 
- Resposta a 1’Alcalde de Tremp de la Direcció Gcneral de 

I3rcvenció i Extinci6 d’lncendis de data 17,9.84, contestant 
que 1’JI. Sr. Consellcr cl’Indústria i Energia ha trambs copia de 
I’cxpcdient a I’Alcalde (te Tremp per al SCU coneixement. 

Punt 2. El Ministeri clc 1 )densa va emetre el seu informe 1x1- 
sitiu en data 16.1 1.82, S C ~ S C  comunicar al Consell Executiu Ics 
actuacions realitzades a I’efectc. No obslant aixb, cl Consell 
Executiu tc copia dc I’oiici del 43 Grup de les FFAA, que no 
posa objeccions al traqat dc la línia d’actuacib dels avions amti- 
bis per a la recollida d’aigun cn el panth. 

Punt 3. Hi ha una carla de FECSA. 
Punt 4. N o  és cap tema de Protecció Civil, pcr tal corn el pro- 

pietari dels avions amfibis és la I l i  recci6 General d’ZCONA i el 
seu operador 6s el43 Grup de Ics FFAA, quc corn s’hc? dit va 
donar la seva conformitat. 

Punt 5. Amb data 19.4.85, a Iu rcunió anual del Pla INFO Ca- 
talunya de coordinació d’incendis forestals, celebrada cz la De- 
icgació del Govern a Catalunya, cl Director Geiierd de Pre- 
vcnció i Extincib d’lncendis vil dcrnanur al representant de la 
Direccih General d’ICONA, Sr. Filiberto Rico, Cap de la 
Secci6 d’Incendis Forestals, quc, atks que el travat de la linia ja 
s’havia realitzat, solkités del 43 Grup de les FFAA la co- 
mprovació de la possihiiitat d’opcrilcib en cl panth de Sant 
Antoni, sense que s’hagi rebut fins ai moment cap conteslaci6 
respecte a aixb. , 

No obstani aixb, consta a la 13irccció General de Prevenció i 
Extinció d’lncendis, per inforrnacilr dels Parcs de Bombers de 
Tremp i la Pobh de Segur, que s’han realitzat provcs de presa 
d’aigun en I’esmentat panta durant una setmana, del 22 al 28 
d’abril, per rnitjli dc dos avions amfibis del 43 Grup de les 
FFAA. 

Punt 6. El Departament d’lndústria i Energia i el Departa- 
ment de Governació, B través de la Direccib Gcneral de Pre- 
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venci6 i Extinció d’incendis, continuaran insistint davant d’l- 
CONA i del 43 Grup de les FFAA, j a  que consideren indispen- 
sable la utililzació del panth de Sant Antoni per a l’extracció 
d’aigua en cas d’incendis forestals a les comurques septeniria- 
rials de ia província de Lleida. 

Barcelona, 8 de maig de I985 

Joan Hort& i Arau 
Conseller d’lndústria i Energia 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU SQBRE 

DE PONMU, A RAUSEN 
EL SUPERMERCAT HOYA I LA XONA 

FORMULADA FEL DIPUTAT 1. SR. 
PERE AYCiUADk, DEL GRUP SOCIALISTA 

(Reg. 4182; BOPC, 57,2600) 

RESPOSTA DE L’H. SR. CONSELLER DE POLfTICA 
TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES 

(Reg. 4566) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Bigati i Ribé, Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, dóna resposta a la pregunta forrnuhda per 1’1. Dipu- 
iat Sr. Pere Ayguad6, del Grup parlamentari Socialista (Reg. 
41 82). 

’ A. La relació de les actuacions administratives i legals de la 
Conselleria de Politim Territorial i Obres Pljlbliques per tal de 
garantir el compliment de la normativa vigent es la següent : 

1 a). En data 10 de juny de 198 1 aquesta Conselieria decidí la 
suspensió de les obres de construcció del supermercat Boya a 
Bausén i la incoiPci6 d’un expedient sancionador al promotor i 
al tkcnic dirccior de les obres. 

2n). En data 10 de setembre de 1981 aquesta Conselieria va 
requerir I’Ajuntnrnent de Rauskn que portés a terme l’enderro- 
cament de la construcció de referencia, sense que I’Ajunta- 
ment actués, 

3n) I En data 25 de gener de 1982 aquesta Conselleria va deci- 
dir impedir els usos del supermercat obert al pihlic, matgrat 
l’ardre de suspensió d’obres. 

49. En data 7 de desembre de 1981 aquesta Conselleria va 
imposar una multa de 2.250.000 ptes. al promotor i de 155.250 
ptes, al facultatiu director de les obres. Actualment se segueix 
el procediment de recaptaci6 per la via d’apressament. 

En data 3 de febrer de 1982, en compliment de la resolu- 
ció del 25 de gener, va ésser clausurat i’establiment objecte de 
l’expedient . 

69. En data 6 d’agost de 1982 va procedir-se a la ciaususa per 
segona vegada. 

78). En data 30 de juliol de 1984 va &ser clausurat t’establi- 
ment per tercera vegada. 

8&). En data 19 de desembre de 1984 I’establiment va ésser 
ctausurat per quarta vegada, en compliment de la resolucici d’a- 
questa Conselleria de data 12 de desembre del mateix any, mit- 
janpint la qual va ordenar-se 1~ incoaci6 d’un expedient d’en- 
derrocament de l’esmentat establiment. 

99.  Corn a conseqüencia de l’obertura de l’establirnent el 
desembre de 1984, malgrat {’ordre de clausura, van oficiar-se 
al Ministeri Fiscal i hi ha en curs les pertinents actuacions 
penals (Diligkncies Previes 45/84, Jutjat d’hstruccib de 
Viella), per desobediencia, en les quals la Generalitat de Cata- 
lunya ha comparegul. 

l@). En data 25 de juliol de 1984, aquesta Conselleria 
ordena la incoaci6 d’un segon expedient sancionador al promo- 
tor, el qual és en tramitació. 

I1 a ) .  En l’expedient d’enderrocament (o de reposicib de la 
realitat risica alterada per la infracció urbanística), incoat en 
data I2 de desembre de 1984, el Servei d’urbanisme de Lleida 
va, valorar les obres d’enderrocament en 4.315.000 ptes. Va 
donar-se vista de les actuacions de I’Ajuntament de Bausén al 
promotor i aquest va formular allegacions i proposa et reco- 
neixement de I’edifici per a fer I’avaluació de les ubres d’endcr- 
rocament. La diligkncia de prova demanada va ésser acceptada 
en data 14 de febrer de 1985 i practicada el dia primer de marG 
de 1985. 

I B ) .  En data 15 de marG de 1985 aquesta Conselleria, una 
vegada instruit l’expedient de reposici6 de la realitat fisica alte- 
rada, disposh í’enderrocament de l’establiment destinat a 
supermercat. 

13.1. En data 21 de marq d’enguany el Director General 
d’urbanisme va fixar el dia 28 de marq per a clausurar nova- 
ment el supermercat i va demanar ofertes a cinc empreses espe- 
cialitzades en aquest tipus d’actuacions a fi de seleccionar la 
més idbnia per al fi decidit. 

1411). EI 26 de marc la Conseileria va ésser assabentada que 
I’Ajuntament de Bausén, en data 8 de  mas^, havia atorgat la lli- 
ckncia d’edificaci6 a1 Sr. Boya i que I’Alcalde de Rausén, el 13 
de mar$, li havia atorgat Ilichncia d’obertura. 

ISH) .  El 27 de r n q  el Director General d’urbdnisme, en re- 
laci6 amb aquestes llicencies, va resoldre Ia seva suspensió pro- 
visional aplicant l’artiele 26 de la Llei de Protecció de Ia Legali- 
tat Urbanística. 

169, El 28 de marq va ésser clausurat per cinquena vegada i 
constitu’it un servei de vigilitncia per part dels mossos 
d’esquadra. 

lrn>. Contra la resolució d’aquesta Conselleria, de 1 2 de des- 
embre cle 1984, va ésser interposat recurs de resposicib, del 
quat, una vegada tramitat (sense que ei legal representant ciei 
recurrent es personés al trhmit cl’ztudikncia), s’ha proposat la 
deses timacib. 

18111. Contra la resolució d’aquesta Conselleria, de 15 de 
marc, que decidia I’enderrocament, s ’h  presentat recurs de re- 
posició; respecte a aixb, at& que la decisi6 d’enderrocarnent va 
ésser adoptada perqui: el supermercat no1 tenia Ilickncia i ara ja. 
en té (si bé il-legal, perquh s’han donat les llickncies sense el 
previ i preceptiu Pia Parcial), s’ha proposat a aquesta Conselle- 
ria la suspensió de I’enderrocament fins que les esmentades lli- 
ckncies siguin anukiades. 



194. Contra la rcsolircih del Director General d’LJrbanisme, 
ele 27 de miirq, s’ha prcsentat cl 19 [{’abril recurs davant (Va- 
qucsta Conscllcria, tll qui l i  lia estat Iiroposacla la seva ciesesli- 
macii, en haver-sc interposat extcrnporhiiarncnt (el termini 
de recurs finalitzi1 el 17 cl’tibril). 

1.3. Lcs previsions dels tcrminis per a la total soluci6 del pro- 
blema s6n ics següents : 

I ¡i). I-Javent-se deciciil l’enclerrocament del supermercat per 
xliiesta Conselleria, I’execuci6 s’liauria pogut diir ii terme el 
maig d’cnguany. Ara b6, atbs que 1’Ajuntamcnl i l’hlcalcle de 
13aush han atorgat llicbncies d’obres i d’ohcrtur;i al promotor 
dcl sLiImincrciit, uhans d’cnderrocar cal, per impcratiu de la 
normativa vigeni, anil !.lar prcviamcn t en via contenciosa- 
administ rati vil aqucstes llicbncics. 

Aixh comporta que s’han de scguir els procediments legal- 
nient cstahlerts, i que es pot obtenir sentimcia del ‘Tribunal 
ContenciOs abnns cle les vwinces judicials del mes d’agost. Na- 
t~iralrnenl, aquesta sentbncia 6s apelhble i la simple apel.laci0 
determina la suspensi6 de la scntkncia. Pcr aixb dificilrneiit 
hom pot concretar quan hi hnu1.A sentencia ferma. 

2:i). Ara bé, I’Ajunlamcnt de R a u s h  ha tramitat u n  [’la Par- 
cial, proinogul pel titular del supermercat. 

Sembla yuc aclucst Pla pcrmetriu la legalitzrició de 2/3 parts 
de l’actual supermercat, sempre quc cs complissin les conclici- 
ons fix¿ulcs en I’acorcl d’aprovació deilnitiva pres per la Cornis- 
si6 d’Urbanismc clc Lleida en la Sessi6 del proppassal dia 30 
cl’a bri!. 

C Pel que fa a la posicib de la Conselleria davant de la re- 
qualificxió de Pontau, el Sr. noya va intcrpoxir un rccLirs con- 
tcncihs (núm.  92/83) en qui: demanava la classificacih de ~ s b l  
urbii), en comptes de sul apte per a 6sscr urbanitzat, i aquest 
recurs va kscr desestimat per I’hudiencia Territorial de Barce- 
lomi i aril hi ha pendcnl un rccurs d’apel-Iació davant del Tribu- 
nal Suprem. 

D. Quant a Ics iiccjons de la Conselleria de Sanitat i Seguretat 
Social, el control sanitari dc In veticla d’aliments als establi- 
ments detallistcs I’excrceix l’autciritat municipal, tant pel que 
fa a I’autorit7,;icih de i’activitat corn al control sanitari dels pro- 
clucles que s’hi vcnen. 

Rn aquestcs tasques, hi particilien els simitaris locds, 
sempre soia el comandament de I ’Alcaldc. 

En conscqükncia, el comliliinent de normes sanitiries ha 
cstat sota el control rnunici 1x11 al supermercat de 13ausén, propi- 
etat dcl senyor Josep M. Roya. 

PREGUNTA Al, CONSIET,L EXECUTIU SOBRE 
KL DOSSIER D’AVARIES DE LES 
COMPANYIES ELRCTRIQUES 

A LA MESA I I I L  J’AKLAMENT 

Joan tlortali i Ar~.au, Conseller d’ltidústriu i Energia, cn iis 
cl’nllb que disposcn cls articlcs 127 i 128 dcl licglatncnl dc la 
Cambra, contesta a la preguntzi presentacla pel senyor Crirlos 
Cigarrin, ilipuiat del Grup Socialista, m b  data 3 cl’abril de 
1905, i publicada en  el 13irtlld Oficid d d  i’urlnmmt &J Cmilu- 
nyu niirnero 57, CIC 19 clhbril de 1985. 

En rclacib amb la pregunta íorrnulada pel Sr. Diputat rcfe- 
rent l i 1  rcsultat i conseyükncies del dossier informatiu obert 
per coneixer les circumsthncics en  quk es van produir Ics man- 
ques de subministrament clkctric, In Conselleria d’Inclhtria i 
Energia inIiirma respecíe rl aixh : 

La com binació dc diverses ci rcurnsthticies dc tipus atmosic- 
ric V R  propiciar que, durant cls dies que vun transcórrer dcs del 
6 al 20 cle gencr rl’enguany, Catalunya estigués sota una anada 
de fred que es pot consiclcrnr de tipus cxtraarcliimri .ja que la 
darrera ocasió cn cluk es van produir unes condicions similars 
va ser fa uns 25 anys aproximadament. 

hqucsla onada de fred vil ser causa directa d’un iricremeiit 
de consum energktic, moli per sobre de les clemandes miixi- 
mes, la qual cosa va provocar desajustarnenis i incidenls en eis 
subministramenis cl’energia, que vun afccttlr part de la pohlacih 
de Catalunya. 

La importhncia deis efectes provocats va fer que el Deparla- 
ment d’lndhtria i Encrgia endegués l’oberlura cl’un cxpedient 
informador sahrc els incidents, per fer possible, en litncib del 
seu resultat, l’cstablimcnt dc les accions administratives i tbc- 
riques aciicnts, tal corn es va informar els Srs, Diputats Santia- 
go Ricra i Carlos Cigarrhn, el darrer 27 dc febrer. 

Com a cotiseqUkncia d’aquest informe i no obstant les difi- 
cultats existents, cn no existir normes respecte a aixb, per fer 
comparacions entrc Ics dades d’incidcncics dc Ics diferents co- 
mpanyies de subministrament elcctric, cs poden inferir amb 
caracier general Ics scgüents conclusions i línics d’actuwi6. 

Barcelona, 7 de maig de 1985 
Conclusions 

En línies generals es pot afirmar que les instal-lacions de les 
companyies clkctriyues, quant it dimensions, caracteristiques i 
establiment, compleixen els tníniim previstos als rcglarncnls 
vigents : rcglarnenl elcctrhnic per a baixa tensió de 20 de se- 
tembre de 1973, i reglament per a les escomeses clectriqucs 
de1 I5 d’octubre de 1982. 
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El no manteniment en permankncia del servei de submi- 
nistrament d’energia de les companyies elkctriques en diverses 
zones de Catalunya es pot atribuir a les característiques especi- 
als dc l’onada de fred soferta, de carhcter excepcional, i per tant 
els incidents produ’its ho van ser cn part per causes de foqa 
major, tal corn es defineix a I’articlc 68 dei Reglament de verifi- 
cacions elkctriques i de regularitat del subministrament d’ener- 
gia, cle I2 de marc de 1954. 

Dins els elements característics de la xarxa B.T. van resultar- 
ne afectats, prenent el conjunt de transformadors i elements 
de protecció d’alta, 246, que referits al total d’elernents de Ic? 

seva classe, en aquest cas de 36.004, dóna com a percentatge el 
O,68%; i ,  quant als fusibles o proteccions afectats, van ser de 
2623, que referits al total d’elemcnts de la seva classe, en 
aquest cas 167.097, dóna corn a percentatge 1’11,5Tfl/o. Tot aixb 
considerant que es van produir uns increments de demanda de 
iiotkncia punta superiors al 32O/o. 

L’ Hospi talet -Espl ugues 
Roquetes-Trinitat 
Congrés-Sagrera 
Sants- Iiostafranch 

Actuacions per millorar la seguretat de les instal.ladons 
domk.ytiques 

Dins la campanya de rehabilitació d’habitatges es podria con- 
templar la necessitat d’adequar les instal-lacions elhctriques al 
Reglament Electro-tkcnic de Baixa Tensió preveient els ele- 
ments de protecció de persones i d’instal4acions adients als ha- 
bitatges construits anteriorment a I’any 1973, d’una forma es- 
glaonada, ¡ unes linies de credit o finanpment per a tal fi. 

Per part del Departament s’establirh un pla conjunt Gremi 
InstaMadors-Companyies Subministradores-Indústria, a fi de 
determinar uns models normalitzats per a la rehabiIiiaci6 de 
seguretat. 

Rejkwtts u In qualitut de submini3truments 
Actuacions de control d ‘instaldacions 

En cmm de forta dcrnanda hi ha zones del SarcelonBs i de la 
resta de la província de Barcelona on les installacions, tol i 
essent reglamenthries, no poden garantir suficient ment la per- 
manencia del servei, tal com es dedueix del nombre i localitza- 
ció de les incidkncies. 

El fet anterior resta agreujat ates que moltes installacions 
domestiqucs s6n anteriors ai Reglament Electro-tkcnic de 
Baixa Tensió de I’any 1973, per la qual cosa no tenen els ele- 
ments de protecció per a evitar la utilització de potencies punta 

* per sobre de les capacitats tkcniques de les escomeses i línies 
d ’cnllaq. 

I X I S  aquest apartat s’ha de fcr referkncia que les infasmaci- 
ons de les cornpanyies vers els abonats afectats directament 
per les incidkncies produ’ides, o bé per supressions temporals 
de subrninistrarncnt justificades per la necessitat de fer manio- 
bres o reparacions, no van ser fetes amb la necessaria difusió 
wiitjanqant els medis de comunicació ni amb l’antelació sufici- 
ent perque els usuaris advertits poguessin prendre ies mesures 
adients. 

Línies d’actuucib 

A ciuacions per millorar el stmci 

Tal com preveu I’article 69 del Reglarnen1 de Verificacions 
Elkctriques i de Regularitat del Subministrament d’Energia, 
per part del Departament es pot indimr a les companyies sub- 
ministradores quines mesures són necessaries i oportunes per 
r2 aconseguir el millorament del servei. 

En aquest sentit, i a confirmat. per inspeccions in situ, s’han 
ordenat els estudis i reditracions adients per reforGar el servei 
a les següents zones : 

Barceloneta 
Les Corts-ColIblanch 
Sta. Coloma-Badalona 
Val Imrca-Gracia 
Poble Sec- M i s [ral 
Poblenou 
Maresme-Hesbs 

ICeforqar les accions de control previstes als arts. 2 i 92 del 
Reglament de Verificacions Electriques i de Regularitat del 
Subministrament $Energia, disposant una revi si 6 extraord i - 
diria de les instal.iacions de les zones afectades i una major fre- 
qiikncia d’inspecció en funció de I’antiguitat de Ics 
i nstal~lacions. 

Barcelona, 8 de maig de 1985 

Joan Hortala i Arau 
Conseller d’End6stria i Energia 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU 
SOBRE EL PROGRAMA D’ACTUACIo DE LA 

DIRECCJ6 GENERAL DE TURISMI? 

FORMULADA PEL DIPUTAT 1. SR. 

GRUP SOCIALISTA (Reg. 4185; BOPC, 57,2602) 
XAVIER GUETART I DOM~NECH, DEL 

RESPOSTA DE r r d .  SR. CONSELLER 
DE COMERC, CONSUM I TU REM E (Reg. 4589) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

En compliment del que estableixen els articles 227 i 128 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i1 en resposta a la Fre- 
gunta formulada pel Diputat I. Sr. Xavier Guitart i Bornknech, 
del Grup Socialista, que fou pubiicada en el BOPC núm. 57, 
dei 19 d’abril, sobre el programa d’actuació de la Direcció Ge- 
neral del Turisme, tinc I’honor de manifestar el següent ; 



2984 HUITI,L,ETf OPTCTAI, DEL PARLAMENT DE CNALUNYA / Niirn. 63 / 20 de maig de I985 
. . . . . . . . . . . .  

La po 1 i t i CR turística del 1 kpr-lrta me II t s’ h 11 íoii arncn t ut e 1-1 

I I ~ B  delallacla m i l i s i  dcl scctor i dc Ics seves pcrspeclives de 
fuiiir, Aquesta política turística ha pres CII considcracib les pro- 
~ m t c s  cont iiiguclcs en el I <  1,libre i3lanc del Turisme >) elabora- 
(ics pcr ut1 ccluip dirigit pel Sr. AI@ Miguclsanz i himlot, 
iictual Ilircctor Gcncral dc Turisme. Així imtejx, c i i  rcpelides 
wisions cl ChzrseEIer dcl Departamcnl Ira cxliosal algunes CIC 
Ies direccions i ofijccliiis prioritxis (vegcu, pet’ exctiiplc, cl 
prhlcg CIC I’estudi (( La temporada 1 urística I983 >>I,  

Aquest progniim quc 16 com ¿i Iicrspccliva lcimpwil un 
quadrienni, ve 1-1 scr un;i extcnslh dcl programa prcsentiil al seu 
dia pcr CiU, i la scvii tI.adwk‘) cconhmicn ks el pressuposi cla- 
Imat pcr la Gcm-diiiii pcr’ :i l’any 1985, aprov~it ~ i c l  P~irlament 
CIC Calalunya. 

Ayucsta novil politica turislica s’ha elahorat conslntanl la im- 
poriiincja siicio-cccinbmica dcl scctor ( I4?h de la renda genera- 
da al país) i Ics cxpcctiitives de futur, i es basa en rccw+sos pres- 
supostaris propis ii causa dcls C S C I I S S ~ S  i insu ficicnls recursos 
ccoiibm ics trmsferi t s per ! ’ A h i  nistracib ccntral a una Cornu- 
nitat que represent;i mcs clcl 30% del turisme de I’tlslat. 

Els objeciiLis cle la polílica turislica del 13epnrtaimcii1 s h i ,  hi-  
sicanient, ets segiienls : 

- Millora dc la qualitat dels allotjanients turístics, mitjm- 
qant 121 moderiiilzació dc les inst;il-lacioris, Aquest oh.jecliu és 
prioritari per i i  I’cnfortirncnt progressiu del mercai i ha d ’ i m r  
cn la linia, taní de I R  millora de la qualitat de l’dlotjarncnt, com 
dc I ’cxtcnsió del procluck, 
- Complemetilació dcl productc turístic mitjanpnt la crca- 

ci0 i niilloni d’equipaments i scrveis, i en la línia de les noves 
cxpectativcs dc Ics motivacions de la dernnnda que teriiicixcn, 
cacla vegada meti, cap a i i t i  tipiis de turismc actiu o participutiu. 
- Crcaci6 cl’oíerta esl>ecialitznda, fonuinentulinciit en cl 

país interior i en I’altamuntanya. 
- Creacib de nova oierta turistica en r i m s  de clcficil 

manifcst. 
- L)esenrotilarncnt de programes d’iinimacih en Ics Brees 

tu rístiqucs més importants. 
- Diversificxib de la demanda i clcscstacionaFiti”aci6 

d’nquestu. 
- AclequaciÓ CIC les accions dc murkefing a la situacib actual 

del mercat, complcmentant Ics actuacions dc promocib institu- 
cional o genkrica, amb la potcnciacih de les imatges cle mma ja 
consolicladcs i amb linies de promocib específiques per ii pro- 
ductcs molt coiicrets i dirigits a segments dc clemmda que es 
inouen licr motivacions molt caracteristiqucs. 
- Adcquaci6 deis ens de promoció turística. 
- Disseny, vcrtebracib i aplicació d’un pla intcgral dc for- 

rnaciii i reciclatge que respongui a Ics necessitats reals del 
sector. 
- Lstabliment d’un pla cl’estudis, investigxions i assessora- 

ment nl sector. 
- Millora i m p l i a c i b  deis circuits d’informcih turística. 
- I’laniíkicih i ordenacib d’irees turístiqucs i disseny dc 

- AdequaciO organitzativa i cconbmico-financera dels  nu- 

Aquests uhjeclius han donat lloc a I’eshblimenI &Is segU- 

nous procluctes. 

nicipis turístics a ilurs necessitats reals. 

ents programes : 

- 3% de inodernitzaci0 cl’allotjainenls turístics. Iiistrunent 
: crkdit suhvcncionat. 
- Pla de coniplcnicntacib i cxtcnsió dcl productc turístic. 

Millora d’infrastruct~ira, cqiiipaments i serveis en cls ccntrcs 
1 ur  i st ics. 1 n s i  ru mcn 1 : ai u des u1 s III ti n i ci pis LLI r i sii cs, en i i tais 
de prornocib i agrupacions. 
- Pla CIC crcaci6 cl’ofcr~~~ cspecialil;lida i equipanients en Ics 

comarques dc I’i nterior. i iisirumcnl : ajudes per al SCLI desen- 
volupament i incentivaci0. 
- Pla de dcsenvolupatncnt d’activitats d’animncib cn cls 

centres turístics. Instrumcnt : ;!judes ii ajuntaments i 
institucions. 
- Pla de la ncu. Itistrunient : +tdes per a noves inversims 

i ampliacions CIC capital pcr pari d’cntitats piibliyucs i ajudcs ii 
la promoció. 

- Pla cle promocih institucionnl de publicitat i relacions pú- 
bliques, tanl en el mcrcat ititcrior com en l’cxtesiol: Inslru- 
rncnt : inversions directcs. 
- Pla de promocih, publicitat i rclacions pú bliqircs dc xones 

i dtt’es hrees turístiqucs, tant ii l’interior com a l’exterior. Xn- 
slrumerit : ajtides als ens CIC prornocii> luríslica. 
- Pla de creacib i cdicib de material de pubki la l  i S L I ~ L I T ~ .  In- 

s t ru rncnt : i 11 versi o ns di rectes. 
- Pla d’ajurlcs LI la comet*ciditzaciÓ clcls productes turístics. 

instrument : qiudes ii les agrupacions d’etnprcscs per ii accions 
especifiques cie comercial i t mi ó, 

- Pla integral de formació en cls nivells hilsic, rnitjh i superi- 
or, i ~icr a les diferents professions turístiques. Vcrtcbracib del 
sistema. Instruinent inversions directes i ajudes a agrupnei- 
ons d’empresaris, centrals sindiculs i altres institucions i em- 
preses per a la formació i el reciclatge. 

- Pla d’esludis, investigacions i assessorament del sector. 
Instrument : inversió direch. 

- Programa de millora i aplicacib de la xarxa i els circuits 
d’informacih turística. Instrument : ajudes a les oficines de tu- 
risme per incrementar I’eficicia del seu funcionament. 

- Programa d’ajuda ii 1’elaboració de plans de desenvolupa- 
ment hi-istic en col-lahoracih amb els ajuntaments i ultres insti- 
tucions. Instrument : ajudes pcr a l’claboracib dcls plans. 

.- .. . . .  - ...... ... _ ~ .......... -~ - __ .. _. .... .... ~ .......... 
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- Programa d’informatització de la informacib i el registre 
de la Direcció General de Turisme i dels Serveis Territorials 
per millorar la seva efichcia. instrument : inversió directa. 

131 programa preveu també l’estudi per analitzar la possibili- 
tat de tipificació del municipi turístic amb l’objectiu de donar-li 
un tractament organitzatiu i econbmico-financer adequat a les 
seves necessitats reals. Aixi mateix,, és prevista la vertebració 
de la piramide promocional en la participació dels ens de pro- 
moció turística tant per part de 1’Administrmió pública corn de 
la iniciativa privada, sempre que des del punt de vista juridic i 
d’ordenacib no existeixin limitacions. 

Tal com s’ha esmentat anteriorment, la nova política turísti- 
ca de la Generalitat ha tingut una traduccih en el pressupost cle 
E’any 1985 ja que s’ha multiplicat per 3,s respecte a l’any 84. 
Els increments més significatius corresponen als capítols V1 
(inversions reais) i VI1 (transferkncies de capital a entitats ter- 
ritorials, cnipreses comercials, industrials o financeres o a in- 
stitucions sense finalitat de lucre). 

Barcelona, 8 de maig de 1985 
Francesc Sanuy 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU 
SOnRN LES OBRES D’AMPLIACI6 AL 

COhLEGT PÚRLJC DIC SANT JAUME D’ENVEJA 

FORMULADA PllL DIPUTAT i .  SR. 
DiONISIO GARGÍA GUILLAMbN, DEL 

GRUP SOCIALISTA (Reg. 4186; WPC, 57,2602) 

KESPOSTA DE 1,”. SR. CONSELLER 
%ENSENYAMENT (Reg, 463 1) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

D’acord amb allb que estableixen els acticlcs 127 i 128 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, us trameto resposta 
per escrit a la pregunta formulada pel Diputat 1. Sr. Dionisio 
Garcia Guillamón, del Grup Socialista (Reg. 41 86). 

La Resolucib del Departament d’Ensenyament, Serveis Ter- 
ritoriats, per la qual s’ztnunciava la licltaci6, pel sistema de 
contractació directa, cle f’obra d’ampliacih al Col-legi Públic de 
Sant Jauine d’Enveja en quatre unitats, rest9 sense efecte a 
causa que la subhasta va quedar deserta. 

Ara bé, com que l’obra havia estat programada, la linia d’e- 
quipament fku les oportunes dilighcies i serví el mobiliari. 

Posteriorment, els informes tkcnico-pedagbgh realitzats 
portaren a la conclusi6 que caldria ampliar a vuit unitats les 
obres a realitzar, per la qual cosa caidra que s’ciabori un nou 
projccte. 

Barcelona, 7 de maig de 1985 

Joan Guitart 

PREGUNTA AL CONSELL ’EXECUTIU 
SORRE LA PRXVENCIO D’ACCIDENTS 

ESCOLARS 

FORMULADA PEL DIPUTAT 1. SR. 
PEKE AYGUAUk, DELGRUP SOCIALISTA 

(Reg. 4187; 57,2602) 

I< ESPOSTA DE L‘I-I. SR. CONSELLER 
D’ENSENYAMENT (Reg. 4632) 

A LA MESA DEL PAKLAMENT 

D’acorci amb a l b  que estableixen els articles 127 i 128 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, us trameto resposta 
per escrit a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. Pere Ay- 
guadk, del Grup Socialista (Reg. 4187). 

Afortunadament, ni I’any 1984 ni I’any 1985 no s’ha re- 
gistrat cap accident escolar provocal per causa del mal estat 
dels edificis escolars. 

Les unitats tccniques deis Scrvcis Territorials del Departa- 
ment d’Ensenyament fan inspeccions periodiques per assegu- 
rar, tant com es pot, la seguretat deis escolars, i cada vegada 
que hi ha indicis d’alguna disfuncionalitat en els edificis esca- 
lars adverteixen els Serveis Territorials Fer tal que actui’n per a 
protegir els alumnes i per tal que programin, si s’escau, obres 
de reparació, ampliació i millora de les instalhcions afectades. 

Quant a la partida pressuposthria destinada a aquest fi, és el 
Cap. VI, que conik el credit general d’inversions. 

Barcelona, 7 de maig de 1985 

Joan Guitart 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU 
SOBRE UNES PUnLlCACIONS DEL 

DEWARTAMENT DE TREBALL 

FORMULADA Pl!LS DIPUTATS 1.SRS.  
SANTIAGO RIERA I XAVIER GUITART 
I TIOMlhECH, DEI, GRUP SOCIALETA 

(Keg. 4188; I3OPC, 57,2603) 

RESPOSTA l l i5  L’H. SR. CONSELLER 
DE TRERALI, (Reg. 46381 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

En resposta a aquesta pregunta, raig constar el scgilent : 
I .  EI Departament de Treball procdra oferir informilcib 

permanent, arn b Ia major desagregació terri torial possible, de 
les dades disponibles tant sobre I’ocupació com sobre I’alur a 
Catalunya i donar-la puntualment a mesura que es va obtenint. 
S’editen dues publicacions : el <<Full Mensual d’Ocupacib, 



CIC carhcier rnensual, que rcc~~I1 la inforrnacib més rellevanl de 
cacin mes, i el <{iiutlietí d’Ocupacio>>, yuc i6 un iractainent 
més extens, amb comcntarjs sobre la siluacib i evolucii, dc 
I’atur i l’ocupacib considerats des ~ l c  diversos aspectcs i 
donant, sernprc que és possible, I n  disiribucib territorial. Fins 
mi cl i3utlletí (cia l’estudi conjunt de pcriodes senicstruls. 

U1 darrer << 13utllelí d’Ocupací6 H publicat és efectiva- 
ment cl que correspoii nl primer semestre del 1983. El del 
segon scmcstr’e clcl 1983 s’ha retardat per’ problemes de foto- 
composició, pcrb es poririi distribuir dintre de nioh pocs clics. 
kspecíe  al 1984 s’ha ciccidit canviar el criteri, i passrir de la 
presentxib clc períodes semesirals a períodes N I  uals, perquh 
als ef‘ectcs CIC manejar dades estadístiques i efcctuiis comliaraci - 
ons amh I’evolucii) cl’allrcs indicadors sociiils és m6s usila1 I‘cr 
servir pcríodes miiills, a part del seguiment niés in ,mediat que 
ja es íik R travks dc les dades nicnsuals quc subministra el {< I.’uII 
Mensual d’OciipaciÓ H. Per0 corn que les clailcs cornpletcs del 
clescrnhre de I984 no s’han rcbut fins al mes dc marg de 1‘385, 
n~, cs va poclcr cornenpr abans l’elaboracih d’aquest butlletí de 
1984. De ioia manera csti cn una f i w  avanGada tiel procks dc 
conl’eccib, 

3. Pel que fil r t l  {<Full Mcnsual cl’Ocupaci6 H, el correspo- 
nent :i1 incs de gencr ja s’cslii rcpiirtint i cl del mes de febrer es 
a I ’i m prem t a. 

4. 1;inalment cal cfcstacar que, si la Gencralitat de C~talu- 
nya poguks disposar de la gcsti6 cle Ics oficines de I’INEM, la 
sorticlu d’aqucsics pu blieaoions s’nvanp~riii consiclerablerncni, 
pcrqui: tinclríerii Ics cladcs de cacla oficina ci darrer dia de cacla 
mes i pciclríem cornenc;ar immediatament t’elaboraci6 de la !)LI- 
Micació corresponent, de miincra que el <( Full Mensual cl’9cu- 
pació)) cs podria publicar ;i rnitjin mes segücnt i el <<Butlletí 
tl’Ocupacii>>> podria estar publicat al ciip d’uns tres o qizatre 
nicsos . 

En cativi, aril Ics dadcs cotiililetcs ens sbn I‘acilitxles al 
mateix tcrnps que ii la pi*emsa, o sigui c? fjnals del segon mes 
posicrior ii aqucll al qual cor!-esponen les chdcs, o fins i tot ;i ve- 
gades a cornent;amenls del tercer rnes poslcrior. Aixb motiva 
un importani i sisteditic rctarrl en la sortida de les rcfcriclcs 
publicucions, a part dels esporiidics problemes esmentats cluc R 
vcgades també es presenten. 

2. 

Rmclona, 1 O de maig de 1985 

Oriol Badia i Tobella 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU SORRE 
SUl3VPI:NCIONS A IXMPRESA AVIACO 

IT)IIMUI,ADA PELS UII’UrATS 1. SRS. 

JOAN GANYETI MANUELNADAL, DELGRUI’ 
SOCIALISTA (Keg, 41 89; ROPC, 57,2603) 

ESTWUTOMAS, RAMON ALEU, JOAN M. A R E I . , ~ , ~ ,  

~WPOSTA DE L’H. Sri. CONSELLER DE POL~TICA 
TERRITOHIAL I ORRES PÚRLIQUES (Rcg. 4570) 

A LA MESA 13EL I’AliLAMEN?’ 

Xavier Bigiiti i Ribé, Conseller cle Política Territorial i Obres 
Públiques, cf6tia respostii li la pregunta formulacla pels I. Dipu- 
tats Srs. Esteve Tomis, Ramon Aleu, Joan M. Abelló, Joan 
Ganyct i Manuel Nadal, cicl Grup parlamcntarj Socialista 
(Reg. 4 I 89). 

El Govern rlc la Generalitat de Catalunya durant I’any 1984 
tenia subscrits convenis de cuució amb l’emprcsa AVIACO en 
els vols Barcelona-la Seu d’Urgell, GironalCosta Brav:i-Madrid 
i Keus-Madrid; cls dos darrers convcnis, amb caució compar ti- 
da amb les respectives Diputacions de Girona i ‘Ttirragona. 

Per difercnts motius el vol 13arcelona-la Scu fou clausurat el 
30 d’octubre de i’any 1984, i així mateix el GironaKosta 
Brava-Madrid el 30 de maig del mateix any, de manera que 
l’hnic vol que es mantingub cn tot I’exercici pressupostari del 
darrer any fou el de Reus- M adrid. 

De coniorrnitat amb els convenis signats amb I’csrnentacia 
companyia cic servcis, amb periodicitat bimensual, i pel que fa 
a 12.1 quota de responsabilitat assumida en aquests per la Genera- 
litat, cs van tramitant per AVIACO ics fiictures quc correspo- 
nen a la cauci6 inherent al deficit que es proclu’ia per manca 
d’assolirncnt del coefkient d’ocupcació dcls vols establerts en 
situació d’equilibri de costos. 

La partida consignada en el Capítol IV del Pressupost de la 
Direcció General de Transports d’aquest Departument de Polí- 
tica Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya 
fou prevista. en el pagament de les liquidacions per factures que 
abans s’han esmentat, una vegada conformada de mutu acord 
a tenor de Ics especificacions explicitades en els respectius 
convenis. 

La iiquidriciis dei Pressupost del 1984 en tot cas d h a  cura 
exacta de I’estat dcls pagaments. 

Barcelona, 7 cle maig de 1985 

Xavier Bigath 
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PREGUNTA A L’EL SR. CONSELLER 

SOBRE EL PROGRAMA SANITAR1 ALPIR 
DK SANITAT I SEGURETAT SOCIAL 

FORMULAUR PEL DIPUTAT 1. SK. 
JOAN GANYET, DEJA tiKLJPSOCIALISTA 

(Reg. 4100; UOPC, Sí’, 2604) 

IWSPOSTA DE rtr. SK. CONSELLER 
C Reg. 4642) 

A LA MESA DEI, PAICAMENT 

Il’acord amb all0 que disposen els articks 127 i 128 del Re- 
glament del Parlament de Catalunya, us trameto resposta per 
escrit a la prcgunta formulada pel Diputat Sr. Joan Ganyet, del 
Grup Socialista, rcgistre d’entrada niim. 41 90, sobre el progra- 
ma sanitari ALPIR. 

El pla sanilari ALPIR és un pla territorial de la Generalitat 
que s’ocu pa de I’assistkncia sani tBria de diverses comarques de 
I ’Alt Pirineu. 

A purtir de l’aniilisi de l’expecikncia dcl Programa Sanitari de 
la Vali d’Aran, el Departament de Sanilat i Seguretat Social va 
constatar la necessitat de dissenyar un niodcl dc planificació sa- 
niliria específic per a 1’Alt Pirincu basat en tes caracterisiiques 
propies del territori, el clima, la cornunicaci6 i la poblaci6 d’a- 
questcs comaryucs, que constituís una iiportució al desenvolu- 
pament de la Llei d’Rltn Muntanya. 

El Pla ALPIR esta concebut com R uri instrument de planifi- 
cació que es farii efectiu ii través de programes sanitaris per 8 ca- 
dascuna de les comarques que englobi. t e s  Ordres que desple- 
gucn el Dccrcl de creació del PIA ALPIR estan en Ics Últimes 
f‘ascs d’claboració i se n’iiniciarh Ia publicació en un termini de 
quatre mcsos, 

Els treballs són en fase de redacció i a’han iniciat els contac- 
tes per ii constituir eis equips tkcnics, S’estima que n corncnCa- 
ments de I’any vinent estaran enllestits. EI Departarnenl ha 
previst Ics dotacions pressupostaries necesshries per a aquesta 
finalitat. 

Les propostes de programes contemplaran tant els aspectes 
de salut pública corn els cle promoció de la salut, assistkncia pri- 
mhria i liospitaliria i coordinació amb els serveis socials i edu- 
catius. Les mesures de promoció de la salut tindran la conside- 
racit, de prioritriries i seran d’aplicació immediata. Les mesures 
de reordenació de I’assistencia pri maria i hospitalhrirt, la creació 
de serveis i la coordinació d’aquests entre ells es desenvolupa- 
ran progressivament, al llarg cl’uns tres anys. 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
INVERSIONS 1W AEROPORTS 

FORMULAIIA PELS DIPUTATS 1. SRS. 
MTEVEWMAS, RAMON ALEU, JOAN M. AHELLt), 

JOAN GANYET I MANUELNADAL, DELGRUF 
SOCIALISTA (Reg. 4191; HOPC, 57,2604) 

RESPOSTA DEL” SR, CONSELLER DE POL~TICA 
TERRITORIAL I OBRES POBLIQUES (Reg. 4574) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Rigata i Ribé, Conseller de Politica Territorial i Obres 
I’úbliques, dbna resposta a la pregunta formulada pels I, Dipu- 
tats Srs. Esteve Tom& Ramon Aleu, Joan M. AbeEIÓ, Joan 
Ganyet i Manuel Nadal, del Grup parlamentari Socialista 
(Reg. 4191). 

La partida que esmenten eis I. Srs. Diputats ha estai destina- 
da en par1 a la millora de la seguretat en les operacjons d’apro- 
xirnació a l’acroport de la SCLI d’Urgell fins que no fou clausurat 
per responsabilitat de I’autoritat aeronhutica, que correspon a 
la Dirección General de Aviación Civil del Ministeria de 
Transportes, ‘Furismo y Cornunicaciones, a finals del mes cl’oc- 
tubre de I’any 1984. No s’ha esmercat cap tipus d’inversiuns en 
I’aerbdrorn de la Cerdanya. Tanmateix, s’han dut a terme dife- 
rents estudis inherents a la preparació de I’assoliment de les co- 
mpetencies que en materia d’infrastructura aeroportuiria, 
d’helicbpters i d’aerbdroms corresponen a la Generalitat de Ca- 
talunya en virtut de l’article 9 de I’Estatut d’Autonomia. 

Les quantitats lliurades com cl pagaments de les esmentades 
inversions que figuren en el Capítol VI del Pressupost de la Di- 
recció General de Transports del Departament de Politica Ter- 
ritorial i Obres Públiques poden ésser contrastades en la li- 
quidació del Pressupost de I’exercici de 1984. 

Barcelona, 7 de maig de I985 

Xavier Rigata 

Barcelona, 8 de maig de 1985 

Josep Laporte i Salas 
Conseller de Sanitat i Seguretat Social 



A LA MESA DEI, PARLAMENT 

Xwicr  Rigath i Ribé, Conscllcr de Política Tcrritorial i Obrcs 
Piibliqucs, dóna resposta a la prcgunta formulada pels 1. Dipu- 
tats Srs. Esteve Tomhs, Ramon Aleu, Joan M. Abe116, Joan 
Gnnyct i Manuel Nadal, del Grup parlamentari Socialista 
(Reg. 4192). 

La consignacib CIC la despcsli csrnenttidn en la pregunta dels 
Srs. Diputats és per ii afrontar durant I’exercici de 1984 obrcs 
cn c i m  cn l’eesmcniaí cxercici. El resuliat de la seva aplicacib 
pot tinaiitzac-se en la liquiclació clcl Pressupost del darrer any. 

Dc conformitat anib la legislacib vigent, el procecliment de 
contraclacib ha estat prcvkt en la Llei de Contractes dc I’Estat i 
ei SCLI Rcglatnent de Conlraclacih 

Les quanlitats lliurades com a pag;lments de les csmentadcs 
inversions que tiguren en cl Pressupost de Ic? Direccih Gcncrd 
de Transports del Departament de Política Tcrritorial i Obres 
Públiques poden ésser contrastades en la liyuidació del Pressu- 
post de I ’exercici de 1984. 

Barcelona, 7 dc maig de 1985 

Xavicr 13igatA 

PREGUNTA AL CONSELI, EXECUTIU SORRE 
INVERSIONS EN EL FERROCARRIL 
METROPOLITA DE 13ARCELBNA 

tats Srs. Estevc Tomis, Ramon Aleu, Joan M. Abellh, Joan 
Ganyet i Manuel Naclal, dei Grup parlarncntari Socialista 
(Reg. 4193). 

La consignació dc I s  despcsa esmentada en 1:i pregunta dcls 
1. Srs. Diputats 6s per a afrontar cluritnt I’cxcrcici de 1984 obrcs 
en curs en I’esrnentiit exercici. El rcsultat cle la seva alilicacih 
pot analitzur-se cn la liquidació del Pressuposi del darrer any. 

De conformitat amb la legíslacid, vigent, el procedirncnt de 
contractacib ha esiai cl previst en ja Llei de Contractes de i’Es- 
tat i e1 seu Reglamcnt de Clontractacib. 

Les quantitats lliurades com a Ixigaments de les esmeniades 
inversions que figuren en el Pressupost de la Direcci6 Gencral 
de Transports del Departament de Política Territorial i Obres 
Phbliques pocien ésser conlraslades en la liquidacib del Pressu- 
post cle l’exercici de 1984. 

Rarcelona, 7 de maig de 1985 

Xavier B ig t t i  

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU SORRI< 
INVERSIONS EN ELS FERROChltRILS 
DE LA GEIVERAIJiTAT JIK CAl’ALUNYA 

IURMULADA PELS DiPU‘l’ATS i .  SHS. 
ESTEVETOMAS, RAMON ALEU, JOAN M. ABELLh, 

JOAN GANYET 1 MANURI, NADAL, T)ELGRUi’ 
SOCIALISTA (Reg. 4194; UOPC, 57,2605) 

A LA MESA DEL PARLAMF!,NT 

Xavier BigatA i Ribé, Consclier de Política Territorial i Obrcs 
Phbliques, dóna resposta a la pregunta formulada pels I. Dipu- 
Fits Srs. Esteve Tomis, Ramon Aleu, Joan M. hbellh, Joan 
Ganyet i Manuel Nadal, del Grup parlamentari Socialista 
(Reg, 41 94). 

El procediment de contractac% emprat en la licitac% de les 
obres que afecta el Programa al qual fa referbncia la pregunta és 
el que correspon a la vigent Llei de Contractcs de I’Estat i cl 
seu Reglament de Contractacib. 

Les companyies adjudicathries de les licitacions efectuades, i 
així mateix I’import certificai. per liquidacions tic les obres, cu- 
rresponen al que figura en la liquidació del Pressupost del 1984. 

‘Tanmateix, en I’esmentada liquidació figuren també Ics par- 
lides esmcrpddes en el pagament de les expropiacions inhe- 
rents ii l’cexccuci6 dc les obres subCjectes al Programa de 
referencia. 

A LA MESA JIEL PARLAMENT 
Barcelona, 7 cle maig de 1985 

Xavier Iligati i liibé, Conseller de Politica Territorial i Obres 
Públiques, dhna resposta rz la pregunta fmnulada pels I .  JXpu- Xavicr l3igaiA 
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PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU SORRE 
INVERSIONS EN LA INFRASTRUCTURA 

DE RENFE 

FOKMULA13A i‘T;,I,S DIPUTATS I ,  SRS, 
ESTEVETOMAS, RAMON ALEU, JOAN M. ABELLO, 

JOANGANYETI MANUELNADRL, DELGRUP 
SOCIALISTA (Reg. 4195; ROPC, 57,2605) 

mwos’rA DE LW. SR. CONSELLER DE POL~TICA 
TFSRRLTORIAL I OHRES PÚJWQUES (Reg. 457 1 ) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Bigali i Ribé, Conseller de Política Territorial i Obres 
Piíbliques, dóna resposta a la pregunta formulada pels 1. Dipu- 
tats Srs. Esteve Tom& Ramon Aleu, Joan M. Rbelló, Joan 
Ganyct i Manuel Nadal, del Grup parlamentari Socialista 
(Reg. 41 95). 

Lri consignació de la despesa esmentada en la pregunta dels 
i. SCS. Diputats és per a afrontar clurant l’exercici de 1984 obres 
en curs en l’esrnentat exercici. El resultat de la seva aplicació 
pol analitzar-se en la liquidació del Pressupost del darrer any. 

D e  conformitat amb la lcgislacici vigent, el  procediment de 
contractació ha estat el previst en la Llei de Contractes de 1”s- 
tat i el seu Reglament de Contractiició, 

Les quantitats lliurades com a pagaments de les esmentades 
inversions que figuren en el Pressupost de la Direcciis General 
de Transports del Departament de Politica Territorial i Obres 
Piibliques poden Bsser contrastades en la liquidació del Pressu- 
post de l’exercici del 1984. 

Barcelona, 7 de maig de 1985 

Xavier Uigata 

PRIEGUNTA AL CONSELL EXECUTIU 
SOBRE ELS CONCERTS DE L’ICS 

AMB HOSPITALS 

FORMULADA PER LA I31PUTADA T. SKA, 
I W A R  FERRAN, DEL GIWP SOClALlSTA 

(Reg. 4 I 96; BOPC, 57,2606) 

RESPOSTA DEL‘]-I. SR. CONSELLER 
DESANITAT 1 SEGURETATSOCIAL 

(Reg. 4639) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

D’acord amb allb que disposen els articles 127 i 128 del Re- 
glament del Parlament de Catalunya, i en nom dei Consell Ex- 
ecutiu, us trameto resposta per escrit a la pregunta formulada 

per la Diputada Sra. Pilar Ferran, del Grup Socialista, registre 
d’entrada número 4196, sobre els concerts de I’ICS amb 
hospitals. 

El text de la pregunta parlamentaria que fa referencia a les 
declaracions del Director General de l’lnstitut Catali de la 
Salut no s’ajusta al contingut de la informació publicacla el dia 
12 de febrer de 1985 pel diari La Vanmardia. La frase resseny- 
ada entre cometes en el text de la pregunta no apareix en la 
nota informativa publicada que, de fet, s’ha de reconkixer que 
est; redactada de manera confusa i contradictbria. 

La informació que va facilitar-se Seia referencia, realment, ii 

la requalificacib de 23 concerts anteriors, no de 23 nous can- 
certs, a centres que per Ics seves característiques no podien sa- 
tisfer els criteris d’acreditació de centres d’aguts. Aquesta re- 
qualificncib s’ha efectuat tan sols amb la voluntat de resoldre 
la mancanca de llits per a malalts crbnics a Catalunya i no ha de 
comportar cap increment de la xifra que, en eE pressupost de 
I’ICS, es destina a acció concertadti. 

Barcelona, 8 de maig de 1985 

Josep Laporte i Salas 
Conseller cle Sanitat i Seguretat Social 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU 
SOHW LES NECESSTTATS SANITAWES 

DEL DISTRICTE DE LES CORTS, 
DE RARCEUIIVA 

FORMULADA PEL DIPUTAT I. SR. 
JOSEP M. SALA, DEL GRUP SOCIALISTA 

(Reg. 4197; ROPC, 57,2606) 

RESPOSTA DE EH. SR. CONSELLER 

(Reg. 4641) 
DESANITAT T SECTURETAT SOCIAL 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

D’acord amb allb que disposen els articles 127 i 128 del Re- 
glament del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell Ex- 
ecutiu, us trtimeto resposta per escrit a la pregunta formulada 
pel Diputat Sr. Josep M. Sala, dei Grup Socialista, registre 
d’entradit número 4197, sobre les necessitats sanitiries del 
districte de les Corts, de Barcelona. 

Les necessitats sanitiries dels ciutadans que habiten en el 
disírictc de les Curts de Barcelona estan cobertes, pel que fit a 
l’atenci6 del primer nivell, a travks de quatre Centres d’Assis- 
tkncia Primhin (CAP), dels quals el CAP del carrer de Ros- 
selló, 78, el CAP del carrer del Consell de Cent, 26, i el CAP 
del carrer de Carreras Candi, 99-101, es destinen a medicina 
general i pediatria i el CAP del carrer Numincia, 23, situat 
prhcticament al districte de Ies Corts, cobreix les especialitats 
d’assis tkncia pr imhr ia. 



Els trcs primers centres esmentats tcncn la ubicaci6 fora del 
disiricie, pcrb cn zones properes, i tots ells gaudeixen cb 
bones caniunicacions per a facilitar els dcspla$arncnts als 
usuaris. Tot i aixb, 6s cvident que el Xlepartament de Sanitat i 
Seguretat Social, prosseguint la. seva missi6 rl’aprop;ir l’assis- 
tkncia als ciutadans, estima corivenienl I’obcrtura d’un CAP d 
inateix districte de les Corts i ha fet divcrses gestions en els diir- 

rers mesos encaminadcs a aqucst fi. 
En primer lloc, l’hjunlament de 13accelona havia ofert al 116- 

piahmeni cle Sanitat i Seguretat Social un local situat a la Trrz- 
vcsserii de les Corts per R la ubicació cl’un CAP. El Scrvci ct’As- 
sistcncia Primkriria de i’lnstitut CatdB cle la Salut va emelre un 
informe favorable sobre aquesta proposta, VB preparar el pla 
funcional dcl futur ccntrc i VA trametre la docurnenlaci6 HI 
Servei d’Arquiteclura pcr a l’informe tkcnic, informe que va 
S C ~  positiu. Per6 I’hssociaciO de Veins del barri de ies Corts 
va estar d’iicord amb la i.ibimci0 del centre esmentat i addiii 
que podien crcar-se liroblemes a una escola situada al costat 
del local ~mposat.  

Posteriorment, es va rebrc I’ofcrtri de la DiputaciO de 13arce- 
lona d’uns locals situals n I’eclitici dc lit Maternitat, de Iu ma- 
teixa travessera dc Ics Corts, locals que varen rebrc un informe 
clest’avorable, per raons tkcniqueu, pel Servei d’hrquiteet lira 

de 1’1 nstitu t Cahili dc la Salut. 
Actualment, la Cierkncia cic I’lnstitiit Calali cle la Salut de 

1’Arca clc Barcelona-ciutat esli c n  contacte amb I’Ajuntarncnt 
per tal dc trobar amb celeritat  LI^ nou local al districte, que 
sigui adequat per a la finalitat propusada i que rnercixi l’infor- 
rnc fitvorable de totes les parts implicacies. 

Darcelonn, 8 dc maig tlc 1985 

Josep Laporte i Salas 
Conseller de Sanitat i Seguretat Sociat 

PREGUNTA ATJ CONSELL EXECUTIU 
SOII3lW UN SOLAR DET, CARRER DE GANDESA 
CEDIL’C PER L’AJUNTAMENI’ 3)K II3ARCl<U)Nh 

A L A  GENERALITAT 

1IESPOSTA U11 L’I i, SR. CQNSELI.ER 
DESANITAT 1 SEGUIIETATSOCTAL 

(Reg, 4640) 

A L A  MESA DEL PARLAMENT 

13’acord amb all6 que disposen els acticlcs 127 i 228 del Rc- 
glament del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell Ex- 
ecutiu, us trameto resposta per escrit a la prcgunta formulacla 
pel Diputat Sr. doscp M. Sala, del Grup Socialista, registre 
d’cntrrida número 4198, sobre un solar del carrer de Gmclcsa 
cedit per I’Ajuntatnent de Barcelona cl la Generalitat, 

Ei solar del citri*cr de Gandesa, sln, que va ser cedit pcr I’A- 
juntument dc Barcelona it la Gcneralitat per a la construcció 
ct’una residencia assistida, 6s afectat pel H Pla cspecial d’orde- 
nació volumbtrica i millora dei sector delimitat pels carrecs dc 
Nu minci ti- Av. Diagonal-Gandesa- Europít i Cahes tany entorn 
de la phqa de la Concbrdia, límit inferior, xona 14.1, i carrer de 
Joan Garnpcr i de Soli M. 

L’afectacib del Pin Eslieciai suposa, en el cas concret d’a- 
quest solur, notables modificacions de la seva. supecficie Ú t i l ,  i 
és per aixh que els rnatcixos Serveis de 1’Ajuntament de ihrce- 
Iona han formulat ofertes dc permuta d’aqucst solar al Departa- 
ment de Sanitat i Seguretat Social, ofertes que shn estudiades 
en l’actualitat. 

La utilitmcih clel nou solar cluc sigui elegit restara pendent 
de l’aaprovxih del segon 1% cie Crcacio de Residhcies 
Assistides. 

Rarcelona, 8 de maig de 1985 

Josep Laporte i Salas 
Conseller de Sanitat i Seguretat Social 

I:OI.1MULADA PEL UlPUTAT T. SR. 
PER J; AYC;UAD~;:, 131i1, GIIUP SOCIALJSTA 

(Reg. 4109; BOPC, 57,2606) 

RESPOSTA DE CH.  SR. CONSELLIN 
13 ’AC; 14 1 CU LTU I M ,  li AMA 13 ER i A I PESCA 

(Reg. 4643) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Miró i Ardkvol, Conseller d’Agricultura, Ramaderin i 
Pesca de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que esta- 
bleixen els articles 127 i i28 del Reglament del Parlament, 
dóna resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. Pere 
AyguadB, del Grup parlamentari Socialista, reg. núm. 41 99. 

La pregunta del Diputat Sr. Ayguadé fa referimcia a unes de- 
claracions fetes cntorn d’un conjlunt de temes fonamentais de 
la nostra política agrAria als mitjans de carnunicacib. Dissorta- 
dament, de vegades, el trasllat en els mitjans escrits d’aquestes 
declaracions no s’ajustcn amb precisió a l’espcrit de qui les fa, 
Aquest 6s el ctis dei terna que ha interessat el Sr. Dipntclt, i he 
de manifestar, a més, que aixb es despren de la lectura cktingu- 
da de I’articte que pot haver llegit el Sr. Diputat. D’aquesta lec- 
tura es pot veure clarament que la llei R qu& feia referencia 
I’[-lonorabk Conseller no és la d’un institut d’investigaci6 fo- 
restal$ sin6 que és la Llei d’hprofitarnents Forestals que, cfec- 
tivameni, ha de ser presentada cn aquest Parlr-lrncnt durant el 
mes de maig i que en tems gcnerals pot tenir efcctes com els 

..... . -. .. .- 
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que s’indiquen en I’article de premsa. En el context de I’expo- 
sició que es vil fer dels objectius i principis generals [{’aquesta 
llei es pot esmentar la paraula necessitat per a Catalunya de dis- 
posar d’un institut d’investigació forestal, sobretot cap a la re- 
ducció de problemes greus del sector forestal. Perh aquest es 
un prqjectc encara en fase de reflexió i, per tant, IIQ hi ha la pre- 
visi6 de prendre decisions definitives en un curt termini, tot i 
que hi ha la consideració de la importhncia per al sector forestal 
de Catalunya de plantejar la solució d’alguns problemcs tecno- 
lhgics quc poden ser fonclmcntals per B ell. 

Per tant, no hi va haver I’afirmacih que el Sr. Diputat va 
interpretar i que es pot desprendre d’algun retall de premsa. Sí 
que va haver-hi I’explicacib dc les linies generals d’un 
avantprojecte de llei, el cf’aprofitaments forestals, que en 
forma de projcctc, efectivament, haurh de ser prescntat en 
aquesta Cambra durant el mes dc maig, 

Barcclona, 8 de maig dc 1985 

Josep Mir6 i Ard&vol 
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 

PREGUNTA Al, CONSELL EXECUTIU SORRE 
LA CARRETERA DE SALDES A G&OL 

I OKMULADA PEL D I P U ~ ~ K I -  I. SR. 
SANTIAGOMERA I PER LA DIPUTADA I .SRA. 

M. KOSA VIADIU, DEL G H  UP SOCIALISTA 
(Reg. 4202; BOPG, 57,26071 

RESPOSTA DE L”i 1. SR. CONSELLER DE POLiTICA 
TEIiRITOilIAL I OURES PÚirnLlQUES (Reg. 4568) 

A L A  MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Bigata i Ribé, Conseller de Politica Territorial i Obrcs 
Públiques, dóna resposta a la pregunta formulada pels Diputats 
Sr. Santiago Ricra i Sra. M. Rosa Viadiu, del Grup Socialista 
(Reg. 4202). 

Cobra de construcció de la nova carretera cle Saldes rz Gósol 
es va aturar després de fer-se la rescissió de la contractació pri- 
mitiva de conformitat amb les previsions establertes 21 I’efecte 
en el vigent Reglament de Contractació. 

E1 termini previst per a l’acabament de i’esmentada obra és 
el proper mes de juliol de 1985 i la quantitat prevista per a rea- 
litzar la part que manca de I’obra ascendeix a un total de 
99.896.379 pessetes. Cal remarcar que aquest import s’ha ob- 
tingut partit dels preus del projecte original i de les unitats 
d’obra pendents, tot aixb d’acorcl amb Ees disposicions vigents 
de l’esmentat Reglament de Contractació i previ l’informe fa- 
vorable reglamentari del Consell $’Estat. 

Barcelona, 7 de maig de 1985 

Xavier Rigath 

PREGUNTA AL CONSELL EXllCUTlU SOBRE 
XA CARRETERA DEL DOLL 

FORMULADA PEL DIPUTAT I .  SR, 
PERE AYGUADÉ, DELGRUP SOCIALISTA 

(Reg. 4203; HOPC, 57,2608) 

RESPOSTA DE UI-I. SR. CONSELLER DE POLíTTCA 
TEKKiTORI AL I OBRES PÚJRLIQUES (Reg. 4567) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Bigath i Ribé, Conscllcr de PolitiCcz Tcrritorial i Obres 
Públiques, dbna resposta a la pregunta formulada pel Diputat 
Pere Ayguadé, del Griip Socidista (Keg. 4203). 

Abans de respondre les preguntes concretes que figuren en 
I’escrit presentat ai Parlament, cal fer alguns comentaris a I’ex- 
posicirj que Ics precedeix. 

Ida denominació carretera dcl Doll s’ha donat sempre a l  tram 
cntre la prcsa de Camarasa i Terrndcts : ampliar la denomina- 
ció lins a Camarasa com Tii el Diputat Sr. Ayguadé pot donar 
lloc a confusió o malcntesos. 

No és exacte que ((poc després>> de la inauguració de ¡’es- 
mentat tram la carretera s’hagués de tancar al trinsit pels im- 
portants arranjaments que calia fer, ja quc el que succcí és que, 
en haver de tallar-se el lrinsit entre I n  població de Camarasa i la 
presa del mateix nom a causa de les obres dc condicionament, 
eixamplament i millora d’aquest tram, s’aprofitii la interrupció 
dc circulacih general per a efectuar una serie d’arranjaments en 
ei tram presa-Tcrradets que, en cas contrari, també s’haurien 
pogut fer sense tallar el trhnsit. 

Tampoc es cert quc el M. i-1. President Pujol hagubs tornat 
<<a inaugurar-la, juntament amb el tram de Camarasa a la 
C - 1 3 1 3 ~ ~  ja que tots els qui estigueren prescnts en la seva 
visita a I’obra realitzada en c l  tram cntre la presa de Camarasa i 
la carrclera C-1313 saben que el M. 1-1. President es iimith a vi- 
sitar aquest tram totalment nou i ni tan sols visiti el tram del 
Doll objecte de la pregunta, es a dir, entrc la presa i Tcrradets : 
aquesta circumsthncia que ei que s’inaugurava era tan sois el 
tram entre la carretera C-13 13 i la presa de Camarasa es reiteri 
a lli prcmsa en totes les ocasions en qub els representants de la 
Generaiitiit foren requerits respecte a aixo. 

No podem acceptar la insinuació que f’bs una <<dcsgrBcia>> 
grandíssima que la Generalitat no fes cas dels advertiments de 
canviar el traqat, ja que quan es produi el traspis la inversi6 que 
ja estava feta era tan elevada que prescindir del que s’havia fet i 
tornar a cornencar hauria resultat molt més antieconbmic que 
la soluci6 adoptada, consistent R condicionar la carretera mil 10- 
rant tan sols els trams i les unitats d’obrcl que resultessin defec- 
tuosos en I’obra ja realitzada anteriorment. 

Gal posar per testimoni els usuaris de la carretera per confir- 
mar que no és cert que c( pocs mesos)) després de la inauguraci6 
del tram de Camarasa. a la C- 13 13 hagin abaregut de nou <(la in- 
efidcia i els errors)) ni que <<ei tram de carretera del Doll a Ra- 
laguer segueix en un estat lamentable N, cosa que és totalment 
inexacta. 

Cal recordar també que part dels danys que s’han corregit en 

._.-.I...--.-- ...I.-_--. ., . . - - .  . . . . ... . - . ._ - - . . - _- - -- .. . , -- -- 
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el tram que ens ocupa foren causats per les calamitoses pluges 
de novembre cie 1982, que tants mals ocasionaren e11 la No- 
guera i altres comarqucs catalanes, i cal acceptar també, corn ja 
s’ha dit alguna altra vegada públicament, que no pretenem que 
els problcines cie la carretera estiguin totalment resolts aC- 
tualment, pcrb si que ho estan en més d’un 80°/l. 

Per fi ,  no és cert que encara cs pensin fer noves variants en 
el traGat, sinb quc l’íinic que es pensa fer suara és una elemen- 
tal millora local i el rcfoqament del ferm en els trams que 
encara no tcnen les ciiracteristiques definitives d’aferrnat per 
manca de ~ I - C S S U ~ O S ~ .  

Feta I’cxposicib anterior, passem a respondre les preguntes 
concreles. 

Les obres inicials del projecte entre la prcsa de Camarasa i 
Terradets, conseqühcia de Ia contractació anterior al traspis 
de carrctcres ii I R  Generalitat, ascendeixen a un import total cle 
85 E milions de ptes. Les corresponents als arranjaments poste- 
riors, inclosa la correccib dels danys ciiusats per les pluges del 
1982, comporten un total de 239 milions CIC ptes., desglossats 
de la manera segücn t : 

Construcció de gabions de proteccib 12 milions de ptes. 
Eixamplament CIC platafornui de 8 H 9 rn. 80 milions de ptcs. 
Xarxes i bandes protecturcs i senyalització 37 milions de ptes. 
Drenatges 37 rnilions de ptcs. 
M~~l.~iembocaclurade túnel 23 milions de ptes. 
Paviments 50 milions de ptcs. 

TQt¿Il 239 niilions clc ptcs. 

Les obres que cs pensen fer en el tram esmental, correspo- 
rients, com j a  s’ha dit, a la millora focal del krn 18 i la segona 
fase rlc reforGiiment del ferm, estan pressupostades, respectiva- 
nient, en 20 i 50 milions de pessetes. Les dificultats pressupos- 
tiries ja conegudes, motivades per la i nsuficicnt transferkncia 
per a afrontar els serveis traspassats, obliguen ii clifcrir l’acaba- 
ment d’aquests treballs fins al 1986. 

Eis estudis geolbgics, geatkcnics i d’af‘errnat relatius ii la car- 
retera en qiiestió, fets per a dictaminar els defectes anteriors i 
per a psoposiir Ics solucions a adoplar, han estat realitzats per la 
Unitat cle Tecnologia i Materials de la Direcció General de Car- 
reteres d’uquestlz Conselleria. 

El projecte de condicionamcnt de la carretera entre Terra- 
dets i Trcmp ascendeix a un total de l .48O milions de pessetes. 
Quant a la seva programacib no podem anticipar res mentre no 
es coneguin les disponibilitats que per i\ obres d’aquest tipus 
figurímm en els pressupostos de la Generalitat dels propers ex- 
ercicis en funció de Ics actuals negociacions amb el Govern 
central sobre valoracions de serveis traspassats. Tarn bk existeix 
la possibilitat d’arrihar n un conveni amb la Diputació de 
Llcida sobre finaii$ament de part d’aqucsta obra a chrrec del 
canon energktic, cusa que permetria anticipar la seva execució, 
d’unii manera sitnilar com s’ha fet amb la Diputació de Tíirra- 
gona per obres en carreteres de la Generalitat que afccten les 
comarques productores d’nqucll chnon. 

Barcelona, 7 de maig de 1985 

Xavier Ri ga t i 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU 
SQHRE LES EMPRKSES DE COLtWCACIQ 

DE TRHMLLADORS EN DTVERSOS SECTORS 

FORMULADA PEL DIPUTAT I. SR. 
ALBERT ALAY, DELERUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA 
(Reg. 4253; ROPC, 58,2687) 

RFSPOSTA BE CI-1. SR. CONSELLER 
DE TREBALL (Reg. 4634) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

L‘article 16.2 de i’Estatut dels Treballadors diu efectivament 
que esth prohibida I’existhcia cl’agkncies de col4 ocaci6, de 
qualsevol classe i Bmbit funcional, que tinguin per objectc la 
contractacib laboral de tota mena, i que les aghcies o crnpreses 
dedicades a la selecció de treballadors hauran de fer constar en 
llurs anuncis el número de la demanda de I’Oficina d’Ocupaci6 
i la ideniificació d’aquesta Oficina. 

D’altra btlnda, el mateix article 16 de I’Estatut dels Treballa- 
dors, en el niirn. 1, especifica que els empresaris estan obligats 
a solkitar de les Oficines d’Ocupaci6 els treballadors que 
necessitin. 

Dit aixh, cal fer constar que les Oficines d’Ocupnci6 de 
I’INEM no han estat transferides a la Generalitat, malgrat les 
insistents peticions que s’han formulat i es continuen 
for mulant. 

L’Tnstituio Nacional de Ernpleo (ENEM) es va crear pel 
Decret-llei 36/197R. del 16 cle novcmbre, com a organisme 
rtutbnom, adscrit al Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

Les funcions que atribueix I’article 43 de la vigent Llei 
Bisica d’Ocupacib a 1’INEM són les següents : 

a> Organitzar eis serveis d’ocupació per a procurar pública- 
ment i gratu’itarnent el millor desenvolupament i utilització 
dels recursos. 

b) Ajudar els tre:bailadors a trobar un treball i les empreses a 
conlractiir els treballadors apropiats a les seves necessitats. 

c) Fomentar la. formacib del treballador en estreta vincula- 
cib amb la politica d’ocupacib, a través de les oportunes accions 
d’actualitmció, perfeccionament i, si s’escau, reconversió pro- 
fcssional. 
d Gestionar i controlar les prestacions de desocupació i Ics 

subvencions i ajudes per Fomentar i protegir l’ocupació. 
e) Declarar el reconeixement, la suspensió, la rcpresa i l’cx- 

tinció del drct a les prestacions de desocupacib. 
f) En general, qualsevol acció que porti a una politica activa 

orientada a la plena ocupacib. 
Si, en general, el sentit de h política d’ocupació es troba en 

última instancia a atendre els aturats en la rcccrca d’un lloc de 
treball i altres necessitats concomitants, i I’INEM desenvolupa 
Ics funcions quc hem vist, s’hii de concloure que I’INEM és, 
consegüentment, un  servei social de foment de I’ocupaci6 en- 
carregat d’organitzar el mercat dc trebslll mitjanqant una políti- 
ca activa d’ocupació dirigida a reinserir el desocupat a itl vida la- 
borar i ,  provisionalment, atendre les seves necessitats. 

Queda dur ,  doncs, que les mesures per a evitar la conti- 

. . . . . - - - . . . - . .~ . . __-. - , . _ ,  .. 
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nuació de Ics activitats de les agcncies privades de coHocacib 
s’han de prendre a través de I’INEM, i com que la transfer&nci:i 
dc fes oficines de I’INEM a IaCencralitat ha estat rebutjada pú- 
blicament, tant pel Ministre de Treball, Sr. Alniunia, C Q ~  pel 
President Gonzhlez, cn aquests moments el Govern de la Ge- 
neralitat estil impedit de prendre qualsevol mesura directa en 
Ics qiiestions a que  cs refereix la pregunta. 

Ara bé, el que continuarh fent el Govern de la GcncraEitat és 
reivindicar la transferencia de Ics oficines de I’INEM a Catalu- 
nya, peryuc considcra que els arguments que hi formula en 
contra el Govern de i’Administraci6 central no s h  viilids. 

En primer lloc, cal tenir present que la doctrina dei Tribunal 
Constitucional apunta més aviat cap a la tesi que 111 rnatkria de 
politica d’ocupacid, no esta inclosa en el concepte ( 4  d’exccucib 
dc la legislaci6 laboral>) i que, per tant, les Comunitats Autb  
nomes tenen la possibilitat d’intervenir en el desenvolupament 
normatiu, a mks de l’execució, cn materia d’ocupació. 

Tambb cal destacar que la doctrina cientifica més autoritzada 
considera convenient i necessari que en cls actuals moments 
de crisi economica les comunitats autonomes participin activa- 
ment en la política d’ocupació, Igualment, a molts piisos in- 
dustrialitzats es reuoncix la importhncin de la regionalització de 
I’ocupaci6 i es va cap a una descentralitzacio dels scrveis, en 
contra del que diu el Govern cie I’AdministraciÓ central, 
JL‘cslructura dc coordinacib dels Serveis P Ú  blics d’OcupaciÓ 

que estableix la recarnanació nhm. 83 de I’OOIT, de data 19 de 
juny de 1948, coincideix amb Iu gestió de les oficines de 
I’INEM en coordinacib amb els serveis estatals que est& recla- 
mant la Generalitat. 

Finalment, heni de dir que nu existeix cap impediment jurí- 
dic ni constitucional per a efectuar la transfercncia de les of’ici- 
nes d’ocupacib de I’INEM a la Generalitat. De fet, en els 
Lillims Estatuts d’Autonomia aprovats, que són Castilla-La 
Mancha i Castilla-León, s’ha establert que la competencia dels 
serveis d’ocupació podra ser exercida pels organs de govern cle 
les esmentades Comunitats. 

En conseqüencia, creiem que la Generalitat de Catalunya 
esti facultada per a constituir un institut per al foment de la 
plena ocupacih (segons I’artkle 52 de I’Estatut). Aquest insti- 
tut podria dirigir i coordinar Ia. xarxa d’oficines d’ocupació de 
I’INEM, clins del territori catali, amb la coordinació, cotlabo- 
m c i Ó  i inspeccib estatal, que s’cstablis, i podria lambé assumir 
tes cornpetencies cle forrnaci6 per a I’ocupació, que permetrien 
una considerable millora de la preparació general de la població 
laboral catalana. 

llarcelona, 9 de maig de I985 

Oriol Badia i Tobella 
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a) Acords, resolucions i carnunicacions 
dels brgans de la Cambra 

III. I N F O R M A C I ~  

REGLAMENT PER A LA U’FIILXTZACL($ DEL 
SKRVEI DE DOCUMENTACXQ, R 1 ~ L I O ‘ ~ E C A  

I ARXlU DEL PARIAMENT DE 
CATALUNYA 

OFICIAL1 A M A.TOR 

La Comissih de Govcm Itileriar, en sessió tinguda el dia 7 
de maig de 1985, d’acord amb els articlcs 46.2.1 i 55.1 del Re- 
glamcnt ha aprovat el següent 

RUCXAMENT PER A LA UTIIJTZACI~~  
DEL SERVEI DE IXEUMENTACIÓ, 

IMRLIO’TECA I ARXIU DEL 
PARLAMENT 1113 CATALUNYA 

Article 1. Serveis n I’usimi 

Els serveis que presta el Scrvei de Documentació, Bi blioteca 

1) Consulta dels fons bibliografics i documentals. 
2) Saia. dc kc tura .  
3) informaci6. 
4) Reprografia. 
53 Prbstec. 

i Arxiu del Parlament s6n els següents : 

1. Els usuaris dei Servei de Docutnentacih, Biblioteca i 

I )  Els Diputats i ex-Diputats dei Parhmcnt de Catalunya. 
2) Els Ixirlnmcntaris de 1’Estat espanyol, tant cls dc Ics Corts 

3) El personal dei Parlament. 
4) Ei personal deis Grups parlamentaris dei h i a m c n l .  
5) Les institucions i els organismes p~blics. 
6) Els invcsligadors, universitaris o no, degudament 

acrcditats. 
7) Els mitjans de cornunicaci6 acreditats davant el 

Par larnen t .  
2. 131s usuaris són rcsponsables dcls materials hi bliogrhfics i 

documentals mentre els utilitzen. Els danys o les pkriiucs que 
es produeixin s’hauran de rescabalar pel valor total ciel llibre o 
document, amb l’import de nova adquisició del rnatcrial 
mal mes. 

Arxiu són : 

Generals corn els dels Prlrlamcnts autonbmics. 

1. Tots eis fons bibliogrhfics del Servei de Documentació, ni- 
blioteca i Arxiu poden ksser consultats pels usuaris delermi- 
nais per l’article 2.1 

2. Ets fons documentals són consultahlcs, Elevat dels casos 
scgiients : 

1) La docurnenlacib secreta pradu’icia per les sessions secrc- 
tes, d’acord amb el quc disposa I’article 59 dei Reghmcmt &JI 
Parlumnt dk Cutaluttyn. 

2 )  Les actes i els documents de la Mesa, de la J u n t  dc Porta- 
veus i de Ics Comissions d’lnvestigació, durant els quatre tinys 
següents llevat de dispensa acordada per la Mesa. Aqucstes 
actes i documents poden ésser consultats finicament pels Dipu- 
lais clel Parlament de Catdunyi, per I’Of’icial Major i pcls funci- 
onaris a qui ho autoritza I’OOficial Major per raons de servei. 

3. Els fons bibliogrhfics i documentals han cl’ésser deguda- 
ment classificats i catalogats per tal que els usuaris hi puguin 
tcnIr accés. 

4. S’hn de facilitar la reprografja de tots els materiuls biblio- 
grhfics i documentals dcl Servei a I’usuari que ho demani, 
sempre que els sistemes reprogrhfics no puguin perjudicar el 
contingut ni el suport dcl clocurnent. 

5. Els materials de C Q I I S U ~ ~ : ~  s’han de sollicitar a la bibliotech- 
ria de la Sala de Lectura emplenant una bulllcta, llevat dels lli- 
bres i Ics rcvistes que hi ha a les prestatgeries de la Sala de Lcc- 
tura, que s6n de liiurc nccks. 

6. Si I’usuari vol sol-licitar referencies i rccerques documen- 
tals per a obtenir un conjunt cl’informaci6 ha d’empienar un  
formulari iunb Ics dades que cs demanen. Les solkituds de re- 
cerca s’han de fer a la Cap del Servei. 

7. Els Diputats i els Serveis del Parlament en I’exercici de 
llur funció, poden soilicitar refcrcncies I recerques de docu- 
mentació per telbfon si no eis és possible de fer-ho personal- 
ment. En el moment oportú hauran de signar el formulari de 
so 1.1 i c i 1 u d deguda mc n t em p 1 e nat. 

8. L’accés als dipbsils i als magatzems -compacte, habitacles, 
prestatgeries i armaris- del Servei 6s reservat al personal del 
Servei de Ilocurneniació, Bi blioteca i Arxiu. 

1. Els Diputats i els Serveis del Parlament poden sol.licitar 
I’adquisicib de materials bibliogrhfics que considcrin que 
poden bsser interessants per a la Biblioteca o per al treball parla- 
nientari. Lcs sollicituds d’adquisici6 s’han d’adrqar al Servei 
de Documenlacih, Ri blioteca i Arxiu. 

2. Podcn proposar també l’intercanvi de les publicacions del 
Parlament amb cl’clltres organismes i editorials. Les propostes 
d’intercanvi s’lian d’adrcqar ai Servei de Docurncntacib, Bibli- 
oteca i Arxiu. 
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I .  L‘horari de Iu Biblioteca és el següent : 
it) Pec als Diputats, cl pcrsonal dei hr lament  i eis Grups par- 

lamentaris, de E0 it 20 hom, jninterrompuclamenl, de dilluns 
a divcndres; els dissabtes, de 1 O a 14 hores. 

b) Per als altres usuiiris, l’horari és dc 10 n 14 horcs i dc 16 a 
20 horcs, de dilluns a divendres; els dissabtes, de 1 O a 14 hores, 

2. Enlre les I4 i Ics I6 horcs i de 19 a 20 hores es pot consul- 
tar Únicamcnt el rnalerial de la Sala de Lectura. Pcr apocler con- 
sultar materials de fori-2 de la Sala de Lectura en aquestes hores, 
s’han d’haver sol-licitat prkviment a la hi bliotechria de la Sala. 

3. Els dies que hi ha Sessi6 Pleniria In Ribllotecn del Paria- 
ment perllonga I’horari de lrcball mentre dura cl Ple. A partir 
de les 20 hores, els Serveis cle lii Rihliolcca sbn iicccssibles G n i -  
crimcnt al Parlament (Diputats, Grups i Servcis dei Paria- 
rncnt) I 

4. Durant el mes d’agost la Rit)liotcca rlct Parlament rcsta 
tancada al públic. 

1. La Sala de Leclura de la Uiliiotcca és el lloc on s’esdeven 
totes les consultes al Servei de Documentacib, 13ibtioteca i 
Arxiu. 
2. Els llibres i les revistes de la Sala de Lectura que hi t i i i  a les 

prestatgeries i a I’expositor s6n de lliurc iicccs. 
* 3. Tots cls altres materials bibliogrlifics i documentals que 
hom vulgui consultar s’han de sol-licitar a la bibliotechria mit- 
janc;anl una butlleta que I’usuasi ha d’amplic 

4. Dins la Sida de Imturc? cie la nibliotcca s’ha de scrvar una 
actitud dc silenci i de respecte envcrs el treball dels altres 

2. Ces sol.licituds clc reprografia s’han dc fcr a la l i  bliotcchria 
de I u  Sala de Lectura. 

3. Les rotocbpics cícl material bibliogrhfic i documcnlal es 
fan en el Parlament. Els usuaris aliens al Parlament han d’abo- 
nar l’import de les fotocbpies en ei momcnt dc lliurar-les. Els 
usuaris del Parlament ho han de fer d’acord amb les normcs dc 
govern interior. 

I .  El malerial bibliogrrific (llibres i rcvistcs) no podcn sorlir 
del Servci de Documentació, Hi hlioteca i Arxiu cn conccptc dc 
présíec. 

2. Tmmateix, s’han de cionar tota niena dc facilitats per a la 
reprografia (en forma de fotocopia) d’aquest materid, sempre 
que el procés reprogriific no pugui malmetre el suport hihlio- 
grific ni cl scu contingut. 

3. Els llibres i les revistes duplicats podcn cntrar en un con- 
cepte de préstec restringit per a irs dels Diputats del Parlament. 

1 .  En alguns cilsos, els llibres i les rcvisles poden esser pres- 
tats a Diputats, a Grups i als Serveis del Parlamelit dins Ics de- 
pcndkncics cl’aquest. 

2. El préstec cs fa per iin termini d’un mes, t’init el qiial 
I’obra ha d’esser relornada o se n’ha de sol.licitar una prbrroga. 

Si Ics obres lirestacles són necesshries per ii un treball o per a 
un trhinit parlamentiari concret, dins els dies en quk s’hu auto- 
ritzat el préstec, atesa la prioriinl del treball colkcliu del Parla- 
ment, han d’ksser retornades immediatatncnt. 

wiaris. 
5 .  No és permes de fuinar a 1ít Sala de Lectura, 

1 .  Caccés dels Diputats, del persolial del Parlamcnt i dels 
Grups parlamentaris a la Biblioteca es fa R triivés de Ics dcpen- 
dencies del Palau. 

2. L’accés dels investigiirlors i del personul externs al Parla- 
ment es fa pel pati que comunica directament amb el Parc de la 
CiU tadclla. 

3 .  No és pcrrnbs, en cap GW, I’accés dels ustiaris de la Ribiote- 
C R  al Palau del Parlament a h v é s  d’aquesta, llevat clcls Dipu- 
tats, del liersonal del Parlament i dels Grups parlamentaris. 
L’única entrada al l’arlameni ks la porta central, custodiada pel 
Cos de Mossos d’Esquadra. 

1. S’ha de facilitar la reprografia dels materials quc integren 
el Servei de Documentació, Biblioteca i Arxiu del Parlament 
sempre que es demani, Hevat dels casos en que el contingut del 
document o d suport es pugui malmetre. 

I .  Els serveis del Parlament poden gaudir d’un fons d’obrcs 
timb caracter de dipbsit permanent per necessitats cle l lur tre- 
ball quolidih i per a cobrir un tipus cl’informació docuinenla1 
bisica per tal de portar i1 lermc llur tasca comodament. 

2. El dipbsii permanent d’obres de treball en cada servci s’es- 
tableix amb soldiciiud previa dcls mcmbres cle la Mesa, deis 
I letrats o del Cap del Servei a la Cap del Servei de Documcnla- 
ci6, Biblioteca i Arxiu, i de comi1 acord es decideixen cls títols 
i l’abast de les obres que han de formits part cl’aquest dipbsil. 

3. Ei tíiposit es materialitza corn un trhmit de prestcc, amb 
I ’anotació dc H Diposit pertnanen t A.. .<( . 

4. El diposit perrnancnt d’obres pot ésscr mul-lat per sol4ici- 
tud del prestatari. 

5 I Pot ésser mullat tam bk moment Anhment per necessi tais 
globals del Parlament i restablir-lo un  cop aquestes necessitats 
d’informació documental s’han cobert. 

6. Queden excloses de prkster: intern i de diposit permanent 
les obres de consulta bhsiques dc la Biblioteca, llevat que es 
tracti de duplicats. 

7. Queden igualment exclosos els darrers exemplars de les 
pUbkdCiQnS peribdiques que hi ha a l’expositor. 

-. . . . . _ _  ~ . --  . . 



Article 12. Prktec in/er&ilrliotecari c) Activitat parlamentitria 

I .  La Biblioteca del Parlament pot sol-licitar i establir prks- 
tecs itrterbi bliotecaris d’intcres per al kirlamcnt de Caialunya 
amb d’altra centres, segons la normativa que s’estabtcixi de 
coml’l acord. Ple del Parlament 

c.1) Reunions tingudes i qiiestions tractades 

X de maig 

Art icl c 1.3. Prkstec úds documents de 1 jl rxiu 

1 .  La clocurnentació original de 1’Arxiu no pot esser prestada 
sota cap coneeptc. 
2. La documentixi6 de I’Arxiu ljnicamcnt es pot trametre ai 

Servei de Ple i Comissions i/o al Servei clc Publicacions quan 
aquests ho demanen per a un treball parlamentari puntual. 

III Reglament per a la utilitzacih dcl Servei de Documenta- 
cib, I3ibliatec:i i Arxiu del Parlament dc Critalunya pot &ser 
modificat d’acord amb el creixement i l’evolució del Servei i 
d’acord amb les necessitrtls dcl Parlament de Catalunya. En 
quaiscvol cas, l’aprovacib d’aquest Rcglanent i de posteriors 
modificacions correspon a lu Comissió dc Govern Interior. 

NORMA COMPLEMENTARIA DE IXRTIICLE 20 
IIELS ESTATUTS D13 RkGIM 

I GOVERN INTERIOR 

OFIClhCIA MAJOR 

Ida Comissi6 de Govern Interior, en sessió tinguda el dia 7 
de maig de 1985, d’acorri amh l’drticle 46.2.1 del ICeglament i 
l’article I dels Estatuts de Regim i Govern Interior, ho aprovat 
la scgiient n o m a  complementaria de I’articlc 20 dels Estatuts 
de Kcgim i Chvcrn Interior : 

El Caixer del Parlamciit és I’irnic autoriizat per a tenir en el 
S ~ L I  poder els fons del Parlament i respon personalment del 
mcnysci-iptc dc diners que es pugui produir, scns perjudici de la 
responsihili tat tccniea de I’Oicior dc Comptes corn a Cap dels 
Serveis cl’C3idoriu de Comptes i Caixa. 

L a  Comissib de Govcrn Xnteriar acordi1 d’atorgar al Caixer 
clcl I’xlarnent tin coniplcinent per menyscapte de diners cle 
1 0.000 pessctes niensuais (1  2 mctisuuaiitntsS. 

9 dP maig 
Ple del Parlament 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost 
I .  Debat i votació de l’csmena a la totalitat, amb tcxt alternatiu, al 
Projccte de Llei de Caixes d’Estalvis de Catalunya, presentada liel 
G .p. del PSUC (lieg. 4503) . 
2. Dcbat i votacib de l’esrnena a In tolalitat al Projccle de. Llei de 
Ciiixes cl’l3stdvis de Ciitalunya, prcscntada pel ci. Socialisia al I”+- 
limienl de Catalunya (Reg. 4521). 
3. Nomcnarnenl tlc la Ponkricia que elabararh I’informe sobrc el dit 
Projectc de llei. 
4. i>cbat i voiaci6 de la Proposicih no ~ i c  Llei sohrc ta Situacih 
Socio-econbmic;i dci Berguedh, presentada pel G. Socialista al Par- 
lament de Cataliinya (BOC S O ) ,  
5 .  Debat i votació dc la Proposicib no de l k i  sobre la SitLiaci6 
Sbcio-economica del Ripoll&, presentada 1x1 G. Socialista al Piirla- 
ment de Catwlunytt (BOPC 50). 

Comissi6 d’Organitzaci6 i Administracib de la Generalitat i 
Govern Local 
- Potihciti sobrc la Proposició de Llei de Modificació 13rircial de la 
Llei 1/1981, de Creació del Consell Constiltiu. 

Comissi6 de Politica Social 
- Ponencia sobre el Projecte dc Llei de Prevenció i Assislbncia en 
Matkria CIC Substhncies qrie generen Ilependkncia. 

1 O de maig. 
Comissib de Política Territorial 

I .  Elaborwi6 del Dictainen sobrc el Projectc de Llei ri’Fspais Natu- 
rals. 
2. Debat i volacib de l’csinena a la totalitat, cle retorn, al Projecte 
dc Llei sobrc CSrrlcnació de les Carretcrcs de Catalunya, prcscntada 
pel ti. Socialista al Parlament de Catalunya (Reg. 4267) (SOPC 
57) .  
3 .  Nomenament ric la Poiieiiciu que 1x1 d’claborar I’inrorme sobre 
el Projccte de Llei d’Ordenaci6 de les Carreteres de Catalunya. 
4. Dcbat i volacib CIC la l’roposició no de Llci sobre la noble Via de 
RENIX critre Tarragona i V;-ilkncia, prcsentada 1x1 G,p. del PSlJC 
(HOPC 47) IBOPC so>, 
5 .  Llebsll i votació cle la Proposicib no de LIci peel. a Augmentar les 
Mcsures de Scguretal del Ferrocarril Metropolilh de llarcelona, 
presenlarta pel G .lx d’Esqucrra Iiepublicmi (BOK 52) (BOIX” 
5 5 ) .  

J u n h  CIC Portaveus 
I%lau del l’arlament, 7 de maig dc 1985 

Isinacl E. Pitarch 
Oficini Major 

Comissió ci’Economia, Finances i Pressupost. 
- Ponkncia sobrc CE Projcctc de Llei cle Caixes d’EstaIvis cle Cala- 
lunya, 

.. -. .. - . ... .., . . _._ . . . . . . . .. . - . . . . - -. - - . , . . . . -. - - .. . - . 
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13 de m i g  
Comissi6 d’Economia, Finances i Prcssupnst. 
- I’onCiiciu sobrc cl Projecte de Llei de fiiixcs cl’listalvis de Cata- 
l u ny a. 

c.2) Relacii, de documents entrats a la Cambra 

ReE. unt. 
Ili1 I11 * 

4566 

4567 

4568 

4569 

4570 

457 1 

4572 

I ) i I t i I  

7-5 

7-5 

7-5 

7-5 

7-5 

7-5 

7-5 

Concepte 

Respostti ii la prcgunta formulacla liel Iliputal I .  Sr. 
Perc hyguadk, del Ci. Socialista al Parlament de 
Catalunya (Reg. 41 821, sobre el superrnerciit Roya 
i la zona de Pontau, a Dausén; tramesa pcr l’li.  Sr. 
Conseller de I’olitica Territorial i Obrcs Pirbliques. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I .  Sr. 
Pere Ayguadc, tlcl G. Socialista al Parlament cle 
Catalunya (Reg, 42031, sobre la carretera del Doll; 
tramesa per 1’1-I. Sr. Conseller de Política Territorial 
i Obres Piíbliqucs, 
Resposta a la grcguntd formulada pel Diputat I .  Sr. 
Santiago Riera i per la Diputndn 1. Sra. M. Rosa 
Viadiu, del G. Socialista al Parlament de Catalunya 
(Rcg. 42021, sobre 121 currelera de Saldes LI Gbsol; 
trarnesit Wr 1’H. Sr. Conseller de Política Territorial 
i Obres Phbliques. 
Resposta a la pregunta formulada pels Diputats 1. 
Srs. Esteve Tomas, liarnon Aleu, Joan M. Abell& 
Joan Gunyct i Manuel Nadal, del G. Socialista al 
Parlament de Catalunya (Reg. 41941, sobre inver- 
sions en els Fcsrtlcarrils de la Generalitat de 
Catalunya; tramesa per 1’1-1. Sr. Conseller de Polit¡- 
ca Territorial i Obres Públiques. 
Resposta a la pregunta formulada p l s  Diputats 1. 
Srs, Estevc Tornis, Ramon Aleu, Joan M. AbeI16, 
dom Ganyet i Manuel Nadal, del G. Socialista al 
Parlament de Catalunya (Reg. 41891, sobre sub- 
vencions a l’empresa AVIACO; tramesa wr 1’1-la 
Sr. Conseller de Política Terrilorial i Obres 
Públiques. 
Resposta a la pregunta formulada pels Diputats I. 
Srs. Esteve Tomhs, IXarnon Aleu, Joan M. AbellÓ, 
Joan Ganyet i Manuel Nadal, del G. Socialista al 
Parlament dc Catalunya (Reg. 41951, sobre inver- 
sions en la infrastructura de RENFE; tramesa p r  
1”. Sr. Conseller de Politica Territorial i Obres 
Públiques. 
Reslmsta a la prcgunta formulada pels Diputats I. 
Srs. Esteve Tomhs, Ramon Aleu, Joan M, Abell& 
Joan Ganyet i Manuel Nadal, del G. Socialista al 
Parlament de Catalunya (Reg. 41 931, sobre inver- 

Neg. ent. 
t i  ii  m . 

4573 

4574 

4575 

4576 

4577 

4578 

4579 

45 80 

458 1 

4582 

45 83 

4584 

Ilatil Crncept e 

sions en el Ferrocarril Metropolith de Barcelona; 
tramesa per 1’14. Sr. Conseller de Política Territarial 
i Obres Phbliyues. 
Resposta a la pregunta formulada pels Diputats I. 
Srs. FAteve Tomhs, Ramon Aleu, Joan M. Abellb, 
Joan Ganyet i Manuel Nadal, del G. Socialista al 
Parlament de Catalunya (Reg. 41921, sobre inver- 
sions en estacions i parades d’autobusos; tramesa 
per 1’H. Sc. Conseller de Política Territorial i Obres 
P6bl iqucs. 
Resposta a la pregunta forniulacia pels Diputats 1. 

* Srs, Esteve Torniis, Ramon Aleu, Joan M. hbelló, 
Joan Ganyet i Manuel “M, del G. Socialista al 
Parlament de Catalunya (Reg. 41911, sobre inver- 
sions en aeroports; tramesa per I’H. Sr. Conseller 
de Política Territorial i Obrcs Piibllques, 

7-5 

7-5 

7-5 Esmenes 1-1 la Proposició no de Llei sobre In Policia 
Autonbmica Catalana, presentades pel G.P. del 
PSUC. 
SoNicitud perqui: la pregunta (Reg. 3822) sigui re- 
sposta orídmant en Comissi& presentada pel C. p. 
dcl PSUC. 
Esmenes a la Prqmsicih no de Llei sobre 1’Actuació 
de ia Policia el Dia de Sant Jordi, presentada 1x1 G. 
Socialista al Parlament de Catalunya. 
Reserva d’csmencs pcr a defensar en el Ple al 
Dictamen sobre el Projeclc de Llei de Creació del 
Collegi Oficial de 13i bliotecuris-docurnenlalistes de 
Catalunya, presentada pel 6.  Socialista al Parla- 
nient de Catalunya. 
1ntespl.laciÓ al Consell l~~xccutiu sobre la revisió 
del Pla Quadriennal de Construccions Escolars 
1985-88, formulada pel Diputat I .  Sr. Joaquim 
Nadal, del G. Socialista al Parlament de Catalunya. 

7-5 

7-5 

7-5 

7-5 

7-5 Escrit presentat pe1 G. Socialista al Parlament de 
Catalunya cn qu& comuniquen que retiren l’escrit 
adreqat a la Comissió de control parlamentari de 
I’actuació de la Cosporaci6 Catalana de Kidio i 
Televisió. 
Pregunta a I’H. Sr. Conseller d’Ensenyament sobre 
l’assignatura de Catalh-3 a 1’Escola dc Formació de 
Professorat de la Universitat Ruthoma dc 
Barcelona, formulada pel Diputat I. Sr. Simon 
Pujol, del G.p. Popular , per Val que sigui resposta 
per escrit. 
Esmenes a la Propsició no de Llei sobre 1’ActuaciÓ 
de la Policia el Dia de Sani Jordi, prescnlada pel 
G.p. Popular. 
Resposta a la pregunta formulada pcl Diputat 1. Sr. 
Carles Cfgarrhn, dei G. Socialista al Parlament de 
Catalunya (Reg. 41841, sobre el dossier d’avaries 
de les cornpanyics eleclriques; tramesa per I’H. Sr. 
Conseller d’l ndirs tria i Energia. 
Resposta a la prcgunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Pere Ayguarl6, dcl G. Sociaiista al Parlament de 
Catalunya (Reg. 41811, sobre la recollida d’aigua 

7-5 

7-5 

7-5 

8-5 
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núm. 

4586 

4587 

4588 

4589 

4590 

4591 

4592 

4593 

4594 

4595 

4596 

4597 

4598 

8-5 

8-5 

8-5 

8-5 

8-5 

8-5 

8-5 

8-5 

8-5 

8-5 

9-5 

9-5 

9-5 

Cancepte 

pels hidroavions al panta de S,mt Antani; tramesa 
p r  I’i-i. Sr, Conseller d’lnciustria i Energia. 
Dossier de Diputat lliurat per 1’1. Sr. Grcgorie 
ICisquez Caballero. 
lbcrit adrqnt a la Comissió de 1’Estatut dels Uipu- 
tats en relaci6 amb les incompatibilitats, presentat 
per l’i. Sr. Gregorio Risquez Caballero. 
FZccit adreqat a la Mesa del Pulamcnt per 1’1. Sr. 
Gregorio Risquez Caballera en quk comunica la 
seva adscriwici6 al G. Socialista al Parlament dc 
Cat a 1 u ny a. 
Ilesposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Xavier Guitart, del G .  Socialista al Parlament de 
Catalunya (lteg. 41 85) I sobre el programa ti’ac- 
tuació de la Dirmcib General de Turisme; tramesa 
px 1’1-1. Sr. Conseller de Corner$, Consum i 
Tur i sme. 
Sotlicitud de reconeixement de serveis preslats it 

i’administració, presentacla per la Diputada 1. Sra. 
Maria Riibics, del G.p. de Convcrg&ncia i Unió. 
Pregunta ii i’H. Sr. Conseller de Govcrnació sobre 
la inspecció en mathria dc joc, formulada 1 ~ 1  Dipu- 
tat I, Sr. Joan Casanelles, del G. Socialista al Parla- 
ment de Catalunya, per tai que sigui reslwsta per 
escrit. 
Pregunta a1 Conscll Executiu sobre la col4ocaciÓ i 
venda de les rnhquincs escurabuixaques, formulada 
pl Diputat I ,  Sr. Joan Casanclles, del Ci.  Socialisla 
al Parlarncnt de Catinlunya, pcr tal que sigui respos- 
fa per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre els llocs de trc- 
MI creats pel scctor de fabricaci6 de rnhquines 
escurabutxqucs, formulada pel 13iputat I. Sr, Joan 
Casanelles, del G. Socialista al P;vlament de 
Catalunya, pcr tal que sigui resposta lxr  escrit. 
Pregunta a l’i-I. Sr. Conscller d’Emenyament sobre 
les escoles que han rebut subvencions de I;-1 Gene- 
ralitat ;i la comarca d’Osona, lormulacla 1x1 Dipuiat 
I .  Sr. Santiago ltieni i per la Diputada I. Sra. M. 
Rosa Viadiu, del G. Socialista al Pmlamenl dc 
Catalunya, per tal que sigui resposta per escrit. 
lErcg~inta a 1’H. Sr. Conseller de Cultura sobre el 
monestir de Sant Benet de Bages, formulada pel 
Diputat I. Sr. Felip Lorda i per la Diputada 1. Sra. 
M. Rosa Viadiu, del G. Socialista al Parlament de 
Catalunya, per tal que sigui resposta per escrit. 
Iloeumentació acreditativa de Ics condicions 
requericles per a ki convocatbria dc proves per B 
proveir dues places de xofer/a dcl Rirltirnent de 
Calalunya, prcscntrtda pcl Sr. Francesc Xavier 
Llarch i Mata. 
Pregunta al  Conscll Executiu sobre 1’Hospital 
Comarcal de Móra #Ebre, fortnularla pel Diputat 
i, Sr. Miquel h g e l  Mtirirnon, dcl G,p. de Con- 
vergkncist i Unió, pcr tal que sigLii resposta per 
escrit. 
Sold ici tud presentada per 1’1 I. SI., Conseller d’En- 

Reg. ent. 
Ili1 111, 

4604 

4617 

4628 

4619 

4620 

4621 

4622 

4623 

4624 

Data 

9-5 

9-5 

9-5 

9- 5 

9-5 

9- 5 

9-5 

9-5 

9- 5 

I: nncep te 

senyament perqui: la pregunta (Reg. 4482) sigui 
posposada per a la propera Sessió Plenasia. 
Resposta a. la pregunta formulada pel Diputat I. Sr, 
Rafael Ribó, del G,p. del PSUC (Reg. 38221, sobre 
el mercat del crkdit hipotecari a Catalunya; tramesa 
per I”. Sr. Conseller d’Economia i Finances. 
Retirada de la interpel-laci6 a l  Consell Executiu 
sobre I’aplicacib de la Llei 2/1982, de Protecció de 
la Zona Volcinica de la Garrotxa (Reg. 44831, pre- 
sentada pel Diputat I. Sr. Daniel ‘Terradellas, del 
G. Socialista al Parlament de Catalunya. 
Sollicitud adreqada a la Mesa del Parlament ~ 1 6 .  
Socialista al lEarlament de Catalunya de reconside- 
mi6 mitjayant escrit motivat de la decisió de la 
Mesa de no admetre a Irhmit el primer interrogant 
de la pregunta adrepda a 1”. Sr. Conseller de 
Polííica Territorial i Obres Phbliqucs sobre el trasl- 
lat clel Sr. Jaume Erruz i Scan de la Secció de 
Recursos I-Iidrhulics a la Secció d’hssistkncia 
TBcnico-Administrativa de la Dirccci6 General 
d’0brcs I-Iidrhuliques (Reg. 44881, formulada pels 
Diputats I. Srs. Esteve Toma, i Xavier Guitart, del 
G .  Socialista al Parlament de Catalunya (Reg. 
461 8). 
Pregunta al Consell Executiu sobre el centre de 
Formacih Professional Vidal i Barraquer, dc 
Tarragona, formulada pels Diputats I. Srs. Laureh 
Phez i Joan M. AbeElÓ, del G. Socialista al Parla- 
ment de Catalunya, l x r  tal que sigui resposta per 
escrit. 
InterpeWaciÓ i11 Consell Executiu sobre l’aplicacib 
de la Llei 2/1982, de Protecció de la Zona VolcBnica 
de la Garrotxa, forrnulacla pels Diputats W. Sr. 
Lluís hrrnet i I .  Srs. Esteve Tomh i Daniel 
Terradellas, clel G. Socialista a1 Parlament dc 
Catalunya. 
Pregunta al Consell Exccutiu sabre les subvencions 
destj nades al iinanr;arnent de mesures descontarni- 
nadores de I’atrnosfera, formulada pels Diputats I. 
Srs. Laurei Pérez i Joan M. Abelló, del G .  Socialis- 
tu al Parlament de Catalunya, per tal que sigui re- 
sposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre I’efaboració de 
plans de cotlaboració establerts amb enlittts espor- 
tives relacionades arn b la muntanya, formulada 
pels Diputats I. Srs. Laureh Pérez i Joan M. Abelió, 
del G. Socialista al Parlament de Catalunya, per tal 
que sigui resposta per escrit, 
Pregunta al Consell Executiu sobre el perill rt’in- 
cendis forestals que comporten les linces ei&- 
triques en mal eslat de conservacih, formulada pels 
Diputats 1. Srs. Laureh Pércz i Joan M. Abellb, del 
G. Socialista al I-larlament de Catalunya, per tal que 
sigui resposta per cscrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobrc les torres de 
vigilhncia i nstal-lades per a la prevenció d’incendis, 
formulada pels Diputats 1. Srs. Laurei Pérez i JONI 

. . - . - .. .-- - . , . .. __  . . -. . . , , . - . , . , . . -. . - -. . . 
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Rcg. cnt. 
II i1 tll . 

4625 

4626 

4627 

4628 

4629 

4630 

463 1 

4632 

4633 

4634 

4635 

II a ta 

9- 5 

9- 5 

9-5 

9-5 

9- 5 

10-5 

I o-S 

10-5 

10-5 

10-5 

10-5 

c lar1ccptc 

M. Abc116, del G .  Socialista al Parlament de 
Catalunya, pcr ial que sigui resposta lwr escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobrc I’acluaciÓ del 
Cap dc Serveis Territorials d’Ensenyament de 
Tarragona, f’ormulacla pcls Diputats 1. Srs. IAaureA 
PQez i Joan M. Abellb, del G ,  Socialista a1 Parla- 
ment de Catalunya, per tal que sigui rcsposta Ixr 
escrit. 
Pregunta al Director General de la Corporació 
Catalana de Ridie i Tclevisib sobre una emissió 
periOdica dedicarla a dcbats púhlics en la progra- 
mació de TV3, formulada pels Diputats I .  Srs. 
Xavier Guitart i José Gonzitez, del G. Socialista al 
Parlament de C;ztalunyti, per tal que sigui resposta 
p r  escrit. 
Pregunta al Director General de la Corparaci6 
Catalana de IWio i Televisió sobrc una emissió 
Ixribdica dedicada al I’arlament de Catalunya en la 
Imgramació de TV3, formulada pels Diputats 1. 
Srs. Xavier Guitart i JosB Gonzhlez, del G4 Socialis- 
ta al Rirlarnent de Catatunya , per tal que sigui re- 
spost~ pcr escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre el procediment 
cle cobrament d’interessos de demora en el cas de 
dctcrminats prcstecs hipotecaris, fbrmulada pel 
Iliputat I .  SI. Kafnel Rib6, del (3.11. del PSUC, (wer 
tal que sigui rcsposta per escrit. 
inierpel-lacib al Consell Executiu sobrc cl Pla Qua- 
driennid presentat per 6a Consclleria 
d’Dnsenyarnent, formulada per Iu Diputada I. Sra. 
Ihlhliii VinIrÓ, del G.p. del PSUC. 
Moció subsegijent SI 121 intcr~xHaci6 ai Consell Exe- 
cutiu sobre el dkficit de places i d’equiparnents en 
cls centres phblies d’ensenyament, presentttda pcl 
Diputat I. Sr. M H I - ~ J  Casanovas, del G.p. d’Esqucr- 
ra Republicana. 
Resposta (z la pregunta fartnulacia pel üiputat I. Sr. 
Dionisio Garcia Guillambn, del G, Socialista al 
Parlament de Cutalunyu (Reg. 43861, sobre les 
obres cl’ampliació al col+lcgi públic de Sant Jaume 
cl’Enveja; tramesa per 1’14. Sr. Conseller 
cl’Enscnyarnent. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat i .  Sr. 
Pere Ayguadé, del G. Socialista al Parlament de 
Catalunya (Reg, 41871, sobre prevenció d’accidents 
escolars; tramesa per 1’l-L Sr. Conseller 
d’Ensenyament , 
Escrit adrqat ii I’Oficial Major pel Secretari Gener- 
al cle les Corts cle Castdia i Lleó. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I .  Sr. 
Albert Alny, del G.pa d’Esquerra Kepublicana 
(Reg. 4253)’ sobre les empreses de col-lncaci6 de 
treballadors en diversos sectors; tramesa per 1%. 
Sr. Conseller de Treball. 
Reserva d’esrnenes per a defensar en el Ple al 
Dictamen sobre el Projecte de Llei #Espais 
Naturals, presentada pek G.p. del PSUC. 

Iteg. cnt. 
a6m. 
463 8 

4634 

4640 

4641 

4642 

4643 

4644 

4645 

4646 

4647 

4648 

11 i t ta 

10-5 

10-5 

10-5 

10-5 

10-5 

10-5 

10-5 

10-5 

10-5 

10-5 

10-5 

Conccpte 

Resposta a la pregunta foriiiulitda pels Diputats I .  
Srs. Santiago Riera i Xavier Guitart, del G. Socia- 
lista al Parlamcnl de Catalunya (Reg, 41881, sobre 
unes publicacions del Departament de Treball; 
tramesa per 1’14. Sr. Conseller de Treball. 

Resposta a la pregunta forniulada per la Diputada I. 
Sra, Pilar Ferran, del G, Socialista ai Parlament de 
Catalunya (Reg. 41961, sobre els concerts cle I’ICS 
amb hospitals; tramesa per I’H. Sr. Conseller de 
Sanitat i Seguretat Social. 

Resposta il la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Josep M. Sala, del G. Socialista al Piirlamcni de 
Catalunya (Reg. 41981, sobre un solar de3 carrer de 
Gandesa cedit per 1’Ajuntament de k~ce lona  R la 
Cicneralitat; tramesa FI- I’H. Sr. Conseiler de Sani- 
kit i Seguretat Social. 
Resposta a la pregunta forrnuliida pe[ Dipulat i .  Sr. 
Josep M. Sala, clcl G. SociaPista al IJarlatnent de 
Catalunya (Reg. 41971, sobre les necessitats sani- 
thries del dislricle clc Ics Corts, cle h3arcelonn; 
trames;i per 1’1-1. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat 
Social. 
Resposta a la prregunla forniulada pel Diputat I. Sr. 
Joan Gmyet, del ci. Socialista al Piutament dc 
Catalunya (Reg. 41 90), sobre el programa sanitari 
ALPIR; tramesa pe,r I’H. Sr. Conseller de Sanitat i 
Seguretat Social. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. SI-. 
Pere Ayguadé, del G. Socialista al Parlament de 
Catalunya (Reg. 41991, sobre l’lnstitut d’lnvesti- 
gacirj Forestal; tramesa pcr 1’1L Sr. Conseller 
d’hgricul t u ra , Ramaderia i Pesca. 
M Q C ~  subsegiicnt a la interpA.laciÓ al Consell Exe- 
cutiu sobre la reinserció de penats i les comissions 
d’assistkncia social, presentada per la Qiputada 1. 
Sra. Rosa Rarenys i pel Diputat I. Sr, Joan M. 
AbellÓ, del G, Socialista al Parlilment de Catalunya. 
Moció subsegüent a la inlerIxAhciÓ al Consell Exe- 
cutiu sobre cl ConsclI d’hgricultura, Ramaderia i 
I ~ O S C O S ,  presentada pel Diputat I, Sr. Pere 
Ayguadé, del G, Socialista al Parlament de 
Catalunya. 
Moció subsegüent a la interpeWació al Consell Exe- 
cutiu sobre els centres de sanitat ramadera, pre- 
sentada pels Diputats I. Srs, Pere Ayguad6 i 
Manuei Nadal, del G. Socialista a l  Parlament de 
Catalunya. 
Moc& subsegknt a la interpeHaciÓ al Consell Exe- 
cutiu sobre l’acció de govcrn pel que fa la politica 
territorial, presentada pels Diputats 1. Srs. Joan 
Gnnyet i Esteve Tomis, del G. Socialista al Paria- 
ment de Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la partida del 
Pressupost de la Generalitat destinada a l’aprofitii- 
ment $’aigües residuals depurades per a regs, for- 
mulada pels Diputats I. Srs, Pere Ayguadé i 
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níllll. 

4649 

4650 

465 1 

4652 

4653 

4654 

4655 

4656 

4657 

4658 

10-5 

10-5 

10-5 

10-5 

10-5 

10-5 

10-5 

10-5 

13-5 

13-5 

Manucl Nadal, del G .  Socialista al Parlament de 
Catalunya, per tal que sigui resposta pcr escrit. 
Pregunta al Conscll Executiu sobrc la partida del 
Pressupost clc la Generalitat destinada a I’accih 
sobre la inf’rastructura viiiria rural i xarxa de &e- 
tiatge en hrees regahles a zencs periurbuncs, for- 
mulada pels Diputats I. Srs. I%rc Ayguadé i 
Manuel Nadal, del ti. Socialista al Piulament de 
Catalunya , p r  tal que sigui resposta p r  txcrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la partida del 
Pressupost de la Generalitat destinada a I’embassti- 
ment per a nprofiltzmcnt en xorics hrides, capta- 
cions d’aigües per a regs i bases de rcgulncih, for- 
mulada pels Diputats 1. Srs. Pere Ayguadb i 
Manucl Nadal, del G. Socialista al l’rlrlarnent de 
Catalunya, wr tal que sigui resposta wr escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la partida del 
Prcssupost dc la Generalitat destinada a I’cquipii- 
mcnt i ocnarnentacib dels nuclis rurals, formul;~cln 
1x1s Diputats 1 .  Srs. Pcrc Aygundé i Manuel Nadal, 
del G. Socialista al Parlament de Catalunya, !Per tal 
que sigui resposta per cscrit. 
Pregunta al Consell Executiu sohre la partida del 
Pressupost de la Gerieralitat destinada al projectc 
de millora de la pesca del marisc, formulada pels 
Diputats I. Srs. Pere Ayguadk i Manuel Nadal, del 
G, Socialista al Parlament cle Catalunya, per tal que 
sigui resposta Wr escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la partida del 
Pressupost de la Generalitat destinada a confraries 
pi* a uccions sobre infrastructura, formulacla pels 
Diputats I .  Srs. Pere Ayguadé i Manucl Nadal, del 
G, Socialista al  Parlament cle Catalunya, per tal que 
sigui reslmta per escrit. 
Prcgunta al Consell Executiu sobre la particlii del 
Pressupost de lil Generalitat destinada al prqiecte 
cle millora de la comercialitzacib pesquera, for- 
tnulada pels Diputats i .  Srs. Pcrc Ayguadk i 
Manucl Nadal, del G .  Socialista al Parlainent clc 
Catalunya, pcr tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la partida del 
Pressupost de la Gcncralitat destinada a la millora 
d’cstructura sanitjria en explotacions porquines en 
ADS, formulada pels Diputats i. Srs. Perc 
Ayguadé i Manuel Nadal, del G. Socialista al Parla- 
ment de Catalunya, per tal que sigui resposta 1xr 
escrit . 
Pregunta al Consell Exccutiu sobre la partida del 
Pressupost de la Generalitat destinada a ajudes pcr 
a la utilitmci6 de llavors i peus de planter 
seleccionats, formulada pels Diputats 1 Srs. Pere 
Ayguadé i Manuel Nadal, del G, Socialista al Parla- 
nient de Catalunya, per tal que sigui resposta per 
escc i t. 
Escrit adreqat ¿i 1’Oficial Ma,jor pel Secreiari del 
Conscil de Personal. 
Escrit adregat a la Mesa del Parlament pel Secretari 

Ilcg. cnt. Data 
11 ír 111. 

4670 

4671 

4672 

4673 

14-5 

14-5 

14-5 

14-5 

Cnllceptc 

General de la Comissió Obrera Nacional de 
Cat a I uny a. 
Resposta a la pregunta formulada pels Diputats I .  
Srs. Jordi Parpal, Antonio Santiburcio i Luis A. 
Garcia, del G. Socialista al Parlamcnt de Catalunya 
(Keg. 40191, sobre I’cstat de caixa de la tresoreria 
dc la Gcncralitat; tramesa pcr 1’1-1. Sr. Conscllcr 
d’Economia i Finances. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat i .  Sr. 
Albert Alay, del G. Socialista al I%rlament de Catu- 
lunya (Reg. 391 51, sobre les oferies dc cr6dit fetes 
per entitats no autoritzades; tramesa per t’H. Sr, 
Conseller cl’Economia i Finances. 
Escrit aclrept B l’Oficial Mljor pel G. Socialista al 
Parlament de Catalunya. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Santiago Riera i per la Diputada I. Sra. M. Rosa 
Viadiu, del G. Socialista al Parlamcnt de Catalunya 
(Reg. 42001, sobre la construcció de noves C S C Q I ~ S  
a chrrec del RAM; tramesa per 1’11. Si-. Conseller 
d’Ensenyamcnt. 

d) Composicib dels hgans de la Cambra 

PONRNCIA PER A ELABORAR 1,’IIVFORME 
SORRE EL PROJECTE IIE LLET DE CAIXI“§ 

D’ESTALVIS DE CATALUNYA 

COMíSSIb D’ECONOMJA, FINANCES I 
PRESSUPOST 

La Comissi6 d’Economia, Finances i Pressupost, en sessió 
tinguda el dia 9 de maig de 1985, I M  nomenat I r i  Punkncia per a 
elaborar I’Informe sobre el Projecte de Llei de Caixes d’Estal- 
vis de Catalunya, que resta constitu’ida pels membres següents 

Grup pi-larnentuvi d? Con vergbncia i Uni6 : 
1. Sr. Antoni SubirA i Claus 

Grup Socialista al Pariument de Cutaiwtyu : 
1. Sr. Antonio Santi burcio Moreno 

Grup put-lanm tur¡ Pupula r : 
I .  Sr. Domknec Romera i Alchzar 

Grup pwlamentari cl%E PSUC : 
1. Sr. Maties Vives i Marc 

- - .- . , .. .,., -.-- ” , ... . . . . . - , - . .. , - __.. .. . . 
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Palau del Parlament, I) de maig de 1985 

E1 Secrclari 
Pere Casals i Lezcano 

P1 rf kNC 

El Presicletit de la Comissib 
Fcrran Pont 

4 PER A ELMORAR L A  ,FI 

iunya, manifesta la voluntat d’hcorporar-se al Grup parlamen- 
tari Socialista. 

I perque així consti, ho signa al Palau del Parlament, el dia 8 
de maig dc 1985. 

Gregori0 Risquez Caballero 

Vist-i-plau 
EI Portaveu del Grup parlamentari 

e) Riigim interior 

RECONEIXEMENT D’ANTIGUITAT A 
UNA FUNCIONARIA 

OFICIALIA MAJOR 
COMISSI6 DE POLÍTICA TERRITORIAL 

Ida Comissió de Política Territorial, en scssió tinguda el dia 
1 O de maig de 1985, hrinomenat la Ponencia pcr a elaborar l’ln- 
f‘orme sobre el Projcctc de Llei sobre Orcicnacib de Ics Carrete- 
res de Catalunya, que resta constitliida pcls membres seguents 

Grup Socialista al h l u t n w t  de Ccr~alunyu : 
I .  Sr. Kamon Alcu i Jornet 

La Mesa del Parlament, en scssió tinguda el dia 14 de maig 
de 3985, d’acord amb I’arliclc 36 dels Estatuts de Regim i 
Govern Interior i la nurma supletoria del I2 d’abril de 1983, ha 
acordat de reconkixer a la senyora Anna Fornesa i Clapera el 
segon trienni de serveis prestats al Parlament, amb efectes des 
del 6 d’abril. 

Palau del Parlament, I5 de maig de 1985 

Ismael E. Pitarch 
Oficial Major 

Grup jlarlmeníari Popular : 
1. Sr. Jaume Veray i Ihtlle 

NOMENAMENT D’UN XOFER 

OFICIALIA MAJOR 
Grup pu rlm.writur*i d Esq uerru H epu hlicuna : 
I ,  Sr. Marc-Aureli Vila i Comaposadu 

Palau del Parlamcnt, 10 de maig de 1935 

El Secretari EI President de la Comissib 
Jwmc Vila i Fontcuberta EstcveTomBs 

ADSCNPCIO DEL DIPUTAT 3. SR. 
GREGORI0 RiSQUEZ CABALLERO 

MCATALUNYA (Keg.4588) 
AL GRUP SOCIALISTA AL PARLAMENT 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

El Diputat I. Sr. Gregorio Risquez Caballero, a l’efecte del 
que disposa l’article 2 1 .I del Reglament del Parlament de Cata- 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 14 de maig 
de 1985, visla la proposta forniulada pel Tribunal qualificador, 
comprovada la conformitat de tots cls documents presentats i 
d’acord amb el que estableix la base 10 dc la convocatoric? de 
proves per a proveir dues places de xofer del Pivlament de Ca- 
talunya (BOPC núm. 8, del 31 de juliol de 19841, ha acordat de 
nomenar xofer del Parlament de Catalunya el senyor 

Francesc Xavier Llarch i Mata 

D’acord amb l’article 27 dels Estatuts de Regim i Govern 
Interior del Parlament de Catalunya, prestarh serveis iimb ca- 
rhcter provisional durant un periode de sis mesos, fins a esde- 
venir funcionari del Parlament. 

Palau del hrlarnent, i5 cle maig de 1985 

. ‘Ismael E. Pitarch. 
” ..’ ;Oficial M@or 

4 7 ,  , ’. a 

>.- 

<E - : 
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LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS X 
EXCIBSOS A LA CONVOCATdRlrA DE 

PROVES PER A PROVEIR QUATW PLACES 
D’&JJXER/A DX1:L PAWAMTCNT DE CATALUNYA 

OFICIALIA MAJOR 

Llista definitiva cl’acltnesos a la convocatbria de proves per a 
proveir quatre places d’uixerh del PRrJarnent dc Catalunya 
(BOPC 43, del 31 de gener cle 1985, i DOGC 51 1 ,  del 13 de 
febrer de 1985). 

ADMESOS 

Estudiada la docutncntxib aportada pcls senyors Jaume 
13urch i Teixidor (Reg. 42 I3),  Josi: Antonio Jorgc ICodrígucz 
(Reg. 4352) i Xavier Perez i Piiris (Reg. 43581, i escoltat 1’011- 
Cir i l  Major, la Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia E. 4 
cle maig de 1985, d’acorcl amb les bases 3 i concordants de la 
convocatbria de proves per a proveir quatre places d’uixerla, 
ha acordat d’incioure’ls en la llista deíinitiva d’admesos a les 
cl i tes proves. 

Cognoms i nom DNI 

ABELLA i DUSQUETS, Jordi 
AI3ULI i NOVELL, Carles 
Al4ULi i NOVELL, Xavier 
AGELL i MATEU, Franccs Xavier 
ALBIAC i BLASCO, Eduard 
ALEMANY i VEKDU, Francesc 
ALMACELLAS i DIEZ, M. Pilar 
ALMANSA i MAiI‘I‘lNEZ, Josep Ferran 
ALONSO i JUAN, Rafael 
RLVAREZ i ALVAREZ, N. del Carmen 
ANGLRDA i PERIS, Montserrat 
ARAGON i SORIANO, Faustino 
ARENAS i GOMEZ, Francesc 
AKIAS i RODRIGUEZ, Juan Luis 
ARNAU i CARRILLQ, Eduard0 
ARNAU i FONT, Montserrat 
AKRANZ i GARCIA, Daniel 
BADENES i JOSA, Jordi 
RADIA i VERGES, Pere 
BAENA i GnZQU EZ, Francisca 
BALLART i AIARCOS, Montserrat 
BALLESTER i FELIU, Eduard 
HARRACHINA i GARCIA, Josep 
BAUTISTA i FERNANDE%, José Manuel 
RELLAVISTA i DALMAU, üavid 
RERBEL i QUEROL, M. Dolors, 
14 ERGh DA i COM PANY, Pran cesca 
13EKNAIU i PAÑELLA, Camilo 
BERNADI i IIOVIRA, J~UITK 
I31<RKO.IO i TARRES, Esther 
I<I.,ANCX T i SANCi-I EZ, Josep Maria 
I-IOLEA i MAEME, Jesús 
130NILLA i ARNAU, Josep Antoni 

46.034.395 
38.791.620 
38.791.622 
37.668.420 
36.97 1.654 
35.038.995 
37.733.002 
77.299. I 85 
38.496.865 
37.257.442 
33.5O6,2 13 
38.408.45 1 
37.317.758 
36.564.Q45 
3 7.3 7 7.504 
40.955.27 1 
37.273.013 
35.078.695 
77.08 8.24 1 
37.375.837 
38.413.893 
37.267.664 
39.029.637 
38.495.953 
3 8.792.396 
38.073.891 
38.022.626 
35.006.864 
3 5.092.286 
46.400.883 
35.01 2.475 
37.360.329 
38.502.302 

BORREGO i ALTAS, Lluís C .  
BOSCl-I i ANDRFX, Enric 
ROSCH i PERELUI, Salvador 
RRAGULAT i BERTRAN, Josefina 
BUI-JIGAS i PUIG, Joan 
BURCH i TEIXIDOR, Jaume 
CAMBRA i SANCHEZ, Jaume 
CAMPILLO i PUJOL, Francesc Xavier 
CAMPOS i REQUENA, Nljria 
CAMPS i COMAS, Jordi 
CANALS i CASAS, Antbnio Jos6 
CAPDEVILA i ZARZOSO, Araceli 
CARMONA i SERRANO, Lluís 
CARO i ZODERA, Joaquim 
CARRELERO i PRADAS, Isabel 
CARRERA i GUENAGA, F‘rancesc Xavier 
CARRERA i GUENAtiA, Jaume 
CASABONA i TOM AS, M I  Teresa 
GASA\DE~ONTiCC3LOMEII,Sí¡vin 
CASTAN i SOLANELLAS, Josep Lluis 
CENCERRADO i MUÑOZ, Adclina 
CERVERA i GIMENEZ, M. dels Angels 
CiFUENTii3 i í-’ERh, losé Luis 
CLARA i ICLESIAS, Manuel 
CLOTET i TOMAS, Josep 
COLL i PRUDENCTO, Sónia 
CONTEL i MASANELL, Miquel 
COROMINAS i BERTRAN, Eduard 
COSGAYA i COSGAYA, Basilisa 
CRFSPO i FARREG AS, Salvador 
CUENCA i MORIiNO, Josep 
CULUBRET i BARRA, Jainie 
CULUBRET i BARRA, Josep 
CI-IRUREL i CABREIUI, M. JO& 
CI-IECA i CERCADELLO, Josep Maria 
DALMAU i ZAMORA, M. Mcrch 
DARDER i FRANCI-I, Francesc Xavier 
I)ECAMPOSiOVJEDO,Margarita 
DEL POZO i AREVALO, Alfonso 
DE EA MORENA i VILA, Francesc 
DIAZ i ABAURREA, Enric 
DIEZ i FERNANDEZ, Juan Bautisla 
U I E% i FERNANDEZ, Pedro 
DTEZ i PEREZ, Antoni 
DOMENECH i TABUEÑA, Miquel 
DONISA i REY, Jaume 
IlONLO i DlAZ, Francesca 
DUKAN i GONGORA, Samuel 
EMROUAS i FARRE, Jordi 
ESCARTIN i RARRIO, M. Isabel 
ESCUDERO i SANZ, Jesús Lluís 
ESPADRLER i POCI-I, Joan 
ESPAÑOE i MANTECA, Isabel 
ESPEL i VILADOMAT, Josep 
ESTRANY i GOLL, Albcrt 
FABREGAT i ROIG, Merce 
FALCO i ISERN, Carles 
FARRE i ESPAR, ignasi 
FARRE i TORRES, Jauinc 

35.022.878 
40.938.663 
3 ü. 49 5.008 
37.305.476 
46.531.974 
36.743.554 
35.021.628 
37.277.522 
35.062.91 2 
3 8.777.566 
46.2 1 8 -67 1 
36.478.363 
36.933.456 
37.324.309 
36.919.850 
46.223.328 
46.621 S78 
36.901.637 
40.301.483 
3 8.507.238 
36.479.093 
36,975.138 
3 8.429.3 5 7 
77.7283 16 
40.945.403 
40.969.379 
38.9 19.182 
46.3 14.334 
46.333.492 
77.1 12.650 
37.372.659 
3 7.789.093 
46.019.66 1 
40.863.322 
33.869.323 
3 8.48 1,107 
43.394.140 
37.722.266 
39.303.139 
43.412.729 
43.391.996 
46.03 8.844 
46.020.044 
37.788.671 
37.107.686 
41 .O94685 
3 7 5 82.9 1 7 
37.660.457 
38.464.5 15 
36.933.228 
38.554.538 
37.271.5 I9 
1 I .760.088 
39.297.707 
43.400.407 
37.736.085 
46,535.486 
4 1.079.728 
3 7.630.802 
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FKIINANDEZ i CARO, Jacinta 
FEIWANDKL i GARCIA, Carlos 
FEIiNhNDEZ i GARCIA, Enriquc 
FERNANDEZ i PERE%, Joscp Manuel 
FERNANDE% i SAMPER. Rosa M. 
FERRE i MENDEZ, Jose Maria 
PERRE i RODICIGUEZ, Juan 
FERREIRO i N U  EZ, Fernando 
FIGUEKAY i FERRER, Joaquim 
FORN i MARLES, Merce 
FORTIA i BERTRAN, Carles 
GALLEC0 i VALLS, Guillem 
GARCIA i CALLE, Joana 
GARCIA i LOPEZ, Fcrran 
G AIZCl A i S ANCHE%, Eduardo 
GAIiCIh i TOLDRA, Juan Aiigcl 
GARCIA-ANTON i SAI,UDAüOK, Fclipc 
GAKGALLOi GALCERAN, Xavier 
GAI30LERA i ISAKT, Joan 
GASULLA i FERNANDEZ, Armando 
GIL i CORDER, Antoli 
GIMENEZi CASTELLS, Mireia 
GIMENEZ i VIIALTA, David 
GIRALT i POVILL, Joaquim 
GISPHIT i GRACIA, Josep Lluís 
GOMEZ i AICKOYO, Gabriel 
GOMEZ i CAMPS, Joun Joscp 
GOMEZ i MARTIN, Joan Carles 
GOMEZ i MARTXN, L,luis Antoni 
'GOMEZ i ZAMORA, Esabel 
GOMEZ i ZAMORA, Joana 
GONZALEZ i ARIWYO, Fernando 
GONZALEL i GONZALEZ, Josb 
GRACIA i GUERKEKO, Jesús 
GRACIA i LAKKULL, M. Luisil 
GKAUPJiRA i i-IIDRLGO, Joan Carles 
IIARO i I%OLl)AN, Eduardo 
HOMS i MARTINI%, Xavier 
IBAÑEZ i GRANE, Xavier 
I13ANEZ i LATORRE, Josep Maria 
JCART i BEANCO, Jaume 
IRANZO i MARTTNEZ, Josep Lluis 
IZQUIEKDO i GARCIA, José Luís 
JIMENEZi CiOMEZ, Ernílio 
JIMENEZ i SERRA, Maria Gaietanii 
JORDANA i J UAN, Maria Clara 
JORDI i SABATE, Gemma 
JORGE RODKIGUEZ, Jose Antonio 
JORQUERA i GUERREKU, Josefina 
LNIEGUERA i COBACHO, Pere 
LAPEYRA i CASANOVAS, Josep Maria 
LEAL i FABKEGAT, Miquel 
LOPEZ i FERNANDEZ, Raptel 
LOPEZ i FONTRODONA, Sílvia 
LOPEZ i I-IERNANDEZ, Fernando Isidor0 
LOPEZ i SANCHEZ, Alfons 
LOPFZ i TORTAJADA, Salvador 
LOKENZQ i OCANA, Antoni 
LOSADA i DE TORRE, Alexandre 

37,205.46 1 
36.541.498 
46.3 10.284 
37.667.287 
77.084.720 
37.235.919 
37.741.098 
3 7 I 685.594 
38,387.956 
77.777.62 9 
46,3 13.699 
40.947.27 2 
37.144.496 
37.29 4 .O98 
36.569.124 
36.967.250 
37.639.75 1 
77.626.709 
37.292,856 
3 7.3 24.048 
36.848.995 
39.330.634 
38,797.447 
3 8.474.662 
43.399.777 
46.222.926 
36.69 1.236 
37.367.65 1 
46.3 35.262 
37 325.49 t 
3 7,325.492 
46.216.1 I6 
37,657,264 
3 5 .QS0.4 13 
18.006.971 
35.021.226 
36.966.066 
46.515.893 
3 8.504.800 
37.753.201 
38.065.428 
43,401.8'16 
38.051.137 
36,971.523 
36.557.027 
3 7.287.364 
38.499.136 
36.492. I53 
37.241 -92 I 
38.500.066 
36.181.920 
36.448.987 
38.558.015 
77.602.657 
40.966.767 
37.741.232 
46.503.194 
37.369.41 5 
40,973.67 1 

LUNA i GARCIA, Manuel 
LLAVES i SANCHEZ, Carrncn 
LLIMONA i RENTER, M. Rosa 
LLORENS i OKTIZ, Nativitat 
MACIAN i SORQUERA, Francisco Jrtvier 
MALLOFKL i ROVIRA, M. Dolors 
MANSILJA i ROVIRA, Manuel 
MARCO i SALVA, Juan Antonio 
MAKI i MOLINAS, Francesc 
MRRlAGES i CASOLA, Joan 
MARiN i GAZQUEZ, Dicgo 
MARiN i LOI-'EZ, Ascensión 
MART1 i PODEROSO, Josep Miquel 
MARTINEZ i ARGELAGUfiT, M. Rosa 
MAKTINEZ i COROMINAS, Miquel 
MAKTINEX i COROMINAS, Salvador 
MARTINEZi FERNANDEZ, PiInr 
MARTINEZ i MAKTINEZ, Francesc Xavier 
MARTlNEZ DEL CAMPO i MATHEU, Fere 
MARTTNiiZ i KOBLES, Juan Rautista 
MAKTINEZ i VIRELLA, Montserrat 
MASANA i VALLVERDU, Gernnia 
MATA i VIADIU, Jordi 
MATEU i ZAFKA, Montserrat 
MENA i VILAPLANA, Joan Carles 
MERIDA i JFMENEZ, Rafael Manuel 
MESA i EW,Y, Josep Oriol 
MILIAN i RUEDA, Pere 
MlLLAN i ABELIANED, .Ferran 
MINGUELL i NAVARRO, Montserrat 
MIQUEL i CATA, Carmc 
MIR i ALVAREZ, Josep 
MIRALLES i LLAUKADO, Angels 
MlRO i CALVET, Jordi 
MOLINAS i MARTINEZ, Jorge 
MONROS i CASAS, Gemma 
MONTIEL i LOPEZ, Gabriel 
MOKElKO i MOREIRO, Tomils 
MORROS i SALA, Magí 
MOSCARD0 i SlhNES, Silvia 
MOYA i ALARCON, Ignasi 
MOZOTA i FORTABELEA, Francisco 
NAVNAS i NAVARRO, Josep 
NAVARRO i LEÓN, Ricard 
NAVARRO i MONCAYO, Albert0 
NTGOLAU i ALBIOL, Enric 
NOGUERA i PIQUER, Marc 
NOTAKIO i GIMENO, Laura 
OLIVARES i CARAELERO, Esther 
OLIVERA i ALVARE, Ester 
OKOMT i MASOLIVER, RaFdel 
OKTEGA i ORTEGA, José Miguel 
ORTIT, i AMEZQUITA, Flor Maria 
OYAGA i Vi DAURRETA, Mercedes 
PALMA i CASAS, Joan Manuel 
PALLARW i NOGUERAS, Joan 
PAMIES i PIQUER, Rafael 
PARDELL i COLL, Ramon 
PARDINA i CORTES, Jordi 

46. I 18.834 
46.590.163 
46.033.336 
37.852.1 24 
37.285,818 
37.372.645 
37,363.930 
37.151.870 
77.6 10.429 
37.558.92 1 
37,791.913 
36,929.753 
37.736.296 
37.665.397 
38.503J I7 
35.066.159 
37,281 .O80 
38.067.320 
37.728.438 
37.738,535 
37,300.765 
38.505.658 
37.375.478 
46.330.308 
36.965. I05 
43,406.947 
35.03 1.547 
43.408 .O08 
46.027.104 
38.509.770 
38.784.265 
35.008.926 
46.3 27.963 
37.308.493 
37.657.985 
37.739.028 
37.31 5.520 
38.073.297 
39,258.733 
40.978.789 
38,405.476 
36.447.174 
38.501.172 
3 7.642.538 
3 5.068 .O24 
35.063.443 
37.325.697 
46.222.722 
37.507.399 
46.040.128 
40.5 5 5.702 
39.039.151 
3 3.07 8.7 5 6 
37.727.1 91 
3 7.3 64.503 
37,741 .U6 
37.664.561 
3 8.704 8 92 
3 7.7 97 62 9 
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PASCUAL i ACOSTA, Ester C .  
PEREA i GAMBARTE, José Antonio 
PERERA i FERNANDEZ, Joaquim 
PERE% i GARCIA, Josep I M s  
PEREZ I PAICIS, Xavier 
PERPIÑA i IIALAU, Josep 
PERSON i ESMERATS, Josep 

PIDELASEKRA i PUIG, Feliu 
PlNOS i CARRERA, Núria 
PIÑAS i FORCADELL, M. Immaculada 
PIQUE i VILAR, Jordi 
PRATS i CANALS, Anna 
PRINCIPAL i GALI, Albert 
PUJOL i MORERA, M. Teresa 
PUJOL i VALLS, M. Carme 
QUINTANA i GOMA, Immaculada 
RARASA i TORRES, Jordi 
KABASA i TORRES, Ramon 
RAYADO i GONZALO, Carinelo 
RERULL i MONFEKRER, Martu 
REBULL i RAVENTOS, Elisa 
ICEQUENA i FRIGOLA, Kamon . 

REQUENA i GOMRAU, Mer& 
RIBA i TARRP,, M. Josep 
RlUS i TORRES, Joan 
ROCAMORA i ALAVEDRA, Irene 
RODA i AIXENDRI, M. Josep 
ROMANILLOS i REDONDO, Vicenle Carlos 
ROVIRA i ROVIRA, Enric 
RUBIO i ESPEJO, Salvador 
RUEDA i SARASOLA, Josep Maria 
RU 17, CAISTELIANOS i MARTi NE%, Lluis 
RUIZ ESTRADA, José 
RUIZ i LEONAR, Progrés 
SAiS i GARCTA, Brauli Artur 
SANJOAQUIN i VILLAVERDfi, Fernando 
SANTIU i VICENTE, Manuel 
SENTIS i CASAS-SALAT, Francesc 
SERRALTA i TOMAS, Joiln 
SERRANO i TARAFA, Laura 
SOLA i GALCERAN, Joan 
SOLE i AGUILR, M. Dolors 
SOLE i PASTOR, AnlÓnio 
SOLE i SOCIAS, Maria 
SOLE i SOTANAS, Jaime 
SOLER i VILLANUEVA, Miguel 
SOLSONA i VALLES, Montserrat 
SOROLLA i ISAÑEZ, Juan Carlos 
TODA i BORT, Manuel 
TOM AS i TKENZANO , Teresa 
TORRENTE iNOVELL, Luis 
TRlAS i VILALTA, Joana 
TRIAS i VILALTA, Margarita 
TUTUSAUS i BARRI, Jordi 
VALENTIN i KUIZ, Juan António 

PERTUSA i ALBENTOSA, Antoni0 

35.027.834 
36.465.975 
35.072.3 15 
27.580.356 
36.991 .O95 
40.972.426 
38.548.31 6 
J 8,069.548 
3 8.605.828 
37.285.833 
40.92 3.006 
43.406.8 I4 
35.022.243 
37.373.994 
46.320.063 
36.677.807 
37.277.892 
38.070.41 2 
38.059.134 
36,934,950 
7'7 .O9 I. 8 15 
3730.177 
35,058,378 
34.392.813 
36.970.036 
35.037.195 
46.203.872 
40.925.757 
38.425.705 
36.467.501 
3 ~ 0 3  1. .O1 6 
37.73 i .O66 
37.431.568 
30.74 1.157 
22.304.640 
37.329.097 
37.531.946 
37.284.034 
37.7 14.398 
37.201.413 
37,288,827 
4Q.6O0.45 2 
77 -782 .O26 
36,659.860 
77.109.192 
40.773.63 1 
37,375.059 
37.3 11.593 
36.561 3 3 2  
3 6.970.604 
35.071.291 
38.157.895 
7 7.2 8 2 .O3 7 
37.267.7 10 
35.040.781 
36.941.5 17 

VALLS i COMA, Joan 
VALLS i GELABERT, Gabriel 
VALLVE i MURO, Xavier 
VATLVERDU i SEGURA, Montserral 
VALLVERDU i SORIANO, Pedro 
VAQUER i TIMONER, Carles 
VARA i FERNANDEZ, Jerónima 
VARELA i PINART, Cosme 
VARELA i PINART, Lluís 
VELA i PEREZ, Santiago 
VERA i ARTERO, Joaquim 
VICARI0 i MONTES, Jordi 
WDAL i RIBAS, Juan 
VIDAL i SOLANO, Gustau 
WDAL i VERGES, M. Angels 
VIDAL i VINALS, Esteve 
VILA i ARIZPELETA, Ma. Teresa 
VILA i CATALAN, Pere 
VILADOT i ANIENTO, Agustí 
VILALTA i ü E  MIGUEL, Jaume 
VILAR i MARTIN, Jesus Maria 
VILLAGRASA i GARSIN, Eva 
VILLARiGORTAZAR, M. Neus 
VITALES i GUILLEN, Rosana 
VIU i ABAD, Antanio 
VLVES i I-IOMS, Antbnia 

3 5.046.5 8 7 
38.407.17 1 
43.396.677 
46.537.26 1 
46.3 11.699 
3 7 * 907.794 
52.191.105 
38.790.892 
38.783.622 

7 -790.292 
35.037.482 
43.398.134 
77.050.035 
35.070.756 
41.093.508 
36.604.643 
3 8.769.4 1 O 
38.078.052 
38.790.905 
36.503.373 
33.912.3 10 
46: 03 7.04 6 
46.630.376 
35.056.984 
46.621. I82 
38.009.592 

EXCLOSOS 

ARÁNDA i UIW,  M. Angels 
ARANDA i D I U 7  isabei 
JUNCOSA i LATOKRE, Adolfo 
PRIETO i GARCIA, M. Estrella 

37.246.034 
39.242.884 
11 232.705 

Palau del Parlament, 15 de maig de 1985 

Ismael E. Pitarch 
Oficial Major 

k) Rectificacions per error t b i c  

Rectificació al BOPC nhm. 59. 

Prt$ate de Llei de Modernitzudri de I 'Emprem Familiar. Agruriu 
(Reg, i 783). Dictamen tk /a Comissi6 d2griculfuru, l<amaderiu i 
Pescu. 

.. - -  - .. -.. . . . - ... ~ .- . 
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XV, ÍNPEX DE TRAMITACIONS 

Enclou tots els documents en tramitació i tramitats en cl 
periode de sessions actual, excepte les preguntes. 

Text original entrat al Parlament (corresponent al 
niimero de registre d’entrada que ligiira abans cle 
cada títol) 
Disposicions referents a la trami tació del document 
1nh-m ric Ponkncia 
üictamen de Comissió 
Text aprovat pzl Ple del Parlament u pcr la Comissió 
per clelegacih d’aq ucll 
Rebuig del document 
Retirada o decdimcnt del documcnt 
Control del complitncnl d’una moci6 aprovada 
Acord d’inlcrposicih de I’CCLI~S 

Acord de compareixenpi 
Demancla pel- la qual s’interposa recurs 
hl.3egacions que formula el Parlament 
Sol~liciiuci de Dic t m e n  al Consell Consulliu 
Esmenes presenlades pels Grups 
Sentknciu del Tribunal Constituciond 
Dictamen Consell Consultiu 
Rectificacions per crror tbcnic 

I ,  TEXTOS APROVATS 
A. mers 

..... 

Llei d~ Keorganitzncici de la Cornissih Juridita Assessor.n. 
JCOAGJ. BOPC, 10 (O); 11, 245 (T); 32, 1164 (T); 44, 
1941 (PI; 46,2022 (U i E); 47,2035 (E); L)SPC-P,18 (A); 
BOPC, 49,2161 (A).  
Llei dtJ IEytotui de I’t!!mpreow Piililica Cutailana. /CEF/+ 

35,1396 (T); 44, 1941 (T); 45,1982 (P); 48,2094 (13 i E); 

Llei de Crcacici del Centre d7nformacjh i Lksunvolupamcwt 
Empre,wriuls. /CIE/. ROPC, 24, 914 (O i T); 32, 1166 IT); 
41, 1811 (E); 50, 2229 (P); 51, 2297 CD, t;, i Rcct.); 54, 

2703 (Rect.). 
IJci clXrxim, ICPCI. ROPC, 24, 910 (O i T); 32, 1165 (-1); 

BOPC, 57,2574 (A). 
Llei de 1”lnstitut prr o lr Promociri i Iu Formacib Cqxwt ives .  
/CPS/. BOPC, 42, 1871 (O); 43, 1903 (T); 47, 2036 (1:); 

(A); BOPC, 59,2710 (A). 
Llei de Mndi’Jicurih de la Lie i  3/i 982, del 25 de marc, d~l13nrln- 
tnmr, d d  I’%csidetií i &i Consell Lxecldíiu d~ Jn Gmerulitni de 
Catalunyn. /COAGJ. ROPC, 55-Annex, 2543 (O i T); 57, 
2584 (T i Rect.); 58,  2674 (E i PI; 59, 2718 (1)); 

Llei de Mndcmitmcib dc. I Ernpresu Familiar Axrhrfir. 
/CARP/. BOPC, 23, 860 (O); 24, 909 (T); 30, 1096 (T); 
41, 1805 (E); 52, 2314 (T); 54, 2410 (P i TI; 57, 2647 

RUPC, 9,201 (01; 11,244 (T); 12,274 os; is, 374 (E); 

DSPC-P,21 (A); ROPC, 51,2290 (A). 

2410 (T) ; DSPC-P,23 i 24 (A); BOPC, 55,2496 (T i A) 58, 

44, 1947 (E); 52,2314 (P) 53,2382 (D) IlSPC-P,24 (A); 

53, 2389 (P); 55, 2537 (Recta); 57, 2580 (D); DSPC-P,25 

DSPC-P,26 (A); ROPC, 63 (A). 

Sigles de Ics Comissions par1ament;iries yuc [rarniten o han 
tramitat els textos: 

ICOAGI Comissi6 d’Organitzaci6 i Adminislracib de la 
Generalitat i Govern Local 

/CJD/ Comissió de Justícia, Dret i Scguretat Ciutadana 
/CET;/ Comissió d’iiionorn ¡a, Finances i Prcssupost 
/CIE/ Cornissih d’Indústria, Energia, Comcq i Turisme 
/CARP/ Comissió cl’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
/CPT/ Comissió de Política ’Territorial 
/CPC/ Comissió de Política Culturfil 
/CPS/ Comissió de Política Social 
KNGJ Comissió del Síndic de Grcugcs 
K R l  Comissió de Keglamcnt 
/CED/ Comissi6 de I’Estatut dels Diputats 
/CGJ/ Comissió de Govern lnterior 
JCCKTVI Comissió de Control Purlamentari de 1’Actuacib 

de la Corporació Catalana de KAdio i 
Televisió i de les empreses filials 
Comissió de la Sindicatura de Comptes / C S U  

(Rect.); 59,2712 (D i E); DSPC-P,26 (A); BOI’C, 63 (A i 
Rect.). 

R. RESOLUCiONS I MOCIONS 
a) Resolucions 

- Resolució 23/ I I  del Porlament de Cmlunya, snhrc. el Retorn 
del Pairimoni Confiscat a l ~ x  Qrganitzrrcions i les Entitathq Pdíti- 
qum, Sindicals, Cíviques i C~rltumls l2ny 1939 (Correswncnt 
a la Proposicib no de Llei sobre cl Retorn del Patrimoni 
Confiscat ii les Organitzacions i Entitats Politiqucs, Sindi- 
cals, Civiques i Culturals en finalitzar la Guerra Civil). 
ICOAGJ. BOPC, 32, 1170 (0); 35, 1408 (T); DSPC-C,13 
(A) ; BOPC, 44,1940 (A) 
Kcsolucib 24/11 del Pariument de Caialunycr, sobre Iu Igualtat 
de 1 ~nscnyummi de I¡?$ nues LkngÜes Qfkiflh de Cíitahnyo 
en P I  IIaixiIíerut (Corresponent a iii Proposicih no (te Lici 
sabre la Igualtat de les Dues Llengües Oficials de Catalunya 
en cl Uatxillcrat).,/CPC/. ROPC, 32, 1169 (O); 35,  1408 
(T); 38, 1543 (E); 41, 1818 (E); DSPC-C,14 (A); ROPC, 
47,2033 (A). 
Kcsolucih 251 I I  d d  13fir.lurnerii de Cutolunyo, sobw I0 i!kclura- 
ciií de Coqjunt Histriric A h t i c  del Nzrcii de la V i h  dt* Cor~l~em 
de Terrer Alto (Corresponent ii la Proposició no de JJei 
perque una Part de Corbera sigui Declarada Moniimeni 
Ilistbric Nacional). KIW. BOPC, 43, k907 (O i T); 45, 

Resolucici 26/11 dd Pmlmenf de Caiolunyu, sobrc. ch Danys 
ProduTls a les Escoles a Causu de les Gelades. /CilC/. 130PC, 
43,1908 (O i T) ; 45,2002 (13; I3SPC-C, 14 {A); ROPC, 47, 
2034 (A). 

- 

I 

2001 (E); USPC-C, 14 (A); IIOPC, 47,2034 (A) ~ 

- 



b) Mocions 

11. ALTRES TEXTOS AMB TRAMITAC16 CLQSA 

a) Referimcia de les interpeklacions formulades 

2108 

2153 

220 I 

2425 

2447 

255 I 

2759 

2885 

2964 

3312 

3313 

- , . . .. ... . . . .~ . . . - __ - .. __ .- . ~ . . . . - .... , ”... , . ... .. . . 
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3314 

3315 

3318 

33 19 

3320 

3321 

3373 

3377 

3639 

3799 

3800 

401 2 

4013 

401 4 

401 5 

421 5 

c)  Textos retirats, decaiguts o rebutjats 

G. PROPOSTES DE RESOLUCId 

PROPOSTKS 
5. PROPOSTCTONS NO DE LLEI i ALTRES 

. . ~ 

T. INTERPELIACIONS I MOCJONS 
1. I N‘rKR PEI;LACTONS 

2. MOCIONS 

3456 

3457 

3463 

3464 

348 I 

3983 

3984 

3994 

3995 

. . .. - - . . .- . . . __ 
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3996 

4209 

4210 

421 1 

4404 

UI*  TEXTOS EN TRAMITACIÓ 
C. PROJECTES lli3 LLEI 

I 643 

2357 

2511 

3292 

3330 

3629 

3810 

381 1 

4010 

425 1 

4305 

Projecte de Lkt dYGpuis Naturals. ICPT/. WPC, 18,590 (O i 
T); 26,988 (E); 47,2035 (T); 52, 2313 (T); 61,2735 (P); 
63 (13 i E). 
h j c c k  de Lici de Protecció dp Menors. /CJD/. 13OPC, 35, 
1396 (0 i TI; 44,1947 (T); 47,2036 (E); 54,2424 CT); 58,  

J’rqjcctf de Llei de C,’ambr.es Agrhries. /C AHPJ. ROPC, 4 1 , 
I812 (0);43,19O3 (T); 49,2164 (E); 54,2424 (O).  
Prqjecte de Llei de Prevenció i Assht&noia en Mcrthin de S i b  
srancies que g m w n  Dcyxndi.ncicr. /C I’S/. BOPC , 48, 2 1 09 
(O i T) ; 49,2221 (Rect.) ; 50,2237 (T) ; 54,2425 (T) . 
Projecte de Llei de Cwacirj del CdkXi 0jjil.int de Bibliotecaris- 
Dncumeniuli.vtcs & Catalunya. /CJD/. ROPC, 48, 2 1 I8 (0 i 
T) ; 49,222 1 (Rect.) ; 61,2762 (P); 63 (D i E). 
Prqjectc de Llei pel gual eLq Kegulu cl Consell Nacioriul& la Jo- 
vmtutde CatuIunyu. ICPCI. BQPC, 54,2425 (O i T). 
Projecte de Llei sol>re Orúwmib ú~ IPS Carreipres d~ Crrtahmy - 
a. ICPTI. BOPC, 52, 2326 (O i T) ; 57, 2583 (E) ; 58,2703 
(Rect .I. 
Prqjectc de Lki  de Caljcc,s dEstnlvis dc Cnlcrlunyu. /CEF/. 
HOPC, 52,2327 (O i T}; 57,2583 (T); 62,2793 (T i E) ; 63 
(PS. 
Anjecit> de Llei de Mochficacih de In Llei sobre I3;irnclacions Pri- 
vudes. /CJD/. BOPC, 55,2499 (O i T). 
Projmte de Llei de Creuciti del Col-lcgi I”rq/i.ssional Ck. Briodis- 
tes d(! Cninlunya. /.IDSJ. ROPC, 58,2678 (O) ; GE, 2763 (TS . 
Prqjecie de Llei de Creació d ~ h  Cons& i::Ccolim. /CPC/. 
ROW, 58,2680 (O) ; 61,2763 (T). 

2655 (P i ‘o ; 62,2792 (T) ; 63 (D i n. 

D, PROPOSICIONS DE LLEI 

Crmcici del Consdl Cot~~~ultii~. ICO A W .  ROPC , 3 5 1 405 
(01 ; 48,2 120 (T) ; 49,222 1 (Keut.). 
Proposicih de Llei sobre 10 Inicintiva LeKi,slativa Popuior. 
ROPC, 50,2237 (T). 
Prqimicih de Llei sohre PI Rkgim Esiotutari dels I;irncionnris de 
I2dministraciri de la Generalitat i d d ~  Ens PÚh1ic.s que cn depe- 
nen. ICORGI. ROPC, 50,2238 (T); 52,2337 (T). 
Proposicih de Llei dels Consells E~robrs. ROPC , 57, 25 84 (O) . 

I 

- 

4 149 

G ,  PROPOSTES DE RESOLUCTb 
5. PROPOSICIONS NO DE ELET 1 ALTRES 
PROPOSTES 

42 14 Proposicio no de Llei sobre Iu Subvívicirj als o l i s  d’oliva p.ndui‘ts 
ni Mont,Tia f al B(iix Ebre. /CARPI. ROPC, 57,2591 (O i T) ; 
62,2803 (E). 
Proposició no de Llei sobw la Despcnrilimcih dcJ E2 voriament. 
/JDS/, BOPC, 58,2683 (O) ; 61,2764 (T); 62,2804 (T). 

4308 

I. TNTERPHiLACIONS I MOCIONS 
1. I NTERP li: IiTAC I ON S 

4289 

4313 

4361 

4408 

4484 

4494 

4579 

4620 

4629 

1. MOCIONS 
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K, ALTRES PROCEDIMENTS 
t. PROCEDIMENTS DAVANT GES CORTS 
GENERA I S  

3. PROCEDIMENTS DAVANT EL TRIBUNAT, 
CONSTI '1' UC 1 ON A 1, 




