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1, 
1.01, Lleis i altres normes 
1.01.01. Lleis 

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULAClÓ 

-- 

LLEI DE CONCESSId DWUN CREDIT EXTRAORDINARI I D’UN SUPLEMENT 
DE CmDTT AL PRESSUPOST DEL 1989 PER A 

OPERACIONS DE CAPITAL 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EC DIA 27 DE JUNY DE 1989 
(DSPC-P, 35) 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 27 de juny de 
1989, ha debatut el Dictamen de la Comissió d’Economia, Fi- 
nances i Pressupost referent al Projecte de Llei de Concessib 
d’un Credit Extraordinari i d’un Suplement de Crkdit al Pres- 
supost del 1989 per a Operacions de Capital, i les esmenes re- 
servades pels grups parlamentaris. 

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que estableix 
l’article 33-1 de I’Estatut d’Autonomia, i d’acord amb l’article 
103.3 del Reglament del Parlament, ha aprovat la Llei de Cata- 
lunya següent : 

LLEI DE CONCESSI0 D’UN CRkDIT 
EXTRAORDINARI I D’UN SUPLEMENT DE 

CRkDlT AL PRESSUPOST DEL 1989 
PER A OPERACIONS DE CAPITAL 

L‘evolució que segueix el cost de l’obra pbblica comporta 
una reducció efectiva de la capacitat inversora de I’Administra- 
ció. Aquesta circumsthncia obliga a prendre mesures extraordi- 
nhries conduents a augmentar la despesa que preveia el Pressu- 
post inicialment per al present exercici, amb la finalitat d’exe- 
cutar adequadament les inversions programades. 

D’altra banda, durant el 1989 s’ha manifestat la necessitat 
de realitzar noves operacions de capiCal referents a equipa- 
ments locals i al foment de la inversió en comarques economi- 
cament deprimides, it fi de contrarestar el perill de desequilibri 
territorial. 

En conseqiiencia amb el que s’ha exposat, i d’acord amb a l b  
que estableix l’article 39 de la Llei 1011982, del 12 de juliol, de 
Finances Públiques de Catalunya, s’articula aquesta Llei de 
Concessió d’un Credit Extraordinari i d’un Suplement de 
CrBdil al Pressupost de la Generalitat per al 1989. 

Article 1 

Es concedeix un credit extraordinari i un suplement de 
credit al Pressupost de la Generalitat per al 1989 per un import 
de 6.000.000.000 de pessetes, per a operacions de capital, d’a- 
cord amb el detall d’aplicacions pressupostiries que especifica 
l’annex d’aquesta Llei. 

Article 2 

S’autoritza el Consell Executiu perque, a proposta del Con- 
seller d’Economia i Finances, emeti deute públic o faci Ú s  de 
l’endeulament en qualsevol altra modalitat, tant en operacions 
a l’interior com a l’exterior, fins a un import rnixim de 
6.000.000.000 de pessetes, destinat a finanGar les operacions 
d’inversib fixades per aquesta Llei. 

Disposicions Addicionals 

Primera 

Els romanents de credits autoritzats per aquesla Llei exis- 
tents el 3 1 de desembre de 1989 s’han d’incorporar a l’exercici 
següent. 

Segona 

S’autoritza el Consell Executiu perquk elabori un programa 
especffic per a subvencionar obres i serveis dels municipis si- 
tuats en comarques i zones de muntanya, amb chrrec a I’aplica- 
ci6 pressupostaria 04.03.760.02 i fins a un límit de 750.000.000 
de pessetes. 

Tercera 

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, s’autoritza el 
Conseller de Governació perque destini la quantitnt que sigui 
necessiria de l’aplicació pressupostarfa 04.03.760.02 per a fi- 
nanqar les obres i els serveis inclosos en el Programa Addicio- 
nal del Pla Unic d’Obres i Serveis de Catalunya per al 1988. 

Disposicions Finals 

Primera 

S’autoritza el Departament d’Economia i Finances perque 
dicti les mesures necessiries per ~1 desenvolupar i aplicar 
aquesta Llei. 
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Segona 

Aquesta Llei entrara en vigor el mateix dia que sera publica- 
da en el Diari Qjkidde la Genesalitot 0% Cutaltinyo. 

Palau del Parlament, 27 de juny de 1989 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

El Secretari Primer 
Ramon Camp i Batalla 

ANNEX 

Lleporiament dp Presidhcia 

02.01.610,02 <<Equipaments i instal-Iacions>> 100.000.ooo 

equipaments esportius )) 200.0063.000 

equipaments esportius >) 100.000,000 

02.03.760.03 

02.03.780.02 

i<Transferkncies de capital per a 

{(Transferencies de capi tal per a 

- 
400.000.000 

Depur tament de Governacici 

04,03.760.02 <<Tramferhies  de capital a Co- 
rporacions Locals. Aportació de la 
Generali tat )> 2.3OO.OOO. O00 

09.05.660.03 

09.05.660.04 

09.05.66O.05 
09.05.670.03 

09,05,680.02 
09.08.741 .O3 

09.10,760.03 

{(Obres en car reteres, serveis co- 
mplementaris, revisions de preus 
1 modificatsn 
<<Obres en carreteres, Segon Cin- 
tur6 de Barcelona )) 
i( Reforq en ferm )> 

<<Inversions en altre immobilitzat 
material. Liquidacions d’obres >> 
<<Estudis i redacció de projectes )) 
HA l’lnstitut Catalh del SbI per a la 
construcció de nous habitatges H 

(En ei Pressupost de ]‘Institut 
Catala del Sbl s’arnplia el ¿{ Progra- 
ma de Promoció Pbblica d’Habi- 
latgew, amb I’import d’squesta 
transferimcia) 
{(Programa específic tractament 
residus sblids urbans )> 

I 

1.084.552,650 

200,000,000 
300.000.000 

320.430.550 
95.016.800 

30O.OOO. O00 

200,000.000 

2.500.000.000 

1 3. O 1.750.02 

13.03.770.07 

13.03.770.08 

r<Transferencia de capital a 1’Em- 
presa de Dret Públic Centre d ’ h  
formacib i Desenvolupament Em- 
presarial per al foment de I’activi- 
tat empresarial )> 150.000.000 
(En el Pressupost d’inversions del 
CIDEM es crea una nova partida, 
denominada <<Inversions per al 
foment de I’activitat empresarial 
b), dotada amb I’import d’aquestu 
transferkncia) 
<<Foment de la inversió en cornar- 

ques deprimides>> 400. OOO. O00 
<(Foment de Pa inversió en hrees 
de preferent localització H 250.000.000 

2.300.000.000 800.000.000 

LLEI DEL PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT 

APROVADA PEL PLE DEL FARLAMENT EL DIA 27 DE JUNY DE 1989 
(DSPC-P, 35) 

PLE DEL PARLAMENT Administracib de la Generalitat i Govern Local referent al Pro- 
jecte de Llei del Patronat de la Muntanya de Montserrat, i tes 
esmenes reservades pels grups parlamentaris, 

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que estableix 
El Ple de1 Parlament, en sessió tinguda el dia 27 de juny de 

1989, ha debatut el Dictamen de la Comissió d’Organitzaci6 i 
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l’article 33.1 de Estatut d’Autonomia, i d’acord amb l’article 
103.3 del Reglament del Parlament, ha aprovat la Llei de Cata- 
lunya següent : 

regulacio substantiva de I’entitat, i es deixen per a les disposici- 
ons reglarnentiries aquelles altres qiiestions de tipus més ad- 
jectiu o detallat que, en bona tecnica jurídica, han de ser-los 
atri buides, 

LLEI DEL PATRONAT DE LA 
MUNTANYA DE MONTSERRAT 

Prea m bu 1 
Part dispositiva 

El Patronat de la Muntanya de Montserrat va ser creat pel 
Decret-llei del 16 d’octubre de 1950, el qual en fonamenta la 
necessitat, d’una banda, en la irnportancia religiosa i cultural 
del monestir i del santuari i en la bellesa i la singularitat de 
l’indret, que n’han fet un centre turístic internacional, i ,  de 
l’altra, en el fet que les actuacions dels poders públics que ex- 
igeixen les circumsthncies esnien tades no poden ser exercides 
pels ens locals que es reparteixen el territori de la muntanya. 
La muntanya de Montserrat, de fet, ha esdevingut un territori 
d’interks general de tot I ’ h b i t  de Catalunya, 

Les funcions inicials del Patronat de la Muntanya de 
Montserrat -forestals, urbanístiques, culturals i turistiques- 
han estat ampliades posteriorment pel Decret del Ministeri 
d’Educaci6 i Ciencia 1225/1975, del 24 d’abril, que declara la 
muntanya paratge pintoresc, i pel Decret del Govern de la Ge- 
neralitat 5911987, del 29 de gener, que declara la muntanya 
parc natural i designa el Patronat organ gestor del Parc. 

Tot aixo ubliga a revisar la regulació vigent del Patronat per 
acomodar-la a la realitat actual de les funcions, les facultats i 
les obligacions assumides darrerament, a part que la dispersi6 
de la normativa vigent en dificulta l’aplicació correcta. Hi hem 
d’afegjr, encara, que les disposicions actuals de regim local i la 
distrj bució de la normativa, des d’un punt de vista tkcnic i ,  fins 
i tot, dels principis de l’ordenament jurídic vigent, recomanen 
inserir en una ilei formal algunes disposicions del Decret 
3 19J1983, del 2 1 de juliol, pel qual la Generalitat va assumir el 
Patronat com a entitat autbnoma de Catalunya, i les altres dis- 
posicions de tipus reglamentari dictades per la Generalitat 
aquests darrers anys. 

La complexitat de les funcions que té assignades ara el Patro- 
nat obliga, a més, a revisar la composicib i l’estructura dels 
seus organs de govern i executius. En aquest sentit, la Llei es- 
tableix la continu’itat de la Junta del Patronat, que d’ara enda- 
vant s’anomenarii, mes propiament, Ple del Patronat, en el 
qual són representades, d’una manera equilibrada, totes les in- 
stitucions que per un títol o un altre han d’intervenir en la deli- 
beració ¡ la presa de decisions; la reorganització de la Comissió 
Executiva, per a fer més eficient i agil I’administració ordinaria 
del Patronat; la legalització de la figura del Gerent, que ha de 
portar l’administracib dijria i immediata, i la regulació en 
lermes generals dels organs administratius i tecnics. 

Aquesta Llei també regula els modes de gestio dels serveis 
del Patronat, la realització de les obres públiques i les relacions 
de l’eniitat amb les altres administracions phbliques. 

Pel que fa ii les fonts de finanqament, la Llei modifica el 
skgim establert pel Decret-llei de l’any 1950 i l’adapta a les ne- 
cessitats derivades de les funcions actuals del Patronat, 
Finalment, s’inclouen en el lext d’aquesta Llei les disposici- 

ons que, scgons I’ordenament jurídic vigent, són objecte de re- 
serva de llei formal i les que han de contribuir a configurar la 

Capitol I 
Disposicions generals 

Article 1. El Pair Naturul 

La muntanya de Montserrat, que té la condició de parc natu- 
ral en virtut del Decret 59/1987, del 29 de gener, és subjecta a 
la Llei 12/1985, del 13 de juny, &Espais Naturals, en els 
termes d’aquesta Llei. 

Article 2. Les- finalitats dei Patronal 

EI Patronat de la Muntanya de Montserrat duu la gestió del 
Parc Natural i desplega les altres actuacions que exigeix I’inte- 
rks general. 

Article 3. Nuturulesua/urídicu 

El Patronat és una entitat autbnoma de carhcter administra- 
tiu de 1st Generalitat, adscrita al Departament de la Presidencia. 
Gaudeix de personalitat jurídica i te patrimoni propi per al co- 
mpliment de les seves finalitats, 

Article 4. Les entitats representades 

S6n representades al Patronat les institucions i les entitats 

a) La Generalitat de Catalunya. 
b) Els Ajuntaments del Bruc, de Collbató, de Monistrol de 

c )  Eis Consells Comarcals de l’Anoia, el Bages i el Baix 

d) Les Diputacions de BarceIona, Girona, Lleida i 

e) L’AdministraciÓ central de 1’Estat. 
f) EI Monestir de Santa Maria de Montserrat. 

següents : 

Montserrat i de Marganell. 

L1 o bregat. 

Tarragona . 

Article 5. L2mhit territorial 

1. E1 Patronat exerceix les seves competencies dintre del 
territori de la muntanya delimitat en 1’Annex. 

2. Pel que fa a la zona de protecció de l’entorn del Parc, co- 
rrespon al Patronat de fer les actuacions administratives que es 
tableix la normativa pertinent, 
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Article 6. La siw delPatronat 

La seu del Patronat és a1 Palau de ia Generalitat, 

Capitol I1 
Les competkacies del Patronat 

Corresponen al Patronat de la Muntanya de Montserrat les 
com pet Bnci es següents : 

a) Fer les actuacions necessaries per a conservar i restaurar 
la muntanya de Montserrat; per a protegir-ne la singularitat del 
relleu i preservar-ne els valors naturals -geologies, de vegeta- 
ció, de fauna i de paisatge-; per a preservar també I’estructura 
funcional dels ecosistemes de l’hrea, i per a salvaguardar els 
valors historics, arqueologics, monumentals i artistics que atre- 
sora Montserrat, sens perjudici de facilitar-ne els usos tradicio- 
nals i el gaudiment públic de manera ordenada, mentre siguin 
compatibles amb les finalitats primordials de la declaració de 
parc natural. 

b) Gestionar el Parc Natural de Montserrat, d’acord amb la 
normativa vigent i els plans especials aprovats pels brgans co- 
mpetents de !’Administració de la Generalitat, i formular els 
programes anuals d’actuació, que s’han de sotmetre a l’aprova- 
ció dels brgans de I’AdministracÍÓ de la Generalitat que hi tim 
guin competencia. 

c) Prestar els serveis p6blics exigits per les necessitats de 
I’indrel. Els serveis que calgui prestar a I’interior de la zona 
urbana propietat del Monestir s6n a carrec d’aquest en els 
termes dels convenis subscrits amb el Patronat. 

d) Implantar, regular i vigilar els mitjans d’accés i de circula- 
ció de la muntanya, i establir i gestionar les zones 
d’aparcament . 

e) Fomentar ei turisme mftjanqant la propaganda nacional i 
internacional adequada i crear circuits turístics a la muntanya. 

f) Realitzar les obres pljlbliques corresponents a les compe- 
tencies anteriors, especialment pel que fa a la conservació i la 
millora dels monuments i dels edificis artistics i histbrics. 

g) Vetllar perquk es guardi el respecte degut a la 
mu n tany a-sant uari. 

dels articles 32 i 33 de la Llei 12/1985, d’Espais Naturals, i de 
les disposicions Complementaries, i pel procediment regulat 
per aquesta normativa. 

d) Concedir subvencions i ajuts per afavorir la repoblació fo- 
restal, per conservar els edificis historics i rurals i per estimular 
les iniciatives culturals i cientifiques relacionades amb la mun- 
tanya de Montserrat. 

e) Establir contraprestacions per la utilització deis serveis 
públics que s’hi instalalin, amb subjecció, en cada cas, a les 
normes i als procediments establerts. 

f) Requerir, quan calgui per al compliment de les funcions 
del Patronat, d’acord amb la legislació vigent, la intervenció de 
Ies forces de seguretat i de vigilhncia que presten servei en el 
territori de jurisdicci6 del Patronat. 

tbt icle 9 La gesiió de les rompetencies 

I. EI Patronat pot realitzar les obres i prestar els serveis que 
són de la seva competencia per gestib directa o indirecta, amb 
subjecció a la normativa general que ho regula. 

2. L’AdministraciÓ de la Generalitat ha de dur a terme, ri 

carrec seu, les obres i les actuacions incloses en el programa 
anual que corresponguin a les seves competkncies i que contri- 
bueixin a conservar i a millorar el Parc Natural i el patrimoni 
historic artístic de Catalunya, sens perjudici de la col-laboració 
del Patronat i d’altres brgans o corporacions públiques o 
privades. 

3, Correspon al Patronat de coordinar totes les actuacions 
públiques que facin altres organismes o entitats en el territori 
de la sevajurisdicció. 

Capítol I11 
L’organi tzacii, 

Article XO. Els brgans del Patronat 

Els brgans del Patronat són : 
a) La Presidencia. 
’0) Les Vice-presidencies. 
c) El Ple. 
d) La Comissió Executiva. 

Article 11. La Presidkncia 

Article 8. Les pormutLy 
El President del Patronat és el President de IaGeneralitat. 

Per a exercir les seves cornpetkncies, el Patronat pot : 
a) Fer complir les prescripcions de les normes dei Parc Natu- 

ral i del Pla Especial de Protecció, en especial les prohibicions i 
les limitacions d’usos, l’atorgament o la denegacib de les auto- 
ritzacions necessaries i el lliurament dels informes previs 
vinculants. 

b) Requerir els propietaris de finques de la muntanya a rea- 
litzar les obres de repoblació forestal que ordenin els programes 
d’actuacid, i, en cas d’incompliment, promoure l’expropiacib 
total o parcial deis immobles, amb subjecció a les normes 
vigents. 

c)  Adquirir per al patrimoni públic zones forestals i exercir 
els drets de tempteig, de retracte i d’expropiació en els termes 

Article 12, Les Vice-presidkncies 

El Pare Abat del Moneslir de Santa Maria de Montserrat és 
eE Vice-president del Patronat. EI President de la Generalitat 
pot nomenar un altre Vice-president. 

Article i3 ,  La composicib del Ple 

El Ple ks format pel President, pel Vice-president o Vice- 
presidents i pels vocals següents : 
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a) Els Consellers de Governació, de Cultura, de Política Ter- 
ritorial i Obres Públiques, d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i 
de Corner$, Consum i Turisme. 

b) Els Alcaldes dels municipis del Bruc, de Collbató, de Mo- 
nistrol de Montserrat i de Marganell. 

c) Els Presidents dels Consells Comarcals de I’Anoia, el 
Bages i el Baix Llobregat. 

d) Els Presidents de les Diputacions de Barcelona, Girona, 
Lleida i Tarragona. 

e) El Delegat del Govern a Catalunya, d’acord amb el que es- 
tableix el Reial Decret 2837/1982, del 15 d’octubre. 

f) Tres persones nomenades pel Pare Abat del Monestir de 
Santa Maria de Montserrat. 

g) El President de la Comissió Executiva. 

Article 17. Ei Gerent 

El Patronat té un Gerent, que és nomenat i separat per la Co- 
missi6 Executiva, a proposta del seu President. 

Article 18, Lesjirncions dei Gerent 

EE Gerent tk al seu carrec la tramilaci6 administrativa de les 
actuacions del Patronat, l’execució dels acords del Ple I de la 
Comissió Executiva, quan no se l’hagin reservada, el se- 
guiment de les obres i de la prestació dels serveis i el comanda- 
ment del personal del Patronat. 

Article 19. La secrerariu 
Article 14. La delegacib de,fincions 

1. El President pot delegar les seves funcions en els 
Vice-presidents, 

2. Els membres del Ple poden delegar i’assistkncia a les reu- 
nions i el vot en la persona que, segons les disposicions aplica- 
bles, pot substituir-10s. 

La Comissió Executiva és formada pels membres següents : 
a) EI President, nomenat lliurement pel President de la 

Generalitat I 

b) Cinc representants de la Generalitat designats respectiva- 
ment pels Consellers de Governació, de Cultura, de Política 
Territorial i Obres Phbliques, d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca, i de Comerq, Consum i Turisme. 

c) Un representant de la Diputació de Barcelona escollit per 
aquesta. 

d) Un representant deis municipis del Bruc, de Collbat6, de 
Monistrol de Montserrat i de Marganell, ei nomenament i la 
renovació del qual corresponen als quatre Ajuntaments per 
acord entre ells. 

e) Un representant de 1’AdministraciÓ de !’Estat designat 
per aquesta. 

p) Dos representants del Monestir de Santa Maria de 
Montserrat designats pel Pare Abat. 

1 .  Corresponen al Ple I’alta direcció i el govern del Patronat 
en el compliment de les finalitats que tk assignades. 

2. La Comissió Executiva assumeix les funcions de direcció 
immediata i d’administració ordiniria en tot alli, que correspon 
a les cornpethncies i les potestats del Patronat. 

3. L’Estatut d’organització i funcionament del Patronat ha 
d’especificar la distribució de les funcions i les normes de fun- 
cionament dels brgans del Patronat. 

La secretaria d’actes dels organs col4egiats del Patronat és 
exercida per un funcionari de la Generalitat titulat superior, el 
qual 6s nomenat pel President del Patronat, un cop escoltada la 
Comissió Executiva. 

Capitol IV 
El rkgirn economic 

Article 20. Els recursogfinancers 

1, El Patronat, per a complir les finalitats que té atribu’ides i 
per a exercir les seves competbncies, té els ingressos següents : 

a) Les rendes i els productes que obté dels béns que 
posseeix. 

b) EI producte de les contraprestacions que percep legalment 
i qualssevol altres ingressos consegüents a la prestació de 
serveis. 

c)  Els credits consignats en els pressupostos de les instituci- 
ons i dels altres organismes públics. 

d) Les subvencions i els ajuts que rep dels organismes ofici- 
als en els termes assenyalats per la legislació d’espais naturals. 

e) Les donacions, les herencies i els ilegats procedents dels 
particulars i les entitats privades, 

2. EI Patronat té dret a participar en les subvencions i els 
ajuts que les administracions públiques atorguin per a realitzar 
obres i prestar serveis de caracter local. 

Article 21. Elspressuposros 

1. Els ingressos i les despeses anuals del Patronat són objecte 
del pressupost corresponent, que es formula i liquida seguint 
les normes de la Liei de Finances Públiques de Catalunya, i 
s’annexa al del Departament de la Presidencia de la 
Generali tat. 

2. El Patronat pot elaborar, amb eis mateixos requisits, pres- 
supostos extraordinaris per a realitzar obres i infrastructura 
que constitueixin inversions e n  capital. Aquests pressupostos 
poden correspondre a més d’una anualitat i han de ser ani- 
vellats amb Ingressos sobrers dels pressupostos ordinaris, amb 
credit públic i amb ultrcs fonts de finanqment. 
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Capitol v 
Disposicions finals 

Quan Catalunya es constitueixi com a Comunitat Autbnoma 
uniprovincid o quan les Diputacions catalanes deixin de tenir 
les competencies en les mathies propies del Patronat que ara 
tenen, els llocs que ocupen llurs representants en el Ple i en la 
Comissió Executiva correspondran als organismes que passin 
a exercir aquelles competbncies. 

Article 23. Disposicions fiunsithries 

1. Fins que el Consell Executiu no dictarh I’Estatut d’orga- 
nitració i funcionament del Patronal, continuarA aplicant-se el 
Decret 319/1983, del 21 de juliol, en tot all6 que no és regulat 
per aquesta LI ei a 

2. Dins el termini de dos mesos a partir de I’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, s’han de designar els membres de la Comissi6 
Executiva. Mentre no es produeixin aquests nomenaments, 
continuen en funcions els membres actuals. 

Article 24, Desm volupunwnt wglamenm*i 

Dins el termini de sis mesos de I’entrada en vigor d’aquesta 
Llei, el Consell Executiu ha de revisar I’EEstatut d’organitzacid, 
i funcionament del Patronat. 

Article 25. Disposició Derogoturilr 

Queden derogades fes disposicions de rang igual o inferior 
que s’oposen a aquesta Llei en les mathies que regula, 

Article 26. Entrada en vigor 

Aquesta Llei entrara en vigor l’endernh d’haver estat publi- 
cada en el lliuri Oficial de la Gmeralifar de Caiuiurzya. 

Palau del Parlament, 27 de juny de 1989 

EI Secretari Quart 
Celestino Shchez Ramos 

El President del Parlarnen t 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

ANNEX 

DELIMITACI~ DEL TERRITORI SOBRE 
EL QUAL EXERCEIX LES SEVES 

COMPETENCIES EL PATRONAT DE 
LA MUNTANYA DE MONTSERRAT 

La descripcib dels límits s’efectua a partir del punt més occi- 
dental de l’krea afectada, en el sentit de gir de les agulles d’un 
rellotge, tot seguint I’ordre de numeracib del mapa. 

EP punt inicial és Castellferran o Castell de la Guardia, que té 
les coordenades geogrsques següents, extretes del full 391 EI 
(e. 1 :25,000) del mapa de 1’Institut Geografic Nacional (Vol. 
fotogrametric 1973, La edicib, 1985) : latitud 41 36’ 45” i lon- 
gitud 1” 45’ 52” i queda inclos en el quadrant UTM CG 
970075. De Castellferran continua en direcció N (CG 970084) 
per davallar progressivament fins al torrent de Marganell (CG 
976089 i CG 9800921, des d’on ascendeix fins a Malniu (CG 
986094). Des d’aquest punt entra en el terme rnunicipa1 de 
Marganell pel camí de Ca I’Oliver, per on segueix en direcci6 
E, tot travessant els turons de les diferents serralades que des- 
cendeixen sobtadament sobre la riera de Marganell i els toc- 
rents de I’Oliver i del Casot fins a I’indret del mateix nom (CG 
995096 i DG 002099). D’aquí baixa en direcció SE fins que 
troba la divisbria dels termes municipals de Castellbell i el 
Vilar i Marganell (DG 0050961, i la segueix fins que troba el 
torrent dei Riu-sec (DG 027089)’ on el terme de Castellbell i 
el Vilar troba la divisbria amb el de Monistrol de Montserrat, 
per on baixa en direcció NE fins a la cota de 220 m (DG 
O30090), A partir d’aquest punt entra en el terme de Monistrol 
de Montserrat, per on continua vers el SE, tot enquadrant el 
pas del torrent del Tortuguer fins a la serra del Fiteu (DG 
033087 i DG 035086) i des d’aquí cap a la carretera de Mo- 
nistrol al Monestir en el quilometre 7 (DG O32080), en l’aresta 
amb la serralada de Can Franc; segueix la carretera fins a la 
cota 200 abans de l’indret anomenat la Mentirosa (DG 
033072). A partir d’aquest punt manté aproximadament la 
cota esmentada i arriba al camí de l’escorxador de Monistrol 
(DG 041067); baixa fins a la carretera comarcal de Martorell a 
Manresa, a la riba dreta del riu Llobregat (DG 043066) , i la se- 
gueix en direccib S fins a l’ermita de la Salut en el torrent del 
mateix nom (DG 050032). Continua aigües amunt de l’es- 
rnentat torrent, vorejant el pujolet de Collbató (DG 024030), 
on segueix la delimitació amb l’espai urba (DG O1 803 I). Pren 
la direccib NW tot seguint el camí de Collbató a la Vinya Nova, 
per on entra al terme municipal del Bruc (DG 011038 i DG 
007045). Continua en línia recta per sobre dels plans de Can 
Pefol (DG 002044) i puja lleugerament a Can Jorba (DG 
000048); es dirigeix pel camí del Castell en direcció NW fins a 
l’aaiguabarreig dels torrents dei Tambor i dels Pallers (CG 
990052) ; continua pel peu de la muntanya (DG 987053) cap al 
Bruc de Dalt fins al Corral (DG 979052)’ i en ei límit amb el 
torrent de Ca ”Oller segueix al llarg del llom dels contraforts 
de la serralada (CG 975053, CG 974057 i DG 974O60). Conti- 
nua en direcció N seguint la carretera del Bruc cap a Can 
Maqana, i per la gasolinera i les Creus Verdes (GG 972064 i 
CG 972075) tanca a Castellferran, punt inicial de la descripció. 
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LLEI DE CREACIO DE L’INSTITUT CATALA DE LA DONA 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 28 DE JUNY DE 1989 
(DSPC-P, 36) 

PLE DEL PARLAMENT 

EI Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 28 de juny de 
1989, ha debatut ei Dictamen de la Comissió d’organització i 
Gdministracih de la Generalitat i Govern Local referent al Pro- 
jecte de Llei de Creacib de l’institut Catala de la Dona, i les es- 
menes reservades pels grups parlamentaris. 

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que estableix 
I’article 33.1 de 1’Estatut d’Autonomia, i d’acord amb l’article 
103.3 del Reglament del Parlament, ha aprovat la Llei de Cata- 
lunya següent : 

I,LEI DE CREACI6 DE L’INSTITUT 
CATALA DE LA DONA 

D’acord amb all0 que estableix I’articIe 9.27 de ¡’Estatut 
d’Autonomia i atenent la Resolució 81/11 del Parlament, va 
ser creada per Decret 25/1987, del 29 de gener, la Comissió 
Interdepartamental de Promoció de la Dona, amb I’objectiu de 
promoure la igualtat de drets f la no-discriminació entre homes 
i dones, i la participació equitativa de la dona en la vida social, 
cultural, economica i política. 

L’experiencia del funcionament d’aquesta Comissib interde- 
partarnental demostra que és totalment necessari que continu’i 
existint com a organ de coordinacib i d’impuls de les actuacions 
que, essent adequades a la promoció de la dona, són cornpetkn- 
cia de cadascun dels Departaments de la Generalitat. Aquesta 
experiencia, pero, ha fet pales que el progrés en la igualtat 
dona-home requereix una prestació de serveis que no té l’en- 
caix adequat en una Comissi6 Interdepartamental, 

és per aixo que aquesta Liei estableix la creació d’un organis- 
me executiu especialitzat, I’Institut Catala de la Dona, amb la 
finalitat de prestar serveis i crear els canals més adequats per a 
¡a participació activa de les entitats de dones de Catalunya con- 
siderades més significat¡ ves i representatives. 

competencies de la Generalitat, per complir i desenvolupar 
allb que estableixen I’article 8,2 de 1’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya i eis principis constitucionals. 

Article 3 

Són finalitats de l’insiitut Catala de la Dona : 
a) Fomentar, en collaboració amb els Departaments afec- 

tats, la prestació de serveis especifks a favor de la dona. 
b) Fomentar i coordinar la prestació de serveis de tot tipus a 

la dona, mitjanqant l’establiment de convenis amb entitats pÚ- 
bliques i privades. 

c} Elaborar i promoure informes, estudis i anhlisis de recerca 
sobre materies relacionades amb la problemitica actual de la 
dona a Catalunya. 

d) Divulgar les activitats, els serveis i les tasques duts a 
terme pe2 mateix institut o per les associacions i les entitats co- 
IMmadores, mitjanwnt l’organització de fires, congressos o 
qualsevol aitrc rnitji. 

e) Potenciar la participació de les dones en les decisions i les 
mesures que les afecten, i fomentar I’associacionisme per a la 
defensa dels seus interessos. 

f) Recopilar informació i documentació sobre la situacib 
actual de la dona a Catalunya. 

g) Vetllar pel compliment dels convenis i els acords interna- 
cionals en tot all0 que afecta la promocib de la dona, i possibili- 
tar la participdció de la dona catalana en els forums internacio- 
nals on es tracta la seva problematica. 

h) Assumir aquelles altres cornpetencies que li siguin enco- 
manades pel Consell Executiu o li siguin assignades per les 
lleis. 

Article 4 

Article 1 L’institut Catali de la Dona es regeix pels organs següents : 
a) La Junta de Govern. 
b) El Director Executiu. I .  Es crea I’Institut CatalB de la Dona, que té naturalesa d’or- 

ganisme autonom de caracter administratiu de la Generalitat, 
amb personalitat jurídica, patrimoni propi i plena capacitat d’o- 
brur per al compliment de les seves finalitats. 
2. L’Institut Catala de la  ona es regeix per aquesta Liei, les 

normes que la despleguin i la legislació general sobre entitats 
AI 

autbnomes que 

Article 2 

icle 5 

i sigui aplicable, . Ca composició de la Junta de Govern és determinada per 
reglament i els seus membres són nomenats pel Consell Exe- 
cutiu a proposta del President de la Generalitat. El Director Ex- 
ecutiu és membre de la Junta de Govern i és nomenat pel Con- 
sell Executiu a proposta del President de la Generalitat. 

2, Els membres de la Junta de Govern s’han de nomenar 
preferentment entre persones que s’hagin significat per la seva 
tasca a favor de la igualtat i la prornocib de la dona. 

L‘objectiu de !’Institut Catala de la Dona és elaborar i execu- 
tar tats els projectes i les propostes relatius a la promocib de la 
dona, per tal de fer efectiu el principi d’igualtat dins l’hmbit de 
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Article 6 

Es crea el Consell Nacional de les DQW de Cataiunya corn a 
brgan consultiu de 1’Institut CatalB de la Dona. 

Article 7 

1. En el Consell Nacional de les Dones de Catalunya s’inte- 
gren les representacions de les entitats que treballen especifica- 
ment en programes a favor de la igualtat i de la promocib de la 
dona. 

2. Els criteris de constitució del Consell Nacional de les 
Dones de Catalunya i les formes de participar-hi es determinen 
per reglament. 

Article 8 

Els recursos economics de l’hstitut Catala de la Dona són : 
a) Les tramferencies i les subvencions que es consignin en 

b) Les taxes dels serveis que presti I’Institut. 
c) Les subvencions, les donacions, les herimcies, eis llegats i 

els premis procedents de persones ffsiques i juridiques, públi- 
ques o privades. 

d) Les rendes, els fruits, els interessos i els productes dei seu 
patri mani 

e) El producte dels ingressos generats per la venda de les 
seves publicacions. 

f) Qualsevol altre recurs autoritzat per la llei, 

els Pressupostos de la Generalitat, 

Article 9 

Contra els actes de l’hstitut subjectes a dret administratiu es 
poden interposar els recursos administrat i us corresponents 
d’acurd amb la legislació vigent. 

Disposicions Trami M e s  

Primera 

1. Es crea dins el Pressupost del Departament de la Presiden- 
cia I’aplicació pressupostiria 02,01.422.01 ((Tramferencies co- 
rrents a I’Entitat Autbnoma Institut CatalB de la Dona>>. Lado- 
tació inicial per a l’exercici 1989 es nodreix dels romanents de 
la partida 02.01.480.18 ({Ajuts a la Comissió Interdepartarnen- 
tal de la Dona)} que hi hagi en entrar en vigor aquesta Llei. 

2. S’autoritza el Consell Executiu perque desglossi aquesta 
dotaci6 inicial als efectes de la gestih pressupostaria de 
I’Institut. 

Segona 

La Comissió Interdepartamental de la Dona mantindra les 
seves competkncies 
Catala de la Dona. 

mentre no seran assumides per 1’Institut 

Disposicions Finals 

Primera 

Correspon al Govern de la Generalitat de dictar les disposici- 
ons que calguin per a desplegar i executar aquesta Llei. 

Segona 

Aquesta Llei entrarh en vigor l’endemi d’ésser publicada al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Palau del Parlament, 28 de juny de 1989 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

El Secretari Primer 
Ramon Camp i Batalla 
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT o CLOSES EN LA FORMULACI~ 
1.10. Resolucions 

RESOLUCIO 75/III DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE LA REDACCId 
D’UN PLA ESPECfFIC PER A CALTA GARROTXA 

ADOPTADA PER LA COMISSI6 DE POLfTICA TERRITORIAL 
EC DIA 21 DE JUNY DE 1989 

(DSPC-C, 71) 

COMISSIÓ DE POL~TICA TERRITORIAL 

La Comissió de Politica Territorial, en sessió tinguda el dia 
21 de juny de 1939, ha estudiat el text de la Proposicii, no de 
Llei sobre la Redaccib d’un Pla específic per I’Alta Garrotxa, 
presentada per 1’1. Sr. Daniel Terradellas, amb la signatura 
d’altres quatre Diputats, del G. Socialista (Reg. 45841, i les es- 
menes presentades pels grups parlamentaris. 

Finalment, d’acord amb I’article 135 del Reglament, ha acor- 
dat d’establir la segaent 

cal de la Garrotxa, referit a 1’Alta Garrotxa, que el Consell Exe- 
cutiu esta elaborant : 

a) La dotació dels serveis i la infrastructura phblics necessa- 
ris per a consolidar l’assentament huma de la zona, 

b) La dinamitzacib economica en els aspectes forestals, agrí- 
coles i artesanals. 

c) La preservació dels valors ecologics i paisatgistics. 
2. Fomentar, per a redactar el dit document complementa- 

ri, la cdlaboració dels ajuntaments afectats i dels consells co- 
marcals i mplicats. 

RESOLUCI~ Palau del Parlament, 2 1 de juny de 1989 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a : 
1. incloure en el document complementari del Pla Comar- 

El Secretari 
Francesc Guasch 

Ei President de la Comissió 
Esteve Tomas 

RESOLUCIb 80/111 DEL PARLAMENT DE CATALUNYA SOBRE L’ESTUDI DE MESURES 
PER A EVITAR LA VIOIJkNCIA EN L’ESPORT 

ADOPTADA PER LA GOM IS SI^ DE POL~TICA CULTURAL 
EL DIA 22 DE JUNY DE 1989 

CDSPC-C, 73) 

COMISSlb DE POL~TICA CULTURAL 

La Comissió de Politica Cultural, en sessió tinguda el dia 22 
de juny de 1989, ha estudiat els textos de les Proposicions no 
de Llei presentades pels Grups parlamentaris d’Esquerra Re- 
publicana de Catalunya i Mixt (Regs, 7396, 7400), i les esme- 
nes presentades pels grups parlamentaris. 

Finalment, d’acord amb I’article 135 dei Reglament, ha acor- 
dat d’adoptar la següent 

RESOLUCI~ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions 
necessiries perque, coordinant les institucions catalanes i la 

Unió de Federacions Esportives Catalanes, s’elabori un estudi 
de les actuacions oportunes a fer per tal d’aconseguir un esport 
exempt de violencia. Aquest estudi ha de tenir en compte la in- 
corporacib activa dei conjunt de la societat en la consecució d’a- 
quest objectiu i ha d’aplicar allb que preveu el Conveni Euro- 
peu sobre la Violencia i Irrupció d’Espectadors en Ocasib de 
Manifestacions Esportives i especialment de Partits de Futbol, 
i les lletre k) i rn) de I’article 3 de la Llei 8/1988, 7 d’abril, de 
1’Espor t. 

Palau del Parlament, 22 de juny de 1989 

El Secretari 
Miquel Padilla i Díaz 

EI President de la Comissi6 
Joan Colominas i Puig 
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RESOLUCIÓ 8lJIH DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, PER LA QUAL 
ES DESIGNA SiNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

EL SR, JORDI PETIT I FONTSERE 

AUOPTA13A PEC PLE DEL PARLAMENTEL DiA 28 DEJUNY DE 1989 
(USPC-P, 3 6 )  

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessib tinguda el dia 28 de juny de 
1989, d’acord amb I’article 20. I de la Llei 11/1984, del 5 de 
marq, de la Sindicuturii de Comptes, amb el suport de la nilijo- 
riu requerida, hil adoptut la segiient 

I<ESOLUCIb 

El Parlament dc Catalunya designa Síndic de la Sindicatura 
de Comptes el senyor Jordi Petit i Fontsere. 

Palau del Parlament, 28 de juny de I989 

El President del Parlament 
Joaquim Xlcoy i Basscgoda 

El Secretari Pi.irnei* 
Ramon Camp i Batalla 

RESOLüCIb 82/III DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, PER LA QUAL ES DESIGNA 
SÍNDIC DE GREUGES 1,”. SR. FREDERIC RAHOLA I D’ESPONA 

ADOPTADA PEL PLE U13L PARLAMENT El., DIA 29 D E J U N Y  DE 1989 
IDSI’C-P. 37) 

PCE DEL PARLAMENT R ESOt UCf Ú 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 29 de juny de 
1989, n proposta de la Comissió parlamenthriu del Síndic de 
Greuges, amb el suport de la majoria requerida i d’acord amb 
I’article 5,2 de Ea Llei 4/1984, del 20 de marc;, del Sindic de 
Greuges, ha adoptat la segiient 

El Parlament de Catalunyri designa Sindic de Greuges !‘SI. 
Sr. 1:rcdcric Kaliola i d’Espona. 

Pdau clel Piirlainent, 29 de juny  dc 1989 

Ei Sccretari Quart El President del Piirhment 
Celcsti no Andres Shchez Ramos Joaquim Xicoy i Bussegoda 

1 .  
1.20. InterpeMacions 

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ 
-- - 

Interpel~lació al Consell Executiu, tramitada pel procedi- 
ment d’urghcia, sobre ]’ordre públic (Reg. 8855; BOPC, 83) 

- Formulada pel Diputat I.  Sr. Angel Colom, del G. p. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i resposta per E’H. Sr. 
Conseller de Governació en el Ple del dia 27 de juny de 1989 
(DSPC-P, 35). 

InterpeI4aciÓ al Consell Executiu, tramitada pet procedi- 
ment d’urgkncia, sobre la política de lleure (Reg. 8970; 
BOPC, 83) 

- Formulada pel Diputat I.  Sr. Arseni Gibert, del G .  Socia- 
lista, i resposta per 1’H. Sr. Conseller de Comerq, Consum i Tu- 
risme en el Ple dei dia 27 dejuny de 1989 (DSPC-P, 35). 
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In terpeklacih al Consell Executiu sobre la política prevenció 
de les malalties infeccioses (Reg. 7435; BOPC, 76,4824) 

InterpeldaciÓ al Consell Executiu sobre l’ernpresa familiar 
agrhria i la incorporació de joves a I’agricultura (Reg. 7544; 
BOPC, 78,4989) 

- Formulada pel Diputat I .  Sr, h g e l  Colom, del G. p. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i resposla per 1”. Sr. 
Conseller de Sanitat i Seguretat Social en el Ple del dia 27 de 
juny de 1989 (DSPC-P, 35) .  

- Formulada pel Diputat I, Sr. Ramon Aleu, del G. Socia- 
lista, i resposta per I’H, Sr. Conseller d’Agricultura, Raml-ideria 
i Pesca en el Ple del dia 27 de juny de 1989 (DSPC-P, 3 5 ) .  

tnterpeldacih al Consell Executiu sobre la política d’integra- 
ciÓ dels centres del CEPEPC a la xarxa escolar pública (Reg. 
7517; BOPC, 78,4988) 

Interpeklacib al Consell Executiu sobre la política relativa 
al medi natural (Reg. 6839; BOPC, 70,4448) 

- Formulada pel Diputat 1. Sr. Víctor Girneno, del G ,  p. 
d’hiciativa per Catalunya, i resposta per 1’11. Sr. Conseller d’A- 
gsicultura, Ramaderia i Pesca en el Ple del dia 27 de juny de 
1989 (DSPC-P, 35). 

- Formulada pel Diputat I. Sr. Magí Cadevall, del G. Socia- 
lista, i resposta per 1”. Sr. Conseller d’Ensenydment en el Ple 
del dia 27 de juny de 2989 (DSPC-P, 35). 



BUTLLETí OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Núm. 88 I 17 de juliol de 1989 5777 

2. 
2.01 rn 

2.01.02. Proposicions de -- llei 

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAIMENT 
Projectes i proposicions de llei i altres propostes de normes 

PROPOSICIo DE LLEI DE MQDIFICACIQ DE LA LLEI 17/1985, 
DEL 23 DE JULIOL, DE LA FUNCIÓ POBLICA DE 

L’ADMINISTRACTO DE LA GENERALITAT (Reg. 6735) 

TRAMIT DE PRESA EN CONSIDERAC16 
(DSPC-P, 36) 

PLE DEL PARLAMENT tat, presentada pel Grup parlamentari d’hiciativa per Catalu- 
nya (Reg. 67751, i ha acordat de no prendre-la en consideració. 

Palau del Parlament, 28 de juny de 1989 

EI President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 28 de juny de 
1989, d’acord amb I’article 207.5 del Reglament, ha debatut la 
Proposició de Llei de Modificació de la Llei 17/l985, del 23 de 
Juliol, de la Funció Pública de I’AdministraciÓ de la Generali- La Secretaria Tercera 

Flora Sanabra 

PROPQSICIO DE LLEI DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR (Reg. 7064) 

TRAMJT DE PRESA EN CONSIDERACid 
(DSPC-P, 37) 

PLE DEL PARLAMENT Grup parlamentari d’lniciativa per Catalunya (Reg. 70, $>, 
acordat de no prendre-la en consideració. 

EI Ple del Parlament, en sessib tinguda el dia 29 de juny de 
1989, d’acord amb I’artick 107s del Reglament, ha debatut la 
Proposicib de Llei de Defensa del Consumidor, presentada pel 

Palau del Parlament, 29 dejuny de 1989 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Rassegoda 

EI Secretari Segon 
Lluís A. Garcia i Sáez 
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2. 
2.15. Mocions subsegiients a interpekIacions 

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAIMENT 

MOCIQ SURSEGÜENT A LA INTERPEhLACXÓ AL CONSELL EXECUTIU 
SORRE LA POL~TICA GENERAL DE REFORMA EDUCATIVA 

(Reg. 7631) 

REBUIG DE LA MOCIÓ 
CDSPC-P, 37) 

PLE DEL PARLAMENT Finalment, posada a 
rebutjada. 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 29 de juny de 

ha debatut la Moció subsegüent a la interpellació al Consell 
Executiu sobre la Política General de Reforma Educativa, pre- 
sentada per la Diputada 1. Sra. Dolors Torrent, del Grup Socia- 
lista (Reg. 763 I ) ,  i Ics esmenes presentades, 

1989, d’acord amb I’article 130 i concordants del Reglament, Pa 

EI Secretari Segon 
Lluís A. Garcia i Shez 

votació, la dita Moció ha estat 

iu del Parlament, 29 dejuny de 1989 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

MOC16 SUBSEGÜENT A LA INTEWEkLACIÓ AL CONSELL EXECUTIU 
SOBRE LA POLÍTICA DE CONCERTS EDUCATIUS I D’EXTENSIO 

DE LA G M T U h A T  DE L’ENSENYAMENT 
(Reg. 7632) 

RERUlG DE LA MOCIÓ 
(DSPC-P, 37) 

PLE DEL PARLAMENT Magí Cadevall, del Grup Socialista (Reg. 7632). Posada a vota- 
ció, la dita Moció ha estat rebutjada. 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 29 de juny de 
1989, d’l-icord amb l’article 130 i cuncordants del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel4ació al Consell 
Executiu sobre la Política de Concerts Educatius i d’ExtensiÓ 
de la Gratu’itat de l’Ensenyament, presentada pel Diputat 1. Sr. 

Palau del Parlament, 29 de juny de 1989 

EI President del Parlarnen1 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

La Secretiria>Tercera 
Flora Sanabra 

MOCIÓ SUWEG~ENT A LA I N T E R P E ~ L A C I ~  AL CONSELL EXECUTIU 
SOBRE LA POLÍTICA GENERAL D’INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS 

DELS DEPARTAMENTS DE LA GENERALITAT 
(Reg+ 7633) 

REBUIG DE LA MOCIÓ 
(DSPC-P, 37) 

tats I .  Srs. Joan Oliart, Josep Clofent i Josep M. Sala, del Grup 
Socialista (Reg, 7633), i l’csmena presentada. 

Finalment, posada a votacib, la dita Moció ha estat 
rebutjada. 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple dcE Parlament, en sessió linguda el dia 29 de juny de 
1989, d’acord amb I’article 130 i concordants del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegiient a la interpetlnció al Consell 
Executiu sobre la Polílica General d’lnformació de les Activi- 
tats dels Departments de la Generalitat, presenhda pels Dipu- 

Palau del Parlament, 29 dejuny de 1989 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

EI Secretari Quart 
Celestino Shnchez Ramos 
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MOCIÓ SURSEGÜENT A LA INTERPEbLACIo AL CONSELL EXECUTIU 
SOBRE L’ASSXSTENCIA PSIQUl ATRICA A CATALUNYA 

(Reg. 77 13) 

REBUIG DE LA MOC16 
(DSPC-P, 37) 

PLE DEL PARLAMENT Finalment, posada a votació, la dita Moció ha cstat 
rebutjada. 

EI Ple del Parlament, en sessió tinguda el  dia 29 de juny de 
1989, d’acord amb l’article 130 i concordants del Reglament, 
ha debatut la Mocib subseguent a la interpelplacib al Consell 
Executiu sobre I’Assistencia Psiquihtrica a Catalunya, presen- 
tada pel Diputat I. Sr. Joan Saura, del Grup parlamentari d’Ini- 
ciativa per Catalunya (Reg. 77131, i les esmenes presentades. 

Palau del Parlament, 29 de juny de 1989 

EI President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Rassegoda 

EI Secretari Primer 
Ramon Camp i Batalla 
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3, TRAMITACIONS EN CURS 
3.01. 
3.01.01. Projectes de llei 

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de normes 

PROJECTE DE LLEI D’ORGANITZACIÓ, PROCEDIMENT I REGIM JURÍDIC DE 
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (Reg. 1907) 

TRAMESA A LA COMISSI6 DE LES ETMENES SUBSEGENTS 
AL DICTAMEN DEL CONSELL CONSULTIU 

PRESIDkNCIA DEL PARLAMENT tramitades per la Comissió d’Organi tzacid, i Administració de 
la Generalitat i Govern Local, a fi que en prepari I’estudi i l’or- 
denacib, juntament amb les esmenes i els vots particulars re- 
servats per a defensar en el Ple. 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 29 de juny 
de 1989, escoltada la Junta de Portaveus, d’acord amb I’article 
99.3 del Reglament del Parlament, ha acordat que les esmenes 
subsegiients al Dictamen del Consell Consultiu sobre el Pro- 
jecte de Llei d’Organitzaci6, Procediment i Regim Jurídic de 
I’AdministraciÓ de la Generalitat de Catalunya (Reg. 1907) ad- 
meses a trhmit (Regs. 9126, 9139, 9140, 9141 i 9142) siguin 

Palau del Parlament, 29 dejuny de 1989 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROJECTE DE LLEI SOBRE EL REGIM ESPECIAL 
DE LA VALL D’AUN 

TEXT PRESENTAT 
(Reg. 921 1 I Admissió a trarnit : Mesa del 07.07.89) 

A L A  MESA DEL PARLAMENT 

Agusti M. Bassols i Parés, Secretari del Govern de la Gene- 
ralitat de Catalunya, 

CERTIFICO : Que en la sessió del Consell Executiu de la 
Generalitat de Catalunya, celebrada els dies 15 i 23 de juny de 
1939, es va prendre, entre d’altres, I’acord que es reprodueix a 
continuacih : 

((A proposta del Conseller de Governacib, s’aprova 1’A- 
vantproiecte de Llei sobre el regim especial de la Vall &Aran, i 
s’autori tm !’esmentat Conseller perque el presenti al Parla- 
ment. )> 

I perquk consti i als efectes oportuns, lliuro ei present Certi- 
ficat a Barcelona, ei vint-i-vuit de juny de mil nou-cents 
vuitanta-nou. 

Agusti M. Bassols i Parés 

PROJECTE DE LLEI SOBRE EL REGIM 
ESPECIAL DE LA VALL D’ARAN 

Exposició de Motius 

En el territori de Catalunya ressalta per la seva propia perso- 
nalitat Aran o la Vall #Aran, territori que, per la situació geo- 
grafica, per la llengua dels seus habitants i sobretot, per la seva 
antiquíssima tradició cultural i política, ha merescut que la Dis- 
posició Addicional Primera de I’Estatut d’Autonomia de Cata- 
lunya faci un reconeixement exprés de la seva peculiaritat i 
ordeni un restabliment de l’organitsacib administrativa tradici- 
onal de la Vall #Aran, degudament actualitzada. 

La present proposta pretén donar compliment a aquest ma- 
nament estatutari restablint el Conselh Generau i el Síndic 
d’Aran com a principals institucions de I’organitzacib admi- 
nistrativa prbpia de la Val1 d’Aran. En restablir aquestes insti- 
tucions araneses, es fa un acte de reparació historia i ,  al mateix 
temps, s’avanGa en un marc general de la necesshria 
autonomia. 

En aquest sentit, aquesta proposta restitueix als aranesos de 
forma actualitzada una estructura administrativa que, sens per- 
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judici de I’organització municipal, pot fer possible la gestió 
mks immediata d’aquelles atri bucions que afecten directament 
els interessos peculiars del territori, C Q ~  són : el restabliment 
de l’organització administrativa prbpia, la normalització, la 
protecció i I’ensenyament de I’aranbs i la conservacit, de les 
seves peculiaritats cul turals, aixi corn l’establiment d’un marc 
legal que permeti que el Conselh Generau pugui assumir les 
competencies que li delegui o assigni I’Administracib de la Ge- 
neralitat, d’acord amb el que estableix la legislacib de rkgim 
local. 

El Conselh Generau, com a poder públic, promourh les eon- 
dicions perquk Ia llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups 
en els quals aquest s’integra siguin reals i efectives, eliminant 
els obstacles que impedeixin o dificultin la seva identitat o 
plenitud. 

Titot I 
Disposicions Generals 

Article 1 

I. Aquesta Llei restableix i actualitza l’organització admi- 
nistrativa propia de Pa Vall d’Aran, d’acord amb la Disposició 
Addicional Primera de ]’Estatut d’AAutonornia de Catalunya. 

2. Aran 6s una Entitat Local Territorial determinada per 
I’agrupacib dels territoris municipals de : Arres, Bausen, Es 
Bordes, Bossóst, Canejan, Les, Naüt Aran, Vielha-Mijaran i 
Vilamos, i que té personalitat juridica prbpia i plena capacitat i 
autonomia per al compliment dels seus fins. 

Artide 2 

1. L’aranks, varietat de la llengua occitana, sera oficial a la 
Vall d’Aran. També ho són el cataia i el castellh d’acord amb 
I’article 3 de 1’Estatut d’Autonornh de Catalunya. 

2. D’acord amb l’article 3,4 EAC, la parala aranesa serh ob- 
jecte d’ensenyament i d’especial respecte i protecció. 

3, La Generalitat i les institucions de 1’Aran adoptaran les 
mesures necessaries per a garantir el coneixement i I’lis 
normal de I’aranks i per impulsar-ne la normalització. 

4. La Generalitat i les institucions d’Aran han de vetllar 
per la conservació, la promoció i la difusib de la cultura aranesa. 

Article 3 

La Vall d’Aran no quedarii inclosa en cap divisi6 territorial 
propia de Catalunya que no sigui ella mateixa, En aquells casos 
en qu6 la descentralització de I’AdministraciÓ de la Generalitat 
faci convenient que la Vall d’Aran s’integri en la demarcació 
de delegacions o de serveis territorials d’ambit supracomarcal, 
aquestes hauran d’incorporar en la seva denominacib la de la 
Vall d’AAran. 

Article 4 

EI símbol del Conselh Generau d’Aran sera l’actual escut de 
la Vall d’Aran. 

Article 5 

El municipi de Vielha és la capital de la Vall d’Aran. El Con- 
selh Generau fixara el lloc de la seva seu. 

Títol li 
De I’Organitzaci6 Prhpia de la Vall d’han 

Article 6 

I ,  EI govern i l’administració d’Aran corresponen al Con- 
selh Generau integrat pel Síndic i pels Conselhers Generaus re- 
presentants dels ve’ins, elegits d’acord amb el que estableix 
aquesta Llei. 

2. El Conselh Generau és integrat per tretze membres. 

Article 7 

El Consel h Generau ha d’elaborar i aprovar el seu reglament 
organic de funcionament intern, d’acord amb la legislació de 
regim local de Catalunya, 

Article 8 

1. S6n brgans del Conselh Generau : 
a) El Ple. 
b) ElSíndic. 
c) Els Oidors de Comptes. 
2. EI Ple és format pel Sindic i pels Conselhers Generaus, 

Corresponen al Ple les atribucions que la legislació general as- 
signa al Ple dels Consells Comarcals així COM les que aquesta 
Llei Pi atorga. 

3. El Sindic és el Cap de I’Administraci6 propia d’Aran, 
convoca i presideix el Conselh Generau, té la representació 
legal i exerceix totes les atribucions que el Ple l i  delega i que no 
corresponen a aquest Últim. El Síndic treballara pel bé de 
1 ’A ran. 

4. Sera obligatbria la canstituci6 de la Comissió d’didors de 
comptes, formada almenys per un Conselher Generau de cada 
grup polític representat en el Conselh Generau. 

Li correspon examinar i estudiar els comptes anuals del Con- 
selh Generau i emetre informe abans de la seva aprovacib pel 
ple. 

El Conselh Generau, d’acord amb la potestat d’autoorganit- 
zaci6, podrh crear altres brgans complementaris de ]’anterior, 
mitjanGant el seu reglament orghnic. 

Article 7 

Competencies del Sindic. 
a) Representar al Consel h Generau. 
b) Convocar i fixar l’ordre del dia de les sessions del Con- 

selh Generau, al qual haura d’incloure les propostes de les 
Comissions. 

c) Presidis Ies sessions del Conselh; moderar els debats i di- 
rimir els empats amb vot de qualitat. 
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d) Delegar les seves funcions en els Conselhers quan ho 

e) Exercir la direcció superior del personal. 
f) Presidir subhastes i concursos. 
g) És el President nat de tots els brgans col-legiats i de les so- 

h) Ordenar els pagaments, 
i )  Impulsar i supervisar l’activitat dels diferents organs del 

j) Vetllar pel compliment de les lleis i reglaments en el terri- 

k) Exercir accions judicials i administratives en el cas 

1) Ordenar la publicació dels acords del Conselh Generau. 
m) Les altres que li  atribueixin les Lleis, o les que expressa- 

n) Aquelles altres que no siguin reservades al Ple del Con- 

cregui convenient. 

cietats i empreses depenents del Conselh. 

Conselh i dels serveis de la seva cornpetencia. 

tori de la Vall d’Aran. 

d’u rgencia. 

ment l i  delega el Ple del Canselh Generau. 

se1 h Generau. 

Article 10 

Cornpetencies del Ple. 
a> Elegir ei Sindic d’acord amb l’artide 15.2 d’aquesta Llei. 
b) Establir I’organització del Consel h Generau. 
c )  Aprovar el Reglament Orginic i les Ordenances. 
d) Exercir la iniciativa de modificació deis límits territorials 

e) Aprovar i modificar eis pressupostos i aprovar els co- 

f) Determinar els recursos propis de carhcter tributari d’a- 

g) Aprovar els Plans del territori d’Aran que siguin de la 

h) Exercir la potestat expropiatbria. 
i 3  Controlar i fiscalitzar la gestió dels organs de govern. 
j) Aprovar les formes de gestió dels serveis i dels expedients 

per a l’exescici d’itctivitats economiques que els correspongui. 
k) Delegar cornpethies en els municipis. 
I) Aprovar la plantilla de personal, la relació de lloc de tre- 

ball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als 
concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de la quantia 
de les retribucions complernen taries dels funcioniiris, el 
nombre i el rkgim del personal eventual, tot aixb d’acord amb 
les normes reguladores de la funció publica local, i també sepa- 
rar del servei els funcionaris de la corporació, llevat del que es- 
tableix I’article 99.4 de la Llei de Bases de Regim Local, i ratifi- 
car I’acomiadament del personal laboral. 

rn) Plantejar conflictes de cornpetencies a altres entitats 
locals i a altres administracions pljbliques. 
n) Exercir accions administratives i judicials. 
o) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic. 
p) Alienar el patrimoni. 
q) Exercir les al tres atri bucions que expressament li assigni 

r) Votar la moció de censura al Síndic, d’aacord amb el que 

s) Determinar el nombre de membres de la Comissib d’Oi- 

d ‘A ran, 

mptes, autoritzar i disposar despeses i reconeixer obligacions. 

cord amb el que estableix l’article 22. 

seva com petencia. 

aquesta Llei. 

estableix l’article 16 i la legislació de regim local. 

dors de Comptes, d’acord amb et que estableix l’article 8.4, 

Títol I11 
Eleccih i Canstitucih del Conselh Generau d’Aran 

Article 11 

1. Per elegir els membres del Conselh Generau, Aran es 
divideix en sis circumscripcions electorals, corresponents als 
sis Terqons historics formats per Pujblo, Arties-Garos, Castie- 
ro, Marcatosa, Irissa i Quate Locs. 

El Terqon de Pujolo és integrat pels territoris municipals de 
Tredbs, Bargergue, Salardú-Un ha e Gessa. 

El Terqon d’Arties-Garbs ks integrat pels territoris munici- 
pals d’Arties-Garos. 

EI Terqon de Castiero és integrat pels territoris municipals 
d’Escunhau, Casaril h, Betren, Viel ha, Gausclc i Casau. 

EI Terqon d’Irissa és integrat pels territoris municipals de Vi- 
lamos, Arres, ArrÓ, Els Bbrdes, Benós i BegÓs. 

EI Terqon de Quate Locs és integrat pels territoris munici- 
pals de BossÓst, Les, Canejan i Bausen. 

2. El Conselh Generau és integrat per 13 membres distsi- 
buits de la manera següent : 

Pujolo : 2 membres; Arties-Garos : 2 membres; Castiero : 
4 membres; Marcatosa : 1 membre; Irissa : 1 membre; Quate 
Locs : 3 membres. 

Article i 2  

Per a I’elecciÓ dels Conselhers Generaus podran presentar 
candidatures els Partits, les Federacions o Coalicions legal- 
ment registrades, o els mateixos electors de cada TerCon ava- 
lats en un nombre inferior al 3% del cens electoral del 
mateix Terqon. 

Article 13 

L’elecció deis Conselhers Generaus es far8 d’acord amb la 
legislacib dectoral vigent, a través de llistes tancades i segons 
el sistema d’Hondt. (P-2). 

Article 14 

1 - EI Conselh Generau es constitueix en sessió pública a la 
seu del conselh el primer dia habil després de passats quinze 
dies naturals a comptar de l’endemh de i’acte de proclamació 
dels membres elegits, La sessió constitutiva, reunida per a l’e- 
lecció del Síndic entre els membres que la componen, és presi- 
dida per una Mesa d’Edat integrada pel Conseiher Generau de 
més edat i el Conselher Generau de menys edat, presents a 
I’acte, i actuant corn a Secretari el que és nomenat a aquest 
efecte. 

2. El mandat dels elegits durara quatre anys. Les eleccions 
per a designar eis Conselhers Generaus es faran el mateix dia 
de les eleccions municipals. 

Article 15 

1. EI Síndic és elegit pels Conselhers Generaus, d’entre 
ells mateixos, en la sessió constitutiva del Conselh Generau. 
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2. Per a ésser elegit Síndic, el candidat ha d’obtenir la majo- 
ria absoluta en la primera votació o la simple en la segona. En 
cas d’empat, es procedeix a una tercera votacib i si en aquesta 
es repeteix un altre cop l’empat, és elegit el candidat del partit, 
ia coalició, la federacib o l’agrupació que hagi obtingut mks 
Conselhers Generaus i si persisteix l’ernpat, és elegit el candi- 
dat del grup, la coalició, la federació o l’agrupació que hagi ob- 
tingut més vots en el conjunt de I’Aran. 

Article 16 

El Síndic cessar& quan perdi la confianqa del Conselh 
Generau. 

La moció de censura requeriri anar acompanyada del nom 
del candidat i haura de ser aprovada per la majoria absoluta deis 
Consellers Generals. 

Pot ésser candidat al chrrec de Síndic qualsevol dels 
Consellers. 

Article 17 

L‘elecció de la Comissió d’Oidors de Comptes tindra lloc en 
la primera sessió que celebri el Conselh Generau i així successi- 
vament després de cada renovació. 

Article 18 

1. La durada del mandat dels membres del Conselh Gene- 
rau coincideix amb la de les Corporacions Municipals. 

2, Un cop finalitzat el mandat, els membres del Conselh 
Generau continuen en funcions Únicament per a l’administra- 
cib ordinaria fins la presa de possessió de llurs successors. En 
cap cas no poden adoptar acords per als quals 6s legalment ne- 
cesshria una majoria qualificada, 

3. Les condicions per a ser elector i elegible i les causes 
d’incompatibilitat i inelegibilitat per a exercir els chrrecs de 
conselher Generau i el chrrec de Sindic seran les que estableix 
la Llei Organica del Rkgim Electoral General i, si escau, les es- 
tablertes en la Llei Electoral de Catalunya, 

EI carrec de Síndic sera incompatible amb el carrec d’Alcalde 
dels Ajuntaments de la Vall d’Aran. 

Article 19 

1 .  Realitzada I’elecció, la Junta Electoral competent pro- 
clamara els membres del Conselh Generau elegits, lliurara les 
credencials corresponents i remetri a la secretaria del Conselh 
Generau la corresponent certificació acreditativa. La composi- 
ci6 del Conselh Generau es far& pMica als tauler d’anuncis 
dels municipis i al Diari 04ciul de la Generalitat de Catalunya. 

Aran es regeix per aquesta Llei i per les normes complemen- 
taries que Ia despleguin i en allb que no hi sigui previst, per la 
legislacib sobre I’OrganitzaciÓ Territorial i Rkgim Local de 
Catalunya. 

Titol IV 
De les Cornpetimcies i del Financament 

del Conselh Generau 

Article 20 

Corresponen al Conselh Generau les facultats que la legisla- 
cib de la Generalitat reconegui a les comarques en relació amb 
les activitats i els serveis de competkncia municipal, amb l’as- 
sistencia i la cooperació als municipis, amb la planificaci6 terri- 
torial i amb les actuacions especials de muntanya. Té compe- 
tencia plena en tot alli, que fa referencia al foment i I’ensenya- 
ment de l’aranhs f de la seva cultura, en tot cas d’acord amb les 
normes de caracter general vigents a tot Catalunya en et camp 
de la politica lingiiistica i educativa. 

Article 21 

EI Conselh Generau exerceix també les competencies que li 
atribueixen les lleis del Parlament i les que li delega o li assigna 
I’AdministraciÓ de la Generalitat, d’acord amb el que estableix 
la legislacid, de r&gim IocaI. 

Article 22 

1. Les finances del Conselh Generau es nodreixen dels 
mateixos recursos que corresponen a les comarques segons 
I’article 43 de la Llei 611987, de 4 d’abril, sobre lbrganització 
comarcal de Catalunya. 

2. Corresponen també al Consel h Generau participacions 
en els ingressos provincials quan assumeixi competencies de la 
Diputació de Lleida. 

3. Integren tambb les finances del Conselh Generau les 
aportacions dels municipis de l’Aran, 

Article 23 

Ca Llei de Pressupostos de la Generalitat ha d’establir els 
percentatges de participació a favor del Conselh Generau en el 
Fons de Cooperació Local de Catalunya. 

Article 24 

En tots els altres aspectes relatius al regim de finanqstment 
pressupostari, d’intervencib i de comptabilitat, s’apliquen les 
normes generals de la legislació bisica de 1’Estat i de la legisla- 
ció de la Generalitat reguladora de les finances locals, 

Disposicions Addicionals 

Primera 
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Segona Segona 

Aran gaudira de la seva prbpia bandera i himne. Les primeres eleccions al Conselh Generau es convocaran 
dintre dels tres mesos següents a la publicacib d’aquesta Llei 
en el Diari Ojkiui d~ la Genmditut dp Catahmnya, no coincidiran 
amb cap elecció mes, f les següents coincidiran amb les elecci- 
ons municipals, d’acord amb el que preveu i’article 23 de la 
present Llei, 

Tercera 

EI Conselh Generau podra sol-licitar a la Generalitat de Ca- 
talunya la delegació o la transferencia de competkncies no assu- 
mides en la present Llei i també la reforma del Regim Especial 
d’Aran. Tercera 

Mentre no s’aprovi la Llei Electoral de Catalunya, la Junta 
Electoral competent, als efectes del que estableix I’article 19.2, 
serh la provincial. 

Quarta 

Acabada la primera legislatura es tindrh opció a modificar el 
contingut del Títol Il .  

Quarta 

Disposicions Transl tbries 

En les primeres eleccions ai Conselh Generau, s’entendra 
que la secretaria a la qual es refereix l’article 14 de la present 
Llei sera la Secretaria del Conselh Comarcal. 

Primera Cinquena 

1 .  Per acord entre el Conselh Generau i els brgans de 
Govern de les Mancomunitats d’Aran per a la prestació de Ser- 
veis contra Incendis i Salvaments Forestal i Assistencial- 
SaniPAria, es prendran les mesures necessaries per a procedir a. 
la dissolució de les Mancomunitats i la consegüent integració 
dels seus béns, drets i personal en el Conseih Generau d’Aran. 
2. La dissolució del Conselh Generau de Montanha d’errz 

Val d’Aran es farli paral.lelament a la constitució del Conselh 
Generau, amb la integració dels seus béns, drets i actuacions 
que en aquell moment es desenvolupin al Conselh Generau 
d’AYdn, 

El reglament organic a que es refereix l’article 7 d’aquesta 
Llei ha de ser aprovat en el termini de dos mesos complerts a 
partir del següent de la constitució del Conselh Generau. 

Disposició Final 

S’autoritza el Govern de la Generalitat de Catalunya per 
dictar les Disposicions necessiries per al desplegament, l’exe- 
cució i el compliment d’aquesta Llei i perquk habiliti els crkdits 
necessaris per a la implantacib del Conselh Generau d’Aran. 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.01. 
3.01.82. Proposicions de llei 

Projectes i proposicions de IIei i altres propostes de normes 

PROPOSICIO DE LLEI DE MODIFICACIIJ) DE LA LLEI 14/1985, 
DEL 20 DE MARC, DEL SÍNDK DE GREUGES (Reg. 73391 

TRAMIT DE PRESA EN CONSIDERACI~ 
(DSPC-F‘, 36) 

PLE DEL PARLAMENT Mar$, del Síndic de Greuges, presentada pel Grup Socialista 
(Reg. 7339), i ha acordat de prendre-la en consideració. 

El Ple del Parlament, en sessib tinguda el dia 28 de juny de 
1989, d’acord amb ]’article 107.5 del Reglament, ha debatut la 
Proposici6 de Llei de Modificació de la Llei 14/1984, del 20 de 

Palau del Parlament, 28 dejuny de 1989 

EI President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

La Secretaria Tercera 
Flora Sambra 

TRAMESA A LA COMISSI6 I TERMINI DEPRESENTAC16 D’ESMENES 

FRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 7 de juliol de 
1989, ates que el Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 23 
de juny de 1989, va acordar de prendre en consideracib la Pro- 
posició de Llei de Modificaci6 de la Llei 14/1985, del 2 de 
Marq, del Síndic de Greuges (Reg. 7339), d’acord amb els arti- 
cles 107.5 i 94.1 del Reglament del Parlament, escoltada la 
Junta de Portaveus, ha acordat que la dita Proposició sigui tra- 
mitada per la Comissió d’0rganitzacib i Administració de fa 

Generalitat i Govern Local i ha ordenat d’obrir un termini per 
a presentar-hi esmenes, que no podran ésser a ia totalitat, de 
quinze dies hgbils, el qual termini, atks l’acord de la Mesa del 
Parlament del dia 20 de juny de 1988 (BOPC, 2/111,23), finira 
el dia 20 de setembre de 1989, a dos quarts de deu del mati. 

Palau del Parlament, 10 dejuliol de 1989 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSICIÓ DE LLEI DE REGULACId DE L’OS DE LES TECNIQUES 
DE FECUNDACIJ) ARTIFICIAL 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTA RI D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
(Reg. 9097 / Admissió s tramit i tramesa al Consell Executiu : Mesa del 07.07.89) 

A LA MESA DEL PARLAMENT Exposicih de Motius 

Josep Lluís Carod-Rovira, en qualitat de portaveu del Grup 
parlamentari d’Esquerra Republicana (ERC), fent us d’allo 
que estableixen els articles 106 i 107 del Reglament de l a  
Cambra, presenta la següent Proposició de Llei de Regulació 
de I’üs de tes Tecniques de Fecundacib Artificial. 

El gran avanG científic que constantment es desenvolupa en 
el camp de les tecniques de la fecundació artificial humana 
permet que la maternitat desitjada no es redueixi tan sols al 
control restrictiu, sinó que s’estengui a fes possible la realitza- 
ció del desig d’ésser pares de moltes persones les particulars 
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condicions físiques de les quals normalment els ho 
impedeixen. 

La rapidesa amb qui: es produeix aquest avanq fa que agaire- 
bé tot el món la legislació hagi quedat endarrerida i s’hagin pro- 
du’it i cs produeixin cada vegada mks greus llacunes jurídiques 
a l’hora de regular unes situacions fins fa ben poc temps 
i ni maginables. 

Aquesta preocupacib ja porth I’any 1985 a presentar davant 
d’aquesta Cambra una proposició de llei que en aquell moment 
fou rebutjada alkgant-se que el Departament de Justicia del 
Govern de Iu Gencralitat tenia en funcionament una comissi6 
integrada per metges i juristes especialitzats en aquest tema 
que estudiaven la yüestih. Corn que quasi quatre anys és un 
tcrnps prudent per a hnver pogut sospesar tots els punts de la 
qüestió i haver estut possible prendre conscGncia sobre I’abast 
del problema, creiem que ha arribat el moment de tornar a re- 
plantejar la proposició; per tant, utilitzant la competencia ex- 
clusiva de desenvolupament del dret civil catali que I’article 
9.2 de 1’Estatut d’Autonomia de Catalunya dbna a la Generali- 
la t ,  presentem aquestu proposició de llei amb la intenció d’orn- 
pl i r  el buit 1eguI que es produeix en la regulació de l’aplicació 
de les tecniyues actuulment recunegudes de fecundació artifici- 
al I 

Article I 

Lu presen1 Llei t e  per objecte regular : 
a )  La inseminació urtificial, @s ii dir, la introducció d’esper- 

matozoides humuns en I’hter d’una dona per via artificial. 
bS La transf’ercncia intsatubhrica de girnetes, 6s a dir, la in- 

troducció d’espermatozoides humans en la lrornpa de Fai-lopi 
d’una dona per via urtificial. 

c) La f’ccundacib iri \$ro, és u dir, la posada en contacte de 
manera extracorpbria d’ovocits d’una dona amb espermato- 
zoides humans, i Iu IransferBncia dels ovbcits fecundats a la 
mateixa dona o u una altra. 

d) La irnplanlació d’un embrió, fecundat de manera natura1 
o iri I l i f r o ,  en l’iiler d’una altra dona, que, corn a receptora ges- 
tant,  cn duri1 a lerrne la gestaci6 sense haver aportat l’ovul. 

Article 2 

1. La fecundacib artificial haurii de reiilitzar-se en centres 

a )  Els que realitzin únicament inseminació artificial. 
Ib) Els que realitzin qualsevol dtra de les tkcniques de repro- 

2. Tots ells hauran d’estar autoritzats especialment pel De- 

medics, els quals podran ésser de des tipus : 

ducui6 esmentades en I’article I d’aquesta Llei. 

partanlent de Sailitat E Seguretat Social. 

Article 3 

La fecundació artií?ciul nomks podri realitzar-se amb el con- 
sentiment de la dona 1 aqucstu Iiaurri d’ésser major d’edat. 

Ast icle 4 

Es crea la Cornissih de Fecundacib Artificial, que Bs formada 
per : 

a) El President, nomenat lliurement pel President de la 
cli e IlU-dl i ta t I 

b) Vuit vocals, nomenats pel Conseller de Sanitat i Seguretat 
Social a proposta de : un, de I’lnstitut Catali de la Salut; un, 
del Departament de Justícia; un,  del Consell de Col-legis de  
Metges de Catalunya; un ,  del Consell de Col-legis d’klvocats 
de Catalunya; un ,  dels Collegis d’hsistents Socials de Catalu- 
nya; un, dels Col-legis de Psicblegs de Catalunya, i dos, de les 
Facultats de Medicina de Catalunya. 

Article 5 

Sera funció de Iu Comissió de Fecundació Artificial dictami- 
nar la procedkncia dels tipus de fecundacio previstos en I’article 
I ,  sobre la base de criteris mkdics, jurídics, sociologics, ambi- 
entals i socials. 

Article 6 

La Comissió de Fecundació Artificial podri requerir del 
Ranc o Bancs de cktlulcs reproductores que intervinguin en la 
tecnica reproductora que es pretengui dur a terme E’aportació 
de les dudes que es cregui necessriries, salvant el carhcter confi- 
dencial i anonim establert en els a r t i d m  13 i 14. 

Article 7 

1 .  La inseminació o fertilització heterolog,?, es a dir, que fa 
intervenir ceIMes procedents de tercers, estari subjecta a les 
restriccions segiienls : 

a) Quan es tracti d’introduir espermatozoides, podrli 
realitzar-se lliurement sempre que les persones que manifestin 
la voluntat de tenir un f i l l  estiguin casades o en situació legal 
de casar-se. 

b) Quan es tracti de fecundació ili vitro o d’implantació d’em- 
brions, les persones casades o en situació legal de casar-se, que 
manifestin la voluntat de tenir un  fill, caldrh que obtinguin prk- 
viument un dicturnen favorable de la Comissió de Fccundació 
Artificial, 

c) En els altres m o s  caldra que els interessats obtinguin 
autorització judicial, amb dictamen previ em& per la Comissió 
de Fecundació Artificial. 

2. Si els donants de ckl-lules reproductores són coneguts, 
caldrii que uquests renuncfin formalment de manera previa a 
tota reivindicació posterior basada en llur paternitat genetica. 

Article 8 

La paternitat legal es determinavi a partir de la certificació 
del centre medic uutoritzat, d’acord amb les normes següents : 

a )  La mare serh la dona que haur i  parit l’infant, perb si 
iiyuest prové de I’ovocft d’una dt ra  dona, el procediment legal 
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d’adopció per part dels pares genetics podri iniciar-se immedia- 
tament després del naixement. 

b) El pare, si legalment n’hi ha, serh el que determini la de- 
claraci6 formal de la voluntat d’una parella d’ésser pares. 

Article 14 

La donaclú de cel-Mes reproductores als Dancs sesh anbni- 
ma; no podri revelar-se la personalitat del donant. 

Article 15 
Article 9 

Un metge especialista del centre autoritzat haurh de compro- 
var, en eis Casos determinats en i’article 7, si, conegudes les 
condicions de salut, es pot portar a terme la fecundació i trans- 
metre tot seguit aquest informe a la Comissi6 de Fecundació 
Ar t i  fi cia1 . 

Article 10 

Els Bancs de ckl-lules reproductores hauran d’esser autorit- 
zats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social, el qual els 
sotmctrh ii inspeccions periodiques. 

1 .  Queda prohibida qualsevol utilitzacib de  cel-lules repro- 
ductores o d’embrions humans, importats, sense permis de les 
autoritats sanitaries. 

2. La congelació d’embrions nomes podrh realitzar-se 
quan tingui per finalitat la posterior impiantacib en el cos 
d’una dona previament determinada. 

Article 16 

Les autoritats sanitaries vetllnran per ta l  que la utilitzacib ex- 
perimental de celmlules reproductores humanes es mantingui 
en el marc &tic i científic i ixat per una Comissib Científica, la 
coniposic¡Ó de la qual s’establirh per reglament. 

Disposicib Transithria 
Article 11 

1. Els Bancs de cel+lules reproductores tindran la responsa- 
bilitat, un cop acceptada la recepció, de guardar en les millors 
condicions aquestes ckl.lules, fruit d’una donacib anonima o 
deixades expressament en dipbsit. 

2. Quan les celhles hagin estat lliurades en diposit, tan 
sols les podran utilitzar posteriorment el dipositant o el seu 
cbnjuge autoritzat per últimes voluntats. 

Article 12 

U n  Banc no podrh admetre més de deu donacions de la ma- 
teixa persona. 

Els centres mkdics que realitzin actualment operacions de re- 
cundació artificial de qualsevol tipus i els Bancs de ck+lules re- 
productores en funcionament s’adey uaran al marc d’aquesla 
Llei en un termini de sis mesos des de la seva publicacib en el 
rxlroi q m i  li(> a ~ ~ ~ J ~ l ~ t i t ~ ~ ~  CILJ c~~t t l t~lpIy~.  

Disposicib Addicional 

En tot allo que pugui representnr noves despeses, 1’aplic;lcib 
de la present Llei cornenqari en el proper exercici 
pressupostari. 

Disposicití Final 

S’autoritza el Consell Executiu per a dictar les disposicions 
reglamentiries necessaries per al desplegament d’aquesta Llei. 

Article 13 
Palau del Parlament, 27 de juny dc 1989 

Els Bancs hauran de portar un  registre confidencial de les 
dades físiques, mediques i psicolbgiques dels donants, a efectes 
de control de la salut del tiostYri/tws. 

Josep LiuÍs Carod-Roviru 
Portaveu del G. p. d’Escluerni Reriu bliclina de Catalunva 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.10. 
3.10,35. Proposicions no de llei i aitres propostes de resolució 

Projectes i propostes de resolució 

PROPBSICI6 NO DE LLEI SOBRE LA TNFORMACIÓ I EL CONTROL 
DE EA NORMATIVA COMUNITARIA EUROPEA (Reg. 6956) 

ESMENES PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS 
(Admissió a trarnit : Mesa CCE 25.05.89) 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP 
SOCIALISTA (Reg. 7575) 

Apartat 1 

No hi ha presentada cap esmena 

(< b) Sstems estables de consultu d’uyueles decisions que 
piiguin afectar les competencies exclusives.. . r) 

Lietxa c) 

No hi ha presentada cap esmena 

Apartat 2 
Lletra d) 

Esmena n-irrn, 1 De modi~icacib 

G. Socialista 
Esmena núm. 3 De modifkacid 

G. Suciulistu 
<<2. Instar el Consell Executiu a qwe endegui d s  mecanismes 

riportiins psr tal dkstublir acords de coo,twmib entre totes les Co- 
munitirts Autiinomc)s i el Govern de /’Estat en les mutkrips referida 
II les decisions cumimituries quc ufeec‘tin I’irmbit d~ IPS competkncies 
d h y ~ l k ~ ,  d’amdamb els segients criteris : M 

<< d) Sisiemes estables de coopermib e m e  IPS Cornunifats Autri- 
nomes i el Govern Central, d’acord amb l t . ~  wspectiws camptknci- 
es d’aqueIl~s I I  

Lletra a) 
Apartat 3 

No hi ha presentada cap esmena 

Lletra b) 
G. Socialista 
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Apartat I 

Lletra A) 

PROPOSICI6 NO DE LLEI SOBRE LA COMPOSICIÓ DEL PATRONAT PRO EUROPA 
I DEL SEU CONSELL CONSULTIU (Reg. 6957) 

ESMENES PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS 
(Admissió a tramit : Mesa CCE 25.05.89) 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP 
SOCIALISTA (Reg. 7576) 

<ca> bis De representants de les corporacions locals de Cata- 
lunya mitjanqmt les seves organitzacions representatives. )> 

Su’biietsa b) 
No hi ha presentada cap esmena 

Sublletra a) 
Sublletra c) 

Esmena nhm. 1 D ’addició Esmena núm, 3 13 bddicib 

G. Socialista G. Socialistu 

((,..de cadascun dels grups parlamentaris del Parlament de <{ . . .associatives locals i de corporacions i consorris C ~ J  Dret 
Catalunya. )) pliblic d’interks tmitririul ¡/o general. 1) 

Addició de noves sublletrrjs Lletra B) 

No hi ha presentada cap esmena 
Esmena nirm. 2 D ’addicib 

G. Socialista 

D’una nova sublletra a) bis 

Apartat 2 

No hi ha presentada cap esmena 

PROPOSICIO NO DE LLEI SOBRE EA DIADA DE SANT JOAN (Reg. 8930) 

TRAMESA A LA COMlSSlÓ 

PRESIDENCEA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 7 clcjuliol de 
1989, d’ucord amb I’asticle 134.2 del Reglament del Parlament, 
escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat que la Proposició 
no de Llei sobre la Diada de Sani Joan (Reg. 8930) sigui trami- 

tada per la Comissih d’Organilzaciri i Adminislracici de la Ge- 
neralitat i Govern Local. 

Palau del Parlament, I O de juliol CIC t 989 

Joaquim Xicoy i Rassegodu 
President del Parlameni de Catalunya 
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PROPOSJCT6 NO DE LLEI SOBRE LA REPRESSI6 DE LA REIVINDICACIO 
DE LES LLIBERTATS 1)EMOCaTIQUES A LA REP~JJBLTCA POPULAR XINESA 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA PER CATALUNYA 
(Reg. 8961 I Adrnissióa I r i m i t  : Mesadcl07.07,89) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

El Grup  parlamentari ci’lniciativll per Catalunya, d’acord 
amb allb que preveu l’articlc 134 dcl Reglament de la Cambra, 
prescntr-1 la següent 

Davant els esdeveniments que s’estan produint a la Repúbli- 
ca Popular Xinesa i reiterant el sentit de solidaritat del poble de 
Catalunya, el Rirlarnent acorda : 

i .  Rebutjar les accions repressives que intenten ofegar les 
deniancles democrhtiques, condemnant especial nient les exe- 
cucions bliques. 

2. Expressar la solidaritat del poble de Catalunya m i b  cls 
ciutadans xinesos que reivindiquen les llibertats 
democrat iques. 

Exigir a Ics diverses administracions el congelariimt de 
relacions politiques i comercials amb la República Populiir 
Xinesa nicritre no s’invertcixi el procks, s’esclareixin responsa- 
bilitats i s’instauri un marc de participació popular. 

3. 

Palau del Parlanienl, 22 dc j u n y  de 1989 

dom Saura i Laporta 
Portaveu del G. p. d’IC 

TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT del dia 20 de juny  de 1988 (BOPC, 2/111, 231, finira el dia 9 de 
setembre de 1989, a clos quarts de deu del niat i. 

U’aoord amb el que disposa !‘article 134.3 de! Reglament del 
Parlamcnt, es fa avinent que els grups parlamentaris disposen 
d’un termini de set dics hhbi!s per a presentar esrncnes a la Pro- 
posici6 no de Llei sobre Iu Repressio de la Reivindicació de Ics 
Llibcrtats Democrlitiques a la Rcpiiblica Populur Xinesa (Reg. 
8961 1, cl qual lcrmini, ates l’acord de la Mesa del Parlament 

Palau del Parlament, 10 de juliol de 1989 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE ELS ENSENYAMENTS MUSICALS A CATALUNYA (Reg. 8966) 

TRAMESA A LA co~rssró 

PKESIDENCIA DEL PARLAMENT de Llei sobre els Ensenyaments Musicals ii Catalunya (Reg. 
89663 sigui tramitada per la Comissi6 de Política Cultural. 

La Mesa del Pitrlament, en sessió tinguda el dia 7 dejuliol de 
1989, d’acord amb !’article 134.2 del Reglanient del Parlament, 
escoltada la Juiiti i  de Porlaveus ha acordat que la Proposició no 

Palau del Parlament, 10 de juliol de 1989 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
Presidenl del Parlament de Catalunya 
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PROPQSICIQ NO DE LLEI SOBRE LARECEPCIO A CATALUNYA DE LES EMISSIONS 
EN LLENGUA CATALANA DE TELEVTSld VALENCIANA 

PKESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI U E C O N V E R G k N C I A  1 UN10 
(Reg. 91 10 / Admissió a trAmil : Mcsa del 07.07.89) 

. A  L A  MESA DEL PARLAMENT 

Antoni Subirh i Claus, Portaveu del Grup pmlamentari de 
Convergencia i Unió, d’acord amb el que disposa l’article 134 
del Reglament del Parlament, presenta la Proposició tio de 
Llei següent. 

L’article 20.l.d) de la Constitució reconeix i protegeix el 
dret a comunicar o a rebre Iliurcment informació verac per 
qualsevol mitja de difusi& El dret a rebre informació és, 
doncs, un dret constitucionalment reconegut. 

L‘expansió i la irnportincia creixent del tnbn de les teleco- 
municacions Fd que I’acces a tota mena d’ini‘orrnacib, cspecial- 
ment a través dels mitjans iudiovisuals, sigui, alhora que un 
dret, una necessitat. 

I-Ii ha situacions, pero, en qui: I’més a una emissi6 televisi- 
va supera 1’Qmbit estricte del dret a la inforrnacib i passa a tenir 
uila dimensió social i cultural. Aquest és el cas de les eniissions 
de TVV, que, cas de fer-se en la nostra llengua, contribuirien 
molt positivament a la normalització de la llengua catalana en 

el m6n hudiovisual. És en aquest sentit, tamhc, que s’expressa 
Ea Llei 7/1983, del 18 d’abril; dc Normalitzucib Liiigüisliua de 
Catalunya, en el seu Títol 111, rcspecte als mitjans de comunica- 
ció propis de la Generalitat de Catalunya. 

És per aixb que es presenta ~n següent : 

PROFOSICIÓ NO DE LLEI 

El Parlament de Catalunya tnaniresta el seu suport i cncorat- 
jament a tots els ciutadans o entitats perque, en I’exercici del 
dret constitucional a la informaci6, facin el possible perque es 
puguin rebre a Catalunya les emissions en llengua calalann de 
Televisi6 Valenciana (TVV). Aixi mateix, insta tots cls poders 
pljblics, en el seu irnbit i en tot all0 que  els sigui possible, a fi\- 
cilitar I’assolinient d’ayuest objectiu. 

Palau del Parlarnen t, 26 de juny de 1989 

Antoni Subirh i Claus 
Portaveu dcl G. I>. de Convergkneia i ünib 

TERMINP UE PRESENTACIÓ D’ESMENES 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT de juny  cle 1988 (BOPC, W I I I ,  231, fjnirii el dia 9 de .c;ctcmbre 
de 1989, a dos quarts de deu del mati. 

D’acord amb el que disposa l’article 134.3 del Reglarnen t del 
Parlament, es fa avinent que els grups pnrlamentaris disposcn 
d’un termini de set dies h8biIs per a presentar esmenes a la Pro- 
posició no de Llei  sobre la Recepció a Catalunya de Ics Emissi- 
011s en Llengua Caralana de Televisib Valenciana (Rcg. 9 1 1 01, 
et qual termini, atks l’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 

Palau del Parlament, 1 O CIC juliol cle I989 

Joaquim Xicoy i Rassegocia 
I’rresiclent clel Parlarncnt de Catalunya 

PROPOSTCTO NO DE LLET SOBRE LA NO-OBLIGATORTETAT DE TA’AFILIACIo 
A LES CAMBRES OFICIALS DE LA PROPIETAT URIQANA 

PRESENTADA PELGKUP SOCIALISTA 
(Reg. 9130 I Adrnissiha t r h i t  : Mcsa d d  07.07.89) 

A LA MESA DEL PARLAMENT La Llei 37/88, de Pressupostos Generals de I’Estal per al 
1989, en la seva Disposició Addicional Catorzena, suprinieix 
la incorporació obligatoria ;I les cambrcs oficials de la propietat 
urbana i estableix que el Govern procedir6 a achptar aquesl 
principi al rkgim legal dc Ics cambres. 

En virtut de I’article 9.22 de 1’Estalut d’Autonomia de Cata- 
lunya, la Generalitat té atorgada la competencia exclusiva en 

f ligini Clotas i Cimo, Portavcu del Grup Socialista, fent hs 
del que determinen els articles 134 i 135 del Reglament del 
Parlament, presenta per a i8 seva tramitacib davant el Ple la se- 
giient Proposició no de Llei sobre la no-obligalorietat de I’afili- 
ació a les cambres oficials de !a propietat urbana. 
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materia de cambres oficials de la propietat urbana, facultats 
quc va11 ser assumides init janqmt el Decret 137/1982. Així 
mateix, l’article 15.1 de la Llei de 1’Estat 12/1983, del Procés 
Autonbmic, assenyala que aquesta classe de corporacions esta- 
ran sotmeses a la tutela administrativa de la comunitat autbno- 
ma que n’hagi assumit estalutAriarncnt les cornpctkncies. 

Per tot aixb, pertoca al Govern de la Generalitat adaptar 
aquest principi de voluniarietat al regim legal de les cambres 

Ara bé, el Decret i28/1989, del 19 de maig, de desplega- 
ment de la Disposició Addicional 23 de la L le i  13/1988, que fa 
referkncin a Ics quotcs uplicables a les cambres oficials de la 
propietat urbana, obvia el caracter volun tari de I’afiliaciÓ a 
aquestes corporacions. 

Per tal d’csmenar aquesta deficiencia i d’evi tar les confusi- 

pcl que fil il Catalunya. 

ons que poden produir-se, atesa l’ambigiiitat de I’actual text, el 
G r u p  Socialista presenta la següent 

PROPOSICIb NO DE LLEI 

EI Parlament de Catalunya insta el Coiisell Executiu a : 
1. Moclificar el Decret 12811989, del 19 de maig, per tal 

d’establir amb claredat que I’afiliacih :i les cambres oficials dc 
la propietat urbana és voluntiria. 

Establir per decret el reglament d’afiliació volunthria a 
aquesta classe de corporacions. 

2. 

Palau del Parlamenl, 27 de juny de 1989 

Higini Clotas i Cierco 
Portaveu 

TEKMINI DE PRESENTACI~ D’ESMENES 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT juny de 1988 (BOPC, 2/111, 23), finis& el dia 9 de setembre de 
1989, a dos quarts de deu del matí. 

D’auord amb el que disposa I’article 134.3 del Reglament del 
Parlament, cs fil avinent yuc els grups parlamentaris disposen 
cl’un termini de set dies hibils per a presentaresmencs a la Pro- 
posició 110 de Lici sobre la No-obligaiorielat de I’AfiliaciÓ a les 
Canibres Oiicials de  la Propietat Urbana (Reg. 91 30)’ el qual 
tcrniiiij, 2 1 t h  I’aoorst de la Mesa del Parlarncnt del dia 20 de 

Palau del Parimeni, 1 O de juliol de 1989 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlanien t de Catalunya 

3 * TRAMITACIONS EN CUKS 
3.15. Mocions . subsegüents -. __ ... _ 

. - - a . -- interpelhwions __ __  -. __ .- - . 

MQCIO SURSEG~ENT A LA INTERPEELACI~ AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
L’EMPRESA FAMILIAR A G a R I h  I LA INCORPORACIÓ DE JOVES 

A Z’AGRICULTIJRA 

PRESENTA[)/\ PER LA DIPUTADA t .SRA.  M, TERESA UTGÉS 
1 PELS DIPUTATS I .  SKS. RAMON ALEU, JOAN GANY ET, JOAN ROMA, 

13 EL O R U P SOCI ALISTA 
(Reg. 9148 I AdmissiÓa irhmit : Mesit del 07.07,89) 

ESTEVETOMAS, MANUEL NADAL I JOSEPCLOFENT, 

A ,A IV.ESA DEL PARLAMENT 

Lu Diputada Tersa Utges i els Diputats Rumon Aleu, JQXI 
Cianyet, Joan Roma, Estevc Tomis, Manuel Nadal i Josep 

Glofent, del Grup Socialistu, fent Ús del que disposa l’ai icle 
130,2 del Reglament del Parlament, presenten la segiient 
moci6 subsegüent a Iu interpeElaciÓ substanciada en el Ple 
sobre l’ernpresa l‘amiliar iigriiria i la incorporació de joves a I’n- 
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griculturn, per tal que sigui debulucla i votada a la sessi6 pleni- 
ria vinent. 

MOCIQ 

El Purlament de Catalunya insta el Consell Executiu a : 
1 .  Fcr una campanya especifica d’explicacih de les lljudes 

regulades en la legislació citada ii les zones de conreus de seca 
de Catalunya, coniplemenlhria a la que jli es va fer a cornenca- 
ments d’any. 

2. Obrir una dotació pressupostliria que pugui cobrir 

aquelles sol4icituds que es i x i n  provinents de les zones de 
scch esmentades i que no arribin a demostrar un increment de 
rendes en el pEu de viabilitat. 

3. Incrementar les subvencions d’ayusstcs zones que co- 
mpleixin Ics condicions del reglament, tal corn expliciten les 
disposicions uddicionals del Reial Dccrct XO81 1982, 

Palw del I’arlutnent, 29 de juny de I989 

M. Teresa Utgds, Ranion Aleu, Joan Ganyet, Joan Roma, 
Esteve Tomis, Milnuel Nadal, Josep Clofent 

MOCIÓ SURSEGÜENT A LA INTERPEhLACIÓ AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 

ESCOLAR PÚnLlCA 
LA POL~TICA D’INTEGRAcI~ DELS CENTRES DEL CEPEPC A LA XARXA 

PRESENTADA PEK LA DIPUTADA I .  SKA. UOLOKSTOKRENT 
1 PEL i3IPUTAT 1. SR. MAG1 CADEVALL, 

D EL G R U P SOCI ALISTA 
(Reg. 9149 / Admissib a trhrnit : Mesa del 07.07.89) 

A CA MESA DEL PARLAMENT 

La Diputada Dolors Torrent i el Diputat Magí Cadevall, del 
Grup Socialista, fent hs del que determina l’article 130.2 del 
Keglament del Parlament, presenten la segiient moci6 subse- 
güent a lu interpel-laci6 substanciada ahir en el Ple sobre la po- 
líticii d’integracib dels centres del CEPEPC a la xarxa escolar 
públicu, per tal que sigui debatuda i votada a la sessid, pleniria 
vi ncn t 

MOC43 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu ii donar 
compliment ii la Disposició Transitoria Desena dc la Lle i  
I 7/198S regulant les condicions específiques d’accds a Iu 
funció pública de la Generalitat per part dels professors que 
prestaven serveis en els centres privats que s’han integrat a la 
xarxa de centres docents piblics d’acord amb la Llei 14/1983. 

Palau del Parlament, 29 de j u n y  de I989 

~ocr6 SUBSEG~ENT A LA INTERPEIJLACI~ AL CONSELL EXECUTIU SORRE 
LA PULiTICA RELATIVA AL MEDI NATURAL 

PRESENTADA PEL UIPUTATI, SR. WTOR GIMENO, 
DEL GRUP PARLAMENT,\RI U’INICIATIVA PER CATALUNYA 

E Reg. 91 72 / Admissi6 u trhrnit : Mesa del 07.07,89) 

A LA MESA DEL PARLAMENT MOC16 

Víctor Gimeno i Sanz, Diputat del Grup parlamentari d’lni- 
cintiva per Catalunya, d’acord amb all0 que preveu I’article 
130.2 del Reglament de la Cambra, presenta la segiierit Moció 
subsegüent a la interpel-Iació sobre el Medi Natural. 

El Parlament de Catalunya destaca la vital irnportincia que 
té per al país la conservacib, la proteccib i la millora del patri- 
moni natural, subratlla el significat que ha de tenir el Pla d’Es- 
pais d’Interks Natural pera la cunsecucib d’aquests objectius, 
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alhora que reconeix les nombroses alkgacions i suggerimcies 
generades durant la seva exposició publica. 

Per aquests motius, el Parlament de Catalunya insta el 
Govern de la Generalitat a : 

1 I Reformulat* el Pla d’Espais d’interes Natural, d’acord 
amb el que s’estableix cn la Llei 12/85 d’Espais Naturals, amb 
actuulitmcib dels límits de les zones a protegir i amb increment 
del coneixement del Pla per la població de les Brees afectades, 
per garantir una protecció cfectiva del territori que sigui neces- 

sari, j u n t  amb la conformitat de les zones incloses en el mateix 
territori. 

2. Revisar el funcionament de les Reserves Nacionals de 
Cap, amb l’objectiu de compatibilitzar la pruteccib del medi 
amb els interessos de les reserves i de les brees afectades. 

Palau del Parlament, 29 de juny de 1989 

Victrsr Gimeno i Sanz 
Diputat del 6;. p. d’iC 

MOC10 SUBSEGÜENT A LA INTERPEbLACJ6 AL CONSELL EXECUTIU SORRE 
LA POLITICA GENERAL BEL LLEURE 

PRESENTAUA PELS DIPUTATS i .  SRS. ARSENI GIHERT, 
E iltiINl CLOTAS, XAVIER GUITART I UOMENECI I ,  KOSA BARENYS, 

JAUME SORREQUkS, ESTEVETOMAS, MAG1 CADEVALI,, JOAN M. ABELL6, 
RAMON ALEU, MART! CARNICER, MANUELNADAL,  SANTIAGO RIERA i OLIVk, 

XAVIERSOTO, MANUELA DEMADRE, FELIPLORDA, DOLORSTORRENS, 
PILAR FERRAN, JOS~GONZÁLEZ, RAFAEL MADUEÑO, JOSEP M ,  RAÑÉ, 

KOSA MART[, JOAN OLI ART, DANIEL FONT,JOSEPCLOFENT, JOAN ROMA, 
JOAN GANYET, M. TERESA UTGkS, DANIEL TEKRADELLAS 

1 DIONISIOGARCíA GUILLAMÓN, 
I) EL GRUP SOCIALISTA 

(Reg. 91 87 / Admissió a t r h i t  : Mesa de! 07.0739) 

A L A  MESA DEL PARLAMENT 

Arseni Gibert i Bosch, Diputat del Grup Socialista, amb la 
signatura d’unli cinquena prwt dels membres de la Cambra, 
l‘cnt ús del yuc disposi l’urticte 130.2 del Reglament del Paria- 
ment, presenta la següent Moció subsegiient B la interpel-Iació 
sobre la politicu del lleure, per tal que sigui debiituda i votada il 
la sessió pleniriu vinent. 

MOCl6 

El I%rhment de Ciitalunya acorda la creació d’una comissi6 
d’estudi del procés d’imptantaci6 del Centre Recreatiu Turístic 

de Salou, per tal q u e  es compleixi la voluntai de transparencia 
en tots i cadascun dels punts d’aquest procés. 

Pdnu del Parlament, 29 dejuny de 1989 

Arseni Gibert, I Iigini Clotas, Xavier Guitart i Dornenech, 
Rosu Barenys, Jaume Sobreques, Esteve Tomiis, Magi Cade- 
vall, JQWI M. Abell6, Ramon Aleu, Marti Carnicer, Manuel 
Nadal, Sanliugo Riera i Olivé, Xavier Soto, Manueh de 
Madrc, Felip Lorda, Dolors Torrens, Pilar Ferran, José Gsn- 
ziilez. N ~ v a s ,  Rafiiel Madueño, Josep M,  Rañé, Rosa Martí i 
C’onill, Joan Oliurt, Daniel Font, Josep Clofent, Joan Roma, 
Joan Chnyet, M. Teresa Utgés, Danieb Terradellas i Uionisio 
Garcia C;ui!lambn 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.20, En terpeklacions 

TRASLLAT AL PERfODE DE SESSIONS SEGfjENT 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del ParIament, en sessi6 tinguda el dia 7 de juliol de 
1989, vistes les sol-licituds presentades pels Diputats I. Srs. 
Joan Ganyet, Higini CIotas i Antoni Siurana, del Grup Socia- 
lista (Reg. 9150); per la Diputada I. Sra, Rosa Barenys, del 
Grup Socialista (Reg. 9151); pels Diputats I. Srs. Josep M. Sala 
i Rafael Maduefio, del Grup Socialista (Reg. 91 52); pels Dipu- 
tats I. Srs. Santiago Riera I Olivé, Daniel Font i Josep M. Sala, 
del Grup Socialista (Reg. 9153); per la Diputada I .  Sra. M. 
Teresa Utgés, del Grup Socialista (Reg. 9154); pel Diputat H, 
Sr. Lluís Armet, del Grup Socialista (Reg. 9155); pel Diputat 
I. Sr, Joaquim Nadai, del Grup Socialista (Reg. 9156); pel Di- 
putat I. Sr. Pasqual Maragall, del Grup Socialista (Reg. 9170); 
pel Diputat I. Sr. Esteve Tomb, del Grup Socialista (Reg, 
91711, i pel Diputat I. Sr. Josep M, RaAé, del Grup Socialista 
(Reg. 921 3), ha acordat que les interpeMacions registrades 
amb els n h s .  4988, 7226, 7486, 7544, 8033, 8034, 8035, 
8036, 81 10, 8533 i 91 19 siguin traslladades al període de sessi- 
ons següent. 

Palau del Parlament, 10 dejuliol de 1989 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Eis Diputats Joan Ganyet i Sol& Higini Clotas i Cierco i 
Antoni Siurana i Zaragoza, del Grup Socialista, d’acord amb el 
que preveu I’article 128.6 del Reglament del Parlament, sol4i- 
citen que la IntespeHacib formulada al Consell Executiu, amb 
registre d’entrada nhm, 4988, sigui traslladada al prbxim perío- 
de de sessions, per a la seva substanciació. 

Parlament, solkita que la interpetlació formulada al Consell 
Executiu, amb registre d’entrada núm. 91 19, sigui traslludada 
al proxirn període de sessioiis, per a la seva su bstanciacih 

Palau del Piirlament, 28 dejuny de 1989 

Rosa Barenys i Martorell 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Els Diputats Josep M. Sala i Gris6 i Rafael Madueño i 
Sedano, del Grup Socialista, d’acord izmb el que preveu I’arti- 
cle 128A del Reglament del Parlament, solkitcn que la inter- 
pel.laci6 formuladn al Consell Executiu, sobre la politicu del 
joc a Catalunya, amb registre d’entrada núm. 7486, sigui tras- 
lladada al proxim periode de sessions, per a la sew 
su bs tanci aci 6. 

Palau del Parlament, 28 dejuny de 1989 

Josep M. Sala Rafael Madueño 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Els Diputats Santiago Riera i Olivé, Daniel Font i Cardona i 
Josep M. Sala i Grisó, del Grup Socialista, d’acord amb el que 
preveu l’article 123.6 del Reglament del Parlament, sotliciten 
que la interpel-laci6 formulada al Consell Executiu, sobre la 
politica de garantiment de la seguretat de les instal-Iacions in- 
dustrials, amb registre d’entrada nhm. 8 1 1 O, sigui traslladuda 
ai proxim periode de sessions, per a la seva substanciació. 

Palau del Parlament, 28 de juny de 1989 

Santiago Riera, Daniel Font i Josep M. Sala 

A LA MESA DEL PARLAMENT 
Palau del Parlament, 28 de juny de 1989 

Joan Ganyet i Soli!, Higini Clotas i Cierco i Antoni Siurana i 
Laragoza 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

La Diputada Rosa Barenys i Martorell, del Grup Socialista, 
d’acord amb el que preveu l’article 128.6 del Reglament del 

La Diputada M. Teresa Utgés i Nogués, del Grup Socialista, 
d’acord amb el que preveu I’article 128.6 del Reglament del 
Parlament, soHiciten que la interpel-laci6 formulada al Consell 
Executi u, sobre la pol i t ica de prevenció i control sani taris, arn b 
registre d’entrada núm. 8533, sigui traslladada al proxim perio- 
de de sessions, per a la seva substanciació. 

Palau del Parlament, 28 de juny de 1989 

M. Teresa Utgés 
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A LA MESA DEC PARLAMENT 

El Dipulat Lluk Armet i Coma, del Grup Socialista, d’acord 
amb el que preveu I’article 128,6 del Reglament del Parlament, 
sol-liciten que la  interpeHaci6 formulada al Consell Executiu, 
sobre el desenvolupament i l’aplicació de la Llei 6/1987, del 4 
d’abril, sabre I’OrganitzaciÓ Comarcal de Catalunya, amb re- 
gistre d’entrada núm. 8035, sigui traslladada al prbxirn període 
de sessions, per a lli seva substanciació. 

Palau del Parlament, 28 de juny de 1989 
Lluís Armet 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

El Diputat Joaquim Nadal i Farreras, del Grup Socialista, 
d’acord amb el que preveu l’article 128.6 dei Reglament del 
Parlumcni, soi4citen que la interpeHaci6 formulada al Consell 
Executiu, sobre el desenvolupament i l’aplicació de la Llei 
W1987, del I S  d’abril, Municipal i de Regim Local de Catulu- 
nya, urnb registre d’entrada nbm. 8034, sigui traslladada al 
proxi tn període de sessions, per a la seva substanciuciú. 

Piilau del Parlament, 28 de juny de 1989 
Joaquim Nadal 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

El Diputul Pasyuul Maragall i Mira, del Grup Socialista, d’a- 
cord amb el quc preveu I’article 128.6 del RegJament del Parla- 
ment, sol-liciten que la inlerpetlació formulada al Consell Exe- 
cutiu, sobre el desenvolupament i E’aplicació de la Llei 7/1987, 
del 4 d’abril, per la qual s’estableixen i regulen Actuacions PÚ- 
bliques Especials en la Conurbacib de Barcelona i en les Co- 
iliarques compreses dins la seva Zona d’Ini1ukncia Directa, 
arn b registre d’cntrada núm. 8033, sigui traslladada u1 proxim 
període de sessions, per a 1;) seva substancixib. 

Palau del Parlament, 28 de juny  de 1989 

Pasqual Maragiill 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

EI Diputilt Esteve Tm-~is i Torrens, del Grup Socialista, d’a- 
cord amb el que prcvcu I’article 128.6 del Reglament del Parla- 
ment, soHicileii que la interpelhoib formulada al Consell Exe- 
altiu, sobre el desenvolupament i I’aplicacib de la Llei 5/1987, 
dcl4 d’abril, del Kkgim Provisionul de les Competencies de les 
I)iputacions Provincials, amb registre d’enlrada nljm, 8036, 
sigui truslladada al pt’bxim periode de sessions, per a 151 seva 
substanciuoio. 

Esteve Tomiis 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep M. Rañk i Rlasco, i l iputal  t i r u p  Socialista, fent bs del 
que determina I’article 128.6 del. Reglament del Parlament, 
sol4citen que la interpetlauib formulada al Consell Executiu 
sobre la politici-1 de relacions laborals, registre d’entrada núm. 
7226, sigui Iraslladada al proxim període de sessions, per a la 
seva substanciacib. 

Palau del Prirlament, 30 de juny de i 989 

Josep M. Rañé 

Interpelhcih al Consell Executiu sobre els acords entre la 
Generalitat de Catalunya i els Consells Regionals (Reg. 
4988) 

Jnterpel4adh al Consell Executiu sobre la politica de relaci- 
ons laborals (Reg. 7226). 

Interpeliacih al Consell Executiu sobre la política del joc a 
Catalunya (Reg. 7486). 

interpel.laci6 al Consell Executiu sobre el desenvolupament 
i l’aplicacih de la Llei 7/1987, del 4 d’abril, per la qual s’esta- 
bleixen i regulen actuacions públiques especials en la conur- 
bac% de barceiona i en les cnrnarques compreses dins la seva 
xona d’inflehcia directa (Reg, 8033). 

Interpeklacib al Consell Executiu sobre el desenvolupament 
i l’aplicacib de la Llei 8/1987, del 15 d’abril, Municipal i del 
R&i rn Local de Catalunya. (Reg. 8034). 

Interpeklacib al Consell Executiu sabre el desenvolupament 
i l’apiicació de la Llei 6/1987, del 4 d’abril, sobre I’Organit- 
xacii, Comarcal de Catalunya (Reg. 8035) 

I nterpeElaci6 al Consell Executiu sobre el desenvolupament 
i l’aplicnció de la Llei 5/1987, del 4 d’abril, de Rkgim Provisi- 
onal de les Compe th ie s  de les Diputacions Provincials 
(Reg 8036). 

Interpetlacih al Consell Executiu sobre la politica de garan- 
timent de la seguretat de les lnstaklacinns industrials (Reg. 
8 110). 

Xnterpel4acih al Consell Executiu sobre la política de preven- 
cih i control sanitaris (Reg. 8533). 

Interpeklacii, al Consell Executiu sabre la politica general 
pel que fa a la poblacii, de més de seixanta-cinc anys (Reg. 
91 191. 
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INTERPEbLACIÓ AL CONSELL EXECUTIU SOBRE LA PQLfTICA GENERAL 
PEL QUE FA A LA POBLACIO DE MfiS DE SEIXANTA-CINC ANYS 

QUE FORMULARA LA DIPUTADA I .SRA. ROSA UAKENYS, 
DELGRUP SOCIALISTA 

(Reg. 91 19 I Admissióa trhmit : Mesa det 07.07.89) 

A LA MESA DEL PARLAMENT A ti de coneixer el desenvolupament dels diversos progra- 
mes establerts i de la norinativii vigent, la Diputada sotasignada 
iurrnula lu segiient Rosa i3arcnys i Martorell, Diputada del Grup Socialista, fent 

Ús del que determina I’article 128 del Reglament del Parla- 
ment, formula la següent interpetlació al Consell Executiu. I NT E K P E LLAC i ó 

Atesa la creixent esperanqa de vicia, la poblaci6 catalana de 
mes de seixanta-cinc anys augmenta considerablement, cosa . la població de més de seixanta-cinc anys? 
que fa necessari establir una politica social i sanitaria que man- 
tingui i millori, si cal, la qualitat de vida de la gent gran, i eviti 
possibles abusos i explotacions individuals i col-lectius que van 
en contra dels mks elementals drets de la persona, 

Quina és Iu política general del Consell Executiu pel que fa ii 

Piilau del Prirliirnent, 21 de juny  de 1989 

Rom Barenys i Martorell 

INTERPEhLACEÓ Al, CONSELL EXECUTIU SOBRE LA RESOLUCI6 
DE LES GREUS MANCANCES CULTUMLS QUE PATEIX CATALUNYA 

QUEFORMULARAN ELS DIPUTATS I .  SRS. RAIMON ORIOLS, 

(Keg. 9120 / Admissiha trhmit : Mcsadcl07.07.89$ 
ANTONI DALMAU ~ J A U M E S O R R E Q U ~ S ,  DELGRUPSOCIALISTA 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Kaimon Obiols, Antoni Dalmau i Jaume Sobrequés, Dipu- 
tals del Grup Socialista, fent hs dei que determina I’article 128 
del Reglament del Parlament, formulen la segiient interpel-la- 
ció al Consell Executiu sobre la política cultural. 

Diversos sectors culturals de la societat catalana han posat 
de manifest els darrers mesos les greus mancances de la política 
cultural del govern de la Generalitat. En poc temps han escla- 
tal, en importants col4ectius professionals del món cultural de 
Catulunya, conflictes tunt amb els mitjans de comunicació ph- 
blica de la Generalitat (la Corporació Catalana de Rkdio i Tele- 
visió) C Q ~  uinb Iu muteixa Conselleria de Cultura, la qual ha 
palesat una preocupant insensibilitat en relació amb molts pro- 
blemes cullurals que pateix avui el p&s i una total ineficicia a 
l’hora de fes-hi ci im per intentar trobar-hi solució. 

Els conflictes dels directors i els productors de cinema, els bi- 
bliotecaris i els documentalistes, els editors, els escriptors, els 
cantants, els actors i les escoles de música, que han plantejat re- 

ivindicacions absolutament justes, raonables i que han contri- 
btiit il I’impuls dc la política nacional en I’hmbit cultural, con- 
stitueixen una mostra molt significativa, bé que no exclusiva, 
d’una política del Govern de la Generulilut que, més enlld 
d’dlpo que són formulacions purament verbals i sense contin- 
gut, no contribueixen a resoldre els cleficits culturals dcl pais. 

ks per aixo que eis Diputats sotasignats formulen ~n següent 

Quins s6n els proposits de capteniment del Consull Executiu 
per a rcsoldrc Ics greus mancances culturals que patc’is cl pais 
en tots els hmbits i de rnunera especial en uquelts quc han i e t  
crisi darrerament com a conscqüencia de Iu política inudequadu 
i indicat. del Departament de Cultura? 

Palau del Piirlument, 27 dejuny de 1989 

Raimon Obiols, Antoni LlaErnau i Jaume Sobrequés 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.30. Altres tramitacions 
3.30.05. Procediments davant el Tribunal Constitucional 

RECURS D’INCONSTITUCIONALITAT INTERPOSAT PEL PARLAMENT DE CATALI 
CONTRA LA LLEI 4/1989, DE L’ESTAT, DEL 27 DE MARC, DE CONSERVACIO 

DELS ESPAIS NATURALS I LA FILIRA 1 LA FAUNA SILVESTRES 

NYA 

ALLEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT 

AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I 

Dña. Esther Andreu i Fornós, Letrada del Parlamento de 
Cataluña, actuando en nombre y representación del mismo 
según se acredita por medio de certificación que como docu- 
mento nrjm. 1 se acompaña al presente escrito de interposición 
de recurso de inconstitucionalidad, todo el10 de conformidad 
con 10 preceptuado en el articulo 80 de la Cey Orgánica 211989, 
de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en relación con 
el articulo 447.2 de la asimisma Ley Organica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial; ante ese Alto Tribunal comparece y 
como mejor en Derecho proceda, 

DICE 

Que en la representación que ostenta, y por medio del pre- 
sente escrito, pasa a interponer recurso de inconstitucimalidad 
contra 10s artículos 4, 5 ,  8, 10.1, 15, 19,21,22,23, 24,25, 33, 
35, 36, Disposiciones Adicionales Segunda, Quinta y Sexta y 
Disposición Transitoria Segunda de la Ley 4/1989, de 27 de 
Marzo, de Conservacibn de 10s Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestres, por vulnerar el orden constitucional. 

ANTECEDENTES 

Por un nimero superior a la quinta parte del total de 10s Di- 
putados integrante del Parlamento de Cataluña, se solicitó en 
fccha 12 de mayo de 1989 Qictamen del Consejo Consultivo 
de la Generalidad, previo a la interposición del recucso, relati- 
YO a la adecuacibn constitucional y estatutaria de la Ley 
4/1989, de 27 de Marzo, de Conservacibn de 10s Espacios Na- 
turales y de la Flora y Fauna Silvestres. 

Previa trarnitación de la solicitud por la Mesa de la Cámara, 
el Consejo Consultivo emitib su parecer sobre la consulta for- 
mulada por medio de Dictamen n6m, 159, de fecha 5 de mayo 
de 1989, relativo a la adecuación constitucional y estatutaria de 
la Ley 4/E985, de 27 de Marzo, de Conservación de 10s Espaci- 
os Naturdes y de la Flora y Fauna Silvestres. 

El Pleno del Parlamento de Cataluña, en convocatoria espe- 
cifica y por niayoría absoluta con arreglo a lo  preceptuado en el 
articulo 141.1,l del Reglamento de la Cimara, acord6 en 
sesión celebrada en fecha 24 de mayo de 1989 interponer recur- 
SO de inconstitucionalidad contra lm artículos 4,5, 8, 10. I ,  15, 
19, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 35, 36, Dispasiciones Adicionales 
Segunda, Quinta y, Sexta y Disposición Transitoria Segunda 

de la Ley 411989, de 27 de Marzo, de Conservación de 10s Es- 
pacias Naturaies y de la Flora y Fauna Silvestres. 

Se funda el presente recurso en las siguientes 

ALEGACIQNES 

La Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de Conservación de 10s Es- 
pacios Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestres pretende, 
como afirma su Exposición de Motivos y su articulo primero, 
dar parcial cumplimiento al articulo 45.2 de la CE, establecien- 
do normas de protección, conservacibn, restauración y mejora 
de determinados recursos naturales, a saber, 10s espacios natu- 
rales, la flora y la fauna silvestres. En efecto, y tal como recono- 
cia el excelentisimo señor Romero Herrera d presentar el. en- 
tonces proyecto de ley en el Congreso de 10s Diputados << no se 
ha pretendido legislar sobre la conservación de todos 10s recur- 
sos naturales sino, básicamente, sobre aquéllos que se en- 
cuentran en la esfera de competencias del Ministro de Agricul- 
tura, Pesca y Alimentación )) (Diari0 de Sesiones del Congre- 
so, núm. 145, de 10.11.88, p. 8413). Se trata pues de una Ley 
sectorial de carácter conservacionista que pretende dar curnplii- 
miento parciai al mandato constitucional contenido en el arti- 
culo 45.2 de la Constitución. Ahora bien, la Ley 4/1989 preten- 
de también tener el carácter de norma básica y, dado que la 
norma prevista en el articulo 45.2 no tiene ni puede tener el ca- 
rilcter de norma atributiva de competencias sino que al estar in- 
cluida en el Capitulo I11 del Titulo I de la CE, referente a 10s 
principios rectores de la politica social y económica se dirige 
por igual a todos 10s poderes públicos, el articulo primero de la 
Ley afirma que la regulación en ella establecida 10 es de canfor- 
midad con 10 dispuesto en el articulo 149.1.23 de la Constituci- 
Ón,  este mismo titulo competencial es también invocado por la 
Disposicibn Adicional Quinta de la Ley para declarar el carhcter 
básico de la practica totalidad de 10s preceptos de la Ley. Fues 
bien, en opinibn de esta representación, el titulo de intervenci- 
Ón estatal contemplado en el apartado 23 del articulo 149.1 de 
la Constitucibn no permite al Estado dictar una legisiación 
basica en relación a sectores materiales distintos a 10s por é1 
conternplados como, a nuestro parecer, ocurre en el presente 
caso. 

Por otro lado, la prhcticn totalidad de las normas declaradas 
básicas por la Disposicibn Adicional Quinta de la Ley TIQ tienen 
en realidad este carácter y en consecuencia han de ser conside- 
radas contrarias al orden constitucional por vulnerar la distri- 
bución competencial efectuada por el bloque constitucional, 
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El articulo 149.1.23 de la Constitucibn atribuye al Estado co- 
mpetencia exclusiva para dictar Ia legislación básica en materia 
de meclio ambiente; ahora bien, dicho titulo competencial no 
habilita al legislador central para dictar una regulación básica 
sobre cualquier sector material relacionado con ia materia me- 
diuambiental como ocurre en el caso que ahora nos ocupa. 

Para el legislador estatal e1 concepto de medio ambiente con- 
templado en el articulo 149.1,23 de la Constitución tiene un ca- 
rácter ornnicomprensivo de toda la problemática que este con- 
cepto encierra y, por tanto, en su opinión, este titulo compe- 
tencial le habilita para dictar normas básicas en todas las mate- 
rias, sectores, servicios y actividades relacionada con el 
mismo. Sin enbargo, parece evidente, y así 10 ha puesto de reli- 
eve la doctrina al estudiar el tratamiento constitucional del 
rnedio ambiente, que este no es el concepto de medio ambien- 
te recogido en el articulo 149.1.23. Es cierto que mestra Con- 
stitucibn aborda de forma global la problemática medioambi- 
ental y que protege la totalidad de las recursos naturaies, pero 
10 hace desde un doble frente. 

Por un lado, desde 10s principias rectores de la política social 
y económica (Capitulo 111, Titulo Is, cuyo reconocimiento, re- 
speto y protección ha de informar ia legislación positiva, la 
práctica judicial y la actuacih de 10s poderes públicos (articulo 
53.3 de la Constitución), cuando dedica un articulo, e1 45, a la 
problemática medioambiental y establece unos derechos la 
disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de 
la persona) y unos deberes (el de conservar el rnedio ambien- 
te), dirige un mandat0 a 10s poderes públicos y fija principios 
sobre sanciones y responsabilidades por 10s dafios causados al 
medio ambiente. En este precepto es lbgico que el concepto de 
medio ambiente tenga un carhcter omnicomprensivo de todo 
el entorno vital del hombre, de la problemhtica ecolbgica gene- 
ral, incluyendo, como es obvio, la protección de todos 10s re- 
cursos naturales. Pero, además, la Constitución también 
aborda la problematica medioambiental desde el Titulo VIFI y 
concretamente desde 10s artículos 148 y 149 al efectuar reser- 
vas cornpetenciales mínimas en favor del Estado y las Comuni- 
dades Autónomas, a fin de asegurar que respecto de cada 
sector material relacionado con el medio ambiente cada ente 
tendrá las competencias necesarias para asegurar un correcto 
tratamiento de la problemática ambiental. Por tanto, la expre- 
sión <( medio ambiente)) contenida en 10s articulos 148.1.9 y 
149.1.23 no puede hacer referencia a un supraconcepto co- 
mprensivo de todas las materias relacionadas con el medio arn- 
biente pues ello seria incompatible con el hecho de que la prác- 
tica totalidad de estos sectores o materias reci ban un tratamien- 
to singular a 10s efectos de concretar el rkgimen de la distinción 
de competencias (ordenacibn del territorio, agricuf tura, obras 
públicas, aguas, rnontes, sanidad e higiene.. .) . 

Así pues, el concepto de medio ambiente contempiado en 
10s articulos 148.1.9 y 149.1.23 CE tiene un valor residual que 
permite completar el tratamiento de la distribución de compe- 
tencias en aquellos aspectos que no tienen un concreto tratami- 
ento en la distribución competencial prevista por el bioque 
constitucional, 

permite, como ya se apuntaba 
en un principio, aplicar la atri bución competencial alli prevista 
respecto de sectores materiales especificarnente conternplados 
en 10s listados de ios articulos 148 y 149 CE o en alguna nurma 

Ahora bien, dicho articulo 

estatutaria pues'en estos casos se ha de estar, en primer Eugar, a 
las previsiones específicas respecto de la materia concreta de 
que se trate esto, no excluye, sin embargo que una regulacibn 
sobre el medio ambiente pueda incidir indirectarnente en 
todos 10s sectores materiales que 10 integran, como reconoce el 
articulo 9.10 EAC. 

Asi pues, para valorar la adecuación constitucional de 10s 
preceptos de la Ley 4/89 se habrh de estar en cada caso a las pre- 
cisiones especificas previstas por el bloque constitucional re- 
specto de la materia concreta de que se trate no siendo suficien- 
te la invocación genérica que la Ley hace del articulo 149,1.23 
CE. 

I1 

Con la finalidad de adecuar la gestión de 10s recursos natura- 
les y en especial de 10s espacios naturales y de las especies a pro- 
teger a 10s principios inspiradores de la Ley recogidos en su arti- 
culo segundo, el Titulo I1 de la Ley crea y regula un instrumen- 
to nuevo en nuestro ordenamiento jurídic0 : 10s Planes de Or- 
denación de Recursos Naturales. Estos nuevos instrumentos, 
que deberán tener el contenido mínimo fijado por el articulo 
4,4, habrh  de ser adoptados por la ({Administración phblica 
competente )), incluyendo, por supuesto, ((las Administracio- 
nes autonómicas),, pero no descartando al resto de las Admi- 
nistraciones phblicas con competencia sobre esos recursos na- 
turales. Adernás, el articulo 5 otorga a dichos planes carácter 
obligatori0 y ejecutivo en las materias reguladas en la presente 
Ley (mnstituyendo sus disposiciones un limite para cualesqu- 
iera otros instrumentos de ordenación territorial o fisica H. Fi- 
nalmente, el articulo 8 preve que el Gobierno central pueda, 
reglamentariamente, aprobar directrices de carácter básico que 
se irnpondrán a la planificación realizada por las Comunidades 
Autónomas. 

De la regulación que brevemente acaba de exponerse, llama 
rápidamente la atencion el. hecho de que el legislador central 
imponga a las Comunidades AutÓnomas ei deber de planificar 
sus recursos naturales, regulando exhaustivamente el conteni- 
do de dichos planes, preveyendo sus efectos y reservándose la 
posibilidad de dirigir dicha pianificación mediante directrices 
reglamentarias, sin distinguir entre 10s diversos tipos de recur- 
sos naturales, Y ello porque, como se desprende de 10 expuesto 
en el primes apartado de estas alegaciones, las competencias es- 
tatales tienen diferente alcance en funci6n del recurso natural 
de que se trate, Naturalmente, este tratamiento uniforme de 
10s distintos recursos naturales choca frontahente con el trata- 
miento diversificado que 10s articulos 148 y 149 CE dan a 10s 
diferentes recursos nat u rales. 

Además, aún admitiendo que el Estado, en virtud del titulo 
competencial previsto en el articulo 149.1.23 CE pudiese 
dictar normas básicas incluso en relación a sectores materiales 
atribuidos de forma exclusiva a las Comunidades Autónomas 
(como 10 son 10s ((espacim naturales)) para la Generalidad de 
Cataluila), dificilmente podria tener este carácter básico la im- 
posición de un determinado instrumento normativo para 
llevar a cabo el ejercicio de las competencias legislativas de des- 
arrollo que son propias de la Comunidad AutÓnoma, 

Por otra parte, el hecho de que el articulo 4.1 de la Ley 4/89 
se limite a afirmar que 10s Planes de Ordenacibn de Recursos 
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Naturales serán aprobados por la << Administracibn competente 
r) no excluye la posibilidad de que el Estado pueda realizar esta 
planificación y hacer prevalecer la mima sobre la autonbmica 
y ell0 es especialmente grave si se tiene en cuenta 10 previsto 
por el articulo 5.1 de la rnisma Ley, pues adernás de vulnerar 
las competencias autonómicas sobre 10s recursos naturales y ei 
rnedio ambiente, tarnbién lesiona las cornpetencias de ordena- 
ción del territorio, urbanismo, etc. 

Especial mención rnerece el articulo 8 de la Ley ahora im- 
pugnada puesto que dicho articulo efectúa una remision al Re- 
glamento para que deterrnine las normas básicas que las Comu- 
nidades Autónomas deberán respetar al elaborar sus Planes de 
Ordenación de Recursos Naturales. No parece necesario exten- 
derse sobre la inconstitucionalidad de tal previsión puesto que 
ese alto Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones la in- 
consti t ucionalidad de tal proceder, baste citar al respecto las re- 
cientes Sentencias números 69/1988, 182/1988, 81/1988 y 
13/1989. 

Por todo 10 expuesto, 10s articulus 4, 5 y 8 de la Ley 411989 
han de considerarse contrarios al orden constitucional de distri- 
bución de competencias. 

111 

En este apartado nos ocuparemos de un conjunto de artícu- 
10s que tratan de la protección especifica de 10s espacios natura- 
les, En esta materia, como ha reconocido ese alto Tribunal, 
(< nos encontramos ante un supuesto de competencia exclusiva 
en sentido estricto )> puesto que 10s espacios natusales protegi- 
dos no se encuentran expresamente incluidos en el articulo 
149.1 de la CE y sí 10 estan, como materia sobre la cual tiene la 
Generalidad competencia exclusiva en el articulo 9.10 de su 
Estatuto. Sin embargo, tambien afirma el alto Tribunal que 
((ell0 no significa que la cornpetencia legislativa en cuestibn 
sea ilirnitada o absoluta en favor de la Comunidad Autónoma 
H puesto que (( incluso las competencias autonómicas exclusi- 
vas han de situarse siempre dentro del marco constitucional H .  

Concretarnente, por 10 que concierne a la materia que nos 
ocupa, hay que tener en cuenta el limite que supone para la Co- 
munidad catalana la remisión que el articulo 9.10 de su Estatu- 
to hace al articulo 149.1.23 de la Constitución. Deviene pues 
esencial determinar qué limite concreto supone la citada 
remisión, 

Podria interpretarse que la remisibn que el articulo 9,lO 
EAC efectúa al 149.1.23 afectaria hicarnente a las materias 
contempladas en el citado precepto estatutari0 que tuviesen 
un paralelismo con las previstas por el 149.L23 CE; asi, el arti- 
culo 149.1.23 limitaria 10 dispuesto en el articulo 9.10 de mate- 
rias coincidentes como son 10s montes, aprovechamientos fo- 
restales y vias pecuarias, pero nunca 10s espacios naturales 
pues espacios naturales y medio ambiente son dos titules co- 
mpetenciales distintos. 

Ahora bien, aunque no pueda identificarse medio ambiente 
con espacios naturales, resulta obvia la doble relación entre 
ellos existente, pues la protección del ambiente viene determi- 
nada por la arnenaza a algun elemento natural y, por otra parte, 
proteger 10s elementos del ambiente es, en definitiva, proteger 
la naturaleza. Por ello, y como tarnbién suscsibe esc alto Tribu- 
nal, ia competencia estatai para dictar las bases en materia me- 

dioambiental ha de limitar también, necesariamente, la co- 
mpetencia au tonhica  en materia de espacios naturales. 

Se ha de precisar sin embargo que no existe en este caso una 
típica compartimentación vertical de funciones en relaciún a 
una materia concreta. Estamos ante una competencia exclusiva 
en sentido estricto que recae sobre una materia, lm espacios 
naturales, íntimamente relacionada con otra más genérica, el 
medio ambiente, en la que el Estado si tiene atribuida de 
forma específica una competencia legislativa básica y, por 
tanto, el legislador autonómico al ejercer su cornpetencia en 
materia de espacios naturales se verá obligado a respetar las 
norma básicas que en materia medioambiental haya dictado el 
Estado, pero a nadie escapa que en este caso la limitación im- 
puesta al legislador autonómico no puede tener la misma inten- 
sidad que tendría en el supuesto de que efectivamente existiese 
una competencia estatal constitucionalrnente reconocida para 
dictar las bases en la materia específica de que se trate, en este 
caso la relativa a espacios naturales. La Ley 411989, como se 
tendrli ocasión de comprobar, no respeta esta distribución co- 
mpetencial y, rnás aún, realiza una regulación exhaustiva de 
10s espacios naturales (a 10s que se dedica todo el Titulo 111) y 
da el carácter de norma básica en la materia a determinados 
preceptos (como por ejempio ei articulo 22) que, como se 
verá, rebasan el ámbito de H 10 que es bhsico,) incluso en la hi- 
pótesis de que estuviésemos, tarnbién en este caso, ante una 
típica campartimentación de la potestad legislativa entre el 
Estado y las Cornunidades Autónomas. Vehmoslo con mayor 
detenimiento. 

El articulo 10 de la Eey 4/1989, cuando en su apartado pri- 
mero prevee la posibilidad de que sean declarados protegidos 
<( aquellos espacios del territorio nacional, incluidas las aguas 
continentales y 10s espacios maritimos sujetos a la jurisdiccibn 
nacional, incluida la zona económica exclusiva y la plataforma 
continental, que contengan elementos y sistemas naturales de 
especial interks o valores naturales sobresalientes)>, no menci- 
ona, en ningún momento, cuál es la Administración compe- 
tente para declarar tal protección y, por tanto, no excluye la po- 
sibilidad de que sea la Cornunidad Autónoma y, en nuestro 
caso la Generalidad de Catalunya la que, en relación a 10s espa- 
cios naturales sitos en su territorio efectúe ia deciaración men- 
cionada; en este sentido no cabe hacer objeción alguna, sin em- 
bargo y dado que el ultimo inciso de este apartado precisa que 
diehos espacios podrim ser declarados protegidos (< de scuerdo 
con 10 regulado en esta Ley>r y puesto que en opinión de esta 
representacibn vitrios extremos de esta regulación no se adap- 
tan al orden constitucional, dicho apartado del articulo 10 de la 
Ley habrá de considerarse inconstitucional por conexión con 
dichos precept os. 

EI articulo 15.1 de la Ley 4/1989 sujeta Ia declaración de 10s 
parques y reservas al previo requisito de la aprobacibn del (< co- 
rrespondiente Plan de Ordenación de 10s Recursos Naturales 
de la zona H .  

Ya se ha tenido ocasibn de resaltar, en el primer apartado de 
estas alegaciones, que la imposición de este instrumento de 
planeamiento a la Comunidad Autbnoma catalana resulta 
contrario al orden constitucional, pero en este caso la inconsti- 
tucionalidad resulta todavh mis evidente puesto que tal plane- 
amiento se erige en requisito necesario para poder ejercer una 
competencia propia. En este sentido ha de recordarse que ese 
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alto Tribunal no consideró norma bkica el articulo 8 de la Ley 
15/75, que exigia una serie de informes preceptivos para poder 
proceder a la declaración. En aquei supuesto, ese Tribunal se 
expresaba en 10s siguientes térrninos ((el hecho de que el arti- 
culo 8 de la Ley 15/75 imponga una determinada tramitación y 
ordene que se recaben unos informes a las entidades alli menci- 
onadas no implica que estas exigencias sean trasladables mec& 
nicamente a la elaboración de 10s anteproyectos o proyectos le- 
gislativos de la Cornunidad Autónoma pues esta tiene sus pro- 
pios Órganos de asistencia tecnica, y Ibg~camente a ellos tendra 
que recabarles 10s oportunos informes o estudios H. Salvando 
pues las diferencias sin duda existentes entre aquel supuesto y 
el que ahora nos ocupa, tarnbién en este caso ha de concluirse 
que ha de ser el propio legislador autonbmico el que, como ya 
10 ha hecho en la Ley 12/85, prevea 10s requisitos de tramitaci- 
ón que considera oportunos para efectuar la declaracibn de par- 
ques y resecvas que a la Comunidad Autónoma corresponde 
efectuar. Tampoco ei articulo 19 de la Ley, por idénticas razo- 
nes, puede considerarse ajustado al orden constitucional 
puesto que dicho precepto prescribe que 10s Órganos gestores 
de las parques <<elaborarán Planes rectores de uso y gestión 
cuya aprobación corresponderá, en cada caso, al Gobierno de 
la nación o a 10s Órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas H, no excluyendo por tanto del imperativo de ela- 
borar dichos planes a aquellas brganos gestores de parques 
sitos en el territorio de la Comunidad catalana, ni del de apra- 
barlos a 10s Órganos cornpetentes de dicha Comunidad 
A u tónoma, 

También por impooer un determinado instrumento de pla- 
neamiento habrán de considerarse inconstitucionales 10s artí- 
culos 24 y 33 de la Ley 4/1989. 

Corresponde analizar ahora la constitucionalidad de 10s arti- 
culos contenidos en 10s capítulos 111, IV y V del Titulo III de la 
Ley 4/89, pues todos ellos son objeto de impugnación por el 
presente recurso. 

El articulo 2 1.1 asigna concretamente la declaracih y la ges- 
tión de parques, reservas naturales, monumentos naturales y 
paisajes protegidos a las Comunidades Autónomas en cuyo 
ámbito territorial estén situados 10s mismos. Sin embargo, 
hace una excepción a este régimen general cuando en su 
Último inciso añade win perjuicfo de 10 dispuesto en el Capitu- 
lo siguiente)), Capitulo en que se regulan 10s Ilamados ((par- 
ques nacionales )>. Pues bien, si, como se tendrii oasi611 de co- 
mprobar, lo previsto en dicho Capitulo 1V del Titulo I11 de la 
Ley 4/89 ha de reputarse inconstitucional, este apartado tambi- 
én habri de considerarse contrario a la Constitución, por cone- 
xibn con dichos artículos, 

También 10s apartados 3 y 4 del articulo 21 preven sendas ex- 
cepciones al régimen general de declaración y gestibn de 10s es- 
pacios naturales protegidos puesto que el primer0 de estos 
apartados prevee que corresponde al Estado la declaración y 
gesti6n de dichos espacios cuando <( tengan por objeto la pro- 
tección de bienes de 10s sefialados en el articulo 3 de la Ley 
22/88, de 28 de Junio, de Costas)) y el segundo establece que 
también al Estado corresponderh la dedaracibn de 10s espacios 
naturales protegidos cuando estos estén situados en el territo- 
rio de dos o mis Cornunidades AutÓnomas, preveyendo tam- 
bibn en este caso la participación de dichas Comunidades Autó- 
nomas en la gestión del espacio natural de que se trate. 

Por 10 que se refiere a 10 previsto en el articulo 21.3, debe re- 
cordarse que el articulo 3 de la Ley de Costas declara corno 
bienes de dominio público marítirno-terrestre estatal, en 
virtud de 10 previsto en el articulo 132.2 CE, la ribera del mar y 
de las rias (incluyendo la zona marítirno terrestre y las playas) , 
el mar territorial, las aguas interiores, 10s recursos naturales de 
la zona económica y la plataforma continental. Así, bashndose 
en el hecho de que 10s mencionados bienes pertenecen al do- 
minio p Ú b h  estatal, el legislador centrat pretende trasiadar 
también a la esfera estatal la competencia que para su protecci- 
bn otorga el articulo 9.10 EAC a la Generalidaci de Catahfia. 
Como ya se tuvo ocasih de argumentar con ocasión de 10s re- 
cursos números 1367/87 y 1715/88, tanto ia doctrina como la 
jurisprudencia constitucional (STC 77/84, STC 227/88) distin- 
guen entre la titularidad de un bien de dotninio piblico y las co- 
rnpetencias phblicas que sobre el mimo puedan recaer. 

Cierto es que la titularidad de un  bien de dominio público 
implica la atribución al ente que la detenta de un haz de faculta- 
des de reguiación de su régimen jurídica Sin embargo, la titu- 
laridad del dominio no puede confundirse con las cornpetenci- 
as p6blicas que 10s pueden afectar puesto que estas dos potesta- 
des son de naturaleza jurídica diferente. Asi, el titular de estas 
competencias puede ser diferente del titular del dominio, y 
este, por el 3610 hecho de serlo, no absorbe las competencias 
que sobre el ~ ~ S I I I Q  se ejercen, En el supuesto que ahora nus 
ocupa, y como se ha tenido ocasión de comprobar, la Generali- 
dad de Catal uña tiene reconocida constitucional y estatularia- 
mente competencia exclusiva sobre espacios naturales protegi- 
dos y por tanto puede declararlm y gestionarlos incluso cuando 
el titular dei dominia p6blico en que estan situados sea el 
Estado central. La titularidad estatal de estos bienes no puede 
excepcionar, pues, en este caso la competencia autonómica 
sobre espacios naturales, Tarnpoco puede justificarse esta ex- 
cepción en el límite del territorio que se impone a todas las Co- 
munidades Autónomas dado que a pesar de la concepción 
plana del territori0 autónomo que se desprende de la literalidad 
del articulo 2 del EAC, a la vista de ías competencias que tanto 
en relación con el subsuelo (9.16 y 1 O S  EAC) , como en reiaci- 
bn con el espacio aéreo (i 1.8 EAC) como también en relación 
con las zonas rnaritirnas contempladns en el articulo 3 de la Ley 
de Costas (9.9, 9.16, 9.17, 10.7 y 11.10 EAC) atrfbuye el 
bloque constitucional a la Comunidad catalana, no queda sino 
conduir que también esas zonas forman parte del territorio de 
la Comunidad Autbnoma catalana. 

La segunda excepción contenida en el articulo 21 también 
tiene relación con el mencionado límite territorial, pues en él 
se anipara su apartado 4 para atribuir al Estado la declaración 
de los espacios naturales psotegidos situados en el territorio de 
dos o más Comunidades Autónomas. Sin embargo, tampoco 
en este caso dicho limite es de aplicacibn. 

Es cierto que la Constitución, cuando de trata de materias de 
aícance intercomunitario atribuye al Estado las competencias 
públicas sobre la misma, tal es el caso, por ejemplo, de 10s fer- 
rocarriles y 10s transportes terrestres (149.1.2 1 CE), 10s recur- 
sos y aprovechamientos hidrhlicos, las i nstalaciones eléctricas 
y la energja (149.1.22 CE) o las obras phblicas C149J.24 CE). 
Siri embargo también es cierto que 
basa en estos casos en una carácter 
rias : el hecho de que su realizaci 

* 
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rio de mcis de una Cornunidad Autónorna, en el caso de las 
obras públicas y su movilidad en el resto de materias. Pues 
bien, ni una ni otra caracteristica pueden predicarse de 10s espa- 
cios naturales puesto que 10s mismos son por defmiciún una 
materia I< inmóvil H y esenciaErnente territorial. Por esta món ,  
sin duda, la Constitución no ha optado por dar a esta materia el 
mismo tratamiento que a las restantes que acabamos de menci- 
onar y ha prescindido de toda mención a 10s espacios naturales 
en el listado de competencias estatales del articulo 149.1 CE. 
Así pues, también en estos supuestos corresponde a las Comu- 
nidades Autónomas cornpetentes afectada por la existencia 
de un espacio natural intercornunitario efectuar la respectiva 
declaración respecto de la parte sita en su territorio. Las dificul- 
tades de la gestión parcelada del espacio natural intercomunita- 
rio no justifican la sustracción de la competencia autonómica 
rnáxime cuando pueden ser superadas recurriendo a tkcnicas 
de cohboración adecuadas o incluso a la coordinación estatal si 
fuese necesario, arnparindose en el articulo 149.1,13 CE u 
corno se dice en la STC 13/82 en el deber general de colaboraci- 
Ó n  que <<es de esencia al modelo de organización territorial del 
Estado implantado por la Constitución 

El articulo 22.1 define una categoria especifica de parques 
-10s parques nacionales- como (< aquellos espacios que, siendo 
susceptibles de ser declarados como Parques, por ley de las 
Cortes Generales se declara su conservacibn de interés general 
de la NaciÓn con la atribución al Estado de su gestión y la co- 
rrespondiente asignación de recursos presupuestarios En el 
apartado tres de este mismo articulo se reconoce a las Comuni- 
dades Autónomas la facultad de proponer ai Estado la declara- 
ción de parque nacional respecto de espacios naturales sitos en 
sus respectivos territorios. Finalmente, el apartado dos justifica 
la sustraccih de la Comunidad Autónoma para declarar y ges- 
tionar dichos parques en el hecho de que, por ser representati- 
vos de ((alguna de 10s principales sistemas naturales españoles 
)) su declaración y gestión sem de interes general para la 
naci ón. 

Se parte pues de la idea de que tales espacios naturales 
tienen un interés exclusivamente nacional, como si mhs allá 
de nuestras fronteras no existiera interés por la protección de 
10s mismos; igualmente, se presupone que existen determina- 
das hreas de nuestso territorio, determinados espacios natura- 
les que el Estado no tiene especial interés por proteger y ello, 
naturalrnente, no se ajusta a 10 dispuesto en el articulo 45 CE 
que, como se ha visto, considera objeto de protección todos 10s 
recursos naturales. 

Por otra parte, y dado que la calificación de << interbs nacional 
)) no responde a un interes subjetivo de especial protecch, 
sino a ias cualidades objetivas de un determinado espacio natu- 
ral, no parece existir inconveniente algun0 en que sea la Co- 
munidad Autónoma cornpetente la que aprecie tales cualidades 
y efectúe la correspondiente gestibn, tan sólo en el caso de in- 
activiclad de la Comunidad Autónoma podria justificarse una 
intervención estatal. Este parece haber sido el criterio de ese 
alto Tribunal al considerar la plena constitucionalidad de la 
Ley de Catalunya 6/1982, de 6 de mayo, en su Sentencia 
82/1982 y, por tanto, la sustraccjón de la competencia autonó- 
mica que se deriva del articulo 22 ha de ser necesariamente 
contraria al orden constitucional. 

El articulo 23 de la Ley 4/1989 establece la constitución de 

un patronato para cada uno de 10s parques nacionales con la fi- 
nalidad de que colaboren en su gestión las diferentes Admi- 
nistraciones phblicas interesadas además de otras asociaciones 
cuyos fines se ajusten a 10s principios inspiradores de la Ley. 
Dejando al margen la posible bondad de esta norma, la m i m a  
ha de considerarse inconstitucional pur su conexibn con 10 dis- 
puesto en el articulo 22. Lo misrno ha de predicarse respecto a 
la Disposición Transitoria Segunda, puesto que la misma, en 
su inciso final, exceptba 10 previsto en el articulo 21.2 de la 
Ley 411989 que, como se ha visto, también es contrario al 
orden constitucional. 

El articulo 25 de Pa Ley 4/1989 preve que el Ministeri0 de 
Agricultura, Pesca y Aiimentación elabore con la información 
suministrada pur las Comunidades Autónomas, un Inventario 
Nacional de %nas Húmedas que mantendrh permanentemen- 
te actualizado con el fin de conocer su evolución y, <<en su 
caso, indicar las medidas de protección que deben recoger 10s 
planes hidrolbgicos de cuencas H. Este precepto se refiere a las 
zonas húmedas que define y regula el articulo 103 de la vigente 
Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de Aguas, desarrollado en 10s BC- 

ticulos 275 a 283 de sp1 Reglamento. De la lectura de estos pre- 
ceptos puede inferirse que todas las previsiones de las actuacio- 
nes y medidas que contempla respecto a la proteccibn ambien- 
tal de las zonas hhmedas se remiten a la normativa legal especi- 
fica y se encargan a las autoridades de las Administraciones co- 
mpetentes según 10s casos o bien a la coordinación entre ellas. 
Por otra parte, el articulo 41.2 de la Ley de Aguas prevee que 
10s planes hidrológicos de cuenca contemplarhn las condiciones 
específicas de proteccibn de deterrninadas zonas por su interés 
ecológico de acuerdo con la legislacibn ambiental y de protecci- 
Ón de la naturaleza. Al comentar este Último precepto, la STC 
227/88 afirrnaba en su veinteavo fundarnento que ({es cierto 
que algunas de aquellas previsiones, singularmente las que 
contienen (.,,I en el articulo 41.2 pueden concurrir o coincidir 
con el ejercicio de competencias autonómicas fundada en 
otros títulos ajenos a la materia de aprovechamientos hidráuli- 
cos n. Pues bien, la Generalidad de Cataluña es competente en 
materia de proteccibn de medio ambiente en el marco de la le- 
gislacion básica del Estado (articulo 10.1.6 EAC) y, a pesar de 
que ha de elaborar 10s planes hidrológicos corsespondientes a 
la cuenca del Pirineo oriental de acuerdo con el Plan Hidrológi- 
cu Nacional (articulo 38,6 de la Ley de Aguas), está legitimada 
para introducir en &I las medidas de protección de las zonas hfi- 
medas que considere oportunas, De la misma forma, el articulo 
11 de la Ley de CataluHa 1211985 establece que << todas las 
zclnas húmedas han de ser preservada de las actividades sus- 
ceptibles de provocar su recesión o degradacibn, mediante las 
normas correspondientes aprobadas por el Departamen to co- 
rrespondiente H .  

En consecuencia pues, el Último inciso del articulo 25 ha de 
considerarse inconstitucional al no especificar que las rnedidas 
de protección que el Estado puede indicar para que sean recogi- 
das por 10s planes hidrológicos de cuencas tienen tan sólo el ca- 
ricter de técnicas cornplementarias y de carácter básico. 

IV 

EI articulo 35 exige como requisito necesario para el ejerciclo 
de la caza y la pesca la acreditación, mediante el correspondien- 
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te examen, de la aptitud y 10s conocimientos que reglamentari- 
amente se determinen. La superación del examen habilitarh 
paru la obtención de las correspmdientes licencias de caza o 
pesca, que expedirán 10s órganos correspondientes de las Co- 
rnunidades AutÓnomas y que serh vcilidas para el hmbito terri- 
torial de cada una de ellas. EI tercer apartado de este artículo 
crea, dependiendo del Minfsterio de Agricultura, Pesca y Ali- 
mentación, el cens0 nacional de caza y pesca, en el que se re- 
gistrarh 10s datos que faciliten 10s Órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas. Asimismo, el apartado cuarto de 
este articulo dispone que, a efectos informatiuos, las Cornuni- 
dades Autbnomas deberan crear 10s correspondientes registros 
de infractores de caza y pesca y facilitar sus datos al registro na- 
cional dependiente del Ministeri0 de Agricultura, Pesca y Ali- 
mentación. Estas previsiones parecen perfectamen te coheren- 
tes con el deber de colaboracih e informacibn que es propi0 
del modelo de Estado diseñado por la Constitución y, P Q ~  
tanto, no vulneran el arden constitucional de distribución de 
competencias. Si 10 hace, en cambio, el segundo párrafo del 
apartado cuarto de este articulo, cuando afirma que (cel eertifi- 
cado expedido por dicho registro nacional ser& requisito nece- 
sario para conceder, en su caso, la correspondiente licencia de 
caza o pesca o, yuesto que el carácter necesario que el certifica- 
do expedido por dicho registro nacional tiene en relacih a la 
concesibn de la correspondiente licencia por la Generalfdad de 
Cataluña no se ajusta a la competencia que el articulo 9.17 
EAC atribuye a la Generalidad de Catalufia en materia de caza, 
pesca en aguas interiores, fluvial y lacustre. 

EI articulo 36 crea la ComisiÓn Nacional de Proteccibn de la 
Naturaleza, Órgano consukivo de cooperación entre el Estado 
y las Comunidades Autónomas para promover la consecucibn 
de las finalidades establecidas en la Ley, El Estado, tiene co- 
mpetencias para crear organismos de cooperación imprescindi- 
bles en un sistema politico con pluralidad de centros de poder 
territorial. Asi, desde este punto de vista, nada hay que objetar 
desde la. perspectiva competencial a la creación de este Órgano. 
Sin embargo, en el primer apartado de dicho articulo, se 
prevee también la creación de dos cornités especializados ad- 
scritos a la Comisión Nacional. El primero, el Comité de Espa- 
cios Naturaies Protegidos, tf ene como objetivo favorecer la co- 
operacibn entre 10s Órganos de representacibn y gestihn de 10s 
diferentes espacios naturales protegidos, pero el segundo, el 
Cornite de Flora y Fauna Silvestres, tiene una misión rnás con- 
creta : coordinar todas las actuaciones en esta materia, particu- 
larmente las derivadas del cumplimiento de convenim interna- 
cionales y de la normativa comunitaria. La coordinacibn a que 
ahde el articulo 3 6 1  ‘b) incluye todas las actuaciones, induso 
las de las Comunidades Autónomas, en materia de protección 
de la flora y la fauna silvestres, Pues bien, si la coordinacibn de 
que habla este articulo se entendiese como expresión de una 
competencia para coordinar que fuera más allh de la colaboraci- 
6n que es inherente al modelo de Estado, tal previsión seria in- 
constitucional por no tener el Estado competencia para coordi- 
nar en la materia del medio ambiente, ni tratarie de un caso 
subsumfble en la coordinacibn general de la actividad 
económica. 

Por su parte, ei apartado tercero de este artícufo también ha 
de reputarse inconstitucional por conexión con 10 previsto en 

el articulo 8 en relación a las directrices regtarnentarias para la 
ordenación de 10s recursos naturales. 

V 

En este Últirno apartado se hura referencia a la inconstitucio- 
nalidad de las Disposiciones Adicionales Segunda, Quinta y 
Sexta. 

La Disposicibn AdicionaI Segunda amplia la lista de activida- 
des sornetidas a evaluación de impacto ambiental contenida en 
el anexo I del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 23 de 
Junio, incluyendo las transformaciones de uso del suelo que 
impliquen la eliminación de la cubierta vegetal arbustiva y su- 
pongan riesgo potencial para las Infraestructuras de interés ge- 
neral de la nacibn y, en todo caso, cuando las transformaciones 
afecten superficies superiores a 100 hectáreas. Dicho Real De- 
creto legislativo aplica a nivel estatal la directiva 85/377 CEE, 
de 28 de Junio; sin embargo, dicha directiva también ha sido 
ejecutada por la GeneraFidnd de Catalufia mediante el Decreto 
del Consejo Ejecutivo 114/1988, de 7 de Abril, y dado que es 
la Generalidad de Cataluña quien tiene competencia para eje- 
cutar dentro de su ámbito de competencias la directiva comuni- 
taris que, pur otra parte, es particuiarmente detallista, la ampli- 
a c i h  que la Disposicibn Adicionaj Segunda de la Ley hace de 
la lista de actividades sometidas a impacto ambiental, a la que 
concede el carácter de basico, no puede tener este carhcter re- 
specto de ia legislación adoptada por la Comunidad Autónoma 
catalana. 

Por tanto, dicha Disposicibn Adicional ha de considerarse 
contraria al orden constitucional de distribución de 
competendas. 

Esta misina inconstitucionalidad debe predicarse de la Dis- 
posición Adicional Quinta, puesto que declara normas básicas 
preceptos de ia Ley 411989 que, como se ha visto, no tienen 
este carácter. 

En la Disposicibn Adfcional Sexta se prevee que el Estado 
pueda conceder ayudas a las asociaciones sin ánimo de lucro 
que tengan por finalidad la conservación de la naturaleza para 
la adquisición de terrenos o el establecimiento de en ellos de 
derechos reales que contribuyan al cumplirniento de las finali- 
dades de la Ley. Asimisrno, el apartado segundo de dichil Dis- 
posición declara que se podrim conceder ayudas para la sealiza- 
ciÓn del programa de conservación cuando 10s terrenos estén 
si tuados en espacjos declarados protegidos, 

En principio, el Estado tiene una competencia generica para 
conceder ayudas en todo su territorio. Por otra parte, el aparta- 
da segundo de la Disposición no especifica quk Administracibn 
puede conceder las ayudas alií previstas y, por tanto, no ex- 
duye  que sea la Generalidad de Cataluña quien las conceda, 
como tampoc0 exchye que haya sido esta Administración la 
que haya declarado ((espacio protegido )) lm terrenos sobre 10s 
que se llevaran a cabo 10s programas de conservacibn objeto de 
dichas ayudas. For tanto, al no especificarse en dicha Disposici- 
Ón que sera la Generalidad quien, en estos casos, distribuya y 
gestione dichas ayudas, 10 par ella previsto no puede conside- 
rarse ajustado al orden de competencias previsto por la 
Constitución. 
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Por toda 10 manifestado, de ese alto Tribunal, 

SOEICITA : Que teniendo por presentado el presente escri- 
to con la documentación que se acompaña al misrno, se sirva 
resolver su admisión y en sus rnéritos tener por formulado en 
tiempo y forma, así como en la representación que ostenta, re- 
curso de inconstitucionalidad contra 10s ar th ios  4, 5, 8, 10. l ,  
15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 3 5 , 3 6 ,  Disposlciones Adiciona- 
les Segunda, Quinta y Sexta y Disposicibn Transitoria Segunda 
de la Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de Conservación de 10s Es- 

pacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, por vulnerar 
el bloque de la constitucionalidad en orden a la atribución y re- 
conocimiento de competencias; y previos 10s tramites legales 
pertinentes sea dictada sentencia por la que se declare la in- 
constitucionalidad de 10s preceptos referidos. 

Barcelona para Madrid, a 28 de junio de 1989 

Esther Andreu i Fornós 
Letrada 

RECURS D’EMPARA DAVANT EL TRIBUNAL CQNSTITIJCIUNAL INTERPOSAT 
PEL GRUP PARLAMENTARI D’INTCIATIVA PER CATALUNYA CONTRA 

UNA RESOLUCIB DE LA PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

ACORD DE COMPAREIXENCA 

MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 25 d’abril de 
1 989, considerada la providencia del Tribunal Constitucional 
per la qual s’ha admes a trarnit el Recurs d’Empara núm. 
I668/88, interposat pel G. p. d’hiciativa per Catalunya contra 
la Resolució de la Presidencia del Parlament de Catalunya, de- 
negatoria de solkitud de tramitació de recurs d’inconstitucio- 
nalitat contra la Llei Organica U1988 (Reg. 65853, de confor- 
mitat amb l’article 26.1.6.c del Reglament dei Parlament, ha 
acordat de personar-se en el dit procediment. 

Així mateix, d’acord amb l’article 82.1 i concordants de la 
Llei Orginica 2/1919, de 3 d’octubre, dei Tri bunal Constituci- 

onal, i 1O.g) dels Estatuts del Regim i el Govern Interiors del 
Parlament de Catalunya, la Mesa ha designat els senyors 
Carles de Alfonso i Pinazo o Joan Vintró i Castells, lletrats del 
Parlament de Catalunya, perque, indistintament, compareguin 
davant el Tribunal Constitucional en ei recurs d’ernpara 
damunt dit, de conformitat amb l’article 447.2 de la Llei Orgi- 
nica 6/1985, d’l de juliol, del Poder Judicial. 

Palau del Parlament, 28 de juny de 1989 

El Secretari Primer 
Ramon Camp i Batalla 

EI President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

ALLEGACIONS QUE FORMULA ELPARLAMENT 

A L A  SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 

Don Carlos de Alfonso Pinazo, Letrado del Parlamento de 
Cataluña, actuando en nombre y representación del mismo 
según tiene acredilado en autos, habibndose dado traslado de 
las actuaciones según providencia de la Seccibn; de conformi- 
dad con 10 dispuesto en el articulo 52.1 de la Ley Orginica del 
Tri bunal Constitucional, y en el plazo concedido, pasa a formu- 
lar las siguientes alegaciones basadas en 10s siguientes, 

HECHOS 

Primm.  Ante la posible inconstitucionalidad de determina- 
dos preceptos de la Ley Organica 4/1988, de 25 de mayo, de 
Reforma de la Ley de Enjuiciamieilto Criminal, 10s Grupos 
parlamentarios de la Camasa catalana, Esquerra Republicana 
de Catalunya e Iniciativa per Catalunya solicitaron en fecha 17 
de junio de 1988 se tramitara al Consejo Consuitivo de la Ge- 

neraiidad, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 41, 
parrafo segundo dei Estatuto de Autonomia de Cataluña, soli- 
citud de emisibn de dictamen del citado Consejo, 10 cua1 fue 
acordado por la Mesa de la Cámara en sesibn celebrada el 30 de 
junio de 1988 (BOPC núm. 5, de 7 de juli0 de 1988). 

S ~ g i ~ ~ d o .  La Mesa del Parlamento, en sesibn de 5 de juli0 de 
1988, y en uso de las atribuciones conferidas por el Reglamen- 
to de la Camara, dictó norma supletoria del articulo 56 del 
citado Reglamento, según el siguiente tenor : 

<(El articulo 10.2 de la Ley del Consejo Consultivo ha de 
ieerse concordadamente con 10 establecido en el articulo 56 del 
Reglamento; consecuentemente, si fuera de 10s perfodos ordi- 
narios de sesiones a que se refiere el articulo 56.1 del Regla- 
mento se plantea una propuesta para interponer recurso de in- 
constitucionalidad, dado que habrá de ser tramitada en sesibn 
extraordinaria, 10s proponentes habrhn de ser tres Grupos par- 
lamentarios o una cuarta parte de 10s Diputados H .  

Tercem La norma citada en el hecho anterior fue publicada 
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en el Boletín Oficial dei Parlamento de CataluHa de fecha 11 de 
juli0 de 1988, núm. 6 .  

Cuurto. Con fecha de 14 de julio de 1988, e integrarnente in- 
sertado en el Boletin Oficial del Parlamento de Cataluña de 15 
de juEio de igual afio, se emitib Dictamen nfim. 147 del Consejo 
Consultiva relativo a la adecuacion constitucional e estatutaria 
de la Ley Orgánica 411988, de 25 de mayo, de Reforma de la 
Ley de Enjuiciamiento CriminaI. 

Qtrintu. En idéntico BOPC se insertó resolución de la Presi- 
dencia del Parlamento haciendo público que el plazo para co- 
municar la pretensibn de interponer recurso de inconstitucio- 
nalidad a la vista del Dictamen del Consejo Consul tivo finaiiza- 
baa todoslosefectasel dia21 dejulfode 1983. 

Sexta Con fecha 19 de julio de 1988 tuvo entrada en el Re- 
gistro de la Oficialia Mayor del Parlamento de Cataluña escrito 
suscrito conjuntamente por 10s Grupos parlamentarios de Ini- 
ciativa per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya, 
por medi0 del cual se formulaba propuesta de resolución de 
interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 
Orginica 4/1988, de 25 de mayo. 

Séptimo, Con igual fecha de registro de entrada, el Grupo 
parlamentario de Iniciativa per Catalunya, y de conformidad 
CQII la norma supletoria al articulo 26.2 del Reglamento de la 
Cámara, formuli, solicitud a la Mesa por la cual se requeria a la 
misma que reconsiderara el acuerdo tornado por la misma en 
fecha 5 de julio de 1988, aprobatorio de la norma supletoria al 
articulo 5 6 1  del Reglamenta, reconsideración que no fue esti- 
mada por acuerdo del mismo 6rgano de 19 de julio de 1988, 

Octava Con fecha 20 de julio de 1988, por la Presidencia de 
la Chara se cursó a 10s Grupos parlamentarios de Iniciativa 
per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya comunica- 
cibn relativa a la necesidad de acomodación de la peticibn de 
convocatoria del Pleno de la Cámara fuera del periodo ocdina- 
rio de sesiones a 10 establecido en el articulo 56.1 del Regla- 
mento del Parlamento, y ello de conformidad con 10 suplido 
por la nurrna de igual carácter aprobada por la Mesa de la 
Chmara en fecha 5 de juli0 de 1988; por todo 10 cual, si bien la 
propuesta de resolución de interposición de recurso ciertamen- 
te puede ser formulada por dos Grupos parlarnentarios, no 
obstante, si dicha propuesta debe ser debatida en sesión extra- 
ordinaria, es decir, fuera de 10s periodos de sesiones, la COIIVO- 

catoria del pleno requiere la solicitud de conformidad con 10 
dispuesto en el citado articulo 56.1 del Reglamento. 

Noveno. Con fecha 2 I de julio de 1988 tuvo entrada en el Re- 
gistro de la Cámara escrit0 de tres Grupos parlamentarios (Ini- 
ciativa per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya y 
Grupo parlamentari0 Mixto), por el cual se formulaba pro- 
puesta de resolución de interponer recurso contra la Ley Orgá- 
nica 4/1988, de 25 de mayo, de Reforma de la Ley de Enjuicia- 
miento Criminal. 

Décimo, Con fecha 22 de julio de 1988, la Presidencia del 
Parlamento, a la vista de la petición formulada por 10s tres 

Grupos parlamentarios consignados en el hecho noveno ante- 
riormente descrito, resoivió convocar el Pleno de la Cbmara en 
sesi6n extraordinaria para ei dia 26 de julio, con el siguiente 
orden del dia : 
- Debate y votación de las propuestas de resolución presen- 

tadas por 10s Grwpos partamen furios de Iniciativa per Catalirnya y 
Esquerra Repddicana de Cu tahiya &g. 448), y por 10s Grirpos 
parlamenturios de Iniciativa per Ca fcrlunya, Esqwrru Replablfcanu 
de Cafaltinyu y Mkto ( R P ~  480) de interposicibn por el Parla- 
mento de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 
4/1988, de 25 de maya, de Reforma de la Ley de Enjuiclamien- 
to Criminal, 

Undécima En sesi6n plenaria de carsicter extraordinari0 cele- 
brada el 26 de julio de 1988, el pleno del Parlamento, examina- 
das las dos propuestas de interposición de recurso, las rechazb. 

Todo eilo, basado en 10s siguientes, 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

al Faltu de persmaiidad en e/ procurador del actor por ausencia 
de podex 

En efecto, en el escrito de interposición del recurso la repre- 
sentación de la actora afirma actuar en este acto en nombre y 
representacibn del Grup0 parlamentario de Iniciativa per Cata- 
lunya del Pariarnento de CataluAa, y al efecto de acreditar tal 
representación por é1 afirmada acornpaflia, segh manifiesta, 
<< escrito de poder otorgado por el Fresidente del Grupo parla- 
mentario de Iniciativa per Catalunya, D. Rafael Ribb MassÓ, 
ante el Notario de Barcelona, D. José Ignacio Novas Oloriz, de 
fecha diez de octubre de 1988, debidamente legitimada y bas- 
tan teada H ,  

No obstaote, consultadas las escrituras de poder referidas, 
de las mismas en absoluto resulta que el 1. Sr. D. Rafael Ribó i 
Massb comparezca en ese acto de otorgamiento de poder en 
nombre y representación del Grupo parlamentario, sino que 10 
hace en calidad distinta, como resulta claramente del tenor de 
la escritura del poder, según la cual el referido I. Sr. D. Rafael 
Ribó i Massi3 interviene : 

(( En numbre y repwsenímihn de la federacibn de Partidos Pdíti- 
cos ‘‘Iniciativa per Catalunya ’: domiciliada en Barcelona, calle 
Ciudad, 5, constituida como tal federación mediante escritura 
autorizada el dia diecisiete de Marzo de 1987, por el Notario de 
Barcelona, Don Tomás Jiménez Duar, núm. 703 de protocolo, 
inscrita en el Registro de Partidos PoIiticos en fecha 20 de 
marzo de 1987, con el ncmero 99 

Ciertamente, y sin perjuicio de 10 que después se dira con re- 
specto a la naturaleza jurídica de 10s Grupos parlamentarios, 
esta representación entiende que en esta litis existe un defecto 
esencial de postulación por parte de la actora, de tal suerte que 
en ninffirn momento se acredita la representncljhn dd Grirpo parfu- 
mentariu Iniciativa per Cataíuunya, entidad con respecto de la 
que se afirma haberse vulnerado por el Parlamento de Catalufla 
el derecho fundamental alegado. 



5806 RUTLLETi OFICIAL DEL PARLAMENT DECATALUNYA / N6m. 88 / 17 dejuliol de 1989 

La identidad en la denominación dei Grupo parlamentario y 
de la Federacibn de Partidos Politicos, como tal inscrita en el 
Registro correspondiente, en absoluto puede significar una 
identidad jurídica entre ambas entidades, por cuanto la inde- 
pendencia y separación entre Grupo parlamentario y partido 
politico resulta mani fiesta al constituirse aquellas como entida- 
des de indole esencialmente parlamentaria y cuya existencia y 
actuación se desenvuelve en el seno de la Cámara, sin que la 
posible interrelación fáctica entre Grupo parlamentari0 y parti- 
do pesmita en modo alguno afirmar la entidad juridica de 
ambas entidades ni la pertenencia del Grupo parlamentario al 
partido en una relación de Órgano-institucibn; sino que, por el 
contrario, 10s Grupos parlamentarios vienen a constituir enti- 
dades de base asociativa integrada en el ambito parlamentario, 
con independencfa de 10s propios partidos polfticos y cuya co- 
mposición en el hmbito politico e ideológico puede coincidir 
con el de un determinado partido politico de cuya lista pueden 
asimismo provenir la mayoria o la totalidaci de 10s Diputados 
integrantes del Grupo, O puede, de igual forma, darse una ab- 
soluta variedad en el origen de 10s miembros que constituyen 
el Grupo parlarnentario, en curo caso, ni tan siquiera material- 
mente puede ser en forma alguna relacionado el citado Grupo 
parlamentario con partido politico determinado, siendo el su- 
puesto más paradigmirtico de este caso el que se ofrece por 10s 
Grupos Mixtos en las Cámaras. 

Por ello, entre la representacibn acreditada por la procurado- 
ra y la afirmada en el escrito de alegaciones existe una desaco- 
moclación patente que impide tener por interpuesto el recurso 
de amparo en la representación del Grupo parlarnentario de In- 
iciativa per Catalunya, todo el10 de conformidad con 10 dis- 
puesto en el articulo 50.1 .d) de la LOTC, en relación con los ar- 
ticulo~ 49.2.a) y 89.1 de la m i m a  Ley. 

Afirma asimismo la actora la indubitabilidad de la naturaleza 
jurídica predicable de 10s Grupos parlamentarios, afirrnando la 
personalidnd de éstos como personas jurídicas. 

Esta representación, por el contrario, no puede menm que 
relativizar la afirmacibn de la recurrente por cuanto si algo con- 
stituye elemento de actual debate doctrinal en el ambito de de- 
recho parlarnentario, 10 es el de la cuestión relativa a la deter- 
minación de la naturaleza jurídica que 10s Grupos parlamenta- 
ries pueden tener y, en consecuencia, la predicabilidad de 10s 
mismos de personalidad jurídica como tal. 

Asi, y en este imbito de discusión doctrinal, puede en- 
contsarse diversidad de posturas que pasan por considerar a 10s 
Grupos parlamentarios corno brganos de 10s partidos << jiem 
sólo, ji?ctirummt~J, desde un punto de vista de realismo sociol6- 
gico, aunque no desde la perspectiva juridico-formal )r (Ferruc- 
cio Pergalese), hasta la consagración de las entidades corno Ór- 
ganos propios de la Camara ((Órganos colegiados internos de 
cada Carnarn del Parlamento )) en palabras de Pacelli, sin olvi- 
dar las posturas mas o rnenos eclécticas que vienen a calificar o 
a considerar a 10s Grupos parlamentarios cumo Órganos del par- 
tido y del Estado o bien coma brganos del partido y de la 
Cámara. 

No obstante esta disparidad, si existe una cierta convergen- 
cia en la consideración de 10s Grupos parlamentarios como 

entes recipendiarios de una pluralidad de sujetos vinculados 
entre sí por una comunidad de intereses y de finalidades politi- 
cas, con una organización interna estable y con un fondo 
comllrn, configurándose en consecuencia como asociaciones 
sin personalidad jurídica. 

' Así pues, la cuestjón relativa a la naturdeza jurídica y a la 
personalidad de lm Grupos parlamentarios no es un extremo 
pacificarnente admitido en la doctrina especializada. 

Del mismo modo, la consideración de la naturaieza jurídica 
que el Grup0 parlamentari0 merece en el ordenadento estatal 
con relación a la psedicación del carácter de Órgano de 10s parti- 
dos políticos no parece que pueda ser acogida por el mismo; y 
ell0 por cuanto tai identidad jurídica no se acomoda con el 
propio origen de 10s Grupos parlarnentarios que viene dado di- 
rectarnente por la ordenación interna de la Cimara y encuentra 
su rasón de ser no en un acto de voluntad del partido stno en el 
de un conjunt0 de parlamentarios con cierta cohesión y afini- 
áad política e ideológica que deciden precisarnente integrarse 
en un Grupo a 10s efectos de participar racionalmente en la or- 
ganizacibn del trabajo parlarnentario, sin que tal integración 
pueda suponer una desvirtuación del carkter representativo 
del parlamentario, carácter que viene unido indefectiblemente 
a su persona y en ningljn caso trasladado al Grupo 
pariamen tario. 

Del mismo modo, la existencia del Grupo parlamentario 
viene directamente determinada por la propia duracibn de la 
Legislatura en la que especificarnante se hayan dado; y por 
hltimo, la afirmación de dependencia e integracion del Grupo 
parlamentario en un partido politico determinado, además de 
casar áificilrnente con el principio de autonom fa parlamentaria, 
es dificiimente explicable desde la perspectiva de la existencia 
de Grupos parlamentarios integrados por Diputados de un 
plural origen de partido y cuyo mhximo paradigma, como ya se 
ha apuntado nos 10 ofrece la existencia de 10s Grupos 
parlarnen tarios. 

Por ello, Únicamente puede predicarse del Grupo su carácter 
o estructura asociativa de caricter interno de Pa Cámara, funci- 
onalmente diseAados reglamentariamente para la racionalizaci- 
Ón y facilitacibn del trabajo parlamentario, en el que se integran 
10s miernbros de la Camara se& mayor o menor afinidad poli- 
tica y cuya trascendencia exterior es nula. 

En este punto debe resaltarse que la propia operatividad y, 
por ende, su reconocimiento ad extram es ignorado por el or- 
denamiento español, no participando ni siquiera en la funcion 
de impulso o de control de la adecuación constitucional de la 
produccibn legislativa como funcion intimarnente relacionada 
con su operativldad en el seno de la Cámara, sino que por el 
contrario, y con ell0 afirrnando su carácter netamente instru- 
mental, la Constitución española recunoce legitimación a 10s 
efectos de la interposicibn de recurso de inconstitucimaiidad a 
un determinado n6mero de Diputados o Senadores, considera- 
dos estos en su individualidad y sin expresih de su pertene .- 
cia a un Grupo parlarnentario, y excluyendo al Grupo Aa-  
mentario de tal legitimación. 

En definitiva la mayoria de la doctrina patria ha.&;gado a 
considerar precisarnente 10 contrario de 10 aseverado 1 3r la re- 
presentacibn de ia actora, esto es, falta de personalidatjutidica 
de 10s Grupos parlamentarios, 10 que lleva necesar' imente a 
considerar la falta de capacidad de obrar de 10s mismos con las 
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consecuencias procesales que de ello se deriva. 
Otra cosa es que en determinados supuestos, y en aplicacibn 

de la doctrina mantenida por el Tribunal Suprem0 relativa a las 
asociaciones de hecho sin personalidad, pueda serles reconoci- 
da capacidsld procesal. 

La posi bilidad por parte de las personas jurídicas de ser titula- 
res de 10s derechos fundamentales es cuestión aceptada por la 
totalidad de la doctrina y refrendada por ese propio Tribunal a 
la vista del texto constitucional; ahora bien, una cosa es que las 
personas jurídicas puedan ser titulares de derechos y libertades 
fundamentales y otra que puedan ser titulares de la totalidad 
de 10s derechos fundamentales y, en particular, de la totalidad 
de 10s especialmente protegidos a través del recurso de amparo. 

Dispone el articulo 53.2 de la Constitucibn la posibilidad de 
acudir en amparo ante ese Tribunal a fin de recabar la protecci- 
ón y tutela de las iibertades y derechos reconocidos en el articu- 
lo 14 y la Sección Primera del Capitulo Segundo del Titulo Pri- 
mero de la Constitucibn, Dicho esto, debe no obstante relativi- 
zarse la afirmación contenida de la declaración genérica por 
cuanto se refiere a las personas juridícas, las cuales só1o podrán 
recabar la tutela de aquellos derechos y libertades de 10s que 
por su propia naturaleza puedan ser titulares y en consecuencia 
puedan en su perjuicio ser conculcados. 

Resulta evidente, cumo consecuencia de esta apelacibn a la 
naturaleza del derecho, que dificilmente podri afirmarse la ti- 
tularidad por parte de la persona jurídica de determinados de- 
rechos fundamentaies corno 10 puedan ser el de la vida, la inte- 
gridad fisica, ei no sometimiento a tratos inhumanos o el 
propio de la educación. 

Del mismo modo, en la Sección Primera aparecen derechos 
fundamentales que por la propia declaración del texto constitu- 
cional se excluye con carácter expreso la posibilidad de ser os- 
tentados por paste de una persona jurídica, exclusión que sin 
duda viene dada por la propia naturaieza del derecho funda- 
mental especificarnente considerada 

Este es precisamente el caso en que se encuentra el articulo 
23.1 de la Constitución, cuya conculcación afirma la represen- 
tación de la actora haberse procedido en relación con el Grupo 
parlamentario que afirma representar, 

En efecto, dispone el citado articulo que : 
(( Los ciudadirnos tienen derecho a participar en 10s asuntos 

phblicos, directarnente o por medio de representantes libre- 
mente elegidos en elecciones periódicas por sufragi0 universal 

De la lectura del precepto transcrit0 se infiere con cierta cla- 
ridad que el derecho fundamental contenido en dicho articulo, 
dado su predominantemente carácter polí tico que Únicarnente 
puede ser predicado de 10s ciudadanos, es decir, de aquellos su- 
jetos que gozan de la ciudadanía, condicibn que Únicamente es 
adjetivable de las personas fisicas con manifiesta exclusión de 
las jurídicas. 

)). 

De este modo ha parecido entender la cuestión el propio Tri- 
bunal Constitucional al declarar en STC 63/1987, de 20 de 
mayo, recaída en sentencia de amparo, al manifestar : 

<<La verosimilitud de tal infracción no ha de tardar, sin em- 
bargo, en deshacerse, por 10 que se refiere al derecho reconoci- 
do en el articulo 23.1 de la Constitución. Este derecho a partici- 
par en 10s asuntos publicos, directarnente o por medio de repre- 
sentantes, i11 ostentun d o ,  segitur el dictado de/ propio precepto 
constiiirdanui ‘Tos ciiidudunos’: y así ha venido a reconocerlo en 
muy reiterada doctrina de este Tribunal, de conformidad con 
la cuai no son fitdares de la sitwcihy jurídieu asiguruntizada íitrus 
personas o mles, como 10s sindicatos o 10s mismos partidos polí- 
ticos (SSTC 53/1982, de 22 de julio; 5/1983, de 4 de febrero; 
2311933, de 25 de rnarzo y 51/1984, de 25 de abril). En particu- 
lar, y por 10 que aquí interesa, la participación directa que en 
10s asuntos pljblicos ha de corresponder a 10s ciudadanos, es la 
que se alcanza a través de las consultas populares previstas en 
la propia Constitucibn (Arts. 92, 149.1.32, 150.1, 152.2, 167,3 
y 168.3), procedimientos estos en 10s que habrin de hacerse 
presentes, sin duda, 10s partidos y, en general, las agrupaciones 
politicas, más no como titulares del derecho mismo ala partici- 
pación, ... n. 

Por todo ello, la actora, caso de serlo el Grupo parlamentario 
de Iniciativa per Catalunya, carece en todo caso de 10 que en 
tkrminos procesales se denominaria Iqitima/io ad L ‘ U I I S U ~ ,  por 
no ser titular del derecho cuya conculcación se invoca en el pre- 
sente recurso de arnparo. 

No obstante las excepciones de carácter dilatorfo y perento- 
rio planteadas con anterioridad cuya estimación necesariamen- 
te llevaria a la Sala a no entrar en el examen en particular de la 
supuesta transgresión por parte del acto parlamentario del de- 
recho fundamental de que el  Gsupo parlamentario afirma ser 
titular; esta representación entiende que se hace preciso en 
este estado procesal entrar, sin perjuicio de la desestimacibn a 
limine de la pretensión que pueda darse, en ei examen de la ar- 
gumentación realizada por la actora relativa a la conculcación 
del derecho fundamental alegado, y ello por cuanto la alta con- 
sideracibn que merecen 10s derechos fundamentales y la garan- 
tia que para el sistema democrAtico supone su preservación y 
respeto, obligan, a esta representación, a su vez institución re- 
presentativa de la voluntad popular de Catduña, a reflexionar 
sobre 10 afirmado en el escrito de alegaciones de la actora. 

A tal tin resulta necesario examinar el marco normativo en 
que tal resolución debe inscribirse, y ello por cuanto la afirma- 
ción de vulneración del derecho fundamentai reaíizada parte 
de una errónea interpretación de ese conjunt0 normativa 

Ciertamente, el articulo 10 de la Ley del Consejo Consultivo 
de la Generalitat reconoce, tanto en su apartado primer0 como 
en el segundo, por una parte la iniciativa de impulso en orden a 
la solicitud de Dictamen a dos Grupos parlamentarios y, por 
otra, la iniciativa de solicitud de convocatoria de sesión parla- 
mentaria a fin de interponer recurso, a 10s proponentes, esto 
es, a 10s solieitantes del Dictamen, 

No obstante, y como dispone el articulo 141.1 del Regla- 
mento de la Carnara catalana, corresponde acordar la interposi- 

Fascicle segon 
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ción de recurso de inconstitucionalidad, de acuerdo con 10 esta- 
blecido en el articulo 34.4 del Estatuto de Autonomia, al Pleno 
de la Cúmaru en convocatoria específica, Pleno que podrá reu- 
nirse en sesión ordinaria en cualquiera de sus dos periodos, de 
setiembre a diciembre y de febrero ajunio, o en sesión extraor- 
dinaria caso de celebrarse esta fuera de periodo de sesiones. 
Tal es el esquema detéminado por el articulo 56.1 y 2 del ya 
citado reglamento parlamentar jo. 

Llegados a este extremo, debe significarse que el Reglamen- 
to del Parlamento de Cataluña se establecen por 10 que se refie- 
re al impulso de la cunvocatoria, unos presupuestos númericos 
diferentes en razón de que tal convocatoria 10 sea de sesión or- 
dinaria o bien lo sea de sesión extraordinaria. 

Asi, mientras que para las sesiones ordinarias basta la propia 
iniciativa de la Presidencia de la Camara o bien la solicitud a tal 
fin de tres Grupos parlamentarios o una quinta parte de 10s Di- 
putados; en cuanto se refiere a las sesiones convocadas fuera 
del periodo de sesiones se requiere una mayor participación de 
instantes en la iniciativa (articulo 56.2 RPC). 

Sin entrar aqui en el análisis y examen de 10 que pueda supo- 
ner la reserva generat en razon de la materia parlamentaria rea- 
lizada en favor dei Reglamento, si existe obstante una espe- 
cifica y concreta wservu regIumentariu realizada por el Estatuto 
de Autonomia por 10 que respecta a ia determinación del 
número de Grupos parlamentarios que hábilmen te pueden 
provocar C Q ~  su solicitud la convocatoria de sesi6n extraordi- 
naria de la Cámasa. Tal reserva se encuentra daramente conte- 
nida en el apartado 4 del articulo 32 del citado Estatuto al deter- 
minarse en el m i m o  : 

{(El Parlamenta se reunira en sesiones ordinarias y extraor- 
dinari&, Las sesiones tixtraordinarias serhn convocadas por su 
Presidknte por acuerdo de la Diputacibn permanente o a petici- 
bn de una cuarta parte de 10s Diputados O del nirmero de Griipos 
purlumen?urios ~ L I C  detprmine ei Rq$mnento H .  

Resulta pues evidente que no cualquier norma jurídica 
podrá cuantificar cual. sea el nÚmeru de Grupos parlarnentarios 
que puedan instar la convocatoria de sesi6n extraordinaria, 
sino que Únicarnente el Reglamento de la Cimara estará habili- 
tado estatutariamente y con exclusjón de cualquier otra norma 
a establecer este nhmero. 

En este conjunta hasta aquf descrit0 surge pues un elemento 
de carácter inarmónico corno 10 es el tenor del articulo 10.2 de 
la Ley del Consejo Consultivo ya aludido, por cuanto su redac- 
ción genérica pudiera llevar a considerar que la iniciativa reco- 
nocida a 10s proponentes, esto es, 10s instantes dei Dictamen, 
10 es con independencia de cual sea la tipologia de sesión del 
pleno en que ha de ventilarse tal propuesta. 

La consideracibn relativa a la rnayor f u m a  normativa del ar- 
ticulo 10.2 de la Ley del Consejo Consultivo en orden a la con- 
vocatoria de sesiones extraordinarias en perjuicio de la fuerza 
que pueda predicarse del Reglamento de la Cimara supondría 
una clara contravención de 10 dispuesto por el propio Estatuto 
de Autonomia, Estatuto que forma parte del bloque cle la con- 
stitucionalidad y que deberá ser tenfdo en cuenta necesaria- 
menie en la confrontación de la adecuación del ordenarniento 
juridico a la Constitución. Por  ell^ tal interpretación no resisti- 
ria la dialéctica entablada entre Ley del Consejo Consultivo y 
el Estatuto de Autonomia y por ende resultaria marcadamente 
inconstitucional. 

A tal fin, y a 10s meros efectos de clarificar la estructura del 
ordenamiento interno de la Cimara, en el que sin duda alguna 
tiene cierta tsascendencia la Ley del Consejo Consultivo, la 
Mesa del Parlarnento y a partir de una hterpretación supletiva 
del articulo 56. I del Reglamento del Parlamento por cuantc, en 
el mismo no se observa prevencibn alguna en orden a las sesio- 
nes extraordinarias convocadas a fin de determinar la voluntad 
del Parlamento de interponer recurso de inconstitucionalidad, 
dictó la norma supletoria de la que trae causa la resolución im- 
pugnada, norma cuya finalidad es la de integrar armónicamen- 
te 10 dispuesto en el articulo 56.1 del Reglamento de la Chmara 
con la generica declaración contenida en el articulo 10.2 de la 
Ley del Consejo Consul tivo. 

Consecuencia de e h ,  en cualquier caso y con independencia 
de cual haya sido el número de Grupos parlamentarios instan- 
tes del Dictamen del órgano consultivo de la Generalidad, si la 
sesibn parlamentaria por imperativo temporal debe celebrarse 
fuera del periodo de sesiones, dada la reserva contenida en el 
articulo 32'4 del Estatuto de Autonomia catalán, será requisito 
necesario que tal petici6n sea realimda de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 56.2 del Reglamento de la C h m m  y en 
el caso que aquí nos interesa, que tal solicitud haya sjdo realiza- 
da por un mínirno de tres Grupos parlamentarios, 

Ciertamente, si la existencia de la norma supletoria dictada 
por la Mesa, y a través de una hermenéutica arrnonizadora del 
conjun to normativo, el resultado hubiera sido necesariamen te 
el mismo; pero el10 no hubiera supuesto otra cosa que la ac- 
tuación de una actividad interpretativa de carácter integrativo, 
10 cual no ha sido preciso por la presencia de la norma 
supletoria. 

Debe asimismo significarse aqui que la resolucibn de la Pre- 
sidencia en absolut0 debe considerarse como denegatoria de 10 
solicitado por 10s Grupos parlamentarios, sino como una provi- 
dencia de mero trámite por la que se ponia en conocimiento de 
10s instantes la falta de uno de 10s requisitos de la solicitud de 
convocatoria dei pleno, requisito que estribaba en la necesidad 
de que tal solicitud fuera realizada como minimo por tres 
Grupos parlamentarios según 10 dispuesto en el ya aquí reitera- 
demente aludido articulo 56.1 del Reglarnento; subssanacibn 
que, si bien como tal no se produjo por cuanto la originaria pe- 
tición no fue modificada, sí en cambio dió origen a una nuem y 
posterior solicitud, esta vez si suscrita por tres Grupos parla- 
mentarios, ante 10 cual la Presidencia, con estricta acomodaci- 
Ó n  a la normativa parlamentaria, procedi6 a la convocatoria del 
pleno en sesi6n extraordinaria con inclusión en el orden del 
dia del mimo de la inicial propuesta suscrita por el Grupo de 
Esquerra Republicana de Catalunya y el de la actora, asi como 
de la segunda, y que constituyó causa suficientc para proceder 
a la convocatoria, suscrita por tres Grupos parlarnentarios, 
entre 10s cuaies se halla nuevamente Ea solicitante de amparo. 

Por Últirno, casc, de poderse predicar la titu'laridad del derec- 
ho fundamental declnrado en el articulo 23.1 en favor del 
Grupo parlarnentario entendikndose que su vulneración con- 
sistia en la no atención de 10 solicitado por tal Grupo en orden 
a la convocatoria del pleno de la Cámara para la discusión de la 
propuesta relativa a la interposición del recurso de i nconstituci- 
onalidad, debe aqui resaltarse que tal convocatoria, una vez 
dados 10s sequisitos reglamentarios necesarios, si se produjo 
en tiempo hibil para interponer el recurso, aljn cuando el 

í 
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pleno de la Cimara bien es cierto que rechazó las peticiones de 
interposicion de recurso, por 10 que tal derecho, ajuicio de esta 
representación, inexistente en cuanto a Grupo parlarnentario, 
en cualquies caso, no fue en modo alguno conculcado. 

SOL IC I TA 

Se proceda a desestimar la solicitud de amparo formulada 
por la actora por fos motivos expuestos en el cilerpo de este es- 
crito de alegaciones. 

Por todo 10 cuai, y en méritos de 10s hechos descritos y de In 
funclamentación alegada, esta representación de ese alto 
Tri buna1 

13arcelonn para Madrid, a 2 1 de junio de I989 

Carlos de Alfonso Pinr-lzo 
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4. 

Acords, resolucions i comunicacions ~, dels 

hrgans - - . - de la Cambra 
__. -~ 4.40. 

RESOLUCI~ SOBRE LA SITUACIÓ 
DE COMPATII%TLITAT DE DOS 
DIPUTATS DEL PARLAMENT 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 27 de juny de 
1989, ha estudiat el Dictamen de la Comissió de [’Estatut dels 
Diputats, i d’acord amb I’article 7.2 del Reglament, ha adoptat 
ILI segiient Resolució : 

Y’acord amb la legislacih vigent i amb les dades relatives a la 
professió i als clirrecs phbiics manifestats per les I. Sres. i pels I. 
Srs. diputats ci’acord amb I’article 4.2 del Reglament, el Ple del 
Parlament estableix la situacib de compatibilitat dels Diputats 

I. Sr. José González i Navas 
1. Sr. Antoni Noguer i Garvellada 

Palau del Parlrrment, 27 de juny de 1989 

EI Secretari Quart El President del Parlament 
Celestino Andrés SAnchez Ramos Joaquim Xicoy i Bassegoda 

LIQUJDACIo DEL PRESSUPOST DEL 
PARLAMENT CORRESPONENT A 

L’EXERCIECI DEL 1988 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 27 de juny de 
1989, ka conegut la liquidació del Pressupost del Parlament co- 
rresponent a l’exercici de 1988, que ha presentat la Cumissió 
de Govern Interior, 

D’acord amb I’article 46.2.Tercer del Reglament ha aprovat 
ili dita liquidació. 

Palau del Parlament, 27 de juny de 1989 

El Secretari Primer 
Ramon Camp i Batalla 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 
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22903 .O00 
2 29O4.000 
22905.000 
22906.000 
22907.000 
22908.000 
2 2909.000 

Material ordinari 
Mobiliari i equip 
S u b minis t rst ment d ’aigua 
Car bura n ts 
Vestuari 
Material informhtic 
Altres subministraments 
Comunicacions 
Transports 
Assegurances 

Protocol 
Neteja 
Estudis i treballs 
tlibliotecn. Subsc. 
Publicacions oblig. 
Publicacions volunt. 
Servei Agencies de N. 
Formació personal 
Servei bar-restaurant 
Prestació serv. inf, 
Altres prestacions 
Conveni Hospital Clínic 

8.800.000 
600,000 

14.200.000 
1.800.000 
1.800,000 
2 .ooo.ooo 
4.000.000 
8,500,000 

400.000 
300.000 

13.200.000 
29,6 1 7,643 

100.000 
4.500.000 

20.000.000 
23.06d),019 
1.700.000 
1.300,OOQ 
4.000.000 
7.8 16.480 
5.32 1 .O7 1 

800.000 

8.793.566 
596.254 

14.200.000 
1.647.530 
1,670,875 
1.979.3 12 
3.48 1,937 
8.500.000 

396,506 
279.057 

13. i 95.062 
29.6 1 7.643 

8.793.566 
596.254 

14.200.000 
1,647,530 
1.670.875 
1.979.3 12 
3.481.937 
8.500.000 

396,506 
279,057 

13,195.062 
29.6 17.643 

7.420.182 
596.254 

11,554,161 
I h47.530 

181.464 
I ,979.3 1 2 
3.293.213 
8.1 32 -744 

396,506 
279,057 

13.195.Oh2 
29.6 I 7.643 

7.038.393 
542.102 

10,432,696 
1.417.538 

18 1.464 
1.926.477 
2.995.156 
7 SI57.2 17 

396.506 
279.057 

13.146.162 
29.484.443 

6.434 0,07 
3,746 0,62 

8,47 I 52,470 
129.125 7,17 
20.688 1 ,O3 

5 18,063 12,95 

3.494 0,87 
20.943 6’98 
4.938 0,03 

1 00,000 100,oo 
56,277 1,25 4.443.723 

20,000.000 
23.060.019 

1 -69 1,344 
1 .o5 1,490 
4.000.000 
7.453.224 
5.296.796 

755.224 

4.443,723 
20.000.000 
23.060.0 19 

I .69 1.344 
1 .O5 1.490 
4.000.000 
7.453.224 
4.847.295 

755,224 

4.443.723 
20.000.000 
15.620.761 

I .69 1 3 4  
1 .O5 1.490 
4.Q00.000 
7.303224 
4.450.665 

566.41 8 

4.36 1.783 
18,685.613 
15,620.767 

I .409.470 
965.656 

4.000.000 
7.2O1.600 

24.275 
566.4 I 8 

8.656 0,so 
24R.510 19,11 

363,256 4,64 

44.776 5,59 
0,4S 

23001 .O00 Dietes I O C Q ~ .  i trasllats 
23002,000 Conveni amb RENFE 
23 101.000 Indemnitzacions 
23 102.000 Indemnitzacions üip. 

14.200.000 14,156.222 E4.156,222 i 4.1 56.222 14,137.572 
500.000 500.000 500.000 402.01 4 402.01 4 
300.000 

2 17.460.688 2 16.349.1 O4 2 16.349.104 216.349.104 2 16.349.104 

43.778 0,30 

300,000 IO0,OO 
1.11 1.584 015 1 

24001,000 Dotacions per a serv, 250.000 250.000 100,OO 

2. Compra de béns corrents J 408.225 -90 1 403.699.38s 403.699.385 388,126.5 I3 382.401.249 4.526.5 I6 1 , I Q  

48101.000 hssignacionsgrups p. 296.693.248 288.676.41 1 288.676.41 I 288.676.41 I 288.676.41 1 

4. Transferencies corrents 296.693.248 288.676.41 1 288.676.41 1 238.676.4 1 1 288.676.41 1 8.016.837 2,70 

61 101.000 Obresde condicion. 46.132.808 45.399.230 45.399.230 40.824.376 40.101.636 783.578 I ,60 
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323.035 589.086 58,90 62 1 O 1 .O00 Microfilmació arxius 1 .ooo.ooo 410.914 410.914 4 10.91 4 
62201 .O00 Audio-visuals d'arxiu 500.000 500,000 100,OO 

62401 .O00 Altra maquiniria 3 .000,000 2.916.322 2.976.322 2.976.322 2.976.322 23,678 0,78 
62301 .O00 Adquisició de vehicles I I .OOO,OQO 1 O.866.07S 10,866.075 10.355.847 10.355.847 1 33.925 1,21 

64 101 .O00 Adquisició de mobiliari 15.000.000 13,291.705 13.291.705 1 1.105.69l 11.105.691 1.708.295 11,38 

65 101.000 Ampliacib sislema inf. 4.833.360 3,7 10.757 3.7 10.757 2.976.960 2.976.960 1.122.603 23,22 

67 101.000 Adquisicib de Hibres 6,000.000 4.763.377 4.763.377 4.763.377 4.491.237 1.236.623 20,61 

h.  Inversions reals 87.5 16. I68 8 1.4 18.380 8 I .4 18.380 73,413.487 72.330.728 6.097.788 6 3 6  

Totals Exercici 1988 1.533.324.376 1.506.61 1.054 1.506.61 1,054 1.478.418.588 1,471,084,912 26.71 3.322 1,74 

S h D I C  DE GREUGES - EXERCICI DE 1988 

1001 1 .O00 Retribucions bisiques 10.701.871 10.701.249 10.701.249 10.701.249 10,701 249 622 
1 O0 12.000 Retribucions complern. 1 2.2 17.564 8.142.145 8,142.145 8.142.145 8,142.145 4.075.419 33,35 

13 1 1  1.000 Retribucions bhsiques 
I3 1 12.00 I~etribucionsc~mplem. 

100,oo 
100,oo 

1421 1.000 Retribucions bhsiques 41.796.568 4 I ,  180,568 4 i .  180.568 4 1. i 80.568 41 .I  80.568 61 6.000 1,47 

143 1 I .O00 Ketribucions bisiques 100,oo 
142 12.000 Altres remuneracions 13-17 1.253 6.384.549 6,384,549 6.384.549 6.384.549 6.786.704 51 ,S2 

1501 1 .O00 Productivitat 
i 5 1 I 1 ,000 Gratificacions per s. 

100,00 
100,oo 

1601 1 .O00 Quotes Seguretat Soc, 1 1.037.942 11.037.942 1 1.037.942 1 1.037.942 11.037.942 
16013,000 Quoies MUNPAL E h48.397 1.648,068 1.648.068 1 h48.068 i A48.068 329 0,QI 
161 13.000 Altres indemnitzacions 100,oo 

79.094.521 i i .479.074 12,67 1. Remuneracions dc personal 90.573.595 79.094.52 1 79.044.52 1 79.094.52 I 

200 1 1 .O00 Lloguers de béns mobles 
20 1 1 1 .O00 Lloguers de béns immo b. 2.3 18.632 2.3 18.632 2.3 18.632 2,3 18.632 2,3 18.632 

100,oo 

2 1 O I 1.000 Despeses manteniment 2,770,805 2,768.733 2.768.733 2.768.733 2.768,733 2.072 0,07 

2201 I ,000 Matcrial d'oficina 
22 I 1 1.000 Subministraments 
222 1 1 .O00 Cornuniracions 
223 1 1,000 Transports 
2241 I ,000 Prirnesd1;1sscgui*Ances 
226 1 1.000 Atencions procciHAries 
227 1 I .O00  Neteja 
228 1 1 .O00 Estudis i treballs lecnics 

1,356.762 
3.550.661 
2.103.079 

835.000 
2 3 6.2 6 2 
500.000 

2.6 I 4.460 
86 1 .o00 

1.356.562 
3.278.166 
1.889.808 

834. I38 
236.262 
378.900 

2.6 14.455 
861.000 

1.356.562 
3.278.166 
1.889.808 

834.138 
236.262 
378.900 

2,614.455 
86 1.000 

1.356562 
3.278.166 
1.889.808 

834.138 
236.262 
3 7 8,900 

2.61 4.455 
861,000 

1,321,282 200 0,01 
3.074.645 272.495 7,67 
1.883.808 213.271 10,14 

834.138 862 o, 10 
230.603 
3 7 8.900 121.100 24,22 

825.276 
2.6 14.455 5 
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2291 1.000 I k q m e s  diverses 2.003.000 

2301 1.000 Dietes, locomoció 400.000 
23 11 1.000 Altres inclemnitmcions 

240 1 1 .O00 Serveis de nova creaciri 

2. Compra de bénscorrents I 19.549.661 

610k1.000 Inversionsen edific, 

620 1 1 .O00 Inversions maquinaria 7.429.936 

6401 1.000 Inversio mobiliari 9.600.598 

6501 1.000 Inversions en equip, 961.520 

6. Inversions reals 17,992.054 

1.975.499 

357.650 

18.869.8155 

7.429,936 

9.594.746 

96 I .520 

17.986.202 

1.975.499 

353.650 

18,869.805 

7,429.936 

9.594.746 

96 1.520 

17.986202 

1.975.499 

357.650 

18.86!l805 

7.429.936 

9,594.746 

96 1.520 

i 7,986,202 

I .956.999 21.50i 1,37 

357.650 42.350 10,5X 
100,oo 

100,oo 

3,47 6 7 9.8 5 6 18.571.121 

IO0,OO 

7,429,936 

7.295.525 5.852 0,06 

96 1.520 

15.686.98 1 5.852 0,03 

~~ 

Totals Exercici 1988 128.115.310 I 1  5,950.528 11  5.950.528 I 15.950.528 1 13.352.623 12.164.782 9,49 

ESTAT DE SITUACId D'EXERCICIS ANTERIORS 

01.01. Parlament de Catalunya 

Exerciri I 08 7 
Capítol I 
Capítol I I  
Capitol VI 

476% 1 476.561 O 476.56 1 O O 
26.198.889 22.927.977 3.270,912 22.904.897 23.080 37,653 
12.079.642 12.079.642 o 12,079.642 O O 

38.755.092 35,484.180 3.270.91 2 35.461.100 23.080 37.653 

263.552 O 263.552 O o O 

Extwiri I98.i 
Capítol VI 26,570.806 26,570.806 O 26.570.806 o O 
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O1 -02. Síndic de Greuges 

PXlTC’ic‘i I 9H 7 
Capitol I 
Capitol I I  
Capitol VI 

888.41 5 888.41 5 O 888.41 5 o o 
2.090.985 2.090.985 O 2,090.985 O O 

12,192.687 I 1.226.948 965.739 9.480.027 1.746.92 1 

15.1 72.087 14.206.348 965,739 12.459.427 1.746.921 O 

Palau del Parlament, 3 1 de desembre de 1988 

Josep Maria Portabella 
Oidor de Comptes 

NOMENAMENT DE DIPUTATS INTERVENTORS 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 27 de juny de 
1989, a proposta de ia Comissió de Govern Interior i d’acord 
amb l’article 46.3 del Reglament, ha designat diputats Mer- 
ventors per al període pressupostari de 1989 els I. Srs. Francesc 
Codina i Castillo i Xavier Guitart i Domknech, i la I. Sra. Rosa 
M I  Fabián i Martinez. 

I, perque així consti, ho signa al Palau del Parlament, el dia 
22 de juny de 1989. 

Antoni Noguer i Carvellada 

Vist-i-plau 

Higini Clotas 
EI Portaveu del Grup parlamentari 

ADSCRIPCld DEL DIPUTAT I. SR. 
JOSe GONZÁLEZ NAVAS 

AL GRUP SOCIALISTA 
(Reg, 8760/Mesa del 23,0639) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 
Palau del Parlament, 27 de juny de 1989 

El Secretari Segon 
Lluís Andrés Garcia i Saez 

EI President del Parlament 
Joaquim Xcoy i Bassegoda 

4.45. Composicib dels - brgans de la -. Cambra , 

ADSCRIPCIb DEL DIPUTAT I. SR. 
ANTONI NOGUER I CARVELLADA 

AL GRUP SOCIALISTA 
(Reg. 8982/Mesw del 23.06.89) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

El Diputat I. Sr. Antoni Noguer i Carvellada a I’efecte del 
que disposen els articles 18.1 o 21.2 del Reglament del Parla- 
ment de Catalunya manifesta la voluntat d’incorporar-se al 
Grup parlamentari Socialista. 

El Diputat I. Sr. Josk Gonzhlez Navas, a l’efecte del que dis- 
posen els articles 1Kl i 21.2 del Reglament del Parlament de 
Catalunya manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup parla- 
mentari Socialista. 

I, perque així consti, ho signa al Palau del Parlament, el dia 3 
de juny de 1989 

José Ganzalez Nwas 

Vist-i-piau 

Higini Clotas 
El Portaveu del Grup parlamentari 

SUBSTITUCIO D’UN DIPUTAT DEL GRUP 
PARLAMENTARI DE CONVERGkNClA 1 UNIÓ 

EN LA DIPUTACIo PERMANENT 
I Reg. 92 10 / Mcsa del 07.07.89) 

Antoni Su birB i Claus, Portaveu del Ci rup Iwlamcniiiri de 
Convergencia i Unió, d’acord amb el que disliosa I’ui~tiulc S 2  

. 
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del Reglament del Parlament, comunica als efectes oportuns 
que 17. Sr. Ferran Canips i Valle.io ha estat substituit de la Di- 
putacih Permanent, per 1’1. Sr. I~crran Font i Puntigam. 

Pdau del Parlament, 3 de juliol de 1989 

Anloni Subirh i Claus 
Portaveu del G .  p. de Convergkncia i Unió 

Reg. ent. 
núm. 

897 1 

8973 

8974 

4.55. Activitat parlamentaria 
4.55.05. Reunions tingudes i qüestions tractades - 

8975 

28 de,jttny 

Comissió del Sfndic de Greuges. 
- Proposta de candidat o candidats a Síndic de Greuges 

(Art. 5.1 i concordants de la Llei 14/1934, de 20 de marq, del 
Sindic de Greuges), 

Comissi6 de Govern Interior 

Ple 

8916 

8477 

8978 

Junta de Portaveus 

Mesi3 

8979 

7 deb juliol 

Mesa 8980 

Junta de Portaveus 

898 1 

4.55. Activitat par Eamen tari a 
4S5.10. Relació de documents entrats a la Cambra -- - 

Reg. ent. Data 
nim, 

Concepte 

8970 22-6 In terpeIhci6 tramitada pel procediment d’urgkn- 
cia, al Consell Executiu sobre la politica general de 

8982 

8983 

8984 

8985 

Data Concepte 

lleure a Catalunya, formulada pel Diputa1 I. Sr. 
Arseni Gibert, del G, Socialista, 

22-6 Escrit adrqat a la Mesa relatiu a l’ordre del dia de la 
sessió plenaria, presentat per 1’1. SI-. Higini Clotas, 
del G .  p. d’lniciativa pes Catalunya. 

23-6 Resposta a sol.licitud d’informació Reg. 7225, pre- 
sentat per 1”. Sr. Consekr deTreball. 

23-6 Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I.  Sr. 
Joan Saura, del G. p. d’hiciativa per Catalunya 
(Reg. 74051, sobre el fons estructural assignat a Ca- 
talunya pel que fa al Pla de Desenvolupament Regi- 
onal 1989-1993; tramesa per 1”. Sr. Conseller d’E- 
conomia i Finances. 

23-6 Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I .  Sr. 
Joan Saura, del G. p. d’hiciativa per Catalunya 
(Reg. 74041, sobre la participació del Govern de la 
Generalitat en I’elaboració de la proposta pel que fa 
al Pla de Desenvolupament Regional 1989-1993; 
tramesa per 1”. Sr, Conseller d’Economia i Finan- 
ces, 

23-6 Escrit adrepl al M. H. Sr, President del Parlament 
pel M. H. Sr. President de la Generalilat, en quk co- 
munica que ha delegat les funcions executives del 
25 al 29 de juny de 1989 en 1’51. Sr. Conseller de Go- 
vernació. 

23-6 Pregunta al Consell Executiu sobre la política teatral 
catalana, formulada pets Diputats I. Srs. Manuel 
Nadal, Josep M. Sala, Xavier Soto i Xavier Guitart, 
del G. Socialista, per tal que sigui resposta per escrit. 

23-6 Pregunta a I’H. Sr. Conseller d’Ensenyament sobre 
la Direcció General d’kquitectura Escolar i Inver- 
sions, formulada pels Diputals I .  Srs. Josep Clof‘ent, 
Joan Oliart i Josep M. SaEa, del G. Socialista, wr tal 
que sigui resposta per cscri t ,  

23-6 Pregunta al Consell Executiu sobre la politica musi- 
cal catalana, formulada pel Diputat I, Sr. Manuel 
Nadal, del G. Socialista, per tat que sigui resposta 
pr escrit. 

23-6 Pregunta al Consell Executiu sobre les declaracions 
del Director General de Promoció Cultural de la 
Generalitat, formulada pels Diputats 1. Srs. Manuel 
Nadal i Josep M. Sala, del G.  Socialista, per tal que 
sigui resposta per escrit, 

23-6 Credencial de Diputat, expedida el dia 20 de Juny de 
1989, p&r la Junta Electoral Central, en favor dei Di- 
putat I .  Sr. Antoni Noguer Carvellada, que substi- 
tueix al Diputat I ,  Sr. Justo Dominguez de la 
Fuente. 

23-6 Adscripció del Diputat I. Sr. Antoni Noguer i Car- 
vellada al G. Socialista, d’acord amb I’article 21.1 
del Regkament. 

23-6 Escrit relatiu a les incompatibilitats, presentat per 
1’1. Sr. Antoni Noguer. 

23-6 Escrit relatiu a la promesa ojurament dc la Consii- 
tucib, presentat per 1’1. Sr. Antoni Noguer. 

23-6 Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I .  Sr. 
Manuel F. Bauzh, del G. p, Popular (Reg. 7022), 
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Reg. ent. 

nii m 

8986 

8987 

8988 

8996 

8997 

8998 

8949 

9 0  

9001 

9002 

9003 

9004 

9005 

Data 

23-6 

23-6 

23-6 

26- 6 

26-6 

26-6 

26-6 

26- 6 

26-6 

26-6 

26-6 

26-6 

26-6 

Conccpte 

sobre I’area controlada de pesca marítinia recreativa 
a la Socielal de Pescadors Esportius del Mar de Bar- 
celona; tramesa per 1’1 I .  Sr, Conseller d’Agricultu- 
ra, Ramaderia i Pesca. 
Dossier de Dipulat presentat l>er 1’1. Sr, Antoni No- 
guer, 
Escrit adrept al M. H. Sr, Presidenl del Parlament, 
presentat pel President del Senat. 
Aute relatiu al recurs d’inconstitucionalitat sobre la 
Llei de Costes, presentat pet Tribunal Constitucio- 
nal. 
Esmena a la Proposció de Llei sobrc la Recepció 
de la Televisib Valenciana a Catalunya, presentada 
per VI, Sr. Jaume Nualart, del G, p. d’hiciativa per 
Catalunya. 
Resposta ii la pregunta formulada pel Diputat 1. Sr. 
Joan Saura, del G. p. d’Iniciativa per Catalunya 
(Reg. 75721, sobre uns edificis de la Via Layetana 
de Barcelona adquirits per la Generalitat; tramesa 
IXI+ 1”. Sr. Conseller d’Economia i Finances, 
Escrit adrqat 1’Oficial Major relatiu a la convoca- 
toria de 1st plaga de correctorh, presentat per la Sra. 
Suswna Fusch, el Sr. Josep M. Mestres, la Sra. Mar- 
garida Sanjaume i el Sr. Enric Tudó. 
Retirada dc la interpeklació al Consell Executiu 
sobre els problemes de la sanitat a Catalunya (Reg. 
3669) presentada pel Diputat I. Sr. Antoni Fernin- 
dez i Teixidó, del G .  Mixt. 
Retirada de tes preguntes al Director General de la 
Corporació Calalana de Rhdio i Televisi6 (Regs. 
8949, 8950,895 1,8952 i 89531, presentada pel Dipu- 
tat I ,  Sr. Antoni Fernández i ‘I’eixidó, del G. Mixt. 
Pregunta al Director General de la Corporació Cata- 
lana de Kkl io  i Televisió sobre els criteris d’infor- 
macib electoral, formulada pel Diputat I .  Sr. Antoni 
FernAndez i Teixidó, del G. Mixt, per tal que sigui 
resposta per escrit. 
Pregunta al Director General de la Corporació Cata- 
lana dc Riidjo i Televisii, sobre el candidat que ha de 
reprcscntas el partit en els debats, formulada pel Di- 
putut I .  Sr. Antoni Fernrindez i Teixidó, del G, 
Mixt, per tal que sigui resposta perescril. 
Prcgunta al Director General de la Corporació Cata- 
lana de KAdio i Tclevisib sobre la participació en 
debats organitzats per Catalunya Kiidio, formulada 
!EI Diputat 1, Sr. Atiloni Fernindez i Teixidó, del 
O. Mixt, per tal quesigui resposta per escrit, 
Pregunta ai Dircctos General de la Corporació Cata- 
tana de Kiidio i Televisió sobre el minutat exhaustiu 
de la cclberlura oferta als partils polltics, formulada 
1x1 Ilipucat I. Sr. Antoni Fernhlez  i Teixidb, del 
G. Mixt, per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Director General de la Corporació Cata- 
laila dc Rhdio i Televisi6 sobre IR cobertura dcSs par- 
t i l s  d’abasl a i la lh  a TV-3, forniulada pel Diputat I ,  
Sr. Aiitani FertiAndez i Teixidb, del G, Mixt, per tal 
que sigui rcsposln per cscrik. 

RCE, ent. 

núm. 
9006 

9007 

9010 

901 1 

901 2 

901 3 

9014 

901 5 

9016 

Data Concep te 

26-6 Esmena a !a Proposci6 no de Llei sobrc la Recepció 
de la Televisió Valenciana a Catalunya, presentada 
per 1’1. Ss. Antoni Subira, del G. p. de Convergkncia 
i Unió. 

26-6 C d i d a l u r e s  presentades pels Grups parlamentaris 
a membres del Consell Consultiu i Síndics de Co- 
mptes. 

26-6 Resposta a la pregunta formulada pel Diputat 
Excm. Sr. Antoni Dalmau, del G, Socialista (Reg. 
6933) , sobre les inversions destinades a la reforesta- 
c io  a I’Anoia; tramesa per I’I-I. Sr. Conseller d’Agri- 
cultura, Ramaderia Pesca. 

26-6 Retirada de la pregunta al Directar General de la 
Corporació Catalana de Ridio i Televisió (Reg. 
89621, presentada pel Diputat 1. Sr. Antoni Fernhn- 
dez i Teixidó, del G. Mixt. 

26-6 Pregunta al Director General de la Corporacih Cata- 
lana de RBdio i Televisió sobre el cessament del Di- 
rector de TV3, formutada pel Diputat 1. Sr, Antoni 
Fernindez i Teixidó, dei G. Mixt, per tai que sigui 
resposta per escrit, 

26-6 Resposta a la pregunta formulada pels Diputats 1. 
Srs. Xavier Guitart, Xavier Soto, Excm. Sr, Felip 
Lorda, 11-lm. Sr. Daniel Terradellas i pes les Diputa- 
des I. Sres. M .  Teresa Utgés, Pilar Ferran, Dolors 
Torrent i Iklma. Sra, Rosa Martí i Conill, del G, So- 
cialista (Reg. 73411, sobre un article del Sr. Ramon 
Barnils al setmanari rcE! Temps)); tramesa pel Di- 
rector General de la Corporacii, Catalana de RAdio i 
Televisió. 

26-6 Resposta a la pregunta formulada pels Diputats I .  
Srs. Xavier tiuitart, Xavier Soto, Excm. Sr. Felip 
Lorda, 1ilm. Sr. Daniel Tcsraddlas i per les Diputa- 
des 1. Sres. M. Teresa Ulgés, Pilar Ferran, Dolors 
Torrent i Illnia. Sra. Kosa Martí i Conill, del G, So- 
cialista (Keg. 73421, sobre els termes de l’acord de 
Televisió dc Catalunya, SA, amb Tclevisib Espany- 
ola per a la retransmissib dels Jocs Olímpics del 
1992; trarnesrt pel Director General de la Corpora- 
ció Catalana de Kriclio i Televisió. 

26-6 Kesposta R la pregunta formulada pels Diputats 1. 
Srs. Xavier Guitart, Xavier Soto, Excm. Sr. Felip 
Lorda, 11-lm. Sr, Daniel Terradellas i per Ics Diputa- 
des 1. Sres, M. Teresa Utges, Pilar Ferran, Dolors 
Torrent i II-lma. Sra. Rosa Martí i Conill, del Ci. So- 
cialista (Reg. 74321, sobre la imparcialitat en la co- 
bertura informativa de les eleccions al Parlament 
Europeu; trt-lmesa pel Director General de la Corpo- 
ració Catalana de Rhdio i Televisió. 

26-6 Resposta a la pregunta formulada pels- Diputats T. 
Srs. Xavier- Guitart, Xavier Soto, Excm. Sr. Felip 
Lorda, 11-11-11. Sr. Daniel Terradellas i per les Diputa- 
des 1. Sra .  M. Teresa Ut&, Pilar Ferran, Dolors 
Torrent i 114nm Sra. Rosa Martí i Conill, dcl G. So- 
cialisla (Reg. 74331, sobre ies hores de produccih 
prbpia de Televisi6 de Catalunya, SA, en aquest ex- 
ercici; tramesa pel Director General de la Corpora- 
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9017 

9018 

9019 

9020 

9021 

9022 

9023 

9024 

9025 

9026 

902 7 

26-6 

26- 6 

26-6 

26-6 

26-6 

26-6 

26-6 

26-6 

26-6 

26-6 

26-6 

C o nccp te 

ciÓ Catalana de Rhdh i Televisió, 
Resposta a la pregunta formulada pels Dipuiats 1. 
Srs. Xavier Guitart, Xavier Soto, Excm. Sr. Felip 
Lorda, I1.irn. Sr, Daniel Terradellas i per les Diputa- 
des I ,  Sres, M. Teresa Utgés, Pilar Ferran, Dolors 
Torrent i Illrna. Sra. Rosa Martí i Conill, del G. So- 
cialista (Reg. 7434), sobre els descomptes per publi- 
citat en els productes i les activitatscultucals; trame- 
sa pel Direcior Generat de la Corporació Catalana 
de Rhdio i Televisib. 
Candidat ures presentades pels Grups par lamentar is 
a membres del Consell Consultiu i Síndics de Co- 
mptes. 
Candidatures presentades pels Grups parlamentaris 
a membres del Consell Consultiu i Síndics de Co- 
mptes. 
Resposta a la pregunta formulada pels Diputats T. 
Srs. Josep Lluís Carod-Rovira, MarCal Casanovas, 
Angel Colom, Miquel Pueyo, Il4m. Sr, Joan M. Sa- 
banza i H. Sr. Joan IiortalA, del G. p. d’Esquerra Re- 
publicana de Catalunya (Reg. 7795) , sobre la gratu’i- 
tat del transport escolar; tramesa per 1’14. Sr. Con- 
se! ler d’Enseny arnen t, 
Resposta a la pregunta formuIada pel Diputat I. Sr, 
Josep M. Rai%, del G .  Socialista (Reg. 7546), sobre 
els EAP del Baix Llobregat; tramesa per I’H. Sr. 
ConseI ler d’Ensenya ment. 
Resposta a la pregunta formulada per la Diputada I. 
Sra, Dolors Torrent i pe1 Diputat 1. Sr. Magi Cade- 
vall, del G, Socialisla (Reg. 75201, sobre l’escola 
Canigó; tramesa per I’I-I. Sr. Conseller d’Ensenya- 
ment. 
Resposta a la pregunta formulada per la Diputada I. 
Sra. Dolors Torrent i pel Diputat I. Sr. Magi Cade- 
vall, del Ge Socialista (Reg. 75211, sobre l’escola 
Miralies-La Salut; tramesa per 1’M. Sr, Conseller 
d’Ensenyament . 
Resposta a la pregunta formulada pels Diputats E. 
Srs. Josep Lluis Caroci-Rovira, Marqal Casanovas, 
Angel Colom, Miquel Pueyo, 11-lm. Sr. Joan M. Sa- 
banza i H. Ss. Joan MortaIB, del G. p. d’Esquerra Re- 
publicana de Catalunya, sobre el conveni signat 
entre et centre docent EDUMAR, I’Ajuntarnent de 
Castelldefels i el Departament d’hsenyament; tra- 
mesa per 1”. Sr. Conseller d’Ensenyament. 
Resposta a la pregunta formutada pel Diputat 1. Sr, 
Ignasi Riera i Gassiot, del G .  p. d’Iniciativa per Ca- 
talunya {Reg. 75601, sobre I’Institut de Formació 
Professional Pintors i Decoradors; tramesa per I’H. 
Sr, Conseller d’Ensenyamnet. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I .  Sr. 
Ignasi Riera i Gassiot, del G. p. d’Iniciativa per Ca- 
talunya (Reg. 73321, sobre l’accks dels docents de 
tes escoles del CEPEPC al cos de funcionaris de la 
Generalitat; tramesa per 1’H. Sr. Conseller d’Ense- 
nyament. 
Resposla a I I I  pregunta formulada pels Diputats I. 

Reg. ent, Data Concepte 
níi tii. 

Srs. Josep Lluís Carod-Rovka, Marqd Casanovas, 
Angel Cotom, Miquel Pueyo, I l h .  Sr. Joan M. Sa- 
banza i H .  Sr. Joan Hortala, del G. p. d’Esquerra Re- 
publicana de Catalunya (Reg. 7593), sobre el conve- 
ni signat entre la Cooperativa Escolar Andersen, de 
Vic, i el Departament d’Ensenyarnent; tramesa per 
1”. Sr. Conscller d’EEnsenyarnent. 

26-6 Resposta a la pregunta formulada per la Diputada I. 
Sra. Dolors Torrent i pel Diputat I. Sr. Magí Cade- 
vall, del G. Socialista (Reg. 75191, sobre I’escolaSoE 
Ixent; tramesa per i”. Sr. Conseller d’Ensenya- 
ment. 

9029 27-6 Informe de Fiscalització SCF 03-A/89, sobre sub- 
vencions de la Generalitat al Consorci de Promoció 
Turística de Catalunya, anys 1986 i 1987, tram& pel 
Sindic Major de ta Sindicatura de Comptes. 

27-6 Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 61 15), sobre des- 
peses d’atencions protocotlAries i representatives a 
carrec del Gabinet del Conseller de Treball; tramesa 
per 1’H. Sr. Conseller deTreball. 

27-6 Resposta a Ea pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, del G .  Mixt (Reg. 61 161, sobre grali- 
ficacions per serveis extraordinaris atorgades pe1 
Depastameni de Treball; tramesa per I’H, Sr. Gon- 
seller de Treball. 

27-6 Resposta w la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 61 171, sobre des- 
peses d’atencions protocol4hries i representatives a 
chrrec de la Secretaria General del Departament de 
Treball; tramesa per i’f-I. Sr, Conseller de Treball. 

24-6 Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I .  Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg, 61 181, sobre dcs- 
peses d’estudis i treballs thcnics a chrrec de Ea Secre- 
taria General del Departament de Treball; iramesa 
per I”. Sr. Conseller de Treball. 

27-6 Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. GI 191, sobre des- 
peses de publicitat i propaganda de la Secretaria Ge- 
neral del Departament de Treball; tramesa px I’H, 
Sr. Conseller de Treball. 

27-6 Resposta a la pregunta formulada 1x1 Dipuiat I .  Sr, 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg, 61201, sobre 
t ransferencies correnis lliurades per la Secretaria 
General del Departament de Treball a filmilies i in- 
stitucions sense finalitat de lucre; tramesa per I’H, 
Sr. Conseller de Treball. 

27-6 Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, del G .  Mixi (Reg. 61211, sobre in- 
versions en edilicis a &rec de la Secretaria General 
del Departament de Treball; tramesa per 1’H. Sr. 
Conseller de Treball. 

27-6 Resposta a la pregunta formulada pel Diputat 1. Sr, 
Javier Latorre, del G. Mixt (Rcg, 6122), sobre in- 
versions en edificis a chrrec de la Direcció General 
de Relacions Laborals; tramesa per I”,  Sr. Con- 
seller de Treball. 

9028 

9030 

9031 

9032 

9033 

9034 

9035 

9036 

9037 
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Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I .  Sr. 
Jwier Latorre, del G. Mixt (Reg. 61231, sobre des- 
peses de funcionament dels programes d’ocupació rl 
chrrec de la Direcció General d’0cupacib; tramesa 
per !’I I ,  Sr. Conseller de Treball. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javicr Latorre, del G, Mixt (Reg, 61241, sobre 
transferkncies corrents iliurades per la Direccio Ge- 
neral d’0cupació a corporacions locals; tramesa per 
1’1-1. Sr. Conseller deTreball, 
Kesposta R la pregunlta formulada pel Diputat 1. Sí-. 
Javier Latorre, del G .  Mixt (Reg. 6125), sobre 
transfercncies corrents lliurades per la Direcció Ge- 
neral d’Ocupaci6 ii empreses privades p r  als progra- 
nies d’actuació; tramesa pes 1”. Sr. Conseller de 
Treball. 
Kespostu r? la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
javier Latorre, del G,  Mixt (Reg. 61261, sobre 
transfesencies corrents lliurades per la Direccib Ge- 
neral d’0cupaciÓ a entitwts sense finalitat de lucre 
per B la  contractació; tramesa per 1”. Sr. Conseller 
de Treba t 1 
Kesposta a la pregunta formulada 1x1 Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, de! G. Mixt (Reg, 61271, sobre 
transfcrkncies corrents lliurades per la Direcció Ge- 
ticral de Cooperació a empreses privades; tramesa 
per l’li. Sr. Conseller de Treball, 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I ,  Sr. 
Jwier Latorre, del G. Mixt (Reg. 622&), sobre 
Iransferhncies corrents lliurades per la Direcció Ge- 
neral de Coopesacih a famílies i institucions sense fi- 
nalitat de lucre; tramesa per 1”. Sr. Conseller de 
Treba Il. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
h i e r  Latorre, del G. Mixt (Reg. 6129), sobre in- 
versions en edificis del Departament de Treball per 
al Programa de I’ocupació; tramesa per I’H, Sr. Con- 
seller de Treball. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 61301, sobre 
transt‘erkncies corrents lliurades per la Direcci6 Ge- 
neral de Seguretat Social a entitats sense hnim de 
lucre per al ncutralisme; Iramesa per 1”. Ss. Con- 
se 1 ler de Tre ba 11. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, del G. Mix1 (Reg. 64021, sobre des- 
ylcses diverses corresponents a les activitats de 
]‘Institut de Promoció i Formació Cooperatives; tra- 
mesa per 1’1 1. Sr. Conseller de Treball. 
Kesposla R 121 pregunta formulada pel Diputat I .  Sr. 
Javier Lalorrc, del G. Mixt (Reg. 64031, sobrc 
transferencies corrents lliurades per l’lnstitut de 
Promoció I Formació Cooperatives a entitats per ac- 
livituts de proc~~oció i formucib; tramesa per I’H. Sr. 
Cons el le r dc Tr e ba i 1. 
Kcsposla a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javicr Latosre, del G. Mixt (Reg, 64041, sobre 

Reg. ent, 
núm, 

4049 

9050 

905 1 

9052 

9053 

9054 

9056 

9057 

9058 

9059 

Data C s  acep tc 

27-6 

27-6 

27-6 

27-6 

27-6 

27-6 

27-6 

27-6 

27-6 

27-6 

transferencics corrents lliurades per l’lnslitut de 
Promocib i Formació Cooperatives ii farnilies i insti- 
tucions sense finalitat de lucre; tramesa per 1’FI. Sr. 
Conscller de Treball. 
Curriculum vitae dei Sr. Carles Viver presentat pels 
G .  p. d’Iniciativa per Catalunya i d’Esquerra Repu- 
blicana de Catalunya. 
Resposta a la pregunta formulada pcr la  Dipulada I .  
Sra. Pilar Ferran, del G. Socialista (Reg. 75571, 
sobre els centres  concertals de I’ICS; traniesa per  
I’H. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social, 
Resposta a h pregunta formulada pel Diputat I. Sr, 
Javiei- Lalorre, del G. Mixt (Reg. 76071, sobre la 
construcció d’un centre d’assistcncia primliria a 
Sant Andreu de la Barca; tramesa per 1”. Sr. Con- 
seller de Sanitat i Seguretat Social. 
Kesposta a la pregunta formulada pels Diputats 1. 
Srs, Daniel Font i Josep M. Sala, del G. Socialista 
(Reg. 7504)’ sobre I’ascensor avariat a 1’1-lospital 
dels Prínceps d‘Espanya, a Bellvitge; tramesa per 
l’Ha Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social. 
Resposta a la pregunta formulada per la Diputada I. 
Sra. M. Dolors Montserrat i Cullcré, del G. p. Popu- 
lar (Reg. 74921, sobre un acord signat per I’ICS, la 
Fundació Assistenciat de I’Anoia i I’Hospital Co- 
marcal d’lgualarla; tramesa per I’M. Sr. Conseller de 
Saniiai i Seguretat Social. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat 1. Sr. 
Javier Latarrc, del Ci, Mixt (Reg. 65161, sobre la 
subvenció cfc la Direccib General d’Ordenaci6 i Pla- 
nificació Sanithria a I’Hospital Asil, de Granollers; 
tramesa pes 1”. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretal 
Social. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I ,  Sr, 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg 6515), sobre la 
subvenció de la Direcci6 General d’OrdenaciÓ i Pla- 
nificaci6 SanitAria R I’Hospital de Campdevanol; tra- 
mesa per 1”. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat 
Social. 
Resposta a la pregunta formulada 1x1 Diputat 1 .  Sr, 
Javier Latorre, dei ci. Mixt (Reg, 6514), sobre la 
subvencib de la Direcció General d’ordenació i Pla- 
ni ficaci6 Sanithria a 1’1-lospital de Puigcerd: (i ; trame- 
sa per l’f-I# Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social 

Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javicr Latorre, del G. Mixt (Reg, 65131, sobre la 
subvenció de la Direcció General d’Ordenaci6 i Pla- 
nificaci6 Sanithria a I’Hospital de Sant Jaume, 
d’Olot; tramesa per 1””. Sr. Conseller dc Sanitat i 

Rcsposta a la pregunta formulacla pcl Diputat I .  Ss. 
Javier Latorre, dei G. Mixt (Keg. 65121, sobre la 
subvenció de la Direcció General cl’Orclenaci6 i Pla- 
iiificacib Sanithria UI Sant Hospital dc la Scu d’Ur- 
gell; tramesa per I’H. Sr. Consellcr dcS:uiital i Segu- 
rctat Social. 

Seguret211 SoCial. 
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Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I, Sr. 
Javier Latorre, del G .  Mixt (Reg. 65111, sobre la 
subvenció de la Direcció General d’ordenació i Pla- 
nificaci6 Sanithria a I’Hospital de Sant Jaume i Santa 
Magdalena, de Mataró; tramesa per I’H. Sr. Con- 
seller de Sanitat i Seguretat Social. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 65101, sobre la 
subvenció de la Direccib General d’Ordenaci6 i Pla- 
nificació Sanitaria a I’Hospital de Figueres; tramesa 
per !’H. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 65091, sobre la 
subvencib de la Direcció Generaf d’Ordenaci6 i Pla- 
nificació Sanitiria a I’HospitaE de Palamós (Funda- 
ció Municipal Miquel Costa); tramesa per 1”. Sr, 
Conseller de Sanitat i Seguretat Social. 
Resposta a la pregunta formulada pet Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 65031, sobre la 
subvenció de la Direcci6 General d’ordenació i Pla- 
nificació Sanitaria a I’Hospitat de 1’Esyerit Sant, de 
Santa Coloma de Gramenet; tramesa per 1”. Sr. 
Conseller de Sanitat i Seguretat Social. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr, 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 65071, sobre la 
subvenció de la Direccib General d’ordenació i Pla- 
nificació Sanithria a la Fundació Assistencial de VA- 
noia i el Sant Hospital, d’lgualada; tramesa per I’Ha 
Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, del G, Mixt (Reg. 65061, sobre la 
subvenció de la Direccid, General d’Ordenaci6 i Pla- 
nificacid, al Centre Hospitalari Unitat Coronhria, de 
Manresa; tramesa per l’f4. Sr. Conseller de Sanitat i 
Seguretat Social. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 65051, sobre la 
subvenció de la Direcció General d’OrdenaciÓ i Pla- 
nificaci6 Sani taria a I’Hospital General de Manresa; 
tramesa per 1’I-I. Sr. Conszlier de Sanitat i Seguretat 
Social. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg, 6504), sobre la 
subvenció de la Direcció General d’Ordenacib i Pla- 
nificació Sani taria al Pla de reordenacib hospi talaria, 
Hospital Comarcal de Sant Bernabé, de Lleida; tra- 
mesa per 1”. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat 
Social. 
Resposta a Ia pregunta formulada pel Diputat 1. Sr. 
Javier Latorre, del G ,  Mixt (Reg. 65031, sabre la 
subvenció de la Direcció General d’OrdenaciÓ i Fla- 
nificació Sanithria al Pfa de reordenació hospitalhria, 
Hospital Provincial de Girona; tramesa per 1”. Sr. 
Conseller de Sanitat i Seguretat Social. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 65021, sobre la 
subvenció de la Direcció General d’OrdenacE6 i Pla- 

Reg. ent. 
níirn. 

9070 
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9072 

9073 

9074 

9075 
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9077 
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27-6 

27-6 

27-6 

27-6 

27-6 

27-6 

27-6 

27-4 

27-6 

ni ficaci6 Sanitiria al Pla de reordemi6 hospitalaria, 
Hospital Provincial de Lleida; tramesa per I’H. Sr. 
Conseller de Sanitat i Seguretat Social. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat 1. Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 65011, sobre in- 
versions en altre immobilitzat material de fa Direc- 
ci6 General de Salut Pública corresponents a lluites 
i campanyes sanitaries; tramesa per 1”. Sr. Con- 
seller de Sanitat i Seguretat Social, 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I .  Sr. 
javier Latorre, del G, Mixt (Reg. 65001, sobre la 
subvenció de la Direccio Genera1 d’OrdcnaciÓ i Pla- 
nificació Sanithria a 1’Hospital de La Alianza Mata- 
ronense; tramesa per I’H. Sr. Conseller de Sanitat i 
Seguretat Social. 
Resposta 5t la pregunla formulada pel Diputat I .  Sr. 
Javier Gatorre, del G .  Mixt (Reg. 64991, sobre la 
subvenció de la Direcció General d’OrdenaciÓ i Pta- 
nificaci6 Saniliria a I’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, de Barcelona; tramesa per 1”. Sr. Con- 
seller de Sanitat i Seguretat Social. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I .  Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 64981, sobre la 
subvenció de la Direcció General d’Ordenació i Pla- 
nificació Sanithria a I’Hospital Sant Joan de Déu, de 
Martorell; tramesa per 1”. Sr. Conseller de Sanitat 
i Seguretat Sociaf. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputal I. Sr. 
Javier Latorre, del G. Mix1 (Reg. 64971, sobre la 
subvenció de la Direcció General d’OrdenaciÓ i Pla- 
nificacib Sanithria a I’Hospital de Sant Celoni; tra- 
mesa wr I’H, Sr. Conseller de Sanitat i Seguretui 
Social. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I .  Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt {Reg. 44961, sobre la 
subvenció de la Direcció General d’OrdenaciÓ i Pla- 
nificació Sanithria del Pla de reordenacib hospital& 
ria a I’Institut Municipal d’AssisrBncia Saniliria a 
Barcelona; tramesa per 1”. Sr. Conseller de Sanitat 
i Seguretat Social. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Laiorre, del G .  Mixl (Reg. 6499, sobre la 
subvenció de la Direccih General d’OrdenaciÓ i Pla- 
nificació Sanithria al Pla de reordenació hospi taliria 
Consorci Hospitafari del Parc Taulí; tramesa per 
I”. Sr. Conseller de Sani tat i Seguretat Social. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat i .  Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg 64941, sobre la 
subvencib de fa Direcció General $’Ordenació i Pla- 
nificació Sanithria al Pla de rcordenaci6 hospitalhria, 
Hospital de Sant Joan de Reus; tramesa per I’H. Sr. 
Conseller de Sanitat i Seguretat Social. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat 1. Sr. 
Javier Latorre, del G .  Mixt (Reg. 64931, sobre la 
subvenció de la Direcció General d’Ordenació i Pla- 
nificació SanitBria al Pla de reordenació hospitalaria 
Hospital de Sant Jaume de Calella; tramesa per I’i-I. 
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Reg. ent. 
n h l .  

9079 

9080 

908 1 

9082 

9083 

9084 

9085 

9086 

9081 

9088 

Data Concepte 

Sr, Conseller de Sanitat i Seguretat Social, 
27-6 Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I, Sr. 

Javier Latorre, del G .  Mixt (Reg. 64921, sobre la 
subvenció de la Direcció General d’Ordcnaci6 i Pla- 
nificacib Sanitiri, al Pla de reordcnacih hospi talaria 
Pro i iospital de Valls; tramesa per 1’J-i. Sr. Conseller 
de Sanitat i Segurctut Social. 

27-6 Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 64911, sobre 
transferkncies de capital de la Direcció General 
d’Ordenaci6 i Planificació Sani thria com a subvcnci- 
om per a inversions en cenires d’assistbncia sanita- 
ria dependents de corporacions locals; tramesa per 
1’1-1. SI-. Conseller de Sanitat i Seguretat Social. 

27-6 Resposta a la pregunta formulada pel Diputat 1. Sr. 
Javier Latorre, del G, Mixt (Reg, 6490), sobre des- 
peses de material, subministrament i altres, del Pro- 
grama de drogodependencies de la Direcció General 
d’Ordenaci6 i Planificació Sani t h i a ;  tramesa per 
l’H, Sr. Consellcr de Sanitat i Seguretat Social. 

27-6 Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, del G .  Mixt (Reg. h489), sobre 
trunsferkncies de capital a I’lnstitut d’Estudis de la 
Salut; tramesa per I”. Sr. Conseller de Sanitat i Se- 
guretat Social. 

27-6 Resposla a la pregunta formulada pel Diputat I .  Sr. 
Jwier Latorse, del O .  Mixt (Reg. 64881, sobre des- 
peses de dotacions per a serveis de nova creació a 
carrcc del Gabinet de! Conseller i Secretaria Gene- 
ral del Departament de Sanitat i Seguretat Social; 
trarncsa per I’H. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat 
Social. 

21-6 Rcsposta SL la pregunta formulada pel Diputat I ,  Sr, 
Javier Latorrc, dcl G. Mix t  (Reg. 64871, sobre la 
subvenció de la Direcció Generul d‘Ordcnaci6 i Pia- 
nificacib Sanithria a chrrec del Pla de reorrlenacih 
hospitalhria, f iospi tal Provincial de Girona; tramesa 
per 1”. Sr, Conseller de Sanitat i Seguretat Social. 

27-6 Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I .  Sr. 
Javier Latorre, dei G. Mixt (Reg. 64861, sobre dcs- 
p e s  dc rnatcrial, subministrament i altres, R 

chrrec del Programa de Control i PrcvenciÓ de la 
SIDA de la Direcció General d’OrdeuaciÓ i Planilb 
caci6 Sanitliria; iramesa per I”. Sr. Conseller de Sa- 
nitut i Seguretat Social. 

27-6 Resposta a la pregunta Forniulada pel Diputat I .  Sr, 
Jevier Latorre, del G. Mixt (Reg. 64851, sobre 
transferkncies corrents corresponents r? aportació 
cle I’lnstitut d’Estudis de la Salut; tramesa per 1’1-1. 
SI.. Conseller de Sanitat i Seguretat Social, 

27-6 Resposta a la pregunta ferniulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg, 6484) sobre adju- 
dicacions d’esludis i treballs tbcnics del Giibinet del 
Conseller i Secretaria Generul dcl Departament de 
Sanitat i Seguretat Social; tramesa per I’H. Sr. Con- 
seller de Sanitat i Seguretat Social. 

27-6 Resposta a ia preguntih formulada pel 5iputal  I .  Sr. 

Reg. ent. 
núm. 

9089 

9090 

909 1 

9092 

9093 

9094 

9095 

9096 

9097 

9098 

9099 

9100 

9101 

Data Concepte 

Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 64831, sobre des- 
peses protocol-laries i representatives a &rec del 
Gabinet del Conseller i Secretaria General del De- 
partament de Sanitat i Seguretat Social; tramesa per 
1”. Sr. Conseller de Snnitat i Seguretat Social. 

27-6 Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I .  Sr. 
Jnvier Latorre, del G .  Mixt (Reg. 64821, sobregrati- 
ficacions per scrveis extraordinaris atorgats pel Ga- 
binet del Conseller i Secretaria General de! Departrt- 
nient de Sanitat i Segurctat Social; tramesa per I”. 
Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social. 

27-6 Resposta a la pregunta formulada pel Diputat 1. Sr. 
Javier Latorse, del G .  Mixt (Reg. 64191, sobre 
transferencies corrcnts lliurades per I’lnstitut d’Es- 
tudis de la Salut a farnilies i inslitucions sense finali- 
tat de lucre per al patrimoni d’activitats docents; trit- 
mesa per l’li. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat 
Social. 

27-6 Resposta a la pregunta formulada 1x1 Diputat 1. Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 64181, sobre des- 
peses de formació i ~I -QIIIOC~Ó de I’tnstitut d’Estudis 
de la Salut; tramesa per 1”. Sr. Conseller de Sanitat 
i Seguretat Social. 

27-6 Resposta a la pregunta formutada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 64171, sobre els 
romanents de tresoreria de 1’Instilut d’Estudis de la  
Salut; tramesa per 1”. Sr. Conseller de Sanitat i Se- 
guretat Social. 

27-6 Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I ,  Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 6416) sobre grati- 
ficacions per serveis extraordinaris atorgades per 
l’lnstitut d’Estudis de la Salut; tramesa per l’H, Sr. 
Conseller de Sanitat i Seguretat Social. 

27-6 Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorrc, del G. Mixt (Reg. 64151, sobre les 
taxes lliurades per 1’Institul d’Esrudis de la Salut 
corresponents a prestació cle serveis; tramesa per 
I’H, Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social. 

27-6 Carta adrepda a I’Oficial Major pel Cali del Servei 
de Promoci6 del Departament de Benestar Social. 

27-6 Testimoniatge notarial trames pel Diputat I. Sr. 
Angel Colom, del G, p. d’Esquerra Republicana. 

27-6 Proposicib de Llei de Regulació de I’Ús de les tkc- 
niques de fecundacib artificial, presentada pel G .  p. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

27-6 Sol*licitud, presentada pel G. p. d’Esquerra Repu- 
blicana, per tal que compareguin els representants 
d’ Associació d’ Actors i Directos Professionals de 
Catalunya. 

27-6 Soblicitud presentada pel G. p. d’Esquerra Repu- 
blicana referent als esdeveniments a la Xina. 

27-6 Resposta a la sol-licitud d’informació 50411982, 
tramesa per 1”. Sr. Conseller de Benestar Social. 

27-6 Resposta a la pregunta formulada pels Diputats I. 
Srs. Daniel Font i Josep M. Sala, del G .  Socialista 
(Reg. 7503, sobre I’ascensor que va produir I’acci- 
dent a I’Hospital dels Princeps d’Espanya, a Bell- 
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Reg. ent. 
n h .  

9102 

9103 

9104 

9105 

9106 

9107 

9108 

9109 

9110 

9111 

9112 

91 13 

Data 

27-6 

27-6 

27-6 

27-6 

27-6 

27-6 

27-6 

27-6 

27-6 

27-6 

27-6 

27-6 

Concepte 

vitge; tramesa per 1”. Sr. Conseller d’IndÚstria i 
Energia. 
Esmenes a la Moció Reg. 7631, presentades pel G. 

Resposta a la pregunta formulada per la Diputada I. 
Sra. Dolors Torrent i pel Diputat I. Sr. Magí Cade- 
vall, del C. Socialista (Reg. 75181, sobre els deutes 
de la Generalitat amb els antics centres del 
CEPEPC; tramesa per I’H. Sr. Conseller d’En- 
senyament. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat 1. Sr, 
Ignasi Riera i Gassiot, del G. p. d’hiciativa per 
Catalunya (Reg 773 11, sobre la interinitat dels do- 
cents de les escoles del CEPEPC; tramesa per 1’H. 
Sr. Conseller d’Ensenyament. 
Testimoniatge notarial tram& pe1 Diputat 1. Sr. 
Antoni Noguer Carvellada. 
Sol-licitud adreqada a la Mesa del Parlament pel G .  
Mixt de prorroga del termini de presentaci6 d’es- 
menes de les Proposicions no de Llei sobre els cri- 
teris a integrar al Pla d’Espais d’hterks Natural, 
sobre 1’ElaboraciÓ d’un Pla General de Supressió i 
Millora de Passos a Nivell entre la Via de Ferrocar- 
ril i la Carretera, sobre la Construcció d’EIelisu- 
perficies als Voltants dels Hospitals de Nivell A de 
la XHUP, sobre 1’Exclusió del Catab del Pro- 
grama, i sobre el Nivell Professional dels Lletrats 
Conciliadors del CMAC del Departament de Tce- 
ball, 
Esmenes a la Moció subsegiient a la interpel.lació 
sobre Assis tkncia psiquihtr ica. 
Aute d’aixecament de la suspensid, de la Llei de 
Pressupost de la Generalitat de Catalunya, de les 
seves Entitats Autbnomes i de les Entitats Gestores 
de la Seguretat Social per al 1989. 
Retirada d’esrnenes al Projecte de Llei d’organit- 
zacib, Procediment i Rkgirn Jurídic de 1’Adminis- 
tració de la Generalitat de Catalunya, presentada 
pel G .  Mixt. 
Proposició no de Llei sobre les emissions de Tele- 
visió Valenciana, presentada pel G. p. de Con- 
vergknciw i Unió. 
Pregunta al  Consell Executiu sobre la retirada de la 
Guhrdia Civil d’Artesa de Segre, formulada pels 
Diputats I. Srs. Josep LluÍs Carod-Rovira, Marpl 
Casanovas, Angel Colom, Miquel Pueyo, Iklm. Sr. 
Joan M. Sabanza i H. Sr. Joan Mortala, del G. p. 
d’fiquerra Republicana de Catatunya, per tal que 
sigui resposta per escrit, 
Pregunta al Consell Executiu sobre la instal.Iaci6 
d’un CAP a Artesa de Segre, formulada pels Dipu- 
tats 1 .  Srs. Josep Lluís Casod-Rovira, Mayal 
Casanovas, Aiigel Colom, Miquel Pueyo, II.lrn. Sr. 
Joan M. Sabanzii i H .  Sr. Joan Hortali, del G. p. 
d’Esquersa Repiibiicunn de Catalunya, per tal que 
sigui rcsposla Ixcr cscrit. 
Prcguii(u :i1 C‘o~isclI Exccutiu sobre la potabilitat de 

p. Popular. 

Reg. ent. 

núm. 

9114 

9115 

9116 

91 17 

91 18 

91 19 

9120 

94 21 

9122 

9123 

9124 

9125 

Data 

27-6 

27-6 

27-6 

27-6 

27-6 

27-6 

27-6 

27-6 

27-6 

27-6 

27-6 

27-6 

Concepte 

l’ctigua d’Artesa de Segre, formulada pels Diputats 
1. Srs. Josep Lluís Carod-Rovira, Marqal Casano- 
vas, Angel Colom, Miquel Pueyo, 11-tm. Ss. Joan 
M. Sabanza i H. Sr. Joan HortaIB, del G .  p. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, per tal que 
sigui resposta per  escrit. 
Pregunta RI Consell Executiu sobre la construcció 
d’una residencia assistida per a jubilats a Artesa de 
Segre, formulada pels Diputats I. Srs. Josep Lluís 
Carod-Rovira, Margal Casanovas, Angel Colom, 
Miquel Pueyo, PI-lm. Sr. Joan M. Sabanza i H. Sr. 
Joan Hortali, del G. p. d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, per tat que sigui resposta per escrit. 
Esmena a la Proposta de Resolució sobre Exclusió 
dei Catala del Programa Lingua, presentada pel G .  
p. d’Esquerra Republicana. 
Esmenes al Projecte de Llei de Regulació del 
Rkgim Jurídic de I’ Administració de la Generalitat, 
presentades pel G .  p. de Convergencia i Unió. 
Instancia presentada pel Sr. Francesc Garcia i Sola 
sobre revisió de proves d’uixer. 
Interpel.laciÓ al Consell Executiu sobre la població 
de més de 65 anys, formulada per la Diputada I. 
Sra. Rosa Barenys, del G. Socialista (Reg. 8931). 
Escrit de retirada. 
Interpel.laci6 al Consell Execukiu sobre la poblacib 
de més de 65 anys, formulada per la Diputada E. 
Sra. Rosa Barenys, del Go Socialista. 
Interpeblació ai Consell Executiu sobre la política 
cultural, formulada pels Diputats I .  Srs. Raimon 
Obiols, Jaume Sobrequés i Excm. Sr. Antoni 
Dalmau, del G. Socialista. 
Pregunta a I”. Sr. Conseller de Benestar Social 
sobre el programa <<Noces d’or i noves noces)> dc 
I’ICASS, formulada per la Diputada I.  Sra. Rasa 
Barenys, del G .  Socialista, per tal que sigui resposta 
per escrit. 
Pregunta ;t I’H. Sr. ConselIer de Renestar Social 
sobre el Servei d’Atencio a la velIesa per a les per- 
sones que han complert 100 anys, formulada per la 
Diputada I. Sra. Rosa Barenys, del G. Socdista, 
per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta a 1”. Sr. ConselIer de Benestar Social 
sobre el servei d’orientacib i ajut a farnilies amb 
necessitat ofert per les Oficines de Benestar Social, 
formulada per la Diputada I. Sra. Rosa Harenys, del 
G. Socialista, per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta a 1”. Sr. Conseller de Benestar Social 
sobre el servei de menjadors socials a Barcelona, el 
Prat de Liobregat, Badalona, Lleida, Amposta i 
Tarragona ofert per les Oficines de Benestar Sociaf, 
formulada per la Diputada I. Sra. Rosa Barenys, del 
G .  Socialista, per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre Vescola pliblica 
Enric Cassasses, de Sabadell, formulada pel Dipu- 
tat I .  Sr. Santiago Riera i Olivé, del G. Socialista, 
per tal que sigui resposta per escrit. 
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Reg. ent. Data 
núm, 
9126 

9127 

9128 

91 29 

9130 

9131 

9132 

9133 

9134 

9135 

9136 

9131 

27-6 

27-6 

2 7-6 

27-6 

27-6 

27-6 

27-6 

27-6 

27-6 

28-6 

28-6 

28-6 

Concepte 

Pregunta al Consell Executiu sobre els ajuts per in- 
stal.laciÓ d’abocadors, formulada pel Diputat I, Sr. 
Joan Roma, del G. Socialista, per tal que sigui ce- 
sposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la carretera 
B-142, formulada pel Diputat I. Sr. Santiago Riera i 
Olivé, del G .  Socialista, per tal que sigui resposta 
per escrit. 
Pregunta ai Consell Executiu sobre la tala d’aarbres 
a I’Estany (Berguedh), formulada pel Diputat 1. Sr. 
Joan Roma, del G. Socialista, per tal que sigui re- 
sposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre el carni de 
serveis-llosa de Cavall, formulada pel Diputat I. 
Sr. Joan Roma, del G. Socialista, per tal que sigui 
resposta I>er escrit. 
Proposició no de Llei sobre la no obligatorietat de 
]’afiliació a les Cambres Oficials de la Propietat 
Urbana, presentada FI G. Socialista. 
Escrit adrqat a la Mesa del Parlament pel Diputat 
I. Sr. Arseni Gibert, del G .  Socialista, en quk sol.- 
licita que les preguntes a 1”. Sr. Conseller de 
Cornerg, Consum i Turisme (Regs. 7366, 7367, 
7382, 7579, 7580 i 75831, siguin traslladades al 
proper periode de sessions, 
Escrit adreqat a la Mesa del Parlament pel Diputat 
1- Sr. Arseni Gibert, del G. Socialista, en qub sol*- 
licita que les preguntes a 1”. Sr. Conseller- de 
Comerq, Consum i Turisme (Regs. 7361, 7374, 
7377 i 73791, siguin contestades per escrit, 
Retirada de les preguntes a 1’H. Sr. Conseller de 
Corner$, Consum i Turisme (Regs. 7343, 7344, 
7345, 7346, 7347, 7348, 7350, 7351, 7352, 7353, 
7354, 7355, 7356, 7357, 7358, 7359, 7360, 7362, 
7363, 7364, 7365, 7368, 7369, 7370, 7371, 7372, 
7376, 7378, 7380, 7381, 7578, 7581, 7582 i 75841, 
presentada pel Diputat I. Sr. Arseni Gibert, del G .  
Socialista. 
Sol*licitud presentada I>er tots els Grups parlamen- 
taris per tal que es retiri de l’ordre del dia de la 
sessió plenasia el punt referent a l  Debat i votació 
del Projecte de Llei d’Organitzaci6, Procediment i 
Rkgim Juridic de !’Administració de la Generalitat 
de Catalunya. 
Resposta a la sol.licitud d’informació (Reg, 81541, 
tramesa per I”. Sr. Conseller d’Economia i Ei- 
nances. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I.  Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 76061, sobre un 
préstec formaiitzat amb el G r u p  Español General 
Cable; tramesa F r  I”. Sr. Conseller d’Economia i 
Fi nances. 
Resposta a la pregunta formulada pels Diputats I. 
Srs. Josep Clofent, Josep M. Sala i Joan Oliart, del 
G. Socialista (Reg. 72361, sobre els pagaments i els 
contractes fets per I’Institut per a la Promocib i la 
Formació Coopertiva arn b I’empresa VEVEEMA, 

Reg. ent. 
num. 

9138 

9139 

9140 

9141 

9i42 

9143 

9144 

9145 

9146 

9148 

9149 

91SO 

Data Concepte 

28-6 

28-6 

28-6 

28-6 

29-6 

29-6 

29-6 

29-6 

29-6 

29-6 

29-6 

29-6 

SA; tramesa per 1’W. Ss. Conseller de Treball. 
Sol-licitud adrecada a la Mesa del Parlament pel G. 
Socialista de prorroga de set dies del termini de pre- 
sentació d’esmenes a la Proposta de Resolucib 
sobre I’ExclusiÓ del Catalh del Programa Lingua. 
Esmena subsegüent al Dictamen del Consell Con- 
sultiu sobre el Projecte de Llei d’organització, Pro- 
cediment i Regim Jurídic de I’AdministraciÓ de la 
Generalitat de Catalunya, presentada pel G. Socia- 
lista. 
kmenes subsegüents al Dictamen del Consell 
Consultiu sobre el Projecte de Llei d’Organitzaci6, 
Procediment i Rkgirn Juridic de 1’Adrninistració de 
la Generalitat de Catalunya, presentades pei G. p. 
Popular, 
Esmenes subsegüents al Dictamen del Consell 
Consultiu sobre el Projecte de Llei d’Organitzaci6, 
Procediment i Rkgirn Jurídic de I’AdministraciÓ de 
la Generalitat de Catalunya, presentades pel G. p. 
d’Esquerrw Republicana de Catalunya. 
Esmenes subsegüents al Dictarnen del Consell 
Consultiu sobre el Projecte de Llei d’Organitzacib, 
Procediment i Rkgirn Juridic de I’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, presentades pel G. p. 
d’lniciativa per Catalunya. 
brnenes al Projecte de Llei sobre Policia de 1”s- 
pectacle, les Activitats Recreatives i els Establi- 
ments Públics, presentades pel G. p. d’Esquerra 
Repu biicana. 
Resposta a la pregunta formulada per la Diputada I. 
Sra. M. Dolors Montserrat i Culleré, del G. p. 
Popular (Reg. 74931, sobre les subvencions ator- 
gades pel Patronat Catala pro Europa; tramesa per 
1”. Sr. Conseller Secretari del Govern. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Joan Roma, del G. Socialista (Reg. 69381, sobre 
les subvencions a I’estacib d’esqui de Port del 
Comte, al Solsones; tramesa per 1”. Sr. Conseller 
de Comerq, Consum i Turisme. 
&crit adrqat al M. H. Sr. President del Parlament 
pel Sc. A, Mayoral Alavedra. 
Moció subsegiient a la interpel.laci6 al Consell Exe- 
cutiu sobre I’ernpresa familiar agraria i la incorpo- 
ració de joves a l’agricultura, presentada per la 
Diputada 1. Sra. M. Teresa Utgés i pels Diputats I. 
Srs. Ramon Aleu, Joan Ganyet, Joan Roma, 
Esteve Tom& Manuel Nadal i Josep Clofent, del 
G. Socialista. 
Moc% subsegüent a la interpel.laci6 al Consell Exe- 
cutiu subre la politica d’integracib dels centres del 
CEPEPC a la xarxa escolar publica, presentada per 
la Diputada I. Sra. Dolors Torrent i pel Diputat 1. 
Sr. Magí Cadevall, del G. Socialista. 
Escrit adreqat a la Mesa del Parlament pels Diputats 
I. Srs. Joan Ganyet, Higini Clotas i Antoni Siurana, 
del G. Socialista, en qu8 sololiciten que la interpelt- 
laci6 al Consell Executiu sobre els acords entre la 
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Reg. ent. 
núm. 

9151 

9152 

91 53 

4154 

9155 

4154 

9157 

9158 

9159 

9160 

Data 

29-6 

29-6 

29-6 

29-6 

29-6 

29-6 

29-6 

29-6 

29-6 

29-6 

Callcep te 

Generalitat de Catalunya i els Consells Regionals 
(Reg, 49881, sigui traslladada al proper període de 
sessions. 
Escrit adreqat a la Mesa del Parlament per la 
Diputada I, Sra. Rosa Barenys, del G .  Socidista, en 
que sol.licita que la interpel*laciÓ al Consell Execu- 
tiu (Reg. 91 19), sigui traslladada al proper període 
de sessions, 
Escrit adreqat a la Mesa del Parlament pels Diputats 
I. Srs. Josep M. Sala i Rafael Madueño, del G. Soci- 
alista, en quk sol-liciten que la interpei-lació al Con- 
sell Executiu sobre la Política del Joc a Catalunya 
(Reg. 74861, sigui traslladada al proper periode de 
sessions. 
Escrit adreqwt a la Mesa del Parlament pels Diputats 
1. Srs. Santiago Riera i Olivé, Daniel Font i Josep 
M. Sala, del G. Socialista, en que sol-liciten que la 
interpel~lacib al Canseli Executiu sobre la política 
de garantiment de la Seguretat de les Instablacions 
Industrials (Reg, 8 1 1 O), sigui traslladada al proper 
Wriode de sessions. 
Escrit adreqat a la Mesa del Parlament per la 
Diputada 1. Sra. M. Teresa Utgks, del G. Socialista, 
en que soí-licita que la interpel-laci6 al Consell Exe- 
cutiu sobre la política de prevenció i control sani- 
taris (Reg. 8533), sigui traslladada al proper 
període de sessions. 
Escrit adrqat a la Mesa del Parlament pel Diputat 
H. Sr. Lluís Armet, del G. SociaIista, en quk sol-- 
licita que la interpel.laci6 al Consell Executiu sobre 
el desenvolupament i l’aplicació de la Llei 6/1987, 
del 4 d’abril, sobre !’organització comarcal de Cata- 
lunya (Reg. 80351, sigui traslladada al proper 
període de sessions. 
Escrit adrqat a la Mesa del Parlament pel Diputat 
I. Sr. Joaquim Nadal, del G. Socialista, cn quk sol.- 
licita que la interpel-laci6 al Consell Executiu sobre 
el desenvolupament i l’aplicació de la Llei 8/1987, 
dei 15 d’abril, municipal i de rkgim lacal de Cata- 
lunya (Reg. 80341, sigui Irasiladada al proper 
període de sessions, 
Sol*licitud presentada pels Diputats 1. Srs. Rafael 
Madueño i Arseni Gibert, del G. Socialista per tal 
que les preguntes amb resposta oral {Regs. 7635 i 
7636) es posposin per al proper periode de sessions. 
Escrit presentat pels Dlputats I. Srs. Rafael 
Madueño i Arseni Gibert, del G. Socialista, en quk 
comuniquen que retiren les preguntes amb respasta 
oral (Reg. 7637 i 7638). 
Pregunta al Consell Executiu sobre el rendiment 
de les taxes, formulada pel Diputat I. Sr. Marti 
Carnicer, del G .  Socialista, per tal que sigui respos- 
ta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre les transferen- 
cies corrents i de capital, formulada pel Diputat I. 
Sr. Martí Carnicer, del G .  Socialista, per tal que 
sigui resposta per escrit. 

Reg, ent. Data 
núm. 
9161 

91 62 

9163 

9164 

9165 

9166 

9167 

9168 

29-6 

29-6 

29-6 

29-6 

29-6 

29-6 

29-6 

29-6 

Concepte 

Escrit adrqat al M. H. Sr. President del Parlament 
per tal que sol.liciti informació al Director General. 
Pregunta al Director General de la Corporacib 
Catalana de Radio i Televisió sobre la posada en 
funcionameni de la Televisi6 Valenciana, formula- 
da pels Diputats 1. Srs. Xavier Guitart, Xavier 
Solo, Excm. Sr. Felip Lorda, Phlm. Sr. Daniel Ter- 
radellas i per les Diputades 1, Srss. M. Teresa 
Utgés, Pilar Ferran, Dolors Torrent i Il.lma. Sra. 
Rosa Martí, del G, Socialista, per tal que sigui re- 
sposta per escrit. 
Pregunta al Director General de la Corporació 
Catalana de Radio i Televisió sobre la cobertura 
tkcnica del Canal 33, formulada pels Diputats I .  
Srs. Xavier Guitart, Xavier Soto, Excm. Sr. Felip 
Larda, Iblrn. Sr. Daniel Terradellas i per les Dipu- 
tades I. Sres. M. Teresa Utges, Pilar Ferran, 
Dolors Torrent i 11-Ima. Sra. Rosa Marti, del G. 
Socialista, per tal que sigui resposta per escrit, 
Pregunta ai Director General de la Corporació 
Catalana de Ridio i Televisió sobre les llicencies de 
televisions privades, formulada pels Diputats I. 
SCS. Xavier Guitart, Xavier Soto, Excm. Sr. Felip 
Lorda, II.lm, Sr. Daniel Terradellas E per les Dipu- 
tades I. Sres. M. Teresa Utgés, Pilar Ferran, 
Dolors Torrent i 11-lma. Sra. Rosa Martí, del G. 
Socialista, per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Director General de la Corporació 
Catalana de RBdio i Televisi6 sobre I’cmissió dei 
partit de la final de la Recopa d’Europa, formulada 
pels Diputats I. Srs. Xavier Guiiart, Xavier Soto, 
Excm. Sr, Felip Lorda, Il*lrn. Sr. Daniel Terradellas 
i per les Diputades 1. Sres. M. Teresa Utges, Pilar 
Fcrran, Dolors Torrcnt i tblma. Sra. Rosa Marti, 
del G. Socialista, per tal que sigui resposta per 
escrit. 
Pregunta al Director General de la Corporacih 
Catalana de Rhdio i Televisió sobre l’entrada en el 
mercat borsari de l’cmpresa Tipel, formulada pels 
Diputats 1. Srs. Xavier Guitart, Xavier Solo, 
Excm. Sr, Felip Lorda, Il.lm. Sr. Daniel Terradellas 
i per les Diputades I. Sres. M. ‘Teresa Utgés, Pilar 
Ferran, Dolors Torrent i 11-lrna. Sra. Kosa Marti, 
del G. Socialista, per tal que sigui resposta per 
escrit. 
Escrit adrqat al M. El. Sr. President del Parlament 
per tai que sol*liciti inforrnacib al Director General 
de la Corporació Catalana de Radio i Televisió, pre- 
sentat pels Diputats I. Srs. Xavier Guitart, Xavier 
Soto, Excm. Sr. Felip Lorda, II-lm. Sr. Daniel Ter- 
radellas i per les Diputades I,  Sres. M. Teresa 
Utgés, Pilar Ferran, Dolors Torrent i 11.lma. Sra. 
Rosa Martí, del G. Socialista. 
Escrit adrecat al M. H. Sr. President del Parlament 
per tal que solmliciti informació al Director General 
de la Corporacio Catalana de Radio i Televisi6, pre- 
sentat pels Diputats I. Srs. Xavier Guitart, Xavier 
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Reg. ent. 

núm. 

9169 

9170 

9171 

9172 

9186 

9187 

9188 

Data 

29-6 

29-6 

29-6 

29-6 

30-6 

30-6 

30-6 

C o nccp tc 

Soto, Excm, Sr. Felip Lorda, It-lm. Sr. Daniel Ter- 
radellas i per les Diputades I. Sres. M. Teresa 
Utges, Pilar Ferran, Dolors Torrent i Il.lrna. Sra. 
Rosa Martí, del G. Socialisla. 
Escrit stdreqai al M. H. Sr. President del Parlament 
per tal que sol-liciti informació al Director General 
de la Corporaci6 Catalana de Radio i Televisi& pre- 
senlat pcls Diputats I. Srs. Xavicr Guitart, Xavier 
Soto, Excm. Sr. Felip Lorcla, Iklrn. Sr. Daniel Ter- 
radcllas ¡ per les Diputades 1. Sres. M. Tcresa 
Ulgcs, Pilar I;erran, Dolors Torrcnl i Iblma. Sra. 
KQM Martí, del G. Socialista. 
Escrit adrept a la Mesa del Parlament pel Diputa1 
Excm. Sr. Pasqual Marugall, del C;. Socialista, en 
que sololicita que la interpcl.laci6 al Consell Execu- 
tiu sobre el desenvolupament i I’aplicacib de la Llei 
7/1987, del 4 d’abril, per la qual s’eslablcixen i 
regulcn actuacions públiques especials cn la conur- 
bació de harcelona i en les comarques compreses 
dins la seva zona d’influkncia directa (Reg. 80331, 
sigui Iraslladada al proper període de sessions. 
Jjscrit adreqat it la Mesa del Parlament pel Diputat 
I .  Sr. Esteve Tornis, del G. Socialista, en que sol.- 
licitr-1 que la in~crpcl+lació al Consell Executiu sobre 
el desenvolupamcnt i !’aplicació de la Llei 5/1987, 
del 4 d’abril, del regim provisional de Ics compet&- 
cies de les Diputacions provincials (Reg. 80361, 
sigui traslladada al proper període de sessions. 
Moció subsegijent a la interpel*laciÓ al Consell Exe- 
cutiu sobre el Medi Natural, prcscntrtcla pel Diputat 
I .  Si.. Víctor Girneno, del G. p. d’lnicialiva p e r  
Ca ta I unya. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la carretera 
d’IgLialada a la Llacuna, I‘ormulada pcls Iliputats I .  
Srs. Josep Lluis Carod-Rovira, Marpl Casanovas, 
Atigcl Colom, Miquel Pueyo, Il.lrn. Sr. Joan M. 
SI-tbanza i Ha Si.. Joan Hortall), del G. p. d’Esquerra 
Rcpublicana de Catalunya, per tal que sigui respos- 
ta per escrit. 
Macib subscgücnt a la interpelnlacih al Consell Exe- 
cutiu sobre la política del Ilcurc, presentada 1x1s 
Diputals i. S i s  Arseni Gibert, Higini Clotas, 
Xavier Guitart, Jaume Sobreques, Esteve Tomis, 
Magí Cadevalt, Joan M. Abcll6, Ramon Aleu, 
Martí Carnicer, Manuel Nadal, Santiago Riera i 
Olive, Xavier Solo, Felip Lorda, José González, 
Rafael Maduerio, Josep M. Rañé, Joan Oliart, 
Daniel Font, Josep Ctofent, Joan Koma, Joan 
Gatiyet, Daniel Terradellas, Arseni Gibert i Djoni- 
si0 Garcia Guillambn i per les Diputades 1. Sres. 
Rosa Barenys, Manuela de Madre, Dolors Torrent, 
Pilar Ferran, Rosa Martí i M. Teresa Ut&, del G. 
Social i s  ta I 

Escrit adrecat a la Mesa del Parlament pels Diputats 
1. Srs. Xavier Guitart, Xavier Soto, Excm. Sr. Felili 
Lorda, Il*lm. Sr. Daniel Terradellas, i per les Dipu- 
tades I .  Sres. M. Teresa Utges, Pilar Ferran, 

R ~ E .  ent. 
niim, 

91 89 

9190 

9191 

91 92 

91 93 

9194 

9195 

9196 

9197 

9198 

9199 

Data Concepte 

30-6 

30-6 

30-6 

30-6 

30-6 

30-6 

30-6 

30-6 

30-6 

30-6 

30-6 

Dolors Torrent i 11-Ima. Sra, Rosa Martí i Conill, 
del G, Socialista, en qui: sol.liciten que la pregunta 
al Director General de la Corporació Catalana de 
Radio i Televisió (Reg, SSOO), sigui traslladada al 
proper període de sessions. 
Escrit adrept a la Mesa del Parlamcnt pel Diputat 
I .  Sr. Joan Oliart, del G. Socialista, en que sol-licita 
que la pregunta al Consell Executiu (Reg, 85341, 
sigui lraslladada al propcr període de sessions, 
Escrit adcept a la Mesa del Parlament 1x1 Diputat 
I ,  Sr, Joan Oliart, del G .  Socialista, en que sol-licita 
que la pregunta a I’H. Sr. Conseller de Benestar 
Social (Reg. 75 16), sigui traslladada al propcr 
període de sessions. 
Ficrit adrecat a la Mesa del Parlament pel Diputat 
Excm. Sr. Felip Lorda, del G. Socialista, en quli: 
sol*licita que la pregunta al Consell Executiu (Reg, 
75581, sigui traslladaria al proper periode de ses- 
sions. 
Escrit adrept a la Mesa del Parlament pels Diputats 
1. Srs. Manuel Nadal i Arseni Gibert, del G. Socia- 
lista, cn que sol-liciten que la pregunta al Consell 
Executiu (Reg. 7 1551, sigui traslladada al proper 
període de sessions. 
Escrit adrept a la Mesa del Parlament pel Diputat 
I. Sr. Xavicr Guitart, del O ,  Socialista, en quk sol*- 
licita que les preguntes al Consell Executiu (Regs. 
5709, 5712 i 57131, siguin traslladades al proper 
període de sessions. 
Escrit aclrecat a la Mesa del Parlament pels Diputats 
1. Srs. Jaumc Sohrcqués, Xavier Guitar1 i Excm. 
Sr, Antoni Dalmau, del G. Socialista, en quk sol*- 
liciten que les preguntes al Consell Executiu (Regs, 
8042 i 80441, siguin trasllaclades al proper període 
de sessions. 
Escrit adrqat a la Mesa del Parlarncnt pel Diputat 
1. Sr. Jaume Sobrequés, dcl G. Socialista, ei1 que 
sol-licita que la pregunta al Consell Executiu IRcg. 
72271, sigui traslladada al proper període de ses- 
sions. 
Escrit aclscpt a la Mesa del Parlament pet Dipulal 
I .  Sr. Magí Cadevall, del G. Socialista, en  quk sol.- 
licita que les preguntes ai Consell Executiu (Regs. 
7182, 7183 7184 i 71851, siguin traslladades al 
proper període de sessions. 
Escrit adrqat a la Mesa del Parlamcnt pcE Diputat 
1. Sr. Manuel Nadal, del G. Socialista, en que sol.- 
licita que les preguntes a I’H Sr. Conseller de 
Cultura (Regs. 8856 a 88991, siguin traslladades al  
prolm periode de sessions. 
Escrit adrecat a la Mesa del Parlament per la 
Diputada I .  Sra. M. Teresa Ut&, del G. Socialista, 
en que soklich que la pregunta al Consell Executiu 
(Reg. 8099), sigui traslladada al proper període de 
sessions, 
Escrit adreqat a la Mesa del Parlament pel Diputa( 
I .  Sr. Daniel Font, del G .  Socialista, en quk sol-licila 
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Reg. ent, 

nirm. 

9200 

9201 

9202 

9203 

9204 

9205 

9206 

9207 

9208 

9209 

9210 

921 1 

Data 

30-6 

30-6 

30-6 

30-6 

30-6 

30-6 

30-6 

30-6 

30-6 

30-6 

30-6 

30-6 

Concep te 

que tes preguntes al Consell Executiu (Regs. 8095 i 
8096), siguin traslladades al proper periode de ses- 
sions. 
Escrit adrwat a la Mesa del Parlament pels Diputats 
Excm. Sr. Antoni Dalmau i 1. Sr. Xavier Soto, del 
G. Socialista, en quh sol.liciten que la pregunta al 
Consell Executiu (Reg. 81 1 9 ,  sigui traslladada al 
proper període de SWAiQnS. 
Escrit adrqat a la Mesa del Parlament per la 
Diputada I. Sra, Dolors Torcent, del G. Socialista, 
en quk soldicita que la pregunta al Consell Executiu 
(Reg. 80971, sigui traslladada al proper període de 
sessions, 
Escrit adrept a la Mesa del Parlament per la 
Diputada I. Sra. Dolors Torrent, del G. Socialista, 
en que sol-licita que les preguntes al Consell Execu- 
tiu (Regs. 6680 i 6 6 8 0 ,  siguin traslladades al 
proper període de sessions. 
Escrit adreqat a la Mesa del Parlament pels Diputats 
1. Srs. Martí Carnicer i Xavier Guitart, del G. Soci- 
alista, en que sol-liciten que les preguntes al Consell 
Executiu (Regs. 7821, 7822 i 7823), siguin traslla- 
dades al proper període de sessions. 
Escrit adceqat a la Mesa del Parlament pels Diputats 
1. Srs. Marti Carnicer i Jaume Sobreqtlés, del G. 
Socialista, en quk sol*liciten que les preguntes al 
Consell Executiu (Regs. 7781 i 77821, siguin tcssf- 
ladades al proper període de sessions. 
Escrit adreqat a la Mesa del Parlament pels Diputats 
I. Srs. Martí Carnicer i Daniel Font, del G. Social is- 
ta, en quk sul-liciten que les preguntes al Consell 
Executiu (Regs. 7783, 7784 i 77851, siguin trasfla- 
dades al proper període de sessions. 
Escrit adreqat a la Mesa del Parlament pels Diputats 
I. Srs. Marti Carnicer i Santiago Riera i OIivé, del 
G ,  Socialista, en qui! sol*liciten que les preguntes al 
Consell Executiu (Regs. 7827 a 78411, siguin trasl- 
ladades al proper període de sessions. 
Escrit adreqat a la Mesa del Parlament pels Diputats 
1. Srs. Martí Carnices i Joan M. Abeltb, del G. Soci- 
alista, en quk sol.liciten que les preguntes al Consell 
Executiu (Regs. 7824, 7825 i 7826), siguin traslla- 
dades ai proper període de sessions. 
Escrit adreqat a la Mesa del Partament pels Diputats 
I. Srs, Martí Carnicer i Lluís A. Garcia i SAez, dei 
G .  Socialista, en quB sol-liciten que les preguntes al 
Consell Executiu (Regs. 7746 a 7765), siguin trasl- 
ladades al proper període de sessions. 
Escrit adreqat a la Mesa del Parlament pels Diputats 
1. Scs. Marri Carnicer i Ramon Aleu, del G. Socia- 
lista, en quk sol*liciten que les preguntes al Consell 
Executiu (Regs. 7801 a 78201, siguin trastladades 
al propr  període de sessions. 
Resposta a 1st sol*licitud d’informació del Diputat i. 
Sr. Josep M. Rañb, del G. Socialista (Reg. 73401, 
tramesa per I”. Sr. Conseller de Benestar Social 
Projecte de Llei sobre el rkgim especial de la Vall 

Reg, ent. Dats Concepte 
núm. 

d’Aran, presentat pel Consell Executiu de la Gene- 
ral itat. 

9212 30-6 Resposta a la sol-licitud d’informació del Diputat I. 
Sr. Josep M. RafiiB, del G. Socialista (Reg. 7445). 

9213 30-6 Escrit adreqat a la Mesa del Parlament pel Diputat 
I. Sr. Josep M. Rañé, del G. Socialista, en qui: solo- 
licita que la interpel.laci6 al Consell Executiu sobre 
la politica de relacions laborals (Reg. 72261, sigui 
traslladada al proper període de sessions. 
Antecedents del Projecte de Llei de Policia de 1’Es- 
pectacle, les activitats recreatives i els establiments 
pirblics, presentats per I’H. Sr. Conseller de Justí- 
cia. 

9215 3-7 Pregunta al Consell Executiu sobre els abocaments 
clandestins de residus farrnackutics al Prat de Lla- 
bregat, formulada pel Diputat I. Ss. Antoni Fernán- 
dez i Teixidb, del G. Mixt, per tal que sigui resposta 
per escrit. 
Substitucib del Diputat 1. Sr. Ferran Camps i Val- 
lejo per 1’1, Sr. Ferran Pont i Puntigam, del G, p. de 
Convergkncia i Unió, a la Diputacib Permanent, 

9219 3-7 Pregunta al Consell Executiu sobre inversions es- 
portives a I’Anoia, formulada pel Diputat Excm. 
Sr. Antoni Daimau, del G. Socialista, per tal que 
sigui resposta per escrit. 

9220 3-7 Documentacib acreditativa de les condicions 
requerides per a les places d’Uixer/a def Parlament 
de Catalunya, presentada pel Sr, Josep Audi, 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat i .  Sr. 
Jaume Nualart, del G. p. d’íniciativa per Catalunya 
(Reg. 7574), sobre els indicadors del poble de 
Santa Llúcia; tramesa per I’H. Sr. Conseller d’Agri- 
cultura, Ramaderia i Pesca. 

9222 5-7 Documentació acredita liva de les condicions 
requerides per  a les places d’Uixerla del Parlament 
de Catalunya, presentada pel Sr. José Luis Casares 
Santiliana. 

9244 5-7 So1.licitud adreqada a la Mesa del Parlament pels 
Diputats I. Srs. Josep Curto, del G. p. Popular, 
Josep M. Rañé, del G, Socialista, Ignasi Riera, dei 
G .  p. d’lniciativa per Catalunya, de cornpareixenqa 
de I”, Sr. Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques. 

9245 5-7 Documentació acreditativa de les condicions 
requerides per a les places d’Uixer/a del Parlament 
de Catalunya, presentada pel Sr. Juan Bonany 
Lbpez. 

9246 5-7 Pregunta al Consell Executiu sobre la cantera {<Les 
Fons de les Coves>>, formulada pel Diputat I. Sr. 
Juan Martín Toribio, del G. Mixt, per tal que sigui 
resposta per escrit. 

9247 5-7 Ofici acrqat al M. W. Sr. President del Parlament 
pel Tribunal Superior de Justícia. 

9248 5-7 Documentació acreditativa de les condicions 
requerides per a les places d’Uixer/a del Parlament 
de Catalunya, presentada pel Sr. Francesc Xavier 
Estefanell i Soriano, 

9214 3-7 

9216 3-7 

9221 4-7 
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Reg. ent. Data Concepte OPOSICld LLIURE PER A PROVEIR 
níim. UNA PLACA DE XOFER/h DEL 
9249 5-7 Estals de desenvolupament i d’execució del Pressu- PARLAMENT DE CATALUNYA 

CONVOCATORIA 
post de la Generalitat de Catalunya de 1989, referits 

ler d’konomia i Finances. 
al 31 de marc de 1984; tramesos per 1”. Ss. Consel- 

9250 5-7 Resposta a la pregunta formulada pels Diputats 1. 
Srs. Josep Lluís Carod-Rovira, Marqal Casanovas, 
Angel Colom, Miquel Pueyo, Il.lrn. Sr. Joan M. 
Sabanza i €3, Sr. Joan Hortala, del G, p. d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (Reg. 74791, sobre la 
cdqa d’oceils amb vesc; tramesa ~>er 1”. Sr. Consel- 
ler d’Agsicultura, Ramaderia i Pesca. 

9251 5-7 Resposta a la pregunta formulada pels Diputats I .  
Srs. Josep Lluís Carocl-Rovira, Marqal Casanovas, 
Angel Colom, Miquel Pueyo, II*lm. Sr, Joan M. 
Sabanza i H. Sr. Joan Hortal& del G. p. d’Esquerra 
Republicana de Catalunya {Reg. 74791, sobre la 
Vibla Joana de Vallvidrera; tramesa per lli-1. Sr. 
Conseller de Cultura. 

9252 5-7 Pregunta al Consel1 Executiu sobre el panta de 
Santa Anna, formulada l ~ e l  Diputat 1. Sr. Antoni 

OFICIALIA MAJOR 

La Mesa del Parlament, en sessib tinguda el dia 29 de juny  
de 1989, d’acord amb I’article 24 dels Estatuts del Regim i el 
Govern Interiors (text refós del dia 29 de marc de 1989, BOPC 
nimero W I I I ) ,  la classificació de llocs de treball que els és 
annexa i les bases que s’indiquen tot seguit, aprovades per la 
Comissi6 de Govern Interior el dia 28 de juny de 1989, convo- 
ca a torn lliure una placa de xoferla del Parlament de Cataluny- 
a, D’acord amb I’article 23 dels Estatuts del Rkgirn i el Govern 
Interiors el nombre de places convocades quedara amplia1 per 
resolucib de la Mesa del Parlament en el cas que es produeixin 
vacants de les mateixes places entre la data de la convocatbria i 
la de l’inici de les proves. 

Fernández i Teixidó, del G. Mixt, per tal que sigui 
resposta per escrit, BASES 

9256 6-1 Resposta a la sol*licitud d’informació (Rega 75071, 
tramesa per 1”. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat 1. Pot optar a les places Lothom qüi reuneix les condicions 
Social. següents ; 

a) Ésser espanyoiPa. 
b) &ser major d’edat i no tenir més de cinquanta-cinc anys. 

4.60. Rkgim interior 

c) No estar inhabilitatlada ni suspbs/esa per a I’exercici de la 
funció p i ~  bl ica. 

d) No haver estat condemnal/acta per sentencia judicial 
fcrtna pcr cap delicte relacionat amb la conducció de vehicles 
CIC motor. 

e )  No cstar scparat/ada, mitjanqani expedient disciplinari, 
dcl servci dels orgins  constitucionals o les administracions ptj- 
Miques de 1’Estat. 

f) No tenir cap malaltia o cap defecte que impedeixi d’exercir 
normalment la funció. 

g) Complir alguns dels requisits segijents : tenir carnet de 
conduir de la classe B-2 i tenir el titol de graduat escolar, el de 
Formació Professional de primer grau o un d’equivalent. 

AMPLIACIO DE LA PLANTILLA DEL 
PARLAMENT 

OFICI ALIA MAJOR 

La Coniissih de Govern Interior, en sessió tinguda el dia 28 
de juny  de 1989, d’ncord amb I’article 2 i concordants dels Esta- 2. Tothom qui reuneix les condicions esmentades en la base 
tuts del Kcgim i et Goveria Interiors, ha acordat d’ampliar la primera i vol participar en aquesta oposició ha de presentar en 
plantilla del Parlament en dues places de el Registre de E’Oficialia Major del Parlament de Catalunya, 
secretar i /i ria- t rmsc ri pt or/a, gru pi C ,  ni ve I 1 8. dins el termini improrrogable de vint dies habils a partir de la 

publicació d’aquesta convocatbria en el Bi111ld U/ ic iufdd  P a h -  
~ i i r i r l  dí> CalaEtriyo i en el Ilin,*¡ Qfkinldr ¡u Geriprlr¡irat : Palau del Piulament, 28 de juny de 1989 

Isniael E, Pitarch 
a) Una instincia segons el model que s’adjunta. Annex 1. 
b) C‘i i rr jwI i1m Ww, amb indicació dels estudis i i’experiencia 

Oficial Major professional. 

3. Finit el termini de presentació d’insthncies, I’Oficialia 
Major publicarh la llista provisional de persones admeses en el 
Biitltívi Ufjcid &I Put-li~tmwt de Camliirlya i en el Diari Qfirictt &J 
IQ GJ/win/jtatq en la qual hauran de constar el nom i els co- 
gnoms dels candidats i el nimero de llur document nacional 
d’identitat. Els interessats podran reclamar davant la Mesa del 



BUTLCET! OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Núm. 88 I 17 de juliol de 1989 5827 

Parlament en el termini de deu dies hhbils, la qual decidirh 
definitivament. 

La llista definitiva de persones admeses i excloses es publica- 
rh també en el Biitlkd Qjkiai i k i  P arluriteiit de Cata l i~ t y~  i en el 
Diari Qficial d~ la Gwcralita/. 

4. El Tribunal qualificador serh format, d’acord amb I’article 
25 dels Estatuts del Regim i el Govern Interiors del Parlament, 
per les persones següents ; 

a) EI President del Parlament o el Vice-president en qui 
delegui. 

b) Un altre rnem bre de fa Mesa. 
c)  Un funcionari del Parlament designat, per raó de la seva 

especialització, per la Mesa del Parlament entre una terna pro- 
posada pel Consell de Personal. 

d) Actuara com a Secretari del Tribunal, sense vot, el Direc- 
tor de Personal i Govern Interior o Cap de Servei en qui 
delegui. 

5 .  Les oposicions comenqaran el dia i l’hora que hauran estat 
anunciades en el Rutlltltí Qfkial c k l  Par lumí~  dp Crrtcrlunya amb 
cinc dies d’antelacfb, com a mínim. L’anunci es publicari 
tambk, a efectes de coneixement, en el Diari Qficiaide la Gme- 
ruli/ut de Cotalutiyu. 

6.  Les proves seran les següents : 
6. I .  Primera prova, que consistirll en tres parts : 
6.l.a) Una prova objectiva de  25 preguntes centrada en el 

codi de circulació. Es puntuari de O a 25. 
6.l .b) Una prova objectiva de 25 preguntes sobre niecanica 

d’autombbil. Es puntuarir de O a 25. 
6.1 .c) Bateria de proves per a explorar I’adequació de les ca- 

racteristiques psicofisiques de l’aspirant en  relació amb les que 
exigeix el lloc de treball. Puntuara de O a 1 O 

Per superar aquesta prova i passar a la segijent es requerirh 
una puntuaci6 global mínima de 50 punts. Aixi mateix seran 
eliminats els aspirants que no superin la puntuació de 22 punts 
en cadascuna de les dues primeres parts i de 5 en la tercera. 

6.2. Segona prova : 
Consistir& en conduir per ciutat i per carretera un automobil 

. Puntuar& de O a 10. Per superar aquesta prova i passar la segü- 
ent es requeriri una puntuació mínima de 5 punts. 

6.3. Tercera prova : 
Consistira cn contestar per escrit en un temps maxim d’una 

hora i mitja dos temes extrets a la sort entre el ternari que s’ad- 
junta com Annex 11. Finit el temps els aspirants hauran de 
llegir el seu exercici davant el tribunal, el qual podra efectuar 
preguntes sobre els temes exposats, així com sobre les funcions 
i obligacions del lloc de treball de xofer del Parlament. Pun- 
tuara de O a 10, Quedaran eliminats automaticament els qui ob- 
tinguin menys de 5 punts. 

6,4. D’acord amb el que estableix I’article 19 de la Llei 
30/1984, del 2 d’agost, les persones aspirants, al llarg de les 
proves, han de demostrar que estan degudament capacitats en 
el coneixement de les dues llengües oficialsa Catalunya. 

7.  El Tribunal qualificador resoldra tots els dubtes i les inci- 
dencies que sorgeixin i les seves decisions s’hauran d’adoptar 
en tots els casos per majoria de vots. 

7.1. Per tal de poder evaluar de forma objectiva totes fes 
proves, el Tribunal podra demanar l’assessorament tecnic que 
consideri necessari, 

8. Al final de cada exercici el Tribunal es r e m i r i  a deliberar f 
f‘ara publica en el tauler d’anuncis del Parlament la relaci6 d’as- 
pirants que I’hauran sullerat, anib la punfuacib obtinguda. 

9. En publicar la relació d’aprovats de cada exercici, ef Tribu- 
nal convocari les persones aspirants al lloc i n l’hora qiie cstinii 
oportuns per a la realitzaci6 de I’excrcici següent, almenys 
amb  dos dies d’anticipació. 

I O. Un cop acabades les proves, el Tribunal qualificasa els as- 
pirants i els ordenara d’acord amb la puntuaci6 obtinguda. Serh 
objecte de la proposta de nomenament el candidat o la candida- 
ta que haur& obtingut la puntuació mhxima entre les persones 
presentades. La qualificació final es farh pública en la tauler d’a- 
riuncis del Parlament, Es podrii declarar la placa deserta. 

1 1 .  Es notificara a li3 persona aprovada la qualificació obtin- 
guda perquk dins de quinze dies hhbils, comptats des de la data 
de la noiificacib, aporti eh següents documents acreditatius de 
les condicions i les circumstancies a q u e  es refereix la base 1 : 

a) Partida de naixement o certificat d’adquisieió de la nacio- 
nal i t a t espanyol a. 

b) Certificació lliurada pel Registre Central de Penats i 
Rebels que acrediti que no s’esth condemnat ii penes que inhn- 
biliten per a l’exercici de funcions públiques i quc no s’estli 
condemnat per senthcia judicial ferma per cap delicte relacio- 
nat amb  la conduccib de vehicles de motor, lluirat com a 
mhxim amb tres mesos d’antelació respecte a la data final de 
presentació de documents. 

c) Declaració jurada de no estar separat/ada, mi t janpnt ex- 
pedient disciplinari, del servei dels organs constitucionals o les 
administracions de I’Estat. 

d) Fotocopia compulsada del carnet de conduir de la classe 
B-2. 

e) Certificat midic en que consti clarament que I’aspirani no 
té cap malaltia o defecte que l i  impedeixi d’exercir normalment 
la funció. 

f) Acreditació documental de gaudir d’algun dels requisits 
exigits per la base I .gla 

12. Un cop Comprovada la conformitat de tots els docunients 
presentats, la Mesa formulara el nomenament corresponent, 
el qual sera publicat en  el Bu~lkií Qfi,+icrl d d  PurlaPniw d~ Cirtu- 
Eirtiyu i en el Diari Q/kiul dc la Gmvuiiíat i notificat a la persona 
interessada. D’acord a h b  I’article 26 dels Estatuts del Rkgim i 
el Govern interiors del Parlament de Catalunya, la persona 
interessada s’ha d’incorporar al servei del Parlament dins 
trenta dies hBbiIs, comptats des de la data de notificació. Si es 
produeix cap defecte en la documentació que impedeix ei no- 
menament o bé la persona nomenada no s’incorpora al lloc de 
treball en  el termini previst, la Mesa pot substituir-la per la que 
la segueix en puntuació en la qualificació del Tribunal. 

Palau del Parlarnen t, 30 de juny de 1989 

Ismael E. Pitarch 
Oficial Major 
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ANNEX I 

MODEL D’INSTANCIA A PRESENTAR 

................................................................................... ‘.....“.*., 
ítiotn i cognrim4 

niltlnada el dia ..... de ............... de ....,., a ................... 
................. (,. .............. ..), veíheina de ................... 
que visc al carrer ....................... ...,., n h .  .,...., pis ,....., 
porta .,...., tel. ,..,..,....,.., i que tinc el DNI núm. ............., 

DECLARO : 

Que compleixo lotes i cadascuna de les condicions requeri- 
des per la base primera de les proves C O I - I V Q C ~ ~ ~ S  en el número 
88 dcl BiriIlc~ti Qfiriul del Parlum~.lni ik. Cu[uhirvu per a proveir In 
plaqa de xofer/a, les quals condicions acreditar6 documental- 
ment d’acord amb la base desena. 

Per aixo, us 

CONCURS-OPOSICIÓ DE PROMOC10 
INTERNA PER A PROVEIR 

DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 
UNA PLACA DE CORRECTORJA-REDACTOR/A 

CONVOCAT~RI A 

OFICIALIA MAJOR 

La Mesa del Parlament cn sessió tinguda el dia 29 de juny de 
1989, d’acord amb I’article 24 dels Estatuts del Regim i el 
Govern Interiors (text refós del dia 29 de  marc de 1989, BOPC 
número 55/111), la classificació dels llocs de treball que els es 
annexa, les Normcx per a la Provisió de Llocs de Treball i de 
Promoció Inlerna dels Funcionaris del Parlament de Catalu- 
nya, de 18 d’abril de 1989 (BOPC 63/IIi) i les bases que s’indi- 
yuen tot seguit, aprovades per la Comissió de Govern Interior 
el dia 28 de juny de 1989, convoca a concurs-oposicib, de pro- 
moció interna, una placa de correctorla-redactorla del Parla- 
ment de Catalunya. 

DEMANO : 
BASES 

D’ésser admes/esa a les damunt dites proves. 

Barcelona, ...... de ..................... de 1989 

MOLT HONORABLE SENYOR PRESIDENT DEL PARLA- 
MENT DECATALUNYA 

ANNEX Ii  

TEMES 

1. La Constitucib Espanyola del 
drets i deures fonamentnls dels 
conti iigu t. 

1978. Principis generals, 
espanyols. Estructura i 

2. Nocions gcnerals sobre el poder legislatiu, el poder execu- 
tiu i el poderjudicials 

3, Significut de I’Autonomia. L‘Estatut d’Autonomia de Ca- 
lalunya : contingut i eslructura. 

4. La Generalitat de Catalunya : antecedents i significat iic- 

tuals Les oompetkncies de la Generalitat. 
5 .  Institucions de la Generalitat : I .  EI Parlament de 

Cat a I un ya . 
6. Institucions de la Generalitat : Il.  EI President. EI Consell 

Execuli u. 
7 .  Ret‘erknciu a les altres institucions estatuthies : El Con- 

sell Consultiu. EE Síndic de Greuges. La Sindicatura de 

8. La Llei i les seves classes : nocions generals. El Regla- 
ment del Píirlament de Catalunya. 

9. Els Estatuts del Regim i el Govern Interiors del Parlanien1 
de Caialunya. Els drets i els deures del persoiinl al servei del 
Parlanien t, 

Coll1 ptes. 

E .  Pot optar a la plapi tothom qui compleix les condicions se- 

a) ksser funcionadaria del Parlament de Catalunya. 
b) Tenir unaantiguitat mínima de 2 anys en el lloc de treball, 
c) esser llicenciat en fiioiogia catalana o tenir titulació simi- 

güents : 

lar. (*) 

2.  Tothom qui compleix les condicions de la base primera i 
vol participar en aquest concurs-oposicib ha de presentar en el 
Registre de I’Oficialia Major del Parlament de Catalunya dins 
el termini improrrogable de set dies habils a partir de la publica- 
ció d’aquesta coiivocatbria en e1 Biitlkti Q/iriaI iid Pai~luincri/ í k  
cfl tal1 /ry:a : 

a) Una iiisthncia segons el niodel que s’adjunta. 
b) EI crlt.ricwIlun Ww, amb indicacib dels estudis i I’experien- 

cia professional, i documents acreditatius de merits que pot 
ablegar per a la fase de concurs. 

3. Finit el termini de presentació d’insthncies, I’Oficialia 
Major publicarii la llista provisional d’admesos en el BEr!l/d @i- 
cia1 d ~ 1  Pnt~luritrri~ ik. Comiitiyi, en la qual hauran de constar el 
nom i els ougnonis dels candidals i el número de llur document 
Izacional d’identitat. Els interessats podran reclaniar davant de 
la Mesa del Parlament en el termini de tres dies habils, la qual 
decidiri definitivament. 

La llista definitiva d’admesos i d’exclosos es publicara 
tarnbk en el Uiittld Qfiriol cki Prrr~lur~irrrt 1.1~ C‘utalrmycr. 

(4 1 Es consideraran litutacions siinilars aquelles a les quals es refereix 
I’er~icle 6 ,  Ilclru A) i 8) de I’Ordrc de lOde setembre de 1980, que dcscnvolu- 
pa el Decrel 142/1980 del 8 d’agost (Dff iC 83, phg. 1279). Per a I’espccialil- 
zacio de corrector/a-rcdactor/a del P;irlament de Cntnlunya, e l  diploma de 
mestre de cnlalii a que es refereix 18 lletra B) ha d’niiar acompanya1 d’una I l i -  
cciiciatusa de qunlscvol facultat universitliria. 
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4. El Tribunal qualificador serh format, d’acord amb I’article 
26 dels Estatuts del Regim i el Govern Interiors del Parlanient, 
per : 

a) El President del Parlament o el Vice-president en qui 
delegui. 

b) Un altre membre de In Mesa. 
c> Un funcionari del Parlament designat, per raó de la seva 

especialitat, per la Mesa, d’entre una terna proposada pel Con- 
sell de Personal, e1 qual funcionari actuarh de Secretari. 

d) Un professor proposat per Ia Universitat Autbnoma de 
Barcelona. 

e) U n  professional proposat pel Cotkgi de Doctors i 
L1 icenciats. 

5 ,  Es realitzari en primer lloc la fase de concurs, en la qual el 
Tribunal valorara els merits dlegats pels concursants en els es- 
crits respectius, d’acord amb el barem annex. 

6. En  el tauler d’anuncis del Parlament es publicarun els re- 
sultats de la fase de concurs. El dia i I’hora en quk comenqaran 
CIS exercicis s’anunciaran en el Tauler d’anuncis del ParIament 
almenys amb cinc dies d’antelació. 

7. Les proves a fer pcls concursants seran les segiients : 

7.1. Primera prova ; Correcció d’un text legal, d’una exten- 

La correcció haura de distingir dos nivells : 
- Correcions per a adequar el text a la gramatica normativa; 
- Correccions i/o propostes per a un millorament del Ikxic, 

la sintaxi, la redacció i ]’estil. 
Les solucions proposades cn la correcció hauran d’mur 

acompanyades d’un raonament que les justifiqui, el qual es pal 
referir tant a aspectes de teoria gramatical com a aspectes d’ús, 
en catab i en altres idiomes, especialment, aixb darrer, pel yuc 
fa a la fraseologia, les locucions i l’estil propis del Ilenguwtgc 
jurídico-administrutiu, 

La qualificació tindra en compte tant les correccions fetes 
con] els coneixements demostrats en els raonaments correspo- 
nents. Aquesta prova podri puntuar fins a 15 punts i pes a 
passar-la caldrh haver obtingut ut1 mÍnim de 8 punts. 

si6 aproximada de 15.000 espais/iletra. 

7.2. Segona prova : Traducci6 del castelli al cataih i del 
catalh al: castella de sengles textos legals, d’una extensió aproxi- 
mada de 8.000 espais/lletra cadascun. 

La qual ¡fiicació rindra en compte especialment I’adequacib 
de la traducció a les fórmules i a I’estil propis del llenguatge 
jurídico-administratiu en I’una i l’altra Ilengiies, i també et 
temps de realització. Aquesta prova podra puntuar fins a 10 
punts i per a passar-la caldrh haver obtingut un rnÍnirn de 5 
punts. 

Per a cadascuna d’aquestes dues proves els aspirants disposa- 
ran d’un mhxim de vuit hores, durant les quals podran fer les 
pauses per a descansar que destijaran. Podran proveir-se de 
toia la documentació i la bibliografia que creuran convenients i 
hauran de macanografiar els textos en una videoterrnhal infor- 
mhticn, d’acord amb les instruccions d’utilitzacib d’aquesta i 
les normes de presentació que els seran facilirades. 

7 . 3 .  Tercera prova : Verificació i correccib de lu transcripció 
d’una part de sessillj parlamentiria. 

Aquesta prova es f‘ara damunt I’original de transcripció 
Cf’uiia cinta enregistrada magnetofonicament amb un fragment 
d’un quart d’hora de sessió parlamenhhria, equivalent aproxi- 
madament a 16.Q00 espais/lletra, en  una videaterminal infor- 
mhtica. Qui farh la prova disposara d’un dicfifon amb pedal i 
auriculars i de la cinta corresponent al text de la prova, la qual 
presentari d’acord amb fes normes que l i  seran facilitades. 

La prova consistira en  : 
a) Verificació de la fidelitat de la transcripció rnitjaiiqanl 

b) Correcció ortogrhfica. 
c )  Correcció de puntuacib a fi de fer un tex1 formalment 

coherent. 
d) Correcció gramatical i lbxica mínima imprescindible 

(segons les normes de correcció que seran lliurades als 
aspirants). 

La qualificació tindrh en compte : 1) I’exactitud de in verifl- 
cació; 2) la precisib de la correcció d’acord amb les normes do- 
nades; 3) el temps esmerGat, que en cap cas no pat ultrapassar 
les dues hores. Aquesta prova podrh puntuar  fins il 8 punts i 
per a passar-la caldrh haver obtingut un mínim de 5 punts. 

l’audició de in cinia corresponent, 

7.4. Quarta prova Correcció tipogrBfica d’un tex1 a la vista 
de I’original corresponent. 

Aquesta prova es fara en una videotesminal inrurmhtica 
damunt un text equivalent a 8,400 espais/Iletra, aproximada- 
meni. CaidrA controlar els codis tipogrifics (d’acord amb les in- 
struccions que seran facilitades), I’ortografia i la correspondkn- 
cia exacta del text amb I’original. 

La qualiticacib tindrh en compte tant I’exiictitud i la perti- 
nenqa de les correccions, corn el temps esmerpit, el qual no 
podrh ultrapassar I’hora. Els aspirants no podran disposnr de 
cap document ni Ili bre de consulia. Ca prova es prescntarii d’a- 
cord amb les normes que scran facilitadcs. Aquesta prova 
podrh puntuar fins a 5 punts i per passar-la caldril haver obtin- 
gut un minim de 2,5 punts. 

8. El Tribunal qualificador resoldrli tols els dubtes i Ics inci- 
clencies que sorgeixin; les seves decisions s’hauran d’adoptar 
en tols els casos per majoria de vots. 

9. Un cop acabades les proves, el Tribunal qualificarh els as- 
pirants i els ordenari d’acord amb la puntuacib obtinguda. Sc r i  
objecte de la proposta dc nomenament el candidat quc haurh 
obtingut la puntuació més afta entre els presentats. La qualifi- 
cació es f’ara pfiblica al laules d’anuncis del Parlamenl. LA p l a p  
cs podri declarar deserta. 

10. Es notificari a la persona aprovada la qualificació obtin- 
guda perque en el termini de cinc dies kabils comptals de la 
data de noti ficacib aporti els documents acreditatius de les con- 
dicions i les circumsthncies a q u e  es refereix la base 1. 

1 1. Un cop comprovada la conformi tat dc tots els documents 
presentats, la Mesa formulari el nomenament corresponent, 
el qual serh publicat en el Butllcti Ofiltiai úd Purlamcnt díi Cata- 
lunycr i notificat a I’interessat. Si es produeix cap defecte en la 
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docurnentacib que impedeix el nomenament o el nomenat no 
s’incorpora al lloc de treball, la Mesa podra substituir ]’afectat 
pel que el segueix en puntuació en la qualificació del Tribunal 

MODEL D’INSTANCIA A PRESENTAR 

si aquest ho especifica en la seva proposta. En cas que el Tribu- 

rarli desertu. natlnada el dia ..... de ............... de ......, a ................... 
................. ..................... veíheina de ., 
que visc ai carrer ........................... ., núm. ...... , pis .... ‘., 
porta ......, tel. .............. i que tinc el DNI núm. .,..........., 

................................................................................. .........,.,., 
nal no avali el candidat segijeiit en puntuacib, la p l q a  es decla- (nom I vognotns) 

.................. 
Palau del Parlament, 30 de juny de 1989 

Ismael E. Pitarch 
Oficial Major DECLARO : 

Que compleixo totes i cadascuna de les condicions requeri- 
des per la base primera dc !es proves convocades en el número 
88 del Birtild QficiuId~~l Pat~iai~zíwt c k  Cnrulirtiyd per a proveir la 
plaGa de corrector/a-redaclor/a, les quals condicions acreditaré 
documentalrnenl d’acord amb la base desena. 

BAREM DE VALORACIC) DEES MERITS ALLEGATS Per aixb, us 

1 , Bxpcrikncia professional en et compti- 
ment de funcions lirbpies de In p l a p  objecte 
de la convocatbria cn institucions parlarnen- 
íiries, 
2. Expcrikncia professional en el cornpli- 
meni de funcions prbpies de la placa objecte 
de la convocatbria en brgans de 1’Admi- 
nistracili i en I’ernpresa privada, 
3. Grau de llicencialura o Tesina respecte a 
la titulucib requerida a la base 1 .c>, 
4. Títol de Doctor respecte a la tituiacib re- 
querida I I  la basc l . c ) ,  
5 .  Per expedient academic, 
6. Altres titols, dtplomcs o cursets relacio- 
nais amb la ptoi‘essib, 
7. Títol de lliccnciatura altre que el requerit 
a la base I .c), 
8 .  Titol o diploma d’idioma llevat del catalli i 
el castelli, 
9. Per oposicions guanyades en organismes 
olicials, per a la p l a ~ a  de correclor/redactor, 
10. Pcr publkaoions i articles, ponkncies i 
comunicacions prcsen tades a congressos o 
confcrencics, 
1 I ,  Premis acad&mics, beques i altres 
M k r i t s, 
I 2, ksser intcrprel jurat  de cata~ii, nomenat 
pe t M i 11 i s t er i d ’Afers Ex [e r io r s, 
13, Posseir concixciiiciils d’informiitica 
acreditats niitjm$anf litol oficial o homolo- 
gat i/o cxpcrikticia en  aqucstu iiiatkria ncre- 
d i h c i a  ni i íj an C a  n t ce r t i f? cat de t re bal I , 
14. Posseir tkonicn mecanogrl‘liica acreditacla 
mitjanqant diploma o certificat d’una inst i tu- 
u i ó docent es pcc i a 1 i tzaila, 

fins a 4 punts 

fins a 4 punts 

finsn I punt 

fins a 1,5 punts 
fins a 1 punt 

finsa 1. punt 

fins ii I puiit *” 

fins a 2 plln ts 

fins a I punt 

finsa I punt 

DEMANO : 

D’ésser aclrnedesa a les damunt dites proves. 

Br-lrcelona. ...... de ..................... dc 1989 

MOLT HONORABLE SENYOR PRESIDENT DEL PARLA- 
MENT DE CATALUNYA 

CONCURS-OPOSICIO DE PROMOCiÓ 
INTERNA PER A PROVEIR 
UNA PLACA D’ARXIVER/A 

DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

finsa 1 punt 

Signatura 

CONVOCATORIA 

tins ii 1,s punts 
OFICIALIA MAJOR 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 29 de juny 
de 1989, d’acord anib l’articie 24 dels Estatuts del Regim i el 
Govern Interiors (text refós del dia 29 de mar9 de 1989, ROPC 
iiliniero 55/1111, la ciassificació deis llocs de treball que eis és 
annexa, Ics Normes per a la Provisib de Llocs de Trebal! i de 
Promoció Interna dels Funcionaris del Parlament de Catalu- 
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nya, de 18 d’abril de 1989 (BOPC 63/1Il) i les bases que s’indi- 
quen tot seguit, aprovades per la Comissió de Govern Interior 
el dia 28 de juny de 1989, convoca c? concurs-oposiaib, de pro- 
mocib interna, una p lap  d’arxiverh del Parlaruent de 
Catalunyfl. 

BASES 

I .  Pot optar a la plaqa tothom qui compleix les condicions se- 

a) Ésser funcioiiari/hria del Parlament de Catalunya. 
b) Tenir una antiguitat mÍnirna de 2 anys en el lloc de treball. 
c )  ksser llicenciat en histbria amb coneixements tehrics i ex- 

güents : 

periencia practica en arxius. 

2. Tothom qui compleix les condicions de Ica base primera i 
vol participar en aquest concurs-oposició ha de presentar en  ei 
Registre de 1’Oficialia Major del Parlament de Catalunya dins 
el termini improrrogable de set dies hibils a partir de la publica- 
ció d’aqucsta convocatoria en el RutEkri Qficifli ilcl I-‘at~lut?mt (it) 

Carul1rrrya : 
a) Una instincia segons ei mochi que s’adjunta. 
b) EI cw*ricwiirm kftuc, amb indicaci6 dels estudis i I’experien- 

cia professional, i documents acreditatius de mhrits que pot 
alkgar per a la fase de concurs. 

3. Finit el termini de presentacib d’insthncies, I’Oficialia 
Majos publicara la llista provisional d’admesos en el Butlleti @i- 
rial &I P L I ~ W H ~  &J Sutalimy~, en la qual hauran de constar el 
nam i els cognoms dels candidats i el número de llur document 
nacional d’identitat. Els interessats podran reclamar davant de 
la Mesa del Parlament en el termini de tres dies hibils, la qual 
decidirh defi nit ivament. 

La llista definitiva d’adniesos i d’exclosos es pubfiearii 
tnmbk en el Biiliiívi Q/itbiul &I Parfatmi/ d~ Ca[alimy(i. 

4. EI Tribunal qualificador serh format, d’aoord amb I’article 
26 dels Estatuts del Regini i el Govern Interiors del Parlament, 
per : 

a) El President del Parlament o el Vice-president en qui  
de I eg u i.  

b) Un altre membre de la Mesa. 
c> Un funcionari del Parlament designat, per raó de la seva 

especiali tat, per la Mesa, d’entre una terna proposada pel Con- 
sell de Personal, el qual funcionari actuara de Secretari. 

d) Un professor proposat per la Universitat de Barcelona, 
e) Un professional proposat pel Col-legi de Doctors i 

Llicenciats. 

5 .  Es reaiitzara en primer lloc la fase de concurs, en la qual el 
Tribunal valorarh els merits al4egais pels concursants en  els es- 
crits respectius, d’acord amb el barem annex. 

6* En el tauler d’anuncis del Parlament es publicaran els re- 
sultats de la fase de concurs. EI dia i I’hora en que comencaran 
els exercicis s’anunciaran en el Tauler d’anuncis del Parlament 
almenys amb cinc dies d’antelacib. 

i .  Les proves a fer pels concursants seran les següents : 

7 . 1 .  Primera prova : Presentació i defensa d’una nienibria 
sobre << L’organització i el funcionament del sistenia de gestió 
documental i I’arxiu del Parlament de Catalunya)). 

a) La mernoria, d’una extensió mínima de 100 i mhxima de 
200 folis, mecanografiats a clos espais i a una caru, haurh de 
presentar-se per quintuplicat al Registre del Parlament, corn a 
data límit 15 dies abans de la data d’inici del primer exercici 
que s’anunciarh en ei BOPC i en ei DOGC. 

b) La menioria haurh de ser defensada oralment davanl el 
Tribunal en un temps niixini d’una hora i el Tribunal podrii 
formular tantes preguntes i objeccions que consideri oportunes 
per tal d’aclarir o aprofundir els conceptes i raonaments expo- 
sa t s per I ’aspi ran t. 

c) L’exercici ser9 eliminatori i scri qualificat sobre un  
mhxirn de 10 punts, valorant-se en un 7U0% la preseiitacib i en 
un 3O0!l l’exposicib o defensa oral. 

Nom& passaran a la següent prova els aspirants que tinguin 
una puntuació igual o superiora 6 punts. 

7.2. Segona prova : Elaboració i redacció per escrit d’un su- 
pbsit generic d’cntre dos que proposark el Tribunal, relacionals 
amb  els temes contifiguts en el programa que figuru a t’annex 
de la present convocatbria, especiaiment aplicats al cas de l’ar- 
xiu parlamentari. 

a) EI temps per a la realització d’aquesta prova no excedirli 
de tres hores. 

h) La quatificaci6 d’aqucsta prova serh de O a 10 punts i 
quedaran dirninals aquells aspirants que no obtinguin una 
qualificació igual o superior a 6 punts. 

7.3. Tercera prova, de caricter priictic, que constari de les se- 
güents fases : 

a> Identificació de 20 tipologies documentals distintes, ex- 
tretes dels fons conservats a I’arxiu parlamentari, en cl temps 
rnhxim de 30 minuts. 

b) Classificaci6, ordenació, descripció i indexació, justificant 
raonadament els criteris i metodes que s’han emprat i la finali- 
tat del sistemdes escollits, de : 
- Un expedient de tramitació parlamentirfa. 
- Un expedient parlamentari altre que una tramitacib. 
- Un expedient administratiu. 
- Un document o una unitat documentat en suport no tradi- 

cional (fotogrhfic, microfo togrific, banda sonora, audiovi- 
sud), procedent deis fons de i’arxiu parlamentari. 

El temps miixim per a la realització d’aquesta prova no exce- 
dira de 5 hores. Per a la realitzacid, d’aquesta prova es permeiri 
la utilització de normes, diccionaris, col~leccions del BOPC i 
del DSPC i altres publicacions oficials del Parlament. 

EI conjunt de la prova serB qualificat de O a I0 punts. Queda- 
ran eliminats autornaticament els aspirants que no obtinguin 
una qualificació igual o inferior a 6 punts. 

8. El Tribunal qualificador resoldra tots els dubtes i les Ínci- 
dencies que sorgeixin; les seves decisions s’hauran d’adoprar 
en tots els casos per majoria de vots. 

9* Un cop acabades les proves, el Tribunal qualificari els as- 
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pirants i els ordenari d'acord amb la puntuació obtinguda. Sera 
objecte de la proposta de nomenament el candidat que haura 
obtingut la puntuacid, mks alta entre els presentats. La qualifi- 
cació es farli pública al lauler d'anuncis del Prllrlament. La plaqa 
es poclrli declarar descrta. 

1 O. Es notificari a la persona aprovada la qualificació obtin- 
guda perque en el tcrmini de cinc dies hhbils comptats de la 
data de notifjcacii) aporti els documents acreditatius de les CQII- 

dicions i les circumsthncies a que es refereix la base 1 

I I .  U n  cop comprovada la confosmilat de tots els documents 
presentats, la Mesa formulara el nomenament corresponent, 
el qual set4 publicaí en el Bi/tlioti Ojicicll tid Par.lutn~w~ dtJ C'crta- 
li/t/yu i notificat a i'inleressat. Si es produeix cap defecte en Ea 
clocunientacih que impedeix el nomenament o el nomenat 110 

s'incerpora al lloc de treball, la Mesa p ~ d r i  substituir l'afectat 
pet que et segucix en puntuacib cn la qualificació del Tribunal 
si aquest ho especifica en la seva proposta. En cas yuc el Tribu- 
nal no avali el candidat segiient en puntuacib, la plaqa es decla- 
rarA deserta. 

MODEL D'INSTANCIA A PRESENTAR 

............................... ...................................................................... 
(nom I cugnom4 

nat/nada el dia ..... de ............... de ,....,, a ................... 
................. ( #  ..... ............), veílve'ina de ....... ......,....., 
que visc al carrer ................. .,........., núm. ...... , pis ...... 
porta ......, tcl. ............ i que tinc el DNI nimi. ..........,.., 

DECLARO : 

Que compleixo totes i cadascuna de Ics condicions requeri- 
des per la base primera de les proves convocades en el número 
88 del Birtlkti í$C.iul &I Pni.lut~irrrt do C'utuiiit!iu per c? proveir la 
p l a p  d'arxiver/a, les quals condicions acreditaré docunien tal- 
ment d'acord amb la base desena. 

Per aixo, us 

DEMANO : 

D'ésser admks/esa a les damunt dites proves. 
Palau del Parhment, 30 de juny de 1989 

Barcelona, ...... de ..................... de ...... 
Ismael E. Pitarch 

Oficial Major 
Signatura 

BAREM DE VALORACI~ DELS MERITS ALLEGATS 

1 .  Experiencia professional en el compli- 
ment de funcions propies de la plaqa objecte 
de la convocatbria en institucions parlarnen- 
tiirics, 
2. Experikncia professional en el compli- 
ment de funcions prbpics de la p l a ~ a  objecte 
de la convocatbria en organs de I'Admi- 
nistració i en  I'ernpresa privada, 
3. Títol de doctor en Historia, 
4. Per expedient acadkmic, 
5 ,  Per Tesina sobre aspectes relatius a I'arxi- 
vist ica, 
6. Altres tílols, diplomes o cursets relacio- 
nats amb la professió, 
7, Titol de llicenciat usa altre que el requerit 
a la base 1 . c ) ,  
8. Títol o diploma d'idioma llevat del catal i  
i el castell& 
9. Per oposicions guanyades en organismes 
oficials, amb destinació a I'arxiuls, 
10. Per publicacions i articles, ponencies i 
comunicacions presentades a congressos o 
conferencies, 
I l .  Premis a c a d h i c s ,  beques i altres 
merits, 

MOLT HONORABLE SENYOR PRESIDENT DEL PARLA- 
MENT DE CATALUNYA 

4 punts 

ANNEX 

fins a 4 punts 
1,5 punts 
finsa 1 punt 

1 punt 

finsa 1 punt 
finsa 1 punt 
cadascun 
Tinsa 1 punt 
cadascun 

fins a E ,5 punts 

fins a 2 punts 

finsa 1 punt 

Progrania de ternes per a la segona prova de I'oposicih 

1. Els arxius i I'arxivística : Conceptes, formaci6, evoluci6, 
i'uiicions i finalitats. 

2. El siskrna urxivistic uutonomic de Catalunya i el de 1'Estat 
Espanyol. Classificació i organitziició dels arxius que els 
i n iegre 11, 

3. El sistema de gestih doaunicntal parlarnenthria; faes  
activa, semi-activa i inactiva de la documentació parlamenthria. 

4. Arxi LI parlamentari : formació, contiiigu t, orgaiii tzació, 
funcions i finalitats. 

5 .  Els expedien 1 s par I amen taris : E i po 1 ugi es doc u men t als. 
6. Control i trunsferencia de fons clocurnentals : organització 

i funcionament del registre, constitució i seguinient dels expe- 
dients, ingrés de fons a I'arxiu parlamentari, 

7, L'avaltiació documental : el programa de lria i seleccib de 
la documentació parlamentiria i administrativa, en funcio dels 
valors i dels usos administratiu, juridic i liistoric dels 
docu nient s. 
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8. El tractament dels fons arxivístics : Sistemes de classifica- 
ci6 i d’ordenaci6 de la documentació parlamenthria i 
adni i n i s t ra t i va. 

9. Els instruments de descripcib documental : Les guies, els 
inventaris, els catilegs i els índexs. 

1 O. La recuperxi6 de la documentació. <<El Ttiessaurus u : 
construccib i timtenitlient. Tipus de {( Thessauri >). 

1 I ,  D3ases per a la informatització de I’Arxiu parlanientari. 
12. Els suports documentals no-tradicionals -fotogrhfics, 

micsofotogrifics, bandes sonores, audiovisuals i suports 
informatics- a l’arxiu parlamentari. 

13, L‘arxiu f’otogrhfic del Parlament : Formacib, contingut, 
tractament i recuperació, conscrvacib i utilitat. 

14. La Fonoteca i la Videoteca de I’Arxiu Parlamentari : 
Formacib, contingut, tractament i recuperació, conscrvacib i 
utilitat, 

15. L’Arxiu dels Diputats. Deiinició, contingut, tractament 
i finalitat dels seus fons. 

16. YArxiu dc documentació polÍtica i electoral. Definició, 
contingut, traciament i finalitat dels seus fons, 

1 7 ,  L’arxiu com a centre de coiiservacib : L’edifici, les in- 
stalkicions i els dipbsits documentals, 

18. Mesures de prevencib i correcció d’agents degr  d ants i 
anibienlals. Tkcniques de restauració i sistemes de proteccib 
dels fons. 

19, Reprografia i microfilm : les seves aplicacions a l’hsxiu 
parlanzentnri. Operacions arxivístiques i tkcniques que co- 
mporta el seu hs. Aparells dc reproducció i lectura. 

20. L”accks a la documentacio, especialment la pnrlamenlh-i- 
a. Normativa, legislació i problemes que comporta. 

21, L‘arxfu i les seves relacions amb els altres brgans i Ser- 
veis de la Cambra i umb altres institucions i organismes de 
1’Admf nistració. 

22. Prestacions exieriors de I’Arxiu. Vessant informativa, 
investigadora, cultural i pedagogica. 

23. E1 scrvci als usuaris : plunificació i control del sistenia 
d’accés, consd ta i préstec docuincii tals. 

24. LegistaciÓ sobre arxius i patrimoni documental. Marcju- 
ridic i compeleiicies de I’Estat i les comunitats autbnomes i de 
la Genenili tat de Catalunya. Legislació comparadu d’allres 
pdisos del nostre entorn polí~ic i culturd. 

25. Els arxius parlanientaris de las Cortes Generales (Con- 
greso de 10s Dipulados i Senado), de les Assemblees Legislati- 
ves de Ics comunitats autbnomes i d’insti tucions pariament8ri- 
es estrangeres i internacionals. Formació, contingut, organitza- 
cih, funcions i finalitats. 

26. Organismes nacionals, estatals i internacionals relacio- 
nats amb cls arxius. 

27. La biblioteca auxiliar i tecnica de l’hrxiu parlamentari. 
28. Fons docurnerata~s i bibliogrhfics per a I’estudi de les in- 

stitucions parlarnentiries de I’Estat espanyol. 
29. Fons documentals i bibliogrhfics per a l’estudi de les 

Corts Catalanes a l’kpoca medieval i moderna, 
30. Fons documentats i bibliogrifics per B I’estudi de la His- 

tbria contemporania de Catalunya (segona meitat del s. XIX i 
XX) , amb especial referencia als períodes republich, franquista 
transició democritica, i de la Generalitat restaurada. 

CONCURS DE MCRITS PER A 
PROVEIR UNA PLACA DE 

1 SIS PLACES DE 

EN FUNCIONS D’EDITOR 

S E C R E ~ ~ / ~ T A - T R A N S C R I P T O R / A  

S F , C R E T ~ I / A ~ I A - T ~ ~ S C R I P T O R / A  

CONVOCATCIRI A 

OFICIALIA MAJOR 

La Mesa del Parlameni, cn sessih tinguda cl dia 7 dejulial de 
1989, d’acord anib I’articlc 17 de les Normes de Provisió dc 
Llocs de Trebail i Proniocili Interna de Funcionaris del Parla- 
ment de 18 d’abril dc 1989 (BOPC, 63/III), ha acordat de con- 
vocar un concurs de mkrits per proveir u n a  plucu de 
secretari/~ria-transcriptar/a, adscriia al Servei de Publicacions, 
i sis de sccretari/gria-transcriptor/a cii funcions d’editor, a c i -  
scrites al mriteix Servei, d’acord amb les següciits 

BASES 

Primera.- Es convoca concurs de rnerits per a la provisi6 dels 
segiierits I locs de t rebd 1 : 

6 Sccret~iri/lranscript or 
en funcions d’cditor 8 Scrvci dc I’ublicacions 

1 Sccrc tari /?’ra nscr i pto r 8 Scrvci CIC [’u blicucions 

Segona.- Poden prendre part en aquesta convocathria tots 
els funcionaris del Parlament de Catalunya, dc la categoria ad- 
minisirativa de Secretariltranscriptor, qualsevol quc sigui la 
sevu situació acimi nistra t i va. 

‘Tercera.- La valoracib dels rnerits per il l’ad,judicació dc 
places s’efectuarli d’acord amb el barcm següent : 

Mhiis p ~ ; # ¿ ~ w t ~ t s .  Els merits preferents es valoren fins it 20 
punts en total. 

a) Pel treball rcalitzat ei3 algun ens públic o administracib pú- 
blica, fins il 10 punts, en funcib dcl nivell o I’cspccialit~acib de 
les tasques realitzades, de la rnancra següent : 

Menys de 2 anys 
2 anys sencers 
3 anys senccrs 
4 anys sencers 
5 anys sencers O m6s 

1 punt  
2 punts 
3 punts 
4 punts 
5 punts 

No s’atsibuiri puntuació per períodes inferiors a un any. 
En funcib del nivell i I’especialització s’atorgaran d’l a 5 

punts. 
b) Yantiguitat es valorari a raó de 0,2 punts per any CQ- 

mplert de serveis prestats al Parlament i 0,l els prestats en 
allres administracions, fins al miixim de 3 p u n k  
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c} Per 1;) supcració dels cursos de peri'eccionument seguits a 
I'Escola d'AdrninistraciÓ Pública de Catalunya o en altres insti- 
tucions oficials, fins a 4 punts. Cada curs no podri  puntuar més 
d'un punt .  

[i) Per la possessió d'una titulació academica de grau superior 
o mili& 2 punts i I punl, respcctivameii1. El mixini per tilula- 
cioiis serA de [res punts. No es vr-iloraran les litulacions exigides 
per 1-1 accedir a la categoria de sccrctari/transcsiptor ni tampoc 
Ics intcrrnedies necessiric i per a arribar 21 iina titulació superior 
que s'invoquin corn ;-i mcrit. 

a> Pcr a Ics placcs dc secrc~ariItranscriptor en funcions d'edi- 

Titulacioiis que acreditin concixemcnt de catal& fins a 2 

Tilulacions i cursos d'informilica, fins ii 1 punt. 
Expet-iencia en edici6 de publicacions, fins a t punt. 
Altrcs que es pugui al-lcgar, relacionats amb les tasques SI 

tor : 

p L l n  ts. 

ciesenvolupar, l insa 1 punt. 

b) Pcr a la p l a p  de secrctariltrunscriptor : 
Experiencin en Iranscripció cle textos,fjns a 2 punts. 
Tiiiilacions i cursos de catalii, fins a 1 punt. 
Tilulacions i cursos cl'inf'ormhtica, fins ii 1 punt ,  
Altres quc es pugui alntcgar, rclacioriais iimb Ics lasques a 

dcscnval LI par, fi 11s a 1 pu n 1. 

Quarta.- Els reyiiisiIs i els merits s'han de referir a la data de 
la publicitcii) cl'aquesta convocatiria en el 13OPC. 

Cinquena.- La punluació minima suficient per II poder aciju- 
dicar cls llucs a provcir serh de 7 punts en total. 

Sisena.- Els requisiis i els tncrits s'han d'acsedicar docuiiien- 
tulmeni. Lu Junta  de Mcrits podrii, si considera que un mcrit 
ulkga l  no és sulicientrncnt acreditat, sol-licitar ampliacib de la 
documcnlaoib duran[ un tcrmini dc 3 dies, passats cls quals, si 
i10 s'iiporta I'ampliacib soClicilada o aquesta es considera i IISU- 

ficient, el mcril a qui: es refereix no es lindri cti compte. 
N o  cat acredi~;tr clocument;ilmen( els merits que conslin en 
l'cxpcdient personal obcrl U I  Parlament de I'intcrcssat, 

Sctcna.- Les sol-liciluds per prendre par[ en cl coticurs s'lian 
CIC I;oi*niular en el termini de 7 dies hAbi ts a parlir  dc l'cndemh 
dc la puhlicacib dc la uoiivocatbriii pel 13OPC. En la sol4lcitud 
s'indicaran les places demancics i ,  si sbn diverses, l'ordre de 
prefeercncia. Les sol4iuituds s'lian de presentar en cl registre 
d ' O ti oi R I ia M rijor' 

Vuitena.- La Junta  de Merits serA formada pel Director de 
Personal i Govern In tcrior, que aut uarh com ii President per de- 
legació de !'Oficiat Major, per m membre clcl Consell de Perso- 
nat i pel Ciip del Servei de Publicacions. Actuari de Secrctari 
sense vot el Cap del Servei dc Personal. 

Novetia,- L'orclre de prioritat per a I'iidjudicaci6 serh dem-- 

minat per la puntuació global obtinguda d'acord amb el barem 
de la base tercera. 

Desena,- Aquesta convocatoria, a la vista de In valoraci6 
dcls mkrits i de la proposta d'adscripcib presentades per la 
Junta de Merils, serh resolta per la Mesa. 

Onzena.- Pel que fa refcrkncia ;-I les places de 
secretari/8ria-transcriptor/a en funcions d'editorla, els propo- 
sats per la Junta de Merits hauran d'nssistir a u11 curs cle forma- 
ció, superat ei qual favorablement, la Mesa efectuarli les 
adscripcions. 

Palau del Parlament, 10 dejuliol de 1989 

Ismael E. Pitascli 
Oficial Major 

RECONEIXEMENT D'ANTIGUITAT A 
FUNCIONARIES DEL PARLAMENT 

OFICIALIA MAJOR 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 7 de juliol de 
1989, d'acord amb I'arlicte 43,l  dels Estatuts del Regim i el 
Govern Interiors, ha acordat de rcconkixcr ii les senyores 
Muria Neus Aranda i Rosch i Marta Morcno i Girones tres tri- 
ennis de scrvcis prestats al Parlament, amb efectes cies de 1'1 
dejuliol de 1989. 

Palau del Parlument, 10 deniuiiol de 1989 

Ismael E. Pitarch 
Oficial MlkEor 

NOMENAMENT DE QUATRE UIXERS 
DEL FARLAMENT 

OFICIALIA MAJOR 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 7 de juliol de 
1989, vista la proposta formulada pel Tribunal qualificador, co- 
mprovada la conformitat de tots els documents presentats i d'a- 
cord amb el que estableix l'article 27 dels Estatuts del Regim i 
ei Govern Interiors (text refós 29.111.89, BOPC, 55/IiI) i la 
base 12 de la convocatoria de proves per a proveir quatre places 
d'uixer del Parlament de Catalunya, ha acordat de nomenar 
uixers del Parlament de Catalunya els senyors Joan Bunany i 
LÓpez, Francesc Xavier Estefanell i Soriano, Josep Audi i Na- 
varro i José Luis Casares Santillana. 

Palau del Parlament, 10 de juliol de 1989 

Ismael E. Pitarch 
Oficial Major 
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Comunicacions del Govern 
- ~ - ADSCRIPCIO D’UNA SECRETkRIA- 4.70. 

TRANSCRIPTORA ALS SERVEIS 
JUR~DICS DEL PARLAMENT 

ESTATS DE DESENVOLUPAMENT I 

DEL PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA PER AL 19139, REFERITS 

AL 31 DE MARC DE 1989 

D’EXECUCI~ OFICIALIA MAJOR 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 7 de juliol de 
1989, d’acord amb I’article 18 de les normes de provisió de 
llocs de treball i promocib interna de funcionaris del Parla- 
ment, del 18 d’abril de 1989 (BOPC, 63/111)9 acorda 
d’adscriure la senyora Rosa M. Lbpez i Prieto ii la Secretaria 
dels Serveis Jurídics, amb efectes del dia 22 de juny de 1989. 

TRAMESOS PER L’H. SR. CONSELLER 
D’ECONOMIA I FINANCES 

(Reg. 9249 J Mesa del 07.07.89) 

Palau del Parlament, 1 O de juliol de 1989 
A EA MESA DEL PARLAMENT 

Ismael E. Pitarch 
oficia’ Major En compliment de I’article 83 de la Llei I O/ 1982, de Finan- 

ces PIIrbliques de Catalunya, us trameto els estats de desenvo- 
lupament i d’execuci6 del Pressupost de la Generalitat de Ciita- 
lunya de 1989, referits al 3 I de mar$ de 1989, per ii ser lliuriits u 
la Comissió d’Economiu, Finances i Pressupost del Parlament 
de Catalunya. 

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris 

SObLICITUD DE COMPAREIXENCA DE 
REPRESENTANTS DE L’ASSOCIACIb 

Barcelona, 30 de juny de 1989 

Ramon Trias i Fargas 
Conseller d’Economia i Finances 

SOLLICITUD 

4.80. Sindic de Greuges 
A LA MESA DE LA COMISSI6 

DE POL~TICA CULTURAL 

Josep Lluís Carod-Rovira, en qualitat de portaveu del Grup 
parlamentari &Esquerra Republicana (ERC) i fent l js d’allb 
que estableix I’article 40 del Reglament de Ia Cambra, sol-licita 
la compareixenqa de representants de l’Associaci6 d’Actors i 
Directors Professionals de Catalunya en la propera reunió de la 
Comissib de Politica Cultural. 

NOMENAMENT DE LA SRA. 
MARIA J. ARNAU I SALA COM A 
SECRETARIA GENERAL DE LA 

INSTITUCIO DEL SÍNDIC DE GREUGES 
(Reg. 9283) 

Palau del Parlament, 27 dejuny de 1989 RESOLUCI~  

Josep Lluís Carod-Rovira 
Portaveu del G. p. d’ERC 

Ates que el Parlament de Catalunya, en la sessió plenaria tjn- 
guda el 29 de juny de 1989, ha elegit el Síndic de Greuges, el 
qual ha pres possessió del &rec davant Pa Mesa del Parlament 
el dia d’avui. 

Ates que, d’acord amb l’article 2,2 de ?es Normes Wsiques 
del Síndic de Greuges, en el moment de la presa de possessió 
del nou Síndic de Greuges cessa automaticament el personal al 
servei del Síndic de Greuges i ,  per tant, cal confirmar en els 
seus carrecs el personal de la Institució, 

R 
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Per tot aixo, en Ús de les atribucions que em confereix l’arti- 
cle 33 de la Llei 14/1984, de2 20 de marq, i de conformitat amb 
allb que estableix l’articlc 2.2 de les Normes Bisiques del 
Síndic de Greuges, 

HE RESOLT : 

Nomenar la senyora Maria Jesús Arnau i Sala Secretisia Ge- 
neral de la Institucib del Síndic de Greuges, amb les obligaci- 
ons i els drets inherents al chrrec, al qual correspon el grup A i 
nivell 2 del Parlament. 

Barcelona, 7 de juliol de 1989 

Frederic Rahola i d’Espona 
Síndic de Greuges 

NOMENAMENT DE PERSONAL 
ADMINISTRATIU, 

AUXILIAR I SUBALTERN AL SERVEI DE LA 
INSTITUCIO DEL SjNDIC DE GREUGES 

(Reg 9283) 

RESOLUCI~  

Ates que el Parlament de Catalunya, en la sessió pleniria tin- 
guda el 29 de juny de 1989, ha elegit el Síndic de Greuges, el 
qual ha pres possessió del carrec davant la Mesa del Parlament 
el dia d’avui. 

Atks que, d’acord a n b  l’article 2.2 de les Normes Basiques 
clel Sindic de Greuges, en el moment de la presa de possessió 
clel nou Síndic de Greuges cessa autornaticament el personal al 
servei del Síndic de Greuges i ,  per tant, cal confirmar en els 
seus chrrccs el personal cíc lii Institucib. 

Per tot aixo, en Ús de les atribucions que em confereix I’iirti- 
clc 33 de la Llei 14/1984, del 20 de maq ,  i de conformitat amb 
all0 que estubleix I’article 2.2 de Ics Normes Bisiques del 
Síndic de Greuges, 

HE RESOLT : 

1.  Nomenar. la senyora Elisabet LOpez i Lorente Secretiria 
del Síndic de Greuges, crirrec al qual correspon el grup C i 
nivell 8 del Parlament. 

2. Nomenar Iw Senyora Bibiana Bofill i Frias administrati- 
va, ciirrec al qual correspon el grup C i nivell 8 del Parlament. 

3,  Nomenar la senyora Montserrat Amat i Noves admi- 
nistrativa, chrsec ai qual correspon el grup C i nivell 8 del 
Par la ment. 

4. Nomenar la senyora Dolors Molina i Cosialls adrni- 
nistrutiva, carrec al qual correspon el grup C i nivell 8 del 
Parlament. 

Nomenar la senyora Nativitat Molina i Terren admi- 
nistrativa, chrrec al qual correspon el grup C i nivell 8 del 
Parlament. 

5 .  

6. Nomenar la senyora Núria Andrés i Bdrot auxiliar admi- 
nistrativa, chrrec al qual correspon el grup D i nivell 9 del 
Parlarnen t. 

7 .  Nomenar la senyora Montserrat Molins i Clua auxiliar 
administrativa, carrec al qual correspon el grup D i nivell 9 del 
Parlarnen t. 

8. Nomenar el senyor Joscp Martinez i Cava xofer, chrrec 
al qual correspon e\ grup 0 i nivell 9 del Parlament. 

9. Nomcnar la senyora Montserrat Marquks i Rodríguez 
telefonista, &rec al qual correspon el grup D i nivell 10 del 
Parlament. 

Nomenar el senyor Antoni Manchón i Farreras uixer, 
carrec al qual correspon el grup D i nivell I O del Parlament. 

Nomenar el senyor Antoni-Salvador Garcia i Marín 
uixer, carrec a l  qual correspon el grup D i nivell 10 del 
Parlament - 

10. 

11. 

Barcelona, 7 de juliol de 1989 

Frederic Rahola i d’Espona 
Síndic de Greuges 

NOMENAMENT DELS ASSESSORS AI, SERVEI 
DE LA INSTITUCIO DEL SÍNDLC 

DE GREUGES 
(Keg, 9283) 

RESOLUCI~ 

Atks que el Pnslament de Catalunya, en la sessib pleniria tin- 
guda el 29 de juny de 1989, ha elegit el Síndic de Greuges, el 
qual ha pres possessió del cirrec dwunt la Mesa del Parlament 
el dia d’avui. 

Ates quc, d’acord amb I’article 2.2 de les Normes Bisiques 
del Síndic de Greuges, en el moment de la presa de possessicj 
del nou Síndic de Greuges cessa automiticament el personal al 
servei del Síndic de Greuges i ,  per tant, cal confirmar en els 
seus cirrecs el personal de la Institució. 

Per tot aixo, en Ús dc les atribucions que em confereix I’arti- 
de  33 de la Llei 14/1984, del 20 de mar$, i de conformitat amb 
a116 que estableix l’article 2.2 de les Normes Bisiques del 
Sindic de Greuges, 

HE RESOLT : 

1. Nomenar la senyora M. hngels Hadia i Gascó assessora 
d’irea, carrec al qual correspon el grup A i ei nivell 4 del 
Pa 51 amen t. 

2. Nomenar el senyor Joaquim Soler i Poni assessor 
d’hrea, ckrrec al qual correspon el grup A i el nivell 4 del 
Parlament. 

Nomenar el senyor Enric Bartlctt i Caskll i  assessor 
d’irea, carrec al qual correspon el grup A i el  nivell 4 del 
Parlament. 

4. Nomenar el senyor Kurb l~icguc/. i Villar iisscssor 

3. 
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d’area, carrec al qual correspon el grup A i el nivell 4 del 
Parlament. 

5 .  Nomenar la senyora Anna Fayos i Molet assessora 
d’area, &rec al qual correspon el grup A i el nivell 4 del 
Parlament. 

6. Nomenar la senyora in. Josep Juan-Torres f CarceIler as- 
sessora d’area, carrec al qual correspon el grup A i el nivell 4 
del Parlament. 

7. Nomenar el senyor Eduard Perxés i Compte assessor 
tkcnic, carrec al qual correspon el grup B i el nivell 6 del 
Parlament. 

8. Nomenar el senyor José Ramon Arbiol i Also assessor 
tecnic, carrec al qual correspon el grup B i el nivell 6 del 
Parlament. 

Barcelona, 7 de juliol de 1989 

Frederic Rahola i d’hpona 
Síndic de Greuges 

PRESA DE POSSESSI~ DEL 
SÍNDXC DE GREUGES 

Al Palau del Parlament, el dia 7 de juliol de 1989, a un quart 
de dotze del migdia, d’wmd amb I’article 6.2 de la Llei 14/84, 
del 20 de rnarq, del Síndic de Greuges, davant la Mesa del Par- 
lament, ha pres possessió com a Sindic de Greuges 1”. Sr. Fre- 
deric Rahola i d’Espona. 

L’Oficial Major ha donat lectura a la resolució de la Presidkn- 
cia del Parlament, per la qual es designava Síndic de Greuges. 
EI M. H. Sr. President del Parlament li ha lliurat la credencial 
que acredita el nomenament. Et Sindic s’ha adreqat als assis- 
tents expressant la voluntat de complir les funcions que la Llei 
Ii  encomana. EI M. H. Sr. President del Parlament ha clos 
l’acte tot desitjant al Síndic els majors encerts pel be de 
Catalunya. 

La sessió s’aixeca a dos quarts i cinc minuts d’una del migdia. 

Palau del Parlament, 7 dejuliol de 1989 

Joaquim Xicoy i Bassegodu 
President del Parlament de Catalunya 

Frederic Rahola i d’Espona 
Sindic de Greuges 

4.90. Altres Informacions 

CREDENCIAL DE DIPUTAT DE L’L SR. 
ANTONI NOGUER I CARVELLADA 

(Reg. 898 I / Mesa del 23.06.89) 

ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CATALUÑA 1988 

CREDENCIAL DE PARLAMENTARI0 AUTONÓMICO 

D. Francisco TWXQ Rertrand, Presidente de la Junta Electo- 
ral Central, expido Sa presente Credencial expresiva de que ha 
sido designado Diputado al Parlamento de Cataluña D. Antoni 
Noguer Carveilada, por estar incluído en la lista de candidatos 
presentada por el Partit deis Socialistes de Catalunya (PSC- 
PSOE) a las elecciones al Parlamento de Cataluña de 1988, en 
sustitucih, por renuncia, de D. Justo Dominguez de la 
Fuente. 

A 10s efectos de su presentación en el Parlamento de Catalu- 
Ha, expido la presente en Madrid, a 20 de junio de f 989. 

Francisco Tuero Bertrand 

PRESA DE POSSESSIb D’UN 
SfNDIC DE COMPTES 

AI Palau del Parlament, el dia 7 de juliol de 1989, a tres 
quarts de dotze del migdia, i davant el M. H. Sr. President i la 
Mesa del Parlament, ha pres possessió com a Síndic de la Sindi- 
catura de Comptes el Sr. Jordi Petit i Fontsere. 

L’Oficial Major ha donat lectura a la resoiuci6 de la Presiden- 
cia del Parlament, per la qual es designa el nou Síndic de la Sin- 
dicatura de Comptes. El M. H. Sr. President del Parlament l i  
ha lliurat la credencial que acredita el nomenament, El Sr. 
Jordi Petit i Fontsere s’ha adreqat als assistents expressant la 
seva voluntat de complir les funcions que la Llei encomana als 
Síndics. EI M. H. Sr. President del Parlament ha clos l’acte i ha 
desitjat al nou Sindic una tasca plena d’encerts al servei de 
Catalunya. 

La sessió s’aixeca a les dotze i deu minuts del mfgdia. 

Palau del Parlament, 7 de juliol de 1989 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

Jordi Petit i Fontserk 
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5. ÍNDEX DE TRAMITACIONS 

Enclou tots els documents en tramitació i tramitats en el 
periode de sessions actual excepte les preguntes, 

Text original entrat al Parlament (corresponent al 
número de registre d’entrada que figura abans de 
cada títol) 
Disposicions referents a la tramitació del document 
Informe de Ponencia 
Dictamen de Comissió 
Text aprovat pel Ple del Parlament O per la Comissió 
per dellegació d’aquell 
Rebuig del document 
Retirada Q decaiment del document 
Control del compliment de resolucions i de mocions 
Compliment de resolucions i de mocions 
Acord de compareixenqa 
Demanda per la qual s’interposa recurs 
Aldegacions que formula el Parlament 
Sollicitud de Dictamen al Consell Consultiu 
Esmenes presentades pels Grups 
Sentencia del Tribunal Constitucional 
Dictamen Consell Consultiu 
Rectificacions per error tkcnic 
Acord d’interposicib de recurs 
Canvi de tramitacib 
Su bstanciació 
Informe de la Sindicatura de Comptes 

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT 
APROVAT O CLQSES EN LA FORMULACIb 
I . O l ,  Lleis i altres normes 
1 ,O1 ,O1 Lleis 

- Llei dc Crcacici de I ’institut Catala d’Estudis Medi/er.ranis. 
/COAG/, BOPC, 16, 718 (O); 17, 784 (T); 22, 1441 (T); 
24, 1531 (E); 31, 2362 (T i P); 34, 2564 (T, D i E); 

Llei sobre Cenircs Recreu rius Turistics. /C 1 El. BOPC , 20, 
1221 (O) ;  21, 1309 (T) i 1357 (Rect.); 24, 1532 (T); 28, 
2013 (T); 31,2368 (E); 35,2572 (T, P, D i E); DSPC-P, 20 
(A); BOPC, 41,2790 (A). 
Llei dt> Creaciri dd Cdiqi de Podolcgs de Curalunya. /CI DI. 
BOPC, 17, 784 (O); 19, 1092 (T); 24, 1531 (T); 31, 2367 
(T); 38, 2700 (PI; 40,2784 (D); DSFC-P, 22 (A); BOPC, 
43,2910 (A) 
Llei de Cwacib del C o k g i  de Prothics Dentals de Caiulunya. 
/CJD/. BOPC, 26, 1774 (O); 28, 2015 (T); 32, 2534 
(Rect.); 41, 2797 (E i T); 43, 2915 (PI; 48, 3194 (ü); 

Lki de C’reacib del Centre d’lniciatives per a la Reinsercib. 
/CJD/. BOPC, 30, 2129 (O); 36, 2599 (T) ; 43, 2917 (T) ; 
53, 3414 (T); 60, 3756 (PI; 62, 3884 (P i E); DSPC-P, 30 
(A); BOPC, 67,4194 (A). 

DSPC-P, 19 (A) ; ROPC, 38,2697 (A). 
- 

I 

I 

DSPC-P, 23 (A>; BOPC, 53,34115 (A). 
I 

Siglesde les Comissions parlamentiries que tramiten o han 
tramitat els textos: 

ICOAG/ 

JCJDl 
/CEF/ 
/CIE/ 
/CARP/ 
ICPTI 
ICPCI 
/CPS/ 
ICSGI 
ICRI 
/CED/ 
ICGTI 
/CRT/ 

/aC/ 
/CCE/ 
lCSXDA/ 

Comissió d’OrganitzaciÓ i Administració de la 
Generalitat i Govern Local 
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost 
Comissió d’lndústria, Energia, Cornerq i Turisme 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
Comissi6 de Política Territorial 
Comissió de Política Cultural 
Comissió de Política Social 
Comissió del Síndic de Greuges 
Comissió de Reglament 
Comissió de 1’Estatut dels Diputats 
Comissi6 de Govern Interior 
Comissió de Control Parlamentari de I’ActuaciÓ 
de la Cor poracib Catalana de Radio i 
Televisió i de les Empreses Filials 
Comissió de la Sindicatura de Comptes 
Cornissib de Seguiment Catalunya-CEE 
Comissió #Estudi sobre la Problematica de la SIDA 

Llei de Modflcacib de la Llei lYl98.5, de I7 de Juliol, de 
Caixes dEstalvis de Catalunya. IGEFI. BOPC, 41, 2797 (O i 
T); 46, 3019 (T); 53, 3414 (PI; 56, 3600 (T, D i E); 58, 
3683 (SDCC); 68, 4273 CT), 4274 (DCC); DSPC-P, 32 
(A) ; BOPC, 73,4614 (A) ; 76,4800 CE), 
Llei de Modflcucib Parcial de la Llei de Pmteccib de 124mbient 
Alrno.Fferic. /CITI.  BOPC, 36, 2599 (O i T); 65, 4061 (T i 
PI; 70,4412 (D iE); DSPC-P, 33 (A); BOPC, 78,4946 (A), 
Llei de Modificació de la Liei 6/1985, del 26 dYbrii, dxrxius. 
/CPC/. BOPC, 32, 2458 (O); 36, 2599 (T); 43,2918 (T); 
5 8 ,  3682 (T}; ROPC, 63, 3911 (P); 70, 4410 (D i E); 

Llei de Concessib dim Crkdit Exíruordinuri i d’un Suplement de 
Crkdit al Pressupost deel 1989 per Q Operwcions de Capital, 
/GEF/. BOPC, 76,4801 (O i T); 78,5016 (Rect.1; 8Q, 5218 
(T, E i PI; 81, 5315 CD i E); DSPC-P, 35 (A); BOPC, 88 
CA). 
Llei d d  Patronat de la Muntanya de Montserrat. ICOAGI, 
BOPC, 30, 2125 (O); 36, 2598 (T); 43,2917 (T); 67,4203 
(T); 70, 4409 (T); 78, 4955 (PI; 81, 5300 !D i E); 85 
(Rect.); DSPC-P, 35 (A); BOPC, 88 CA). 
Llei de Creacio de I’lnstitur Catah ú~ la Dona. /COAG/. 
BOPC, 55,  3560 (O); 5 8 ,  3683 CT); 65,4062 (T); 70,4413 
(E); 76,4800 (T); 80,5209 (PI; 81,5306 CD i E); DSPC-P, 
35 (A); BOPC, 88 (A). 

DSPC-P, 33 (A); BOPC, 78,4946 (A); 85 (Recta). 
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1.01.10. Normes de r&im interior 

- Modificaci6 dels Estatilis del Regim i PI Govern h1eriors dei 
Parlament de Caíalivnyu. ICGII. BOPC, 48, 3 192 (A) ; 51, 
3329 (Rect .I. 
Esícrtuts del R&im i el Govcrr~ Interiors del Parlament de Cutu- 
lunyu. Texfrefós. BOPC, 55,3541 (OI; 58,3705 (Rect.). 
Esfatuts del R&im i el Govern Interiors del Parlainent d~ Cota- 
lunya. Modificaci6 del fext refós del 29 de marc de 1989. 
BUPC, 65,4057 (A). 

I 

I 

- 
- 

- 
1.10. Resolucions 

- Resolucib 3Y Ifl del Parlament de Catuiunyn, sobre lu Utilitza- 
citi del Casc Protector en eh Yehicles Motorimis de Dues 
Rodes, /CIE/. BOPC, 21,1315 (O); 22, 1447 (T); 24, 1533 
(T) ; DSPC-C,34 (A); BOPC, 36,2597 (A) I 
Resolucib 36/ IZI del Parlamant de Catalunya, per la qual s b- 

I 

- 
corda de desistir del Recurs d 'Inconstitucionalirat interposat 
contra la LIei 711 988, del 5 dIAbril, de Funcionament del Tribu- 
nal de Compres. /Ple/. BOPC, 30, 2133 (O); DSPC-P,19 
(A); BOPC, 38,2699 (A).  
Resoludb 3 7J III  del Parlament de Caialunya, per la qual s 'a- 
corda d 'interposar Recurs d lncons fihrcionalitut contra la Ley 
32/1988, de 10 de Noviembre, de Marcas. /Ple/. BOPC, 31, 
2370 (SDCC); 33,2550 IT), 2553 (DCC); 34,2568 (O i T); 
DSPC-P, 19 (A); BOPC, 38,2699 (A). 
Resolucib 38/ I I l  íid Pdament de Catalunya, de Constitució 
dhna Comissió de Seguimeni CQ~~UFIJJU-CEE. /Ple/. BUPC, 

Resolmi, 391 I I I  del ParEament de Catalunya, de Constituciú 
dima Comissi6 dEscudi sobre la Problembrica de la SiDA. 
BOPC, 28, 2020 (O); DSPC-P, 19 CA); BOPC, 41, 2793 
(A). 
Resolucib 40/1Il del Parlament de Cafulzdnya, sobre la Discri- 
minacih i el Racisme. /CPS/. BOPC, 22, 1450 (O i T); 26, 

Resolucib 41/111 del Parlament de Catalunya, sobre la Compa- 
reljcenca de Representanh de les Assocjacions de Disminui'ts 
fisim, Psíquics i Sensorials davan f la Comissi6 de P0W-a 
Social. BOPC, 26, 1780 (0); 28, 2020 (T); 31, 2349 (E); 

Resohcio 4 2  111 del Piirlument de Catafunya, relativa Q i'lqfor- 
me de Fiscalitzari6 SCF- 05 CB8, sobre e1 Fons de Compensacib 
Enterterritorial, Any 1986. ICSCI. BOPC, 36, 2601 (T), 2623 

(A); 65,4080 (CRM) . 
Kesolucib 43J I I l  del Parlament de Cataiunyn; sobw la Norma- 
tiva Vigent en Matkria de Medi Ambient. /CITI.  ROPC, 21, 
1318 (O); 22, 1448 (T); 28, 2018 (E); DSPC-C, 41 (A); 
BOPC, 43,2912 (A). 
Resolució 44111 del Parlament de Catalunya, sobre la Repre- 
senlaci6 i la Prumocib de Espor t  a Catalunya. JCPCI. BOPC, 
38,2723 (O i T); 41,2803 (T); 43,2923 (T); 46,3027 (E); 
DSPC-C, 49 (A); BOPC, 51,3317 (A). 
ResoEuciÓ 45/ I I I  d d  Parlament de Cutulunya, sobre i Etquetai- 
ge i la Aiblicitur en Catala dels Productes de les Empreses sub- 
vencionades per la Generalitat de Catalunya. ICPCI. BOFC, 

22,1452 (O); DSPC-P, 19 CA); BOPC, 41,2793 (A). 

1776 (T); DSPC-C, 37 (A); BOPC, 43,291 1 (A), 

DSPC-C, 37 (A); BOPC, 43,2911 (A). 

(ISC); 43, 2919 (O); DSPC-C, 40 (A); BOPC, 43, 2912 

c 

30, 2132 (O);  35, 2592 {T); 36, 2602 CT); 43, 2920 (E); 
DSPC-C,49 (A); BOPC, 51,3317 (A). 
Rpsolucib 46/ I I i  del Parlament dc Catalmya, per la qual s h- 
corda de presentar a la Mesa del Congris dels Dipufais la Pro- 
posició de Llei de ModflcaciÓ d~ I2rticle 48 7 del Codi Penal. 
/CJD/. BOPC, 20, 1245 (O); 21, I319 (T) i 1357 (Rect.); 

BOPC, 53,3406 (A), 
Ríwii4ci6 47/11! del Parlament de Catalunya, per la qual es 
designen Membres del Consell Superior de la Cooperacih. 
DSPC-P, 23 (A); BOPC, 53,3408 (AS. 
ResoIuciri 4ü1111 del Parlament de Catalunya, per la qual P S  

crpa la Comissib de Seguiment dels JOCS Olímpics del 1992. 

(A). 
Rmolucib 49/ I I I  del Parlament de Catalunya, per la qual s 'a- 
corda d'interposar Recurs d'lnconstitucionulitut contra la Ley 
3811 988, de 28 de Dicietnbre, dt3 Demrcacihpry Planta Judicial 
, BOPC, 32,2461 (SDCC); 41,2807 (T), 2825 (DCC); 45, 

(A). 
Rmolucib SO/ III del Parlament de Catalunya, per la qual s h- 
corda d 'interposar Recurs d 'Inconstitucionuiitat contru ¡u L c y  
39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Hacipndas Lo- 
cales. BOPC, 32,2461 (SDCC); 36, 2607 (SDCC i T); 45, 
2992 (O), 2993 (DCC); 48, 3195 (O);  DSPC-P, 25 (A); 
BOPC, 53,3409 (A). 
Resdircili S1/111 del Parlamenf de Catalunya, sobre Iu Creació 
de Laboratoris Inic-rprofessionaís Lleters. /CARP/. BOPC, 
41, 2804 (O i T); 49, 3216 (T); 55,3562 (E); DSPC-C, 52 
(A) ; BOPC, 60,3753 (A). 
Resolució 52/ 111 del Parlament de Catalunya, sobre 1 'Extracciri 
de Gredes a la Zona Volchica de la Garrotxa. /CIE/. BOPC, 
41, 2805 (O i T); 49, 321 7 (T) ; DSPC-C, 53 (A) ; BOPC, 
60,3753 (A). 
Resolució 53/111 del Pariument de Catulitny~, sobre el Comp/i- 
menf de la Normativa de la CEE relativa u Iu Utilitzucici de les 
Piles Elkctriques, /CIE/. BOPC, 43, 2924 (0 i T); 46, 3028 

60,3754 CA). 
Resolució S;r/ 111 del Parlament de Cafnlunya, relativa a /'/nfor- 
me de Fisculilzació SCF-OI AB9, sobre la Comp/ubilitaí Eiecro- 
ral corresponent a les Eleccions al Parlament de Cutalimnyo dd 
29de maigde 1988. /CSC/. BOPC, 41,2796 IT i ISC); 60, 
3764 (O); DSPC-C, 56 (A); ROPC, 60,3754 (A). 
Resolucih 551111 del Parlament de Catalunya, per la y i i d  es 
designen les Diputades i els Uipututs que knn de delensor. 
duvant el Congrh dels Diputats la Proposició de Llei Urganim 
de Modifjcaciri de lXrticle 487 dei Codi Penal. DSPC-P, 27 
(A); BOPC, 63,3902 (A). 
Resolzsciii S 6 / l I I  del Parlament de Catalunya, píJr la yud s He- 
geixen dues Ternes & Juristes per u proveir Dues Places de Mn- 
Ristraí de la Sala del Civil i de la Sala del Penal del Tribitnlrl 
Superior de Justicia de Catalunya. DSPC-P, 28 (A); BQPC, 
63,3902 (A). 
Resolució 57/ III del Parlament de Catalunya, sobre les Decla- 
racions Feies per Autoritats Relkioses !h~lamiqim a Catalunya. 
/CJD/. BQPC, 46,3029 (O iT); 53,3419 (E); DSPC-C, 57 
(A); BOPC, 63,3903 (A) ,  

31,2369 (T); 43,2924 (I') 49,3222 (DS; DSPC-P, 23 CA); 

BOPC, 41, 2807 (O); DSPC-P, 24 (AS; ROPC, 53, 3408 

2992 (O); 48,3195 (T); DSPC-P, 25 (A); BOPC, 53,3409 

(T); 49, 3218 (T); 51,3321 (E); DSPC-C, 53 (A); BOPC, 



5840 BUTLLETi OFICIAL DEL PARLAMENT DECATALUNYA / Núm. 88 / 17 dejuliol de 1989 

Resolucitj 58iiil del Parlament de CatuIunyu, relativa a I’hfbr- 
mt? de Fiscalitzacib SCF- O6 E/%!?, sobre contractes de l Depnrta- 
ment de Sanitut i Seguretat Sooial (ICS i lCASS), Anualitai de 
1985. ICSCl. ROPC, 46,3020 (T), 3051 I W ) ;  BOPC, 63, 

Resolució 59/11/ del Parlament de Catalunyu, refaiiva a I’hfor- 
me de Fiscalitzucií? SCF- I1 7 Eí88, Depurtument d ’Emwyament, 
Fiwalitzució de Contractes, Anualiíat de I985. / C S U .  ROPC, 

60 (A); BOPC, 63,3904 (A). 
Resolucii, 60/1II del Parlament de Caíalunya, relaliva u Hnjbr- 
me de Fiscalitzacib SCF-O9 M 8 ,  sobre I’institut Cario&fic de 
Catalunya, Anys 1984, 1985 i 1986. / C S U .  BOPC, 46, 3021 
(T), 3075 ( I X ) ;  BOPC, 63, 3917 (0); DSPC-C, 60 (A); 
BOPC, 63,3904 (A). 
Resolucib 61/ i11 delelartament de Ca faIunyu, sobre el Financu- 
ment de les Obres d’lnfiasiructura Hiúrhlicu a les Lleres PúhEi- 
ques. /CPT/. BUPC, 41, 2806 (O i T); 49, 3217 (E); 
DSPC-C, 61 (A); BOPC, 65,4058 (A) I 

Resolucib 62/ 111 del Parlamenf de Catalunya, sobre la Swpres- 
siri de la Eigim dels Governadors Civils. ICOAGI. ROPC, 17, 
802, i 20, 1242 (O); 20, 1240 (T); 21, 1312 i 1313 (T); 22, 
1445 i 1446 (T); 46, 3022 i 3025 (T); 58, 3684 i 3686 (T); 
DSPC-C, 62 (A); BOPC, 67,4146 (A). 
Resolucih 63/111 del ParIarneni de Cutalunyu, per la quals ‘en- 
mmnnu al Govern que exerceixi la Iniciativa LegisEativa per ai 
Desplegament dp Iu Uisposicio Addicional Primera de Estutuf 
dxutonomia. ICOAGI. BOPC, 49, 322i (O i T); 53, 3421 
{T); 58, 3687 CE), 3705 (Rect.); DSPC-P, 62 (A); BOPC, 
67,4197 (A). 
Resoiz~ib 64/¡11 dei Pariamcnr de Catalunya, sobre la Disposi- 
cih al Paluir de la Gpneralitai d’una Galeria de Retrats dels Pre- 
sidents de la Gcnerulitcrt i la Mancornunitut. JCQAGI. BOPC, 
58, 3690 (O i T); 65, 4070 (E); DSPC-C, 62 (A); ROPC, 
67,4197 (A). 
ResoIuciri W111 dd Parlament dtj Catalunyu, per la quul si?- 
provm ei Compte General d~ la Genrralit~t dp Caiabrnya ro- 
rresponmt u l Fiercici dd I986 i E ’In forme de la Sindicatura & 
Compt~x /CSC/. BOPC, 38, 2721 CT); 60, 3762 (O i D); 
DSPC-P, 30 (A); BOPC, 67,4198 b4). 
R~sosnlucih 661 111 del Parlameni d p  Catah4nya, sobre I’Home- 
na&e Nacional a la Catulimyu de / ’ f i i l i ,  /CPC/. BOPC, 43, 
2923 (0 i T); 46, 3027 (T); 49, 3217 (T); 51, 3320 (T); 
BOPC, 58,3690 (O i T); DSPC-C, 64 (A); ROPC, 70,4406 
(A) I 
ResoI~~i i )  6 7/ I11 del Par.lurnenr d~ Catahnyu, pcr /a quules d+ 
clara I l ~ y  I992 Any Olímpic Caialu. /CPC/. BOPC, 51,3322 

70,4406 (A). 
Resolurió 6Hilll dd Parlament de Cataliwya, sebw el Mapa 
Escolar. de Cutalunya i el PIU Quudriennul d~ Reciclatgp i For- 
mació &I Prqféssorat. JCPCI. BOPC, 55, 3563 (0 i TS; 58,  

BOPC, 70,4407 (A). 
Resoluciti 69íi11 del Parlament de Catalimya, sobre la Poiiiica 
Clt? Jowntiit u C[ltalitnya. ICPCI, BOPC, 58,3689 (O i T) ; 65, 

Resolució ?0/111 del I-’nr.IrPncnr de Cutaliinyfi, sobre la Posada 
~n Fimionnmcn! d~ IEtk M c d i t w m i  Fr.rroviari d 2  mpludu 

3915 (O); DSPC-C, 60 (A); ROPC, 63,3903 (A). 

46, 3020 (T), 3055 (EC); BOPC, 63, 3916 (0); DSPC-C, 

(O); 53,3422 (T); 60,3766 (E); DSPC-C, 64 (A); BUPC, 

3688 {T); 60, 3768 (T), 65,  4069 (E); DSPC-C, 64 (A); 

4069 (E) DSPC-C, 64 (A) i BOPC, 70,4407 (A).  

U K .  /CPT/. BOPC, 49, 3219 (0 i TS; 53, 3420 (T); 55, 

70,4408 (A), 
Resolució 71/111 del Parlament d~ Catalunya, sobre el Control 
en eh Qferents UTUS de 1X4iguu. KPT/. BOPC, 5 5 ,  3564 (O i 
T); 58,3688 (T); DSPC-C, 65 (A); BOPC, 70,4408 (A) ,  
Resolució 72/111 del Parlament de Cutulunya, snbrlJ IQ inclusió 
del Cutula en el Prwrama Cornunitmi Linmu. /CPC/. BOPC, 
65, 4073 (O i T}; 73, 4626 (E); DSPC-C, 68 (A); BOPC, 
76,4797 (A),  
Resolució 73/1// de l Parlament de Catalunyu, sobre b Xtwpe-  
rocio del Materiul Documentai Requisut a Cataluqva com a 
conseqükncia de la Guerra Civil. /CPC/. BOPC, 63,3922 (0 i 

76,4797 (-4). 
Resolucid 74/ I I I  del Parlament de Catalunya, per la qual s h- 
CmdU d’in ferposar Recurs d ’Inconstiruoi~naiitut contra la Llei 
4/¡989, de I Estat, de 2 7 de Marc, dí3 Conmvacih dels Espai3 
Narurals i de la Flora i la Fauna Silvestres. BOPC, 60, 3773 
(SDCC); 70, 4442 (T), 4467 (DCC); 72, 4600 4T); 

Resnlucib 75/111 del Parlament de Cafalunya, sobre Iu Redac- 
ci6 d’wn Pla EYpecLJc per a 1Mta Garrotxa. ICPTI. BOPC, 5 1, 
3321 (O$; 53,3422 (T); 58,3687 (T); BOPC, 63,3918 (E); 

Resolucib 76/ III del Parliment de CatuIunyu, sobre cl Progra- 
mu dlcciú Transfionfewra de la CEE. /CPT/. BOPC, 76, 
4806 (O i T); SO, 5225 (E); DSPC-C, 71 (A); BOPC, 84, 
5561 (A). 
Resolució 77/111 del Parlament de Caíalunya, sobre el Carircter 
Consiifueni dei Nou Parlament Europeu. ICOAGI. BOPC, 
60, 3768 (0 i T); BOPC, 63, 3919 (T); 70, 4438 (E); 

ResoIuciri 78/ 111 del Purfameni de Ca falunyu, sobre la Creucib 
d ‘unrc Vegueria que inkgri les Comarques de I’Ebre. ICO AGI. 
BOPC, 63,  3925 (O i T); 65,  4073 (7); 70, 4439 (E); 

Resolucib 79/111 del ParIument de Catalunya, sobre la Co- 
mmernoracib del Cinquantenari de Ilefusellument del President 
Lluís Companys* /COAG/. BOPC, 63, 3924 (O i T), 65, 
4072 (T); 70,4439 (E); DSPC-C, 72 (A); BOPC, 84,5562 
(A). 
Resdircili 80/1/l del Parlament de Cotulunya, sobre IETittdi de 
Mesures per a Evitar la Violkncia en /‘Esport. ICPCI. BOPC, 
76,4805 (O i T) ,4806 (0 i T) ; 84, 5569 (E) ; DSPC-C,73 
(A); BOPC, 88 (A). 
Resofucib 81/111 del Parlament de Catalunya, per Iu yuul es 
designa Síndic de la Sindica~4ra de Compres el Sr. ,/ordi Petit i 
Fontsefe. DSPC-P, 36 CA); BOPC, 88 (A). 
Resoludh 82/111 del Parlament dtJ Catalunya, per la qual es 
desipm Shdic de GreugcJs 171. SI: Frederic Raholu i dEspona. 

3562 (T); BOPC, 63, 3918 (E); DSPC-C, 65 (A); ROPC, 

I 

- 

- 

T); 65, 4071 (7’); 73, 4624 (E); DSPC-C, 68 (A); BOPC, 

- 

DSPC-P, 33 (A); BOPC, 78,4948 (A). 
- 

DSPC-C, 71 (A) BOPC, 88 CA). - 

- 

DSPC-C, 72 (A) BOPC, 84,5561 (A). 
- 

DSPC-C, 72 (A) i BOPC, 84,5562 (A). 
- 

- 

- 

I 

DSPC-P, 37 (A); ROPC, 88 (A). 

I X .  Mocions 

- Mooii, 10/ I ¡  del I’arlument dc. Cutaiunyu, sobtv el Compliment 
del Pla Qi4udriennal de Consirurcions Escolurs. ROPC, 74/Ii, 

91/11, 4218 (A); 111/II, 5271 (CRM); 148/11, 7154 
3394 (O); 771I1, 3488 CE); DSPC-P, 33/11 (A); ROPC, 
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(CRM); 174/II, 8916 (CRM); 213/II, 10993 CCRM); 
244J11, 12858 (CRM); GIIII, 156 (CRM); 171111, 872 
{Rect,); 36/III, 2612 (CRM). 
Moció 2/11! del ParlametJi de Catalunya, sobre la Problematica 
de les Riuades a Catalunya. BOPC, 26, 1785 (O); 31, 2373 

(CCRM). 
Moció 3/ 111 dei Parlament de Caralunya, sobw la Politica de 
R m m a  de la Generdita? en I’kmbit de fa Seva Comperkncia. 
BOPC, 26, 1783 (0); 30, 2135 (E); 31, 2372 (E); 

Mocili 4/f11 del Parlameni de Catalunya, sobre la Droga. 
BOPC, 26, 1783 (O); 31, 2372 (E); DSPC-P,18 (A); 
BOPC, 31,2354 (A); 36,261 5 (CCRM). 
Mocib $1 I11 d d  Parlament de Catalunya, sobreel Mantmiment 
i la Millora de la indústria nxtil Cafalanu. BOPC, 26, 1784 

36,2615 ICCRM). 
Mocib f i / l I I  del Parlament de catulunyu,-sohre I2Clylicacih de la 
Llei d M a  Muntanya. BOPC, 41, 2809 (O); 43, 2930 (E); 
DSPC-P, 21 (A); BOPC, 46,3014 CA), 3036 CCRM) 
Mocio 7/ 111 del Parlament de Catahnyu, sobre el Millorament 
de les Prestacimy Sanithies. ROPC, 41, 28 10 (O) ; 43, 2932 

Moció 8/ I/¡ des Parlarnen? de Catuhwiya, sobre Mesiira de Se- 
gurefat per al Transport de Mercaderies Perilloses per Carrele- 
ra. BOPC, 46, 3033 (O); 51, 3325 (E); DSPC-P, 24 {A); 
BOPC, 53,3410 (A); 58,3693 CGCRM). 
Mocib 9/ 111 del Parlament de Catuiunyu, sobre el Compliment 
dels Requisits Legals en Mallriia de Proreccib del Medi Exigible 
01s Projectes d’0bres Públiques. BOPC, 55,  3566 (O); 60, 

67,4218 (CCMR), 
Moció JO/ I11 del Parlament de Catalunya, sobre la @fusió deb 
Ajuts a les Ejcp/oracions Agraries. BOPC, 62, 3890 (O); 

Moció I I /  I11 del Parlament de Catalunya, sobre Formució dei 
Frqfessorat. BOPC, 62, 3891 (O); 65, 4076 (E); DSPC-P, 
30 (A); BOPC, 67,4199 (A); 73,4628 (CCRM). 
Mocib 12/111 del Parlament de Catalunya, sobre els Drets i les 
Llibertats reconeguts per I2rticle 13 de IQ Constitucio. BOPC, 

4199 (A) ; 73,4628 (CCRM) . 
Mocib 13/111 del Parlament de Catalunya, sobre els Fets Anti- 
democr&ics Esdevinguts a Roses el 15 d’abril de I989. BOPC, 

Mocih 14/111 del Parlament de Catalunya, sobre Mesures de 
Profewió i Promoció del Sector de la Fruita Secu a Carahya. 
BOPC, 67, 4212 (O>; 70, 4446 CE); DSPC-P, 32 (A); 
BOPC, 73,461 6 (A) ; 76,481 7 (CCRM). 
lwocib 15/111 del Parloment de Caidutíya, sobre la Política de 
Proreccih i Millora de I2imbient. BOPC, 67, 4210 (O); 70, 

(CCRM) . 
Mocili I6/ I i1 del Parlament de Catuliinya, sobre la Polhica del 
Llibre. BOPC, 72, 4604 (O); 76, 4809 (E); DSPC-P, 33 
(A); BOPC, 78,4949 (A). 
Mociii I ? / / I 1  del Parlament de Caralunya, sobre el Suport de 
Tores les Adminis fracions Pubiiqum de Caraiunya a b  Jocs 

(E); DSPC-P,18 (A); BOFC, 31, 2353 (A); 36, 2615 

DSPC-P,18 (A); BOPC, 31,2354 (A); 36,2615 CCCRM), 

(O); 31,2373 (E); DSPC-P,18 (A); BOPC, 31,2355 (A); 

(E); DSPC-P, 21 (A); BOPC, 46,3014 (A) 3037 (CCRM). 

3775 (E); DSPC-P, 27 (AS; BOPC, 63, 3905 (A); BOPC, 

DSPC-P, 29 (A); BOPC, 67,4198 (A); 73,4628 (CCRM). 

62, 3892 (O); 65,4078 CE); DSPC-P, 30 (AS; BOPC, 67, 

67,4211 (0); DSPC-P, 32 (A); BOPC, 73,4616 (A). 

4443 (E); DSPC-P, 32 (A); BOPC, 73,4617 (A); 76,4817 

Ulitnpics del I9%? (Mocions Regs. 7256, 7258 i 7255). BOPC, 
72,4602 i 4603 (0) ; DSPC-34 (A) ; ROPC, 78,4949 (A), 
Mociri I B / I i I  del Parlament de Cutalunya, sobw I2ccio dei 
Govern de la Generalifat en la Prcparmii, dels Jocs Olfmpics &I 
1952. BOPC, 72, 4601 (O) ; 76, 4807 (E); DSPC-34 (A) 
BOPC, 78,4950 (A), 
Mocio I 9/ 111 del Parlament dc Catalunyu, sobre el Pla de Met- 
ros. BOPC, 72, 4605 (O); 76,4811 (E); DSPC-P, 34 (A); 
BOPC, 78,4950 (A); 34,5589 (Recs.). 
Mocih 20/111 del Parlomenf de Catahnyu, sobre la Politira de 
Biblioteques. BOPC, 72, 4603 (O); 76,4308 (E); DSPC-P, 
34 (A); BOPC, 78,4951 (A).  
Moció 211 I I I  dei Parlament de Catalunya, sobre el Fornmi del 
Teuire a Catahnya, BOPC, 72, 4605 (O); 76, 48JO (E); 
DSPC-P, 34 (A); BOPC, 78,4951 (A). 
Moció 221 111 del Parlament de Caiaimya, sobre Me-surps Ad- 
rninisfrniives per a preven‘ir la Discriminaciri de iu Dono Tr.- 
balladora a Cafaiunya. BOPC, 72, 4606 (O); 76, 4813 (E) ; 

Mocib 23/111 del Parlument de Catalunya, sobre la Pwwnciií 
d~ la Sinistrabilitut Labord. ROPC, 72, 4606 (O); 76, 4812 

DSFC-P, 34 (A) BOPC, 78,4952 (A). 

(E); DSPC-P, 34 (A); BOPC, 78,4952 (A). 

1.20, Pn terpetlacions 

1790i 
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1966 
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203 5 

2036 

2098 

2136 

2434 

2796 

292 1 

lníerpeblacih al Consell Executiu sobre la politica general de 
contractacions amb empreses consultores o de serveis. BOPC, 

2794 (9. 
Interpeliucib al Consell Executiu sobre Ihpliraació de la Llei 
d N f a  Mwntanya. BOPC, 21, 1322 (O);  32, 2464 (T); 
DSPC-P, 20 (S) ; BOPC, 41,2794 (SI. 
Interpdlacib al Consell Emcufiu sobre li?/llicaciÓ de la Llei FO- 
restal. 30PC, 21,1323 (O);  32, 2464 (T); DSPC-P, 20 1s); 
BOPC, 41,2794 (S) 
InterpeMacih al Consell Executiu sobre la politica gencru1 de,fi- 
nancament sanitari. BOPC, 21, 1324 10); 32, 2464 (T); 
DSPC-P, 20 (S) ; BOPC, 41,2794 (SI, 
1nterpel.lació al Consell Execiitiu sobri? la politira gweral dirs- 
sistemia sanituria. BQPC, 21, 1325 (O); 32, 2464 CT); 
DSPC-P, 20 (SI ; BOPC, 41,2794 IS). 
Interpel#acib al Consell Fxecutied sobre /’impuls dei Consell As- 
sessor de la Comissib Interdepuriumental de la Donu. BOPC, 

2794 (SI. 
interpel*lacib ai Consell Exeoutiu sobre el compliment dr lu Lfci 
de Normalilzacirj Lingiisiica a ¡es comissaries de policia i altres 
organismes que depeneri de Mdminisinrció de I’Estai. BQPC, 

3410 (SI, 
1nferpel.lacib al Consell Executi14 sobre el transport de mercade- 
ries per carretera. BOPC, 26, 1787 (O);  32, 2465 (T); 
DSPC-P, 21 (SI; BOPC, 46,3015 (SI. 
interpel;ració ai Consell Executiu sobre fes actuacions p r  a gu- 
rantir la no-toxkitaf de I’aiguu. BOPC, 28,2023 (O); 32,2465 

1nterpel.lacib ui Consell fiecu/iu sobre I’agregacib i lu se#rc:a- 

22, 1455 (O); 32, 2464 (T); DSPC-P, 20 CS); BOPC, 41, 

22, 1456 (O); 32, 2465 (T); DSPC-P, 20 ( S ) ;  BOPC, 41, 

22, 1456 (O); 32, 2465 (T); DSPC-P, 23 (SI; BOPC, 53,  

(T); DSPC-P, 21 IS); BOPC, 46,301 5 (S). 
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41 12 

cio de municipis. BOPC, 32, 2465 (O); DSPC-P, 23 (SI; 
ROPC, 53,3410 (SI, 

Interpel*lacici al Consell Exeaitiir sobre la conservacili de les 
c a m t e m ,  autopistes i autovies de la Generalitat de Catalunya. 

Inlerpeilacih al Consell kecutiu sobre els serveis socials d 'a- 
tencii, primuria, BOPC, 32,  2466 (O); DSPC-P, 23 (SI; 
ROPC, 53,3410 (SI. 
InterpehiÓ ul Consell Fxeuiiu sobre les crnpre-Tes ,familiars 
agrbries, BOPC, 32,2468 (O); DSPC-P, 26 (SI; BOPC, 63, 
3905 (S). 
Inwpel-lacib al Cop1sc311 Executiu sobre cls recenb brots de ru- 
cisme. BOPC, 32, 2469 (O); DSPC-P, 26 {S); BOPC, 63, 
3905 (9. 
Interpelolacici al Comell Fxecutiu sobre la poiiticu relativa al 
meclinaiurut, BOPC, 32,2469 (0); DSPC-P, 29 (SI; BOPC, 
67,4200 (S) . 
Interpdacib al Consell FJecutiu sobre la seguretat ciivladunu. 
BOPC, 32,2470 (O); DSPC-P, 29 (SI; BOPC, 67,4200 CS). 
lnterpci*lucih al Consell Executiu sobre el nmtrol de les substhn- 
cies thxiqum, nocives i rancerigenes. BOPC, 36, 2608 (O); 
DSPC-P, 31 IS); BOPC, 73,4617 (5). 
Intet-pel-íucio al Consell Executiu sobre la política del llibre. 
BOPC, 36,2608 (O); DSPC-P, 31 (SI; ROPC, 73,4617 (SI. 
Interpel*laciÓ al Consell Executiu sobrc el joment del teatre a 
Catalunya. BOPC, 36, 2609 (O); DSPC-P, 31 (SI; BOPC, 
73,4617 (SI I 
Interpdlació al Consell becuriu sobre la política relativa al 
medi natural. BOPC, 38,2724 (O) ; DSPC-P, 29 (SI; BOPC, 
67,4200 ( S ) .  
InrerpeMxib al Consell Executiu sobre els recents brots de ra- 
cisme u Cafaluprya. BOPC, 35, 2593 (O); DSPC-P, 20 (SI; 
BOPC, 41,2794 IS). 
Inferpdlarió al Consell l&ccutiu sobre el Pla de Metros de Bar- 
celona. BOPC, 38, 2725 (O); 49,3238 (Rect.); DSPC-P, 31 
(SI; BOPC, 73,4617 (SI. 
Interpel-lacib al Consell Executiu sobre I'ensenyament universi- 
tari a curt i u mi(]# termini. BOPC, 41,28 12 (O> ; DSPC-P, 26 

Interpel*lac*ió al M. H. Sr. President de la Gmmditat sobre IM- 
cu en E I  debal politic institwional. BOPC, 40, 2785 (O); 

Intcrpel.lació al Consell Ewcutiu S Q ~ W  lujormacib pro fessional 
ocupacional del Departamení de Treball. BOPC, 43, 2934 

Interpel.laciÓ al M. H, Sr, Presideni de la Generalitat sobre la 
polilica genet~d en cl &bat interpartidbta i 1Ü.s dels mirians de 
comunicacib. BOPC, 40,2785 (0); DSPC-P, 21 (SI; BOPC, 
46,3015 {SI. 
Interpdlucih al Consell Exmitiu sobre I fbrmacib del projesso- 
rat. BOPC, 46,3034 (O) ; DSPC-P, 26 ( S ) ;  BOPC, 63,3906 
(9. 
Interpel.krcib al Consell Fxemtiir sobre la protecrio dds espais 
nuturals a fiJcíuts per IPS activifats extractives dels recutw mi- 
n m .  ROPC, 46, 3034 (O); USPC-P, 26 IS); IMPC, 63, 
3906 (SI. 
lnttqw/luciíj al Cwwtl k m i i í i i i  sobre I hgrmi6 al medi& fkta 

BOPC, 41,281 1 (0); DSPC-P, 23 IS); BOPC, 53,341 O (S). 

(9 ; WPC, 63,3905 (SI . 

DSPC-I', 21 (S) BOPC, 46,3015 ( S )  . 

(O) DSPC-P, 26 (S) ; BOPC, 63,3905 (S). 
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675 1 

6809 

6823 

6839 

6878 

no catalunu. BOPC, 46, 3034 (O); 49, 3225 (T); DSPC-P, 
23 (S ) ;  BOPC, 53,3410 (SI, 
Intcrpelnlacib al Consell Executiu sobre la politica d 'ordenmi fi  
del liforal catalu. BOPC, 43, 2934 (O); DSPC-P, 31 (SI; 
BOPC, 73,4617 (SI. 
intmpel.lacib al Consell Executiu sobre la políticu Renerol dc 
llars d'infanrs iparvularihs. ROPC, 46, 3035 (O); DSPC-P, 29 
(SI; BOPC, 67,4200 (SI. 
Interpel*lacio al Consell Executiu sobre la discriminacib de la 
duna ireballudora a Ca!almp. BOPC, 46, 3035 (0 i T); 49, 

Interpekib al Consell FEecutiu sobre la sinistrabilifat la bord. 

In!erpel.laciÓ al Consell Execiiiiu sobre la pro blernhticu cuus~da 
per la sequera que afecta Catalunya. BOPC, 49, 3225 (O); 

Inrerpel.iaciCi al Consell Executiu sobre la politica general dhs- 
sistkncia primatia. BOPC, 51, 3327 (O); DSPC-P, 29 6); 
BOPC, 67,4200 (SI. 
Interpel.Eacib al Consell Executiu sobre la politica dei llibre. 

Inierpel-¡ocili al Consell Executiu sobre la política de formacid 
professional i ocupacional de la dona trebalhdoru, BOPC, 53, 
3423 (O$; DSPC-P, 29 6); BOPC, 67,4200 (SI. 
Inferpel-lacib al Consell &ecufiu sobre Ihpiicacio de la Llei de 
Prorecció deh Animals. BOPC, 63, 3927 (O); DSPC-P, 33 
(SI ; BOPC, 78,4953 (SI, 
Interpel.lacii, al Consell Executiu sobre elL fet religiós a CaraIu- 
HJXJ. BOPC, 58,3714 (O) ; DSPC-P, 26 IS) BOPC, 63,3906 
CS) * 
Interpeillacib al Consell Executiu sobre el complirnen f de la nor- 
mativa legal vigent en les corporacions locals de Catalunya. 
BOPC, 62,3893 (O) ; DSPC-P, 29 (5) ; BOPC, 67,4200 (SI. 
1nterpel;racib al ConseEl Fxecutiu snbw el compliment de Iu nor- 
mativa legal vigent en IPS corporucions locals de Catalunya 

InterpeliaciÓ al Consell Executiu sobre /a problema f ¡cu dd 
sector de la fruita seca a Caialunya. BOPC, 62, 3893 (0) ; 

Interpdlacib al Consell Executiu sobre la politicu general de re- 
fbrma educaliva. BOPC, 67, 4214 (O); DSPC-P, 33 (SI; 
BOPC, 78,4953 (SI. 
IntwpelnlaciÓ al Censell Execuíiu sobre la política dp concerts 
educatius i d'extensib de la grutui'íat de I'ensenyament. BOPC, 

Inferpe/laciÓ al Crmell Executiu sobre la pelitim de suport als 
Socs Olímpics de Barcelona. BOPC, 67,4215 (O); DSPC-P, 
31 ($1; BOPC, 73,4618 (SI. 
Interpe/Iacio al Consell Faecutiu sobre Iu prepuracii, dels Jocs 
Olímpics de Barcelona. BOPC, 67? 4215 (O); DSPC-P, 31 
(SI; BOPC, 73,4618 6). 
Interpe¡.lacib al Consell Executiu sobre la politica de realitzari- 
nns i infrrasfructura amb vista als Jocs Olimpics de Barcelona. 

Interpdlmió al Consell fiecrrtiu sobre Iu politica wlativa ut 
medi natural. BOPC, 70,4448 (O); DSPC-P, 35 (SI; BOPC, 
88 (SI. 
Interpe/laciÓ al Consell Execufiii sobrc Iu w1íJ h m i h  dols J o u  
Olímpics de Barrelonu. BOPC, 67, 4216 (O); DSPC-P, 31 

3225 (T); DSPC-P, 31 (SI; BOPC, 73,4617 (S). 

BOPC, 53,3423 (O); DSPC-P, 32 (S); BOPC, 73,4618 IS), 

DSPC-P, 29 IS) 30PC, 67,4200 (SI. 

BOPC, 51,3327 (O); DSPC-P, 31 (S); ROPC, 73,4618 IS). 

BOPC, 62,3843 (O) DSPC-P, 29 (SI; BOPC, 67,4200 (S). 

DSPC-P, 29 ($1 BOPC, 67,4200 (SI, 

67,4214 (0); DSPC-P, 33 (SI; BOPC, 78,4953 (SI. 

ROPC, 67,4216 (O);  DSPC-P, 31 (SI; BOPC, 73,461 8 6). 
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741 O 
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7435 

7527 

7544 

8855 
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(SI; BOPC, 73,4618 (SI. 
Interpel~lmió ai Consell Exí?cutEu sobre el furisme de muntanya. 

Interpel.lncib al Consell Exeecutiu sobre la polifica general d ’in- 
forrriacici de les activitats dels Depmtutnen 1s de b Generditat. 
BOPC, 73,465 1 (0) ; DSPC-P, 33 ( S )  ; BOPC, 78,4953 (SI, 
Interpeliació al Consell h e c u  fiu sobre lhssistkncia psiquia frica 
u Cufalunya. BOPC, 73,4652 (O); DSPC-P, 34 {SI; BOPC, 

Interpelntacib ai Consell Execilriu sobre la polírica de prtwnció 
de les malalties iufeccioses. BOPC, 76, 4814 (O); DSPC-P, 
35 (S) ; BOPC, 88 (SI. 
Interpeldacili al ConselJ Executiu sobre la polirica d ‘iprt~gmcid. 
dels centres del CEPEPC a la xumo escolur pliblica. BOPC, 
78,4988 (O); DSPC-P, 35 (SI; BOPC, 88 6). 
1nterpel.laciij ai Consell Executili sobre ¡’empresa jumiliar agra- 
ria i la incorporació deajoves a lhgricultura. BOPC, 78, 4989 

Interpel-hcih al Coprsed f imitiu sobre la poliricff dbrdre públic. 

Interpel.lacio al Consell fieci!fiu sobre IQ politica general del 
lleure, BUPC, 83,5537; DSPC-P, 35 ( S I ;  BOPC, 88 ($1. 

BOPC, 73,4651 (0); DSPC-P, 33 IS); BOPC, 78,4953 (S) I 

78,4953 (SI I 

(0) ; DSPC-P, 35 ($1; BOPC, 88 (S) a 

BOPC, 83,5536 (O) ; DSPC-P, 35 (SI i BOPC, 88 (S), 

2. TRAMITACIONS CLQSES PER REBUIG, 

2 . O 1 Projectes i proposicions de llei 
i altres propostes de normes 
2.01.02. Proposicions de Llei 

RETIRADA, CANVI o DECAIMENT 

1737 

3381 

3600 

4523 

6775 

7064 

Froposicib de Llei de Competencies per a Ilprovucib deb Plans 
Urhiistics. BOPC, 19,1092 (0); DSPC-P, 19 (R); BOPC, 
41,2795 (RI. 
Proposicio de Llei de Modflcmió de lilrticle 30, I de la Llei 
I1/1985, de Proteccib de Menors. BQPC, 36, 2600 (O); 

Proposicidr de Llei de Sanitat de Catalunya. BOPC, 38, 2702 

(RI. 
Froposicici de Llei per /a yuales mod8ca la Llei ¡0/1983, de 30 
de Maig, de Creacih de IEns Públic Corporació Catalana de 
Rhdio i Te feuisi6 i de reffulació dels Serveis de Radiodfusió i Te- 
fevisi6 de la Generalitat de Cutdunya. BOPC, 5 l ,  331 9 (0) ; 

Proposició de Llei de ModflcaciÓ de la Llei I7/1985, del 23 de 
Juliol, de la Funció Pública de I%dministracib de la Generalitar. 

Proposició de L/ei de Defensa del Censumidor. BOPC, 70, 

DSPC-P, 23 (RI ; BOPC, 53,341 1 (RI. 

(O); 43, 2918 (Rect.); DSPC-P, 27 (R) BOPC, 63, 3907 

DSPC-P, 30 (R) BOPC, 67,4201 (RI. 

BOPC, 67,4204 (O);  DSPC-P, 36 CRS BOPC, 88 {RI. 

4433 (0) i DSPC-P, 37 (RI ; BOPC, 88 (RI, 

2.01.10. Propostes de normes de r&im interior 

1917i 
P- 130 Fmpostu d’nmpliació de la plantilla organica de la Sindicaiura de 

Comptes, BOPC, 23,1493 {O); DSPC-C, 40 (RI; BOPC, 43, 
2912 (R). 

2.1k Projectes i propostes de resoluci6 
2.10.35. Proposicions no de Llei 

1344 

1693 

1743 

2028 

2238 

2267 

2445 

2452 

2761 i 
2774 

3179 

3280 

3367 

3386 

3398 

3677 

Proposiciri no de Llei sobre Ajuts a IXgricidtura de les Comar- 
ques dp 13411 i Bah PenL.dis. /CARP/. BOPC, 15, 673 (O); 
17, 791 IT); 19, 1110 (T); 30, 2132 (E); 36, 2602 (T); 
DSPC-G, 46 (RI ; BOPC, 55,3559 (RI, 
Proposicih no de Llei sobre la Constitució d ’una PonPncia Espe- 
@ca per CI I’Estirdide MplicaciÓ de la Lkide ProtecciCi dels Ani- 
mals. /CARP/. BOPC, 19, 1113 (O i T); 46, 3023 (T); 
DSPC-C, 46 (R); BOPG, 55,3559 (R). 
Proposició no de Llei sobre I~plicacib de la Lld & Profeccib 
dels Animals. /CARP/. BOPC, 19, 1120 (O i T); 46, 3024 

Proposició no dp Lla¡ sobre Seguretnt Vial a IYuiovia de Cas- 
telldefeis. ICPTI. BOPC, 21, 1318 (O); 22, 1448 (T); 
DSPC-C, 41 (RI; BOPC, 43,2913 (RI, 
Proposicib no de Llei sobre IHprovacib Illlfinitiva deis Plans CQ- 
marcals de Muntanya. /CPT/. BOPC, 22, 1452 (O i T); 46, 

Proposició no de Llei sobre i’lmpuls i INcceleraciÓ del Procés 
d’Eloborutib del Pla Territorial General de Catuhinyu. /GPT/. 

BOPC, 43,2914 (R). 
Proposiei6 no de Llei sobre 1 ‘Estació Depuradora d;?lkues Resi- 
duals d’iguuiada, &ena, Santa Margarida de Montbui i Vila- 
novu del Capni. /CPT/, BOPC, 26, 1778 (O i T); 28, 2019 

Proposicib no de Llei sobre la Declaracib de/ Catdir com a Llen- 
gua Oficial Q les Corts Espanyoles. ICPCI. BOPC, 26, 1779 
(O i T) ; DSPC-C, 39 (RD); BOPC, 43,2914 (RD) , 

(T) ; DSPC-C, 46 (R) BOPC, 55,3559 (RI. 

3025 (T) DSPC-C, 61 (RD) BOPC, 65,4059 (RD) . 

BOPC, 24, 1534 (O); 26, 1777 (T); DSPC-C, 41 CR); 

(T) DSPC-C, 41 (R) ; BOPC, 43,291 4 (RI. 

Proposició no de Llei sobre eis Aliments Consumits a I’Hospital 
de la Sant0 Creu, de Tortosa. ICPSI. BOPC, 28, 2021 (O); 

3213 (RD) . 
Proposieib no de Llei sobre la Instal.lacio dhn Hlpermeríat en 
el Terme Municipal de Badalona. /CIE/. BOPC, 32, 2459 

58,3681 (RI. 
Proposicili no de Llei sobre el Financament dp les Obres 
dYQfiasíructura Hidraulica a les Lleres Phbiiques, /CITI  o 

BOPC, 32,2460 (O) ; 36,2603 CT) ; 41,2795 (RI. 
Proposicib no de Llei sobre el Transport de Vhtgers entre Ics 
Comarques de Iynoia i ei Boix- Llobrexat i la Universitat Autb- 
noma de Barwlona. /CPT/. BQPC, 36, 2603 (O i T); 41, 

36, 2602 (T), 2637 (Rect.); DSPC-C, 47 (R); BOPC, 49, 

(O) i 36, 2603 (T); 38,2721 (T) ; DSPC-C, 53 (RI BOPC, 

2800 (T); 58,3687 (E); DSPC-C, 61 (RI; BOPC, 65,4059 
(R) I 
Proposicio no de Llei sobre l2ccks a la Futwih Aiblica i la 
Contrcrctacib Administrativa de Joves que enrara no han,fet el 
Servei MiMar n la Prestació Social Substirirtbria ICO AG/, 
BOPC, 36, 2605 (O i T); 41, 2801 (T); 43, 2920 (E); 
DSPC-C, 44 (R); BOPC, 49,3213 (RI. 
Froposicid no de Llei sobre ei Pla Indusirialde I’Emprma SEAT- 
Volkswagen. /CIE/, BOPC, 36, 2606 (0 i T) ; 41,2802 (T) ; 

Proposició no de Llei sobre la Deciaracici d’litilitot PEibEjca de 
les Associacions de Veins. /COAG/, BOPC, 38, 2722 (0 i T) ; 
41,2802 (T); DSPC-C,44 (R); BOPC, 49,3213 (R). 

43,2921 (E); DSPC-C, 53 (RI; BOPC, 58,3681 (R). 
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Propos fa de Resohciri sobre la Constituciri del Cornit6 Olímpic 
Catali. ICPCI. BOPG, 38, 2722 (0 i T); 41, 2802 (T); 43, 

(RI. 
Proposirib no de Llei sobre la Circulacfb de Vehicles de Motor 
en Ics Arecs Forestals i de Munhmya. /CARP/. ROPC, 4 1 ,  
2803 (O i T); 49, 3215 CT); 53, 3418 (E); DSPC-C, 52 
(RD); BOPC, 58,3681 (RD). 

2922 (T) 46,3026 CE) DSPC-C, 49 (RI BOPC, 51, 3318 

Proposicib no dc Llei sobre les Mesures de Seguretat 1~ adoptar 
aE Pas CI Nivell de Callús. ICPTI. BOPC, 43, 29 23 (0 i T) ; 46, 

4059 (RD). 
3028 (T); 49, 3218 (T); DSPC-C, 61 (RD); BOPC, 65, 

Proposicici no de Llei sobre la Promukaciii> de Normativa Rem- 
ladora & les Actuacions de les Emprem Privades de Seguretat 
als Edificis E Ics 1nstal.lacions de la Generalitat, de les seves Em- 
preses i dels seus Orgonimes Authoms. /GJD/, BOPC, 43, 
2925 (O i T), 46, 3028 (T); DSPC-C, 57 IR); BOPC, 63, 
3907 (RI. 
PropmiciCi no de Lki sobre Iu Construccih d %leliports als Hospi- 
tals de Nivell A de la XHVP. /CPS/. BOPC, 49,3220 (O i T) ; 
53, 3420 (T); 60, 3765 (E); DSPC-C, 63 (RI; BOPC, 67, 
4201 CR). 
Propnsiciij no de Llei sobre el Control de 12plicacib dei Decret 
81/198N, de 10 d~ Marc, quant a Pothcia Maxima de les Em- 
barcacions de Pesca d 2  rrossegament. /CAR P I ,  BOPC , 49, 
3221 (0 i T); 53,3421 (T); 60,3765 (E); DSPC-C, 69 (RI; 
BOPC, 73,4619 (RI. 
Proposicio de Llei sobre la ProRrumació a TV3 i a Ecs Emisso- 
res d p  la Generalitat dEspuis Prqferenis de Conc6 Catalana. 
ICPCI. BOPC, 60, 3769 (O i T); BOPC, 63,3819 CT); 73, 

Proposiei6 no d p  Llei sobre MH Pla Integral de Recupmcid i Po- 
tcnciucii, de les Suredes Catalanes. /CARP/. BOPC, 60,3770 
(O i T); ROPC, 63, 3920 (T); 65, 4071 (T); DSPC-C, 69 
(RI; 30PC, 73,4619 (R). 
Prqmicib no de Llei sobre P I  Termini de I’Obra i Millora de la 
C-/52. ICPTI. ROPC, 60, 3771 (O i T); ROPC, 63, 3921 
(T); DSPC-C, 71 (RI; BOPC, 84,5563 (RI. 
Proposia df Riwdircib sobre la DEclaracib de Parc Ncrcional i 
Reserva Integrd de I2rxipPleg de Cabrera. ICPTI. BOPC, 
63,3922 (OiT);65,4071 (T); 73,4619 (RI. 
ProposiciCi no dtT Lfci sobre la Dwmminacib del Nou Estadi de 
Montj14ii) com a Estudi Olímpic Prcsidpnr Compmys. ICPCI 
BOPC, 63, 3923 (0 i T); 65, 4072 (T); 73, 4625 (E); 

4624 (E) DSPC-C, 68 (RI ; BOPC, 76,4798 (RI. 

DSPC-C, 68 (RI; BOPC, 76,4498 (RI. 

Proposta de RíJsoIi/rió sobw la Lliirrp Destinucii) del Percentai- 
ge p w  Finalitats Rdigioscs i Assisimcials en la Decluracib dp 

I’lrnposr sobrLJ Iu Ren& dr IPS Persanes Físiques. /CEFI. 
BOPC, 63, 3924 (O i T); 65, 4072 (T); 73,4625 (E), 4620 
(RD). 
Ptvposicii? 110 dc Llei sobre Iu Snlinitziiciri dc les Aigiies del 
Delta de IEhrr. /CPT/. BOPC, 63, 3926 (O i T), 65, 4073 
(T); 67,4206 (T}; 73, 4625 (E); DSPC-C, 71 (RI; BOPC, 
84,5563 (RI. 
Proposirici no de Lipi sobre les Subvencions del FEDER i la seva 
Aplica& crt RiyolIi~s. ICOAGI. BOPC, 67, 4206 (O i T); 72, 

4600 (T) ; 76,4804 (E) ; DSPC-C, 72 (R) ; BUPC, 84,5563 
(RI I 
Proposiciif no de Llei sobre la Progrmnacih dels EnsenyaPnmcs 
~Cnico-Professienals, ICPCI. BOPC, 67, 4208 (O i T); 

Proposició no de Llei sobte Fa Supressió de la Segona Cl(isse en 
els Ferrocarrils de la Generalifai. lCPTI. BOPC, 70,4441 (O i 
T); 73,4627 (T); 76,4805 (T); 80,5224 (E); DSPC-C, 71 
(RI; BOPC, 84,5564 CR). 

6674 

DSPC-C, 73 (R); BOPC, 85 (RI, 
6960 

2.10.60. Propostes de reselucib per a crear comissians 

3380 

3791 

4293 

4294 

433 1 

Proposta de Resolucib per la qual es constitueh una Comissi6 
d ‘Investigucib sobre la Discrim fnacib Racial. BOPC , 3 6, 2604 

Proposta de Resolucib per la qual es constitueix una Comissi6 
d’lnvestigacici sobre el Procks d’fipropiucions i Trms formaci- 
ons a les Zones Regables d’lnrer& Nacional de les Terres & 
Lleida. BOPC, 41, 2808 (O); 51, 3324 (T); DSPC-P, 23 
(RI; BOPC, 53,3412 (RI, 
Proposi& no de Llei per la qual es crea una Comissib dEsfudi 
per u reúeflnir PIS Límits de les Zones de Proteució i d Ynfluhcia 
del Parc Nacional d24iiestortes i Eslany de San! Maurici. 

(RI ; BOPC, 63,3908 (RI,  
Proposicih no de Llei per Iu qual es crea una Comissih d’ínves- 
tigació sobre la Política de Contraciacib de IYdminisfrucib de la 
Generalitat, /Ple/. ROPC, 46, 3031 (O i T); DSPC-P, 27 
(R) ; BOPC, 63,3908 (RI, 
Proposta de resoIucili p m  la qual es crea la Cornissiri de Se- 
guiment del Problema de les Drogodqendkncies, BOPC, 49, 
3224 (O); 51, 3329 (Rect.); DSPC-P, 27 (RI; BOPC, 63, 
3903 (RI. 

(O> i DSPC-P, 23 (RI BOPC, 53,341 I (RI. 

/Ple/. BOPC, 46, 3030 (O i T); 55,3565 (E) DSPC-P, 27 

2.15. Mocions subsegüents a interpeNacions 

3136 

3823 

3826 

3828 

3830 

4076 

Mocio subsegüent a la intmpel-la& al Consell Fxecutiu sobre els 
crireris en mahia d hport de cara als Jocs Olimpics. BO PC , 3  2, 
2462 (O); 38, 2724 (E); DSPC-P, 20 (RI; BOPC, 41, 2795 
CR) - 
MociQ subsegüent a la interpel-lació al Consell Executitl sobre els 
Recents Brors de Racisme a Crrtalunya. BOPC, 41 2808 (O) ; 
43,2929 CE); DSPC-P, 21 (RI; BOPC, 46,3016 (RI. 
Mocib subsegüent a la interpel.lacib al Consell Execuíiir sobe 
I2plicaciCi de la Llei Forestal. BOPC, 41 , 2809 (O); 43, 2930 

Mocib subsegüent a la inrerpel.iaciLi al Consell Lxwutiu sobre la 
PolÍíica Genwal de Financament Sunifari. BOPC, 4 1 , 28 1 O 
(O); 43,2931 (E); DSPG-P, 21 (RI; BOPC, 46,3016 (RI. 
Mori6 subsegiient a In interpel+lacici al Conscpll Ex~cuiiu sobre 
I ’ h j w l s  del Conself Assessor de la Comissici Interdppwtnmentul 
úe la Dona. BOPC, 41, 2811 (O); 43,2933 (E)DSPC-P, 21 
(R); BOPC, 46,3017 (R). 
Mori6 subseRücnt CI la inicrpel.lacib al M, I I. Sr. PrcJsiiknt do li! 
Generalitat sobre la Pofiticn Gmeral en PI Debut /nmpwtiíiistu i 
I’ik dels Mj!iuns de Comunicucih. BOPC, 46, 3032 (O); 51, 

(E); DSPC-P, 21 (RI; BOPC, 46,3016 (R). 

3324 (E); DSPC-P, 24 (RI; BOPC, 53,3412 (R). 
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7631 

7632 
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Mocih subseg~ent a la infcvpel.lacib al Consell Emcu fiu sobre Ics 
Actuacions per a garantir la No-toxicitat de I2 igua. 0OPC, 46, 
3033 (O) ; 51,3325 (E) ; DSPC-P, 24 CR) BOPC, 53, 3412 
(RI - 
Mocih subsegüent a la interpel.laciÓ al Consell Executiu sobre la 
Conservucib de les Carreteres, les Autopistes i les Autovies de la 
Generalilat de Catdanya. BOPC, 55,3565 (0) ; 60,3773 (E); 

Mocih .sub.wgiejeni a la interpel.lacib al Consell &ecu tiu sobre els 
Serveis Socials díitencib Primbria. BOPC, 55, 3566 (O); 60, 

Moció subsegüent a la interpdlacih al Consell Erecutiu sobre el 
Fet Religiós a Catalunya. BOPC, 62,3890 (O) ; 65,4075 (E) ; 

Mocib subsegüent a la interpetlació al Consell Executiu sobre la 
Formoció Prqfessionul Ocupmional del Departament de Treball 
. BOPC, 62, 3891 (O); 65, 4075 (E); DSPC-P, 29 (RI; 
BOPC, 67,4202 (RI, 
Moció subsegüent a la interpdlacih al Consell Executiu sobre la 
Protimib deh Espis Na&rals qfectats per les Activitats Extructi- 
ves deh Recursos Miners. BOFC, 62,3892 (O); 65,4077 (E); 

Mocib subsegüent a la interpei.laciri al Consell Executiu sobre la 
Problemdica causada per la Sequera que qfceta Catalunya. 

Moció subsegüent a la interpel*lacib al Consell hecudiu sobre la 
Politica General de Llurs d'lnfants i Parvularis. BOPC, 67, 
4211 (0); 70, 4444 (E); DSPC-P, 32 (R); BOPC, 73,4621 
CR) 3 
Mocio subsegüent a la interpel-IuciÓ ai Consell Executiu sobre la 
Politicu de Formacio Professional i Ocupaeionai de la Dona Tre- 
balladora. BOPC, 67, 4212 (O); 70, 4445 (E); DSPC-P, 32 
(RI ; BOPC, 73,4621 (RI. 
Moció subsegüent la i n t e r p e k d  al Consell Executiu sobre la 
Politica General dXwstkncia Sunithria Primaria. BQPC, 61, 

(RI I 
Mocio subsegüent a Iu interpel-laci6 al Consdí Executiu sobre la 
Política Relativa al Medi Natural. BOPC, 67, 4213 (O); 70, 

Mocib subsegüent a la interpdimib al Consell Execuiiu sobre la 
Poliiica d'Ordenacib del Litoral Catula. BOPC, 72, 4604 (O) ; 

Moció subsegüent a la interpel-laci6 al Consell Executiu sobre la 
Politica General de Reforma Educativa. BOPC, 78, 4986 (O$; 
85 (E); DSPC-P, 37 (R); BOPC, 88 (R), 
Moció subsegüent a la interpel;raciÓ al Consell Executiu sobre la 
Politica de Concerts Educatius i d'hfensib de la Graturtat de 
IEnsenyament. BOPC, 78, 4987 (O); DSPC-P, 37 (R); 
BOPC, 88 (RI. 
Mocio subsegueni a la interpel-laci6 al Consell &ecuriu sobre la 
Política General d 'Informació de les Activitats dels Departamenis 
dc la Generalitat. BOPC, 78,4987 (0); 85 (E) ; DSPC-P, 37 
(RI ; BOPC, 88 (RI. 
Moció subsegüent a la interpel*Imib al Consell Executiu sobre 
C4 ssistkncia Psiquiatrica a Catalunya, BOPC 78,498 8 (O) ; 85 

DSPC-P, 26 (R) ; ROPC, 63,3909 (R). 

3774 (E) i DSPC-P, 26 (RI ; ROPC, 63,3909 (RI. 

DSPC-P, 29 (R) ; BOPC, 67,4202 (RI. 

DSPC-P, 29 (RI ; BOPC, 67,4202 (RI. 

BOPC, 67,4220 (0); DSPC-P, 32 (RI; BOFC, 73,4620 (RI. 

4212 (0); 70, 4445 (E); DSPC-P, 32 (RI; BOPC, 73,4621 

4448 (EI DSPC-P, 32 IR) BOPC, 73,4622 (R). 

DSPC-P, 34 (R) BOPC, 78,4954 (R). 

(E) ; DSPC-P, 37 CR) BOPC, 88 (R), 

2.20. Interpel-laciuns 

1695 

2090 

2540 

293 6 

3099 

3102 

3104 

3250 

3668 

3669 

3886 

Interpdlacib al Consell Execiitiir sobre la politica general de 
circumval.lacio en IPS #ram hrws iirbanes. BOPC, 20, 1248 
(O);  28,2022 {T); 46,3017 (RD), 
Intprpdlacio al Consell Execuiiu sobre la politica d kmbassa- 
ments del Departament d &ricidtiw, Ramaderia i Fescu. 
HOPC, 22,1455 (O); 32,2465 CT); 46,3017 (RD), 
Interpel-lacih U I  M. H. SK President de la Generalitat sobr'e la po- 
litica regional a I%samblea Rqional Europea. BOPC, 26, 
1788 (O); 32,2465 (T); 60,3755 (RD). 
lnter,uel.lacib al Consell Executilr sobre la politica dhjkrtcs d 'oci/- 
pació en la funcili phblica. BOPC, 32,  2466 (O); 49, 3214 
(RD) * 

1nterpel.laciÓ al Consell Becutiu sobre els serveis socials d'aten- 
cióprimdria, BOPC, 32,2467 (0); 53,3413 OID). 
Interpei.Eacib al Consell Ececuriu sabre els serveis socials d bten- 
cióprimhria. BOPC, 32,2467 (O); 46,3018 (RD). 
Interpel+lacib al Consell Executiu sobre eh swwis socials d btcn- 
ciÓprjmaria. BOPC, 32,2468 (O);  53,3413 (RD). 
Interpel.laciCi al Consell &ecuiiu sobre P I  problma del comerr 
petit imiQa. BOPC, 32,2470 (O); BOPC, 63,39 10 (RD) 
Interpel-hcib al Consell Executiir sobre la rclebraekí dels JOCS 
UlÍmpicsde Barcelona. BOPC, 38,2725 (O); 73,4622 (RD) I 

[ n fe rpek io  al ~ o m d  &emthr sobre el problema de la sanitut 
a Cuíalunya. BOPC, 38,2725 (0) ; 85 (RD). 
Interpel.laciÚ al Consell &ecudiu sobre la probiembtica dels gita- 
nos i sobre el compliment de la Resolució 79/% BOPC, 43,2933 
(0) ; DSPC-P, 26 (RD). 

2.30. Altres tramitacions 
2.30.05. Procediments davant el %buna1 
Constitucional 

Recurs d 'incons fimionalirat interpsut pe/ Parlament contra la 
Llei 7/1988, del 5 d 'abril, de I Estat! de Funcionament del Tribu- 
nal de Comptes (Resolurió 2JIll: BOPC, Yl i l ,  641. BOPC, 6 ,  
146 (AC i ALFP) ; 65,4060 (RD). 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.01. Projectes i proposicions de llei i 
altres projectes de normes 
3.01.01. Projectes de llei 

1907 Projecte de Llei 'Cl'OrRanifiacih, Procedimeni i R&im Jurídic d~ 
Mdministracii, de la Generalitat de Catalunyu. ICO AGI. 
BOPC, 20, 1224 (O); 21, 1309 0); 24, 1532 CT); 36, 2598 
(T); 38,2701 (E); 49,3215 (T); 58,3682 CT); 68,4244 (PI; 
TO, 4409 (T); 74,4656 (D i E); 76,4799 {SDCC); 81, 5300 
(E); 83,5536 (T), 5539 (DCC); 85 (Rect.); 88 (T). 
Projecte de Llei de Mod[firacib de la Regulaciri de la Llegitima. 
/CJD/. BOPC, 65,4062 (0); 67,4203 (T); 76,4800 (T); 78, 
4962 (T); 80,5216 CT); 84,5565 (T); 85 (E). 
Projece de Llei sobre la Disciplina dei Mercat i per CJ la Defensa 
dels Consumidors i els Usuaris. /CIE/. BQPC, 70, 4419 (O); 
73, 4623 (T); 78,4963 CTS; 80, 5217 1T); 84, 5565 (T); 85 
(TS . 

5495 

6879 
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6880 Prqjmte úe Llei sobre Policia de /Especiade, les Activitats Re- 
creaiives i e h  htabliments A?blirs. ICJDI. ROPC, 70, 4425 
(O); 73,4623 IT); 78,4963 (T); 80,5218 (T); 84,5566 (T); 
85 (T). 
Pr.Ojecie de Llei d Drúenocici Sanituria a Cotulunya. ICPSJ. 
BOPC, 78,4964 (0) ; 84,5566 (T) , 
Projecte díJ L l~ i  úe I’lnstitut d ‘Invmtigaciij Aplicada de Ixutornu- 
bil (/ZJlADA). /CIE/, BOPC, 80,5221 (O); 84,5566 (T) , 
Prqjeote de Llei sobre el Rkgim Especial de la Vall djlron. 
ROPC, 88 (O), 

7634 

8654 

9212 

1725 

3394 

4642 
3.01.02, Proposicions de llei 

- Proposicions de Llei u qui. es refereixen les Disposicions Addicio- 
rials Primera i Segona de la Llei Y198 7, &I 4 d;Q bril, del Rkgirn 
Provisionui de les Cotnp&ncies de les Diputacions Provincials. 
BOPC, 21 ,1310 (T). 
Proposicions de Llei a quk es refereixen les Disposicions Addicio- 
nuls Primera i Segona de la Llei S/I 487, del 4 d ’abril, del Rkgim 
Provisiom1 de les Competkncies de IES Diputacions Provisionals. 
BOPC, 26,1775 (T). 
Propmicid de Llei de Modificuciri de Iu Llei I 4 / l  985, del 20 de 
Marc, del Síndic de Greuges. ICOAGI. BOPC, 76, 4803 (0) ; 
DSPC-P, 36 (T); BOPC, 88 (T). 
Proposicia de Llei de Regula& de /’Ús de les ÍWniques de Fe- 
cundacib A rtlficiai. BOPC , 8  8 (0) . 

- 

7339 

9097 

3.10. Projectes i propostes de resolució 
3,10.30. Propostes de resoIuci6 subsegüents 
als informes de la Sindicatura de Comptes 

8457 Procediment relatiu LI l’rn forme d~ Ir‘iscalEtzacib SCF-O2 CB9, 
sobre el Fons de Cnmpmsacib Interferriforiul, I98 7, ICSCI. 
BOPC, 30,5223 (T) ,5270 (TSC). 
Procerlimcnr relatiu a 10 Mernbria d2ctivituts i Compte General 
d~ Iu Sindicatura de Comptes de CutuIunyu, corresponent a I ’ e -  
xercici del J 988. ICSCI, BOPC, 80,5224 (T) ,5230 (ISC) . 
Proccdimcnt rduiiu a i’lq forme de Fihsccliízocib SCF- 03 A/89, 
sobre subvmcbns dp la Gcnerulitut al Consorci de Promocio 
Turistira de Catdunyu, anys 1986 i 1987. ICSGI. BOPC, 88 
(T i ISC), 

9029 

3.10. Projectes i propostes de resolució 
3.10.35, Proposicions no de Llei i altres 
propostes de resolució 

1598 Proposi& no d p  Llei sobre la Regulucib dt) la R w i ó  I .  
ICOAGI. BOPC, 17, 800 (O); 20, 1239 (T); 21, 1312 (T>; 
22,1444 (T); 24, 1555 (Rect.); 46,3021 (T); 58,3683 (T); 
65,4067 (T) ; 84,5567 (T) . 

Pmposirii) no & Llei sobre tu Divisici & Ccrtulunya en Rqions.  
ICOAGI, BOPC, 17, 802 (O); 20, 1240 (T); 21,1312 (T); 
22, 1444 (T); 26, 1777 (E); 46,3022 (T); 58,3684 (T); 65, 
4067 (T) ; 84,5567 (T). 
Proposiriti no de Lteisobrc cl Compliment clc IPS Lleis d’Ordcna- 
ciri del Terri!o/i /COAG/, BOPC, 17,803 (O);  20, I241 (T) ; 

1600 
i 16 15b 

1602 

5223 

6779 

6956 

6957 

7538 

7559 

7577 

7592 

7745 

7867 

7936 

7960 

7961 

a040 

807 i 

8930 

21, 1313 (T); 22, 1445 (T); 24, 1555 (Kect.); 26,1776 (E); 
46,3023 (T); 58,3685 (T); 65,4068 (T); 84,5568 CT) I 
Proposicib no de Lki sobre el TraspuJs de Dererminndes C o t n p ~  
tkncies i &cursos Econbmics a Ics Cnmarqires, ICOAGI. 
BOPC, 19, 1114 (O); 20, 1241 (T); 21, 1313 (T) i 1357 
(Recte); 22, 1445 CT); 24, 1555 (Rect.); 46, 3024 (T); 58, 
3685 (T) ; 65,4068 (T) ; 84,5568 (T) . 
Proposicib no de Lki  sobre 1 1  ccés dels Parcers de Montagut u 
l i  Propietat de les Terres que conreen. JCAKPI. BOPC, 36, 
2606 (O i T); 41,2802 (T); 43,2921 (T); 46,3026 (T) , 
Prnposicib no de Llei sobre les Mesures de Proteoci6 de Iu Cupu 
d’Ozh de Mttmosfera. /CIE/. ROPC, 51, 3323 (O); 53, 3423 
(T); 55,3563 (TS; 58,3687 (T); 60,3766 (E). 
Proposicih no de Llei sobre la Col*loccrcici a les Auiopisies Catu- 
lanes de RBtoIs Irf formadors dels VaEors Paisatgístics i Culturals 
Circumhnis. ROPC, 60,3772 (O i T); ROPC, 63,3921 (T). 
Proposfcib no de Llei sobre la Segrcgacib de IHmpolla del Muni- 
cipi del Perellb. ICOAGI. BOPC ,67,4209 (O i T) . 
Proposicili no de Llei sobre la Injbrmacio i el Control ,de lr Nor- 
mcrtivu Corntmikkia Europea. ICCEI. ROPC, 70, 4440 (O i 
T) ; 73,4626 (T) ; 88 (E). 
Proposicio no de Llei sobre la Composició del Patronat Curali 
Pro Eumpa i del seu Consell Consultiu. /CCE/, BOPC, 70, 
4440 (O i T) ; 73,4626 (T) ; 88 (E). 
Proposicih no de Llei sobre la Rrccpcih de lu Tdevisib de Catu- 
lunyu a Madrid. ICPCI, BOPC, 78, 4982 (O i T); 80, 5225 
(T) ; 84,5569 (T) . 
Proposicio no de Llei sobre tu Construcció del Ccntr(> d;lssistkn- 
cia Primhria de Viludxans, ICPSI. ROPC, 78, 4983 (O i T); 
84,5570 (T). 
Proposicib no de Llei sobre 12 bocador Comarctrl d’Usona. 
/CPT/. ROPC, 78,4983 (O i T) ; 84,5570 (T) . 
Proposi& no de IYei sobre la Recepcio de la Televisih Valencia- 
na CF Ca?ulunya. ICPCI. ROPC, 78,4984 (O i T); 80, 5226 
(T) ; 84,5571 (T) . 
Proposicib no de Llei sobre 12pIicuciri dels Decreis de D~r1ut-u- 
ciride Zonesd’Ordenacfb dFEplotacionhq. /CARP/. BOPC, 78, 
4985 (0 i T); 84,5571 (T). 
Pmposicih no de Llei sobre EI  Foment i la Dlfusib de la Clmpí en 
Llengua Cataluna. /CPC/, BOPC, 78,4935 (O i T); 80,5226 
(T); 84,5572 (T), 
Proposicib no de Llei sobre els Criteris a intqrur U I  Piu d Espais 
d’lnterks Natural. ICPTI. BOPC, 80, 5227 (0 i T); 84,5572 
(T) ; 85 (T) . 
Proposicid no de Llei sobre IElubormiCi d Zln Pla General de Su- 
pressib i Millora de Passos LI Nivell Entre la Via del Ferrocarril i 
IQ Cwrefm.  /CPT/. BOPC, 80, 5230 (O i T); 84, 5572 (T) ; 
85 (T), 
Proposicih no de Llei sobre la Cwistt-irccib d’iielisupeTf ícies als 
voltants dels Hospituls dc Nivell A de la XHUP. K P S S .  BOPC, 
80,5231 (O i T) ; 84,5572 (T) ; 85 (T) . 
Proposta de Resoh.rció sobre IFxclusih del CalaIu del Proxrama 
Lingua. ICPCI. BOPC, 80, 5231 (0 i T); 84, 5573 (T); 85 
(T) 
Proposici~ no de Llei sobre el Nivell PrqJkssinnnl dels Lletrats 
Conciliadors del CMAC del Dcp,w/amcnt d~ 7kball. 
ICOAGI. BOPC, 80,5233 (O i T); 84,5573 (T); 85 CT). 
Pmposicib no &J Llei sobw la Diada &J Scrnr J r m .  ICOAGI. 
BOPC, 84,5573 (O i T); 88 (T), 
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8961 Proposicici no de Llei sobre la Reprcssih de la Rpivindicuciíí de 
les Llibertats Democratiques a lu Repubka Poplilar Xinesa. 
BOPC, 88 (O i T), 
Proposicici no de Lki  sobre els Ensenyaments Miisicals a Cata- 
lunya. ICPCI, BOPC, 85 CO i T) ; 88 (T) I 
Proposicib no d ~ )  Llei sobre ir Recepcib CI Ca falunyli de Ics Emis- 
sions p n  Llengua Catalana d~ Televisi6 Vulcnciana. N P C ,  88 
(OiT), 
Proposicib no de Llei sobre la No-obligatorietat de IXfIliaciCi a 
les Cambres Oflcials de la Propietat Urbana. BOPC, 88 (Oi T> . 

8964 

9 1 1 O 

9130 

3J0.40. Projectes i propostes de resolució 
d'actuació davant les Corts Generals 

1643 Projecte de ResoIuciri per la qual shcorda de presentar a la 
Mesu del Con& dels Dipulets la Proposició de Llei Orghnica 
per la qual es dbna Compliment a la Disposició Addicional Pri- 
mera de la Llei 511 W, del 4 dlbril, del Rkgirn Provisional de 
les Competkncies de les Diputacions Provinchis. ICO AGI. 
BOPC, 19, 1121 (O$; 21, 1319 (T); 46,3029 (T); 58,3691 
(T) ; 65,4074 (T] ; 84,5574 (T) . 

3.15. Mocions subsegüents a interpel4acions 

9148 Mocib subsegüent a la inierpel.JaciÓ al Consell Excutiu sobre 
1 Empesa Familiar Agrhria E la lncorporaciíí de Joves a i2gricul- 
tura. BOPC, 88 (O). 
Moció subsegüent a la interpel.laci6 al Consell Executiu sobre la 
Politica d'lnregraciri dels Centres dei CEPEPC a la Xarxa Esca- 
lar f iblicu. BOPC, 88 (0). 
Mocih subsegüent a la interpel.lacib al Consell fiecuf ¡u sobre la 
PolitiCa Relativa al MediNatural, BOPC, 88 (O). 
Mocib subsegiient a la interpdlucib al Consell Executiu sobre la 
PolÍtica General del Lleure. BOIPC, 8 8 (O) . 

9 149 

9 172 

9 1 87 

3 . 20. Interpel4acions 

4988 

6841 

701 3 

7226 

7486 

7937 

8033 

Interpeldacib al Consell Executiu sobre els acords enírc la Gene- 
rulitut de Catalunya i els consel1.Y reRionuls. BOPC, 63, 3927 
(0) ; 88 (T) . 
Interpei.Jacici al Consell Emcufiu sobre les funcions i les compe- 
t2ncies de les cambres ugrhries. BUPC, 70,4449 (0). 
Interpel~lacii, al Consell ExpcutEu sobre la modewnitzuciri. ibgilit- 
zacib i la desburocratitzacib de la funció phblicu de Iu Generalitat, 
BOPC, 70,4449 { O ) ,  
InterpeMacib ai Consell &ecu fiu sobre la politica de relacions la- 
borals. BOPG, 73,4627 (O) ; 88 (T) . 
inferpel-laci6 ai Consell becutiu sobre Iu política deljoc Q cat& 
lunya. BOPC, 76,4814 (O); 88 (T). 
Interpel*iacib al Consell Executiu sabre IQ política d 'ordre públic. 
BOPC, 80,5234 (O). 
Interpel.lacih al Consell Erecutiu sobre el desenvolupament i lh- 
plicació d~ Iu Lli+ 711 SS?, del 4 d'abril, per la quals 'establ&en i 
wgulm acmarions públiques espeeiah en la conurbació de barce- 

8034 

8035 

8036 

8110 

8533 

91 19 

9 120 

h a  i en les comarques comprmes dins la seva zona d Ynflukncia 
directa, BOPC, 80,5234 (O) ; 88 (T) I 

InterpelnlaciÓ al Consell Executiu sobre el desenvolupament i Eh- 
plicaciti de la LEei 81198 7, del 15 d'abril, Municipal i del Rbgitn 
Localde Cafulunyn. BOPC, 80,5235 (0) ; 88 (T) . 
Interpdlacih al Consell f iecu fiu sobre et dtwn volupament i lh- 
plicuciti de la LEei M987, del 4 d'abril, sobre I'Ot;S.anitzacih Co- 
marcal de Catalunya. BOPC, 80,5235 (O); 88 (T). 
Interpel*lacib al Consell &etutiu sobre el desenvohpamnt i i k-  
plicacib de la Llei Y I  987, del 4 dábrii, de Rkgiin Provisiopral de 
les Compelhies de les Dipuiacions Provincials. BOPC, 80, 
5235 (O) ; 88 (T), 
Interpel*luciZ, al Consell Executiu sobre la polirica dp garuntiment 
de la seguretal de les instal.laciopls industriats. BOPC, 80, 5236 
(0) ; 88 (TI. 
Interpelmlacib al Consell Executiu sobre la politica d~ prmmcici i 
controlsanitaris. BOPC, 80,5236 (O) ; 88 (T) . 
Interpelhcib al Consell Executiu sobre la política general pel que 
f a  a la yoblacib de més de seixanta-cinc anys. BO PC , 88  (0 i T) . 
Interpd/acib al Consell Executiu sobre la resdució de les greus 
mancances culturals que pateix Catalunya. BOPC, 88 (01, 

3.30.05. Procediments davant el Tribunal 
Constitucional 

Recurs d 'incenstiíucionalitat interposat pel Parlament contra els 
ariicles 10, 70, 71 i 72 i la Disposiciri Addicional Tercera cle kr 
Llei 3/84, dei 30 de desembre, de Pressupostos Generats de 
¡'Estat per al 198s (Resolucici 29/11: BOPC, 4WI1, 20931. 
BOPC, 52/11, 2372 {AC); 53/11, 2395 (ALFP); 65111,3094 
(T) 0 

Recurs d'inconstitercionalitat iníerpost pel Pariument contra la 
Llei 7/1984, del 2 dkbril, Rqgludora de les Bases de Regim 

Local (Resohcio 44/fI: BOPC, 79/11, 36431. BOPC, 79/11, 
3678 (AC i ALEP), 
Recurs d'inconstitucionalitat interpmai pel Parloment contra la 
Ley 16/1985, de 2s de junio, del Patrimoni0 Histhrico Español 
(ResoluciCi 47/11: BOPC, 87/11, 4048). BOPC, 88/11, 41 10 
(AC); 89/II,4132 (ALF'P), 
Recurs d 'inconstitucionalitar interposat pel Parlament contra la 
Ley Urganica 611985, de I de,julio, del Poder Judicial (Redir- 
cib 48/11: BQPC, 87/11, 4048). BOPC, 88/11, 4110 (AC); 
89/II,4138 {ALEP). 
Recurs d 'incons fitucionalitat interposat pel Govern d~ i Esmt 
conira la Llei de Modernimciri de ¡'Empresa Familiar Agraria. 
BOPC, 90/Ii, 4202 (AC); 109111, 5136 (ALFP); 112/11, 
5298 (ALFP). ' 
Recurs d'inconstihvcionaliral interposat pc-1 Govern de Estat 
contra la Lleide la FuncEh Publica de I2dministrucib de la Gene- 
ralitat. BOPC, 102/11, 4734 (AC); 104/11, 4792 (ALFP); 
1211145794 (ALFP). 
Recurs d 'inconstitticionalitat interposat pel Govern dp I 'Estai 
contra la Llei de Carn bres Prqfessionds Agrifries. BOPC , 
102/1i, 4735 (AC); 105/II, 4862 ( A L P ) ;  123/1i, 5971 
(ALFP). 
Recurs d 'inconstitucionalitai interposat pel Govern de I'Evat 
contra la Llei de Prevenció i Assistknciu en Matkria de Swhnytdn- 
cies que puden generar Dependkncia. BOPC, 102/Ii, 4735 
(AC) ; 105/II, 4866 (ALFP) ; 123/11,5972 (ALFP) . 
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Recurs ci’inc’onstilucionuli~at interposat lie/ Goverri d p  ¡’Estat 
contru la Llei de Pesca Muritirnu de Catalunya. RO PC ,14441 I ,  
6975 (AC); 147/Ii, 71 18 (ALFP); 158111,7528 (ALFP), 
li ecurs d ’inco ns titir cio nu lita t interposat pel Parlament contra b 
Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Ghnrdinacirin Gme- 
rul dr la Inve.rti@h Científica y T h i c u  (Resolucih 86/11: 
BOPC, 144//l ,  6965). BOPC, 147/11,7122 (AC i ALFP), 
Recurs d’incnnstituc ionulitut ipltcTrposut pel Parlament contra el 
Iical Lkcseto Lqislativn 78iJ19886, de 18 de abril, por elque se 
uprwbu E I  Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
Vigentes cn Muterra dí> R&imen Local (Resolucib 82/11: 
ROPC,’, 143/11, 6943). ROPC, 147/II, 7127 (AC i ALFP). 
Recurs d’inconstitucionalt interposut pi Govern de i’Estat 
conlra la Llei d’ordencfcib dels Enscnyumenis no Reglats en el 
R&im t;ducatit~ Cornli i de Urcarib de I’Iustirut Catalu de 
Noves I’m/essions. BOPC, 16O/II, 7688 (AC i ALFP). 
R~curs d’inconsti~ucionalifairal interposat pel Govern de 1 ’Estat 
confra la Disposicio Addicional de IQ Llei sobre Residus In- 
dustrials, LwuíIu pel Decrpt Legiskutier li/] 983, d2deyuacih de 
Iu l l e i  u la hsmuiiva Cornunituria. BOPC, i73/IP, 8866 (AC 
i ALFP). 
R~cuss d ’incanslifuuic~nult interposat per’ cinquanta-sis dipu- 
tots del Congrks contrii la Llei dEqu@aments Commials. 
BOPC, 214111,11010 (AC); 215111, I1080 (ALFP). 
Recurs d’inuonstitucir~nulitaf interposat pel Govern de I Estat 
contra la Llei Municipal i de R&im Local de CotaIunyu. 
BOPC, 216/II, 11 132 (AC i ALFP); 235111,12201 (ALW). 
Rrcwrs d’incnnstitucionulitaital interposat pel Gevern de I Estat 
contru Iu Llei Cle Rtyylacib del Trunsport de Viatgers per Carre- 
tetu rnitjancunt Vehicles de Motor. BOPC, 224/II, 11469 (AC 
i ALFP); 245111, 12902 (ALFP).  
KPcirrs d’incnnstilucinnaliiuf interposat pel Govern de I Estai 
coníru Iu L k i  de Successib Intestada. BOPC, 224/II, 12473 
(AC i ALFP). 
I( PCWS d ’inconstitucinnulitat interposat pel Pu riume nt contra Iu 
Llei I M i  987, del 30 de juliol, d’Osdetiacio dels Transports Tcr- 
rí’stws (liesol~~ció 13.Y / I :  BOPC, 222/11, 11375, i 229/11, 
Il865j. ROPC, 227111, 11758 (AC i ALFP); 229111, 11865 
(Rect.), 
Rcrurs d ~n~~nsfilir~.ienalirat interposat p d  Parlament conlm la 
Llei Orghnicu 5/1987, del 30 dq jdiol, de Delegaciri de Facultats 
de I’Esrd a Ics Comunitats A urbnnmes en relacib amb eh Trans- 
ports pm Currptera i Cable (Rcsolucib I3.Y 11: ROPC, 222/ I / ,  
11375, 22Ml11, 11746, i 229/11, 11865). BOPC, 227131, 
1 1764 (AC i ALFP) ; 229111, 1 I 865 (Rect . I I  
R w m s  d’inconsiititcE~)~lit~t interposa1 PI Gowrn de I ‘Em f 
mntw lli Liei Rqtiiadora de IYdministraciCi Hidrairlica de Cu- 
tairinya. BOPC, 239111, 12390 (AC i ALFP); 252111, 13367 
(ALFP), 
Rcci irs cl ’inctinstitircionalit~r inlerposat per cinquunia -4 i/a tre se - 

nadors rontru la Lk i  per la gual s ’estubleixm els Criteris de Fi- 
nunCurplunf del Pla Únic d’Obres i Serveis dp Catalunyu i les 
Bmes p ~ r  a Iu Selecció, la Disr~ibucib i el Finunqument de les 
Obres i PIS Serveis a incloure-hi. BOPC, 258111, 13707 (AC); 
6/IIi,140 (ALFP). 
R paws n’inconstituciorrulilat in ferpmsut pel Govprn de I Estuf 
contra Iu Lfei per la qud  s ‘esfahkken els CriterEs de Finunqu- 
ment del Ph Únic d’Ohres i Serveis dt> Catalmya i les Bases per 
a In Sí?lr.ocib, tu Distribircili i el Finanqumcnt & IPS Obres i e h  
Stweis a incloure-hi. BOPC, 258111, 13707 (AC); 6/111, 140 
(ALFP) , 

Recurs d’inconstifircinnalitat interposat pel Pwlumcnt contra Iu 
L k ~ i  10/1988, del 3 de maig, de Televisiri Privada (Resnlucici 
M I I :  BOPC, 9/lIiJ 1961. ROPC, 10, 231 (AC i ALFP); 12, 

473 (T), 
R~rurs d‘inconstitucionalifut inteiposat pel Parlament de Cula- 
lunyu contra la Ley 22/1988, de 28 de Juho, de Cosras (Aesolu- 
cib 15/Iil: ROPCJ IS, 10721. ROPC, 19,1139 (AC i AEFP), 
K ecurs d ’inconstitucionalitat interposa f pel Parlament de Ca ta- 
lunya contra la Ley 24/I 988, de 28 de Sulio, del Mercado de Va- 
lora (ResoIuciri 16/1//; BOPC, 19, 1O72). ROPC, 19, l l 39 
(AC i ALFP). 
Recurs d ’inconstitucionalitui iníerposut pl PurIument d~ Cura- 
lunyu contra la Ley 3211 %W, dc. 10 de Noviemhre, de Marcas 
(Xesolucib 37/11!; BOPC, 38, 2699). BOPC, 41, 2812 (AC i 
ALFP) ; 43,2943 (Kect,). 
Recim n’incnnstitucionalitat interposat pel Parlament de Cutu- 
lunya contra Iu Liy 38/1988, de 28 de Biciemhtc de Demarca- 
c i h  y Plunfa Judicial (ResoIuciri 49Ji11: BUPC, 53, 34091. 
BOPC, 53,3424 (AC); 55,3567 (ALFP). 
Recurs d ’Encclnstiti~~,ionulif~~ interposat pcl Parlament de Cuta- 
lunyu contra la Ley 3911 988, de 28 de Diciemhw, lieguladora 
de las Haciendas Local~s (Resolucirj 5WiII: BOPC, 53, 
34091. ROPC, 53,3424 (AC); 55,3574 (ALFP) I 

Recurs d’ lncons i i t~~ional  f interposat pi?/ Govern de I Estuf 
contra la Llei 13/1988, del 31 de Desembre, d~ Pwssupost de la 
Generalirai de Catalunya i de les Seves Enlifats Autbnomes i de 
les Etliirats Gesíores de la Seguretat Social per al I989 ROPC, 
67,4217 (AC); 78,4989 (ALFP), 
Recim d7nconstitucional~tul interposat pel Parlament de Cu ta- 
lunya contra la Lki 4A 989, de IEstui, de1 2 7 de Marc, de Cnn- 
servaciri dels Espais Naturals i de la Flora i la Fauna Silvesires 
(Rcsolucirj 74/111: BOPC, 78). BOPC, 78, 4997 (AC); 88 
(ALFP). 
Recurs d’emparu davant P I  Tribunal Constituciund interposat 
pel Grup porlamentari d’lniciativu per Ccltulunya conisu unn 
RPsnlucici de la Prcsidkncia del Parlament. BOPC, 88 (AC i 
ALFP) , 




