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I .  
1-15 Mocions 

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACI6 

MOC16 281111 DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE L’ESTAT ACTUAL. 
DE LA BORMAC16 PROFESSIONAL A CATALUNYA 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 4 D’ABRIL DE 1990 
(DSPC-P, 5 5 )  

PLE DEL PAWAMENT M Q C I ~  

EI Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 4 d’abril de 
1990, d’acord amb I’article i30 i concordants del Reglament, 
ha debatut la M ~ i 6  subsegiient a la interpel.laci6 al Consell 
Executiu sobre 1’Estat Actual de la Formació Pro€essional a Ca- 
taiunya, presentada pel Diputat I. Sr. Ignasi Riera, del G. p, 
d’hiciativa per Catalunya (Reg. 17058), i les esmenes presen- 
tades. 

Finalment, d’acord a b  el que estableixen els articles 130 i 
135 del Reglament, ha aprovat Xa següent 

El Parlament de Catalunya insta ei Consell Executiu a elabo- 
rar -al llarg dels cursos 1989-90 i 1990-91- un estudi ex- 
haustiu sobre la situació acadkmica dels estudiants de Formació 
Professional reglada. 

Palau del PaIament, 4 d’abril de 1990 

El Resident de1 Parlament 
Joaquim Xcoy i Bassegoda 

El Secretari Primer 
Ramon Camp i Batalla 

MOC16 291111 DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE LA IMPLANTACX6 
I EL CONTROL DKLS ABOCADORS D’ESCOMBRARIES 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 5 D’ABRIL, DE i990 
(DSPC-P, 56) 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 5 d’abril de 
1990, d’acord amb l’axticle 130 i concordants del Reglament, 
ha debatut la Moci6 subsegüent a la interpdlaci6 al Consell 
Executiu sobre la Irnplantaci6 i el Control dels Abocadors d’I3s- 
combraries, presentada pel Diputat I, Sr. Victor Gimeno, del G .  
p. d’hiciativa per Catalunya (Reg, 17070)’ i les esmenes pre- 
sent ade s. 

Finalment, d’acord amb el que estableixen els articles 130 i 
235 dei Reglament, ha aprovat la següent 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
1, Promoure, amb la colhboraci6 i la participaci6 dels ens 

locals, i per mitjb de les associacions municipalistes, una cam- 
panya de conscienciacid dels ciutadans sobre la problemhtica 
general dels residus urbans. 

2. Incrementar les tasques de vigilbcia i de control dels abo- 
cadors controlats de residus, i instar les administracions locals 
corresponents a i ’ acompIiment de la normativa vigent. 

3. Potenciar la construcció i la instalkió de plantes de trac- 
tament i d’eIiminaci6 de residus sblids urbans, assesorar els ens 
iocals respecte R les tkniques mks idbnies i a llur correcta ges- 
tió, i col-hborar, per mitja d’un pla especf€ic, a llur f h a n p -  
ment. 

4. Endegar, amb la col.labOraci6 i la participació dels ens 10- 
cals, i per mitja de les associacions municipalistes, un programa 
de sanejament d’abocadors incontrolats, per tal de remperar 
aquestes zones mitjanqant th iques  adequades contemplant, aI 
mateix temps, Ilur finanqmtent. 

Palau del Parlament, 5 d’abril de 1990 

La Secretaria Quarta 
Rosa M. Fabian i Martínez 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 
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MOC16 30/IXI DKL PARLAMENT DE CA‘I‘ALUNYA, SORRE LA I>ESTRUCcIb 
DE FITXES POL3CfRQUES SOBRE L’FIOMOSEXUALITAT 

APROVADA PEL PLE DEL P A R L ~ N T  EL DIA 5 D’ABRL DE 1990 
(DSPC-P, 56)  

PLE DEL PARLAMENT M O C I ~  

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a adre 
qar-se al Govern de 1’Estat sol-licitant la desbucci6 de les fitxes 
policiaques que consideren l’homosexualitat un element de pe- 
rillositat socid. 

El Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 5 d’abril de 
1990, d’acord amb l’article 130 i concordants del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la intcrpellaci6 al Conse31 
Executiu sobre la No-discriminació de, Gais i Lesbianes a Cata- 
lunya, presentada pel Diputat I. Sr. Ignasi %era, del G. p. d’hi- 
ciativa per Catalunya (Reg. 17069), i les esmenes presentades. 

Finalment, d’acord amb el que estableixen els articles 130 i 
135 del Reglament, ha aprovat la següent 

Palau del Parlament, 5 d’abril de 1990 

El President del ParPiment 
Joaquim Xicoy i Bassegcda 

El SecretaPi. Segon 
Lluís A. Garcia i S&r, 

1, 
1.20, JnterpeHacions 

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACI6 

InterpeHaciÓ aI Consell Executiu sobre les dificultats del 
sector turistic peg.  15461; BOPC, 132,8626) 

- Formulada pel Diputat I. Sr. Victor Colom6, del G, p, Po- 
puhrr, i resposta per I’W. Sr. Conseller de Corner$, Consum i 
Turisme en el Ple dcl dia 4 d’abríl de 1990 (DSPC-P, 55). 

InterpcWaciii al Conscll Executiu sobre la pditica lingiiistica 
(Reg. 15808; BOPC, 136,8785) 

- Formulada pel Diputat I. Sr. Josep Lluís Carod-Rovira, de 
I’A. p. d’Esquerrii Republicana de Catalunya, i resposta per 1”. 
Sr. Conseller de Cultura en el Ple del dia 5 d’abril de 1990 
(aSPC-P, 56). 

TnterpeHaci6 al Consell Executiu sobre els treballadors cs- 
trangers a Catalunya (Reg. 16053; BOPC, 138,8888) 

- Formulada pel Diputat I. Sr. Ignasi Riera i Gassiot, del G. 
p. d’lniciativa per Catalunya, i resposta per 1”. Sr. Conseller 
de Treball en el Ple del dia 4 d’abril de i990 (DSPC-P, 55). 

ImterpeHaci6 al Consell Executiu sobre la producci6 agrhria 
(Reg. 17064; BOPC, 151,9706) 

- Formulada pel Diputat I. Sr. Ramon Aleu, del G. Sackalis- 
ta, i resposta per 1”. Sr. Conseller d’AAgricultura, Ramaderia i 
Pesca en el Ple del dia 5 d’abril de 1990 @SPC-P, 56). 

c 



BUTLLETf OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Núm. 153 / 18 d’abril de 1990 9773 

2. 
2.15, Mocions subsegüents a interpeWacions 

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI U DECAIMENT 
--- _I 

MOC16 SURSEGUENT A LA TNTERPELLACI6 AL CONSELL EXECUTIU SORRE 
JdA POLiTICA Dl-% PROFESSORAT PUBLTC 

(Reg. 170S8) 

REBUIG DE LA MOC16 
(DSPC-P, 56) 

PLE DEL p m u m w r  Firialment, posada a votaci6 la dita Moci6, ha estat rebutjada. 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 5 d’abri-iI de 
1990, d’acord amb l’article 130 i concordants del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpellaci6 al Consell 
Executiu sobre la Politica del Professorat Hiblic, presentada per 
la Diputada I. Sra. Dolors Torrent, del G. Socialista (Reg. El President del Parlament 
17018). Flora Sanabra i Villarroya Joaquim Xcoy i Bassegoda 

Palau del Parlament, 5 d’abril de 1990 

LaSccretkiaTercera 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.01. 
3.01.02. Proposicions de llei 

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de normes 

PROPOSXCl[6 JIH ELEI DE MODWICACIb DE LA LLEI DE L A  SINDICATURA 
DE COMPTES 

(Reg. 12983) 

TRAMIT DE PRESA EN CONSIDERACI~ 
(DSPC-P, 55) 

de Comptes, presentada pel Grup parlamentari. de Converghcia 
i Unió (Reg. 129831, i ha acordat de prendre-la en consideració. 

El Ple del Parlament, en sessi6 tiriguda el dia 4 cl’abril de 
1990, cl’acoud amb I’artick 107.5 del Regiment, ha debatut la 
Propsici6 de Llei de Modificació de la, Llei de la Sindicatura 

Ptlm del Parlament, 4 d’abril de 1 998 
El President del Parlament 

Joaquim Xicoy i Bassegdri 
El Secretari Segon 
Lluis A. Gxrcía i SAez 

3. TRAMlTACIONS EN CURS 
3. E o. Projcctcs i propostes dc moluci6 
3.10.35. I-’roposicians no de llei i altres oromstes de rcsoluci6 

ESMENES PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS 
(Reg. i6734 / Admissi6 a trhnit: Mesa CPT del 03.04.90) 

ESMENES PRESENTADES PER L’AGRUPACT~ 
PARLAMENTARIA DEL CENTRE Ihmcna nrirn. 2 D addicid 

DEMOCRATIC I SOCIAL (Reg. 167343 
A. p.  del Centre Democrdtic i Social 

D’un nou padgraf: 

(<2. EI Parlament de Catalunya insía al Consell Executiir a 
demanar a la DemurmcirS de Carreteres de i’fistat a Catalunva 

Esmena num. 1 I> uddiciii 

i a EU Delegacih del Govern en les Sucieiuts Cuncesiundrr’es de 
les autopistes de peatge cunstrui’des a Catalunya que les rqm- 
racions GEE les baranes protectores i elements accz,r,wris de les 

& les seves ,.Espedives coml,el~ncic,T s’cfer=tuiiz ,,ju- 
rant les hores en menys s’nbstuculitzi el trbnsit d‘aquests.>> 

A. p .  del Centre Dernucrhtio i Sucial 

a... i elements accessoris de les autopistcs catalanes depe- 
nentLs de 10 Generalitut s’efectui’n durant les hores ... )> 
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PRQPOSICI6 NO DE LLEI SOBRE ELS AFECTATS PER LES EXPROPIACIONS 
PER A LA COWSl’RUCCX6 DEL, TRAM DEL CXNTWRb DEL LITORAL DE RARCIZLONA 

i<N EL TERMIt MUNICIPAL DE SANI‘ ADRIA DEL 13ESbS 
(Reg. 16537) 

ESMENES PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS 
(Reg. 17121 / Admissi6 a &nit: Mesa CPT del 05.04.90) 

ESMENA PRESENTADA PER L’AGRUPAC16 
PARLAMENThUA DEL CENTRE 

DEMQCMTZC I SOCIAL (Reg. 17 121) 

Esmena núm. 1 De modificaci6 

A. 11. del Centre Democrcific i Social 

K..  insta el Consell Executiu a: 
Dur a terme les gestions necessdries amb totes les Adminis- 

tracions irnp2icades en la construucib del tram del Cinturí5 del 
Litoral elz el terme municipal úe Sant Adrid del Besds. molt sin- 
gularment amb ei Consell Cumarcal del Barcelonis, per tal 
que en eI procks de valoracions de tot tipus de les cxpropia- 
cims deis béns i drets afectats per I*execuciú de les obres si- 
guin tingudes en compte les implicacions socials que E’esmentat 
procés deterntinard.>> 

PROPOSlCId NO DE LLEI SOBRE LES MESURES DE CONTROL SANITARI 
PER A LES PERSONES QUE ES DEDIQUEN A LA PROSTITUCI6 

(Reg. 16967) 

TRAMESA A u comssró I TERMINI DE PRESENTACI~ D’ESMENES 

PRESID~NCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 3 d’abril de 
1990, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament del Parament, 
escdtada la Junta de Portaveus, ha acordat de remetre la P r ~ p  
sici6 no de Llei sobre les Mesures de Control Sanitari per a les 
Persones que es dediquen a la Prostitució (Reg, 16967) il la C e  
missi6 de Politica Social. 

Així mateix, d’mcord amb el que disposa l’article 134.3 del 
Reglament del Parlament, es fa avinent que els grups parlarnen- 

taris disposen d’un termini de set dies hhbils per a presentar es- 
menes a la damunt dita Praposici6, el qual termini, at&s i’acord 
de la Mesa del Parlament del dia 20 de juny de i988 (BQPC, 
2/HI, 23), finir& el dia 27 d’abril de 1990, a dos quarts de deu 
del mati. 

Palau del Parlament, 3 d’abril de 1990 

Joaquim Xicoy i ’Rassegoda 
President del Pulwnent de Catatunya 
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4. lNFORMACI6 

4.50. Compliment de resolucions i de mocions I 

COMPLIMEIVI‘ 11E L A  MOCIb lr)/III 

SOBRE EL P I A  DE METROS 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, 

PRESENTAT PER L’iI. SFL CONSELLER 

P h L I Q U E S  (Reg. 17232) 
DE POL~TICA I’ERF~ITOR~AL I OBRES 

AL PRESIDENT DEL PNIIAMENT 

En compliment de la Moc% 19mX del Parlament de Cataiun- 
ya, sobre (ROPC n6m. 78, del 5 de juny de 1989)’ em plau noti- 
ficar-vos el següent: 

1. Les negociacions relatives a la signatura del Contracte- 
Programa del Transport Pfiblic de Barcelona per al perlode 
1986-1988 i per als anys posteriors entre les Administracions 
Central, Autonbinica i Local i les empreses explotadores, es 
troben actualment bloquejades per fa manca d’una proposta de 
l’Adrninistraci6 Central per al finayarnent de les inversions i el 
dkficit d’explotaci6 de la xarxa. 

L’Administraci6 de la Generalitat ha efectuat reiterades ges- 
tiones per tal de reprendre les negociacions, a partir de la defi- 
nici6 de les propostes de finanpment per part de 
1 ’hdministracid de i ’Estat que segons les darreres informacions 
apunten a l’assignaci6 d’una quantitat per viatger t m s p r h t  en 
les xarxes de FMB i Transports de Barcelona. 

2. Des de la sessili constitutiva de la Comissi6, el dia i de fe- 
brer del 1989, les activitats de la Comissió s’han desenvolupat 
rnitjanpnt els treballs de les Subcomissions del Pla Intcrmodal 
i de Coordinacili d’hfrastructures i Explotacions. La primera 
d’elles, específicament cacarregada dels treballs d’elaboraci6 
del projecte dc Pla htermodal, ha celebrat un total de quatre 
sessions C Q F ~  a fruit de les quals cal destacar: 
- L’elaboraci6 del Pla de Treball. per a la redacci6 del Pla 

Intermodíll. 
- L’elaboraci6 dels plecs de prescripcions ttxniques per a la 

rcditzaci6 de dos estudis relatius a: 
Pia d’infrczstractures de Transport col-lectiu (RENFE, FGC, 

METRO) a l’hmbit del Pla Intermodal. 
Mobilitat en l ’ h b i t  del Pla Intermodal. 
- L’,mhlisi del sistema tarifari i de les implicacions tkcni- 

ques i econbmiques de la integració tarifiria. 
La Comissi6 Coordinadora ha estat recentment objecte d’una 

remodelaci6 per incorporar representants dels Consells Cornar- 
cals i empreses explotadores, i d’ampliar la representa36 de 
I’AdministraciÓ Estatal, reforpnt així la participació dels M e -  
rents agents que operen en la xarxa de trmsprt pliblic. 

3. La darrera sessi6 de la Subcomissi6 del Pia Intermodal ha 
ordenat a la seva Poakncia Tkcnica l’endegarnent dels treballs 
relatius a un nou esquema tarifari a l’hmbit del Pla Intermodal. 
Aquest ha organitzat els treballs en tres grans blocs: 

- organitzatiu 
- tecnolbgic 
- impacte sobre les empreses 
Anteriorment, des de la Direcci6 General de Transports, ja 

s’havien a v q a t  els trebaJZs que poden servir de base als pro- 
pers. Concretament es tracta d’estudi s sobre la coordhaci6 dels 
transports collwtius i la integració tarimia a l’hrea d’influhcia 
de Barcelona (1988) i sobre la tecnologia aplicable (targeta in- 
telligent) al sistema d’integració tarifhia del transport a l’hrnbit 
del Pla Intermodd (1989). 

4. Els diferents plans en que es subdivideix el Pla Xntermodal 
contemplaran les noves necessitats que s’han palesat el seu Arn- 
bit d’aplicaci6. 

En aquest sentit, el PIa d’hfiastructures, el primer abordat, 
efectua una shie de propostes d’extensi6 de la xarxa ferrovihia 
(Metro, FGC, RENFE) que milloren el servei de transport pd- 
blic a totes les &rees esmentades. Aquestes propostes, per&, han 
de passar tata una s&ie d’anhlisis que en validin la seva fíictibi- 
litat, des dels punts de vista constructiu, econbmic i social. 

Barcelona, 30 de mar$ de 1990 

Joaquim Molins i Amat 

COMPLIMENT DE LA RESOLUCB6 431III 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, 
SOIlRE LA NORMATIVA VIGENT EN 

MAThRIA 1)E M31:DX AMflIENT 

PRESENTAT PER L’H. SR. CONSELLER 

PbLIQUEiS (Reg. 17234) 
DE POL~TICA TERWOWL I OBRES 

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

En compliment de la Resolució 43mI del Parlament de Cata- 
lunya, sobre €a normativa vigent en rnat&ria de medi ambient 
(BOPC núm. 43, del 27 de febres de 1989), em plau notificar- 
vos el següent. 

El Departament de Política Territorial i Obres Ribliques, a 
travbs de h Direcci6 General de Medi Ambient, ha preparat un 
recdl, de propera publicaci6, que inclou efectivament les dis- 
posicions legals i reglamenthries actualment vigents en aquesta 
matkria i que, per ser d’aphcacid il Catalunya, han d’hcloure 
tant les dictades per la Generalitat, corn les estatals i comunit& 
ries. 

Les Disposicions s’han agrupat, seguint la jerarquia normati- 
va, d’acord amb els diferents sectors que regulen i protegeixen, 
Aixi, s’inicia el recull, despr6s d’eesmentar les referencies cons- 
titucionals i estatuthries, amb E’ordenaci6 territorial, segueix 
amb la proteccib dels S~CUTSOS naturals (ambient atrnosfirjc i ai- 
gua), continua amb el tractament de residus industrials, i s’in- 
corpora tant la normativa sobre restauraci6 d’espais afectats per 
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activitats extractives com les diferents normes que regulen els 
espais protegits de Catalunya. Es fa referhcia a la Legislaci6 
relativa a I’avaluació d’impacte ambiental i s’han afegit un ca- 
pitol destinat a l’atribució de competkncies i a l’osgmització de 
l’administraci6 medi ambiental de la Generalitat. 

Finalment, s’ha estimat oportir annexar la que es considera 
normativa complernenthria (com la referent a c a p  i flora O la 
relativa n proteccili civil o seguretat de les installacions indus- 
trials) i acabar fent un liltim esment a la normativa incidental, 
com són les qüestions urbanistiques relatives a la protecció del 
medi, o els aspectes que la Legislació Civil i Penal contemplen 
en la rnat5ria que ens ocupa. 

En aquest sentit, doncs, es publicar& la normativa medi am- 
biental de la Generalitat de Catalunya, a la vegada que es far& 
referencia a la Legislació dictada per 1’Estat i que és d’itplicaci6 
a Catalunya, bé per constituir noma bhsica, bd pel seu caricter 
supletori. Lbgicament també s’incorporen els actes que, al res- 
pecte, configuren l’ordenament juridic comunitari, en els quais 
es recukn els reglaments, les decisions, les directives i ,  fins i 
tot, aquelies resolucions d’especid imporhcia. Aquests actes 
tamb6 s’han distribu’it segons els sectors de protecci6 esmentats 
6s amunt, 

En definitiva, davant la multiplicitat de normes que actual- 
ment regulen la protecci6 i restauracid del medi ambient a Ca- 
talunya (de l’oordre de dues-centes cinquanta), per tal de complir 
el mandat parlamentari, el compendi te una estructura molt h- 
plia i, en conseqühcia, contindrh un índex ternhtic de la norma- 
tiva prbpiament catalana, per facilitar-ne la consulta. 

Earcelona, 30 de mar$ de 1990 

Joaquim Molins i Amat 

COMPLIMENT DE LA RESoLUCId 301111 
DEI, PARLAMENT DE CATALUNYA, 

DELS REGhJlIUS DEL MARGE DRET 
DEL TER 

SOIIRE I,’XNICI DEL PROCES D”XECUCI0 

PRESENTAT PH3 L’R. SR. CONSELLER 

PbIJQUES (Reg, 17235) 
DE POL~TICA TERRITORIAL I OBRES 

AL PRESDENT DEL PARLAMENT 

En compliment de la Resoluci6 3OmI del parlament de Cata- 
lunya, sobre l’inici del procés d’execució dels regadius del mar- 
ge dret del Ter (BOPC d r n .  30, del 28 de desembre de 1988), 
em plau notificar-vos el segiient: 

1. La previsió d’iniciar les obres l’any 1989 del Canal Princi- 
pal del marge esquerre (i .a fase pressupost 789.901,136 PTA) 
inversió aprovada pel Consell Executiu a les anualitats 1989- 
1990-1991, ha topat amb l’inconvenient per part de la Cornuni- 
tat de Regants, que no va aprovar l’aportaci6 del 20% en 
1’Assemblea General celebrada. Per tot aixb l’obra es trobja 

ajornada pendent per pcder-se fer en base a l’empresa que crea 
la Llei de Finmpment d’hfiastructures I-Iidrhuliques. 

2. Els regants del marge dret no han prees cap iniciativa per 
constituir l’ementada Comunitat. 

3. La coordinaci6 es fa mitjmgant el Servei de les Conques 
del Nord de la Junta d’Aigües. 

Barcelona, 30 de mar$ de 1990 

Joaquim Molins i Amat 

COMPLIMENT DE LA RESOLUCI6 761111 
DEL PARLAMENT BE CATALUNYA, 

SOBRE EL PROGRAMA D7ACC16 
TRANSFRONVTERERA DE LA CKE 

PRESENTAT PER L’H. SR. CQNSELLER 

PI’JBLTQUES (Reg. 17236) 
DE P O L ~ I C A  TERRITORZAZ, I OBRES 

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

En compliment de la Resohi6 76mI del Parlament de Cata- 
lunya, sobre la indusi6 de les comarques Pirinenques en un 
programa d’acci6 tramfronterera de la CEE (BOPC nlirn. 76, 
del 29 de juny de 1989), em plau notificar-vos el segiient: 

E’ehbordci6 d’una acci6 tramfronterera a Catalunya respon 
tant a les propostes efectuades per insthncies politiques (Camis- 
si6 de Politica Territorial. del P~~l~unent),  com a l’interks que té 
per la Generalitat participar en un progmm d’iniciativa cornu- 
nithria, 

Efectivament, a la Resoluci6 761111 del Parlament de Cata- 
lunya, sobre el Programa d’Acci6 Transfranterera s’hi adheria, 
en data 20 de juliol de 1989, el Ple del Consell Comarcal del 
’Ripoll&s i posteriorment, el 8 de novembre del mateix any, el 
Molt Honorable President de la Generalitat adreqava una caria 
a I’Excrn. Sr. Ministro de Economia y Acienda amb Ia sollici- 
tud que s’instruissin les accions precises davant la Comissió de 
la CEE perqui: aquesta prengués la iniciativa de plantejar una 
actuació transfronterera orientada al desenvolupament econb- 
mic i millora de la permeabilitat de les comunicacions que in- 
clogu& totes les comarques pirinenques. 

Més recentment, el Ministeri0 de Economia y Hacienda ha 
engegat les tasques de coordinació de les Comunitats Autbno- 
mes frontereres amb Franqa per a la preparació d’una acció 
transfronterera en aquest h b i t  tenitoriai. 

Actualment, no hi ha encara uns terminis formalment esta- 
blerts per rl l’elahració de les accions transfsontereres. Tanma- 
teix, tot i que el Programa Tmnsfronterer d’hiciativa 
Comunithia no est& completament definit i es preveu la seva 
aportació al llarg del 1990, fora d’aquest marc ja s’han presen- 
tat accions concretes, entre les quals destaca el <<programa ope- 
ratiu de desenvolupament de les regions frontereres d’Espanya i 
Portugal 1989-1993)). 
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La Geneditat de Catalunya presentar& properament una pro- 
posta d’accions transfrontereres per tal de tenir opi6 als recur- 
sos provinents del FEDESI quc s’han cic destinar al Programa 
Transfrontercr d’hiciativa ComuniGria. En aquest sentit, s’esth 
aprofitant els conejxemeiits que en nnat&ria de l’ehboraci6 
d’accions en l’hrea pirinenca té la Direcció General de Planifi- 
cació i Acci6 Territorial (com a brgan tkcnic redactor dels plans 
comarcals de muntanya), aixi com I’experikncia de coordinació 
amb I’Administració Central i amb la CEE que, cn rdació amb 
el FEDER* té la 1l)irecció General de Programació Econbmica. 
En aquests moments, s’estii confcccionant una primera proposta 
bhsica de la Generalitat de Clatalunya,amb la intenci6 dc coordi- 
nada  amb les regions franccscs afectades. 

Rarcelona, 30 de marq de 1990 

Joaquim Molins i Amat 

PRESENTAT PER L’H. SR. CONSELLER 

P6BLIQUES (Reg. 17237) 
DE POL~TICA TERRZTORXAL I OBRES 

PRESENTTAT PER L’H. SR. CONSELLER 

UBLIQUES (’Reg. 17239) 
DE P O L ~ I C A  TERUFORIAL I OBRES 

AL PRESIDENT DEL, PARLAMENT 

En compliment de la Resolució 3 l/iH del Parlament de Cata- 
lunya, sobre l’inici durant el 1989, de les obrcs de les conduc- 
cions d’aigua del Ter (ROPC núm. 30, del 28 de desembre de 
1988)’ em plau notificar-vos el següent: 

El projecte d’abastament d’aigua del Tex a la Costa Brava 
Centre 1.a fase esth en un periode de programaci6 d’itwersions, 
que considera la planificaci6 de les obres coordinadíment amb 
les inversions que puguin portar a terme tant la Junta d’Aigiies 
com el Consorci de la Costa Brava, com els Ajuntaments de 
Llagostera, Cassi de la Selva, etc., que no pertanyen a l’esmen- 
tat Consorci. 

Una vegada feta aquesta planificació es preveu una reuni6 
per arriba als acords que facin viable la realitza& de les 
obres. 

Barcelona, 30 de mar$ de 1990 

Joaquim Molins i Arnat 

AL PRESJDENT DEL PARLAMENT 

En compliment de la Resoluci6 7011II del Parl‘ment de Cah- 
lunya, sobrc la posada en funcionament de l’eix ferroviari 
ti’amplada UIC (BOPC niim. 49, del 13 de mar$ de 1989)’ em 
plau notificar-vos el segiient: 

En les clrvrcres entrevistes que he tingut com a Conseller de 
Poiitica Territorial i Obres Públiques, s’ha palesat al Ministro 
de ‘Transportes la necessitat de preveure la iinia Harcelo~ia-Ta- 
rragona-Vdbncia amb ample U K  en el sentit que va acordar la 
Comissió de Politica Territorial del Parlament. 

En la darrera reuni6 a Madrid el proppassat 18 de gener, el 
propi President de la Gencralitat va plantejar Irl. mateixa neces- 
sitat al Ministre. 

D’altra banda, els scrvcis tknics de li1 Direcci6 Generi1 dc 
Transports i dc FGC hm iniciat ja estudis previs de trhnsit i via- 
bilitat de traqats de l’eix ferroviari de Barcelona a Tmagona, i 
s’han mantingut contactes amb els especidistes dependents tant 
cle la Generalitat Valenciana com de la Cambra de Clomeq per 
tal de coordinar l’estudi de I’eix Bar~elon;~-Valencia. 

Barcelona, 13 de febrer de 1990 

Joaquim Molhis i Amat 

COMPLIMEN‘I? DE LA MOC16 al111 
DEL YARLAMEN‘F DE CATALUNYA, 
SOBRE MESURES DE SEGURETAT 

PER A L  TRANSPORT DE MERCADERIES 
PERIL1,OSES PER CARRETERA 

PRESENTAT PER L’I-I. SR. CONSELLER 
DE POLhICA TERRITORLAL I OBRES 

P~JBLIQUES m g .  17260) 

AL PIWSIDENT DEL PARLAMENT 

En compliment de la Moció del Parlarnent de Catalunya, SCP 

bre niesurcs de seguretat per al transport de mercaderies perillo- 
ses per carretera (BOPC nrim. 53, del 29 de rnaq de 1939), em 
plau notificar-vos el següent. 

La Generalitat de Catalunya, conscient de Pa gran problemh- 
tica que genera el trhnsit de vehicles pesants amb mercaderies 
perilloscs, va construir l’aparcament de Riu Clar a Tarragona 
que fou lliurat al caricessionari el maig de 1987. 
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A l’aparcarnent s’individualitzen quatre zoIm diferents, se- 
gons les incompatibilitats dels productes i les mesures de pro- 
twci6 que s’adopten. 

Aixi a la zona I es troben els explosius amb un total de 12 
places d’ aparcament. 

A la zona I1 es troben els productes inflamables amb 64 pla- 

A la zona III els productes comburents i perbxids orghnics 
amb 10 places, i per la resta de mercaderies perilloses es d i s p  
sa de 130 places d’aparcarnent. 

En un futur proper es preveu que en eis aparcaments de les 
Centrals Integrades de Mercaderies de Barcelana-Va%s i Bar- 
celona-Baix Llobregat es dotin unes places per a camions en 
trhsit  amb mercaderies perilloses. 

Cal esmentar la dificultat d’mibru: a un acord amb el MOPU 
a l’hora de definir la senyalització d’aquests aparcaments així 
COM també a d’altres infrastructures de transport (aparcaments 
de camions, centrals integrades de mercaderies, ...) El punt de 
discrephcia més important rau en que el MOPU autoritzaric? 
nom& una senyalitzaci6 específica en castellit, al no poder-se 
redactar alhora e11 catal& i castella en el mateix cartell, a causa 
de la llargbia del text. 

ces. 

Barcelona, 2 d’aalsril de 1990 

Joaquim Molins i Amat 

4.55. + Activitat parlamentaria --- 

4,55.115. Convocatbries 

SESSI6 PLENARIA NÚM, 48 

CONVOCADA PER AI, DIA 20 D’ABRIL DE 1990 

PFESIQFACIA DEL PARLAMENT 

D’acord amb els articles 50, 622  i concorclam del Regla- 
ment, es convoca les illustres senyores diputades i cls il-lustres 
senyors diputats a Ia sessió del Ple del Parlament que s’obrirh e1 
propvinent dia 20 d’abril de 1990, a les 18,30 hores, amb l’or- 
clre del dia següent: 

- Salutaci6 a SAR el Prlncep d’Ast&ies i de Girona, 

Palau del Parlament, 6 d’abril de I990 

Joaquh  Xicoy i Bassegoda 
President del Pulment de Catalunya 

4 m  Regim interior 

OPOSICIb LLIURE PER A PROVEIR 
UNA PLACA D’AJUDANT/h D’ARXIU 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

C O N V O C A T ~ A  

m S A  DEL PARLMNT 

La Mesa del Parlament, es semi6 tinguda el dia 5 d’abril de 
1990, d’acord m b  el que estableix l’article 24 dels Estatuts de 
Rhgirn i el Govern interiors del Parlament de Catalunya (text 
ref6s del 29 de mar9 de 1989, BOPC, SS/Iir), la classificaci6 de 
llocs de treball que els és annexa (ROPC, 65/IU) i les bases que 
s’indiquen tot seguit, aprovades per la Comissi6 de Govern In- 
terior e1 dia 5 #abril de 1990, convoca a torn lliure una plaqa 
d’Ajudant/a d’arxiu del Parlament de Catalunya. 

BASES 

1. Pot optar a la plaGa tothom qui reuneix les condicions se- 

a) Esser espanyol. 
b) Tenir divuit anys complerts. 
c )  No estar inhabilitatlcla ni S U S ~ & S / ~ I  per a l’exercici de lat 

funció pública. 
d) No estar separat/da, rnitjanpnt expedient disciplinari, del 

servei dels bxgms constitucionals i les Administracions pfibli- 
ques. 

e) No tenir cap malaltia o cap defecte que impedeixin d’exer- 
cir normalment la funci6. 

f) Gaudir d’alguns dels requisits segiients: tenir el Títol de 
Diplomat Universitari, Enginyer Tkcnic, Arquitecte Tecnic, 
Formació Professional de tercer grau o equivalent o perthyer 
al Cos d’Ajudants d’Arxius i Biblioteques, amb estudis i expe- 
rikncia en arxius. 

2. Tothom qui reuneix les condicions de la base primera i vol 
participar en aquesta oposició ha de presentar en el Registre de 
I’Oficialia Major del Pariament de Catalunya dins el termini 
improrrogable de vint dies hhbils a partir de l’endemh de la pu- 
blicació d’aquesta convocatbria en el Butlletí Oficial del Parla- 
ment de Catalunya i en el Diari 0;rJciul de la Generalitat de 
Ca ta I un y a: 

güents: 

a) Una instincia segons el model que s’adjunta. 
b) El curriculum vitae, amb indicació dels estudis i l’expe- 

rihncia professional, i documents acreditatius $’aquests. 
3. Finit eI termini de presentació d’insthcies, E’OficiaEia Ma- 

jor pubficarh la llista provisional d’admesos/es en el Butlleti 
Oficial del Parlament de Caralunyu i en el Diari Oficial de EU 
Generditut de Catalunya, en la qual hauran de constar el nom i 
els cognoms deis cmdidatsles i el niimero de llur document na- 
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cional d’identitat, Els interessatsldes podran reclamar davant de 
la Mesa del Parlament en el termini de deu dies hhbils, la qual 
decidir3 definitivament. 

La llista definitiva d’admesosles i d’exclosos/cs es publicarh 
tambk en el Butlletí Oficial del Purlurnent de Catulunyu i en el 
Diari Oficial de la! Generalitat de Catalunya. 

4. El Tribunal qualificador ser& format, d’acord amb l’article 
26 dels Estatuts del Wgim i el Govern interiors del Parlament, 
per: 

a) El President del Parlament O el Vice-president en qui dele- 
gui. 

b) Un altre membre de la Mesa. 
c )  Un funcianari/hria del Parlament designat, per rad de la se- 

va especialitzacid, per la Mesa del Parlament d’entre una terna 
proposada pel Consell de Persoml. 

5. Les oposicions comcaqaran el dia i l’hom que s’imuncia- 
ran en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, almenys 
amb deu dies d’antclaci6. L’‘munci es publicwi tamb6, a efec- 
tes de coneixement, en el Diari Oficial de la Generalitat úe Ca- 
talunya. 

6. Els exercicis tebrics i prhctics de I’oposició seran els que 
s’indiquen a continuació: 

li. 1 Els exercicis tebrics consistiran en el desenvohrpament 
per escrit de clos ternes d’entre els que es relacionen a l’mnex B 
(Arxivistica i documentació parlamenth~ia) i un d’entre els que 
figuren a l’annex C (Institucionals). 

6.1.1. Els temes semi seleccionats per sorteig davant el Tri- 
bunal. 

6. i 2. El temps m h i m  per d desenvolupament per escrit dels 
ternes ser& de quatre hores. 

6,1.3, Els temes hauran de ser llegits pels aspirants davant el 
Tribunaltl, el qual avaluar& la fonnaci6 general, la posada a3 dia 
dels coneixements, la claredat i l’ordre de les idecs i l’aportaci6 
personal delslles aspirants. El Tribunal podrh formular pregun- 
tes i demanar aclariments sobre els ternes exposats. 

6.1.4. L a  lectura dels temes s’haud de fer el mateix dia Q en 
els successius en qui? &/les aspirants els hauran redactat. Per 
aixh, quan haur& acabat el desenvolupament per escrit, elslies 
aspirants hauran d’introduir els exercicis en un sobre amb el 
seu nom, R la solapa del qual, hauran de signar elfi’aspkant i 
elfla sccretari/a dei Tribunal. El conjunt de sabres seran intro- 
duits en un altre que haur& de dur les signatures dels membres 
del Tribunal i de dosldues aspirants en la solapa. El sobre se& 
custodiat pel secretarila del Tribunal fins id moment de la lectu- 
ra deis terncs pcr cada aspirant. 

6.1.5. L’ordre ct’actuació delsbes aspirants per a la lectura se- 
rti l’alfabktic a partir del primer nom que s’extreud per sorteig 
davant el Tribunal, 

6.1.6. El conjunt de l’exercici ser& puntuat de O R 10 punts i 
quedaran elirninats/cies elslles aspirants que obtinguin una pui- 
tuacilj inferior a 5 puts.  

6.2. Els exercicis prktics consistiran en: 
a) La identificació de 20 tipologies documentals distintes, ex- 

tretes dels fons conservats a I’Arxiu parlamentari, en el temps 
rnixirn de 40 minuts. 

b) La classificacib, l’ordcnació, la descripció i la indexació 
--amb la justii‘icaci6 raonada dels criteris i la metodologia em- 
prada i la finalitat dells sistemales escollit/s de: 
- Un expedient d’una tramitaci6 parlamenthia. 

- Un expedient parlamentari altre que una tramitacili. 
- Un expedient administratiu. 
- Un dmument, o una unitat documental o un expedient en 

suport <<no tradicional>> (microfotogrhflc, fotogrhfic, enregistra- 
ment hudio-visual, enregistrament sonor) extret d’entre els que 
es conserven a 1’Arxiu Parlarnentaxi. 

6.2.1, Els exercicis i els materials documentals seran escollits 
pel Tribunal. Elslles aspirants treballaran sobre fotocbpies i po- 
dran consultar els originals a la taula del Tribunal, 

6,2.2. El temps m k i m  per a1 desenvolupament dels exercicis 
serh de sis hores. 

6.2.3. Per a la reditzaci6 d’aquests exercicis els/les aspirants 
podran utilitzar les normes, els diccionaris, les colleccions del 
BOPC i del DSPC i altres publicacions del Parlament que el 
Tribunal poswh a llur disposici6 o els que ells/elles mateixosles 
estimin oportuns, desprbs que el Tribunal els haurh examinat i 
aprovat. 

6.2.4. Les fitxes resultants del tractament arxivístic i els CD. 

mentaris i les justificacions que &/les aspirants hagin elaborat 
s’hauran d’adjuntar als respectius documents, expedients o mi- 
tats documentals i s’hauran d’introduir en uns sobres a en unes 
carpetes individualitzades per a cada aspirant, en la solapa dels 
quals elfla secretarila i elfl’aaspirant hauran de sipar. 

6.2.5. El conjunt dels exercicis ser& puntuat de O a 10 punts i 
quedaran eliminats/des &/les aspirants que obtinguin una pun- 
tuació inferior a 5 punts. 

7. El Tribunal qualificador resolddi 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. 
8. Al final de cada exercici el Tribunal es reunirh a deliberar i 

farh pública al tauler d’anuncis del Parlament la relaci6 d’aspi- 
rants que l’hagin superat, m b  la puntuaci6 obtinguda. 

9. En publicar la relació d’aprovatsldes de cada exercici, el 
Tribunal convocar& els/les aspirants al lloc i a l’hora que estimi 
oportuns per a la reaikicci6 de l’exercici següent. 

10. Un cop acabades les proves, el Tribunal qudificarh 
&/les aspirants i &/les ordenar& d’acord amb la puntuaci6 ob- 
tinguda. Se& objecte de la proposta de nomenament l’asphnt 
que hagi obtingut la puntuaci6 rnhxirna entre els/les presen- 
tats/cles. En cas d’empat el Tribunal pIantejarh alsla les candi- 
datsles emprttats/des un nou exercici de classificaci6, ordenaci6, 
descripció i indexació d’un expedient d’una tramitaci6 parIa- 
menthria i d’un expedient altre: que una tramitaci6. La qualifica- 
ció final es far& pública al tauler d’anuncis del Parlament, Es 
podrii declarar la plaga deserta. 

11. Es notificar& a la persona aprovada la qualificaci6 obtin- 
guda perquh dins el termini de quinze dies hhbils comptats de 
l’endema de la data de notificaci6 aporti d s  següents docu- 
ments acreditatius de les condicions i les circumstdkcies a qub 
es refereix la base 1 : 

a) Partida de naixement o certificat d’adquisició de la n a c b  
naltat espanyola. 

b) Certificaci6 lliurada pel Registre Central de Penats i Re- 
bels que acrediti que no s’esth condemnat a penes que inhabili- 
ten per a l’exercici de funcions públiques, Uiurat com a rn‘hxim 
tres mesos abans de la data final de presentaci6 de documents. 

c> Declaració jurada de no estar separat, mitjanqmt expe 
dient disciplinari, del servei dels brgans constitucionals i les 
Administracions públiques de l’Estat. 



BUTLLETf OFICIAL, DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / N h ,  153 / 18 d’abril de 1990 9781 

d) Certificat rnhdic en que consti clarment que l’aspirant no ANNEXI3 
tk cap malaltia o defecte que l’impedeixen d’exercir normal- 
nient la funci6. 

e) Acreditaci6 documental de gaudir d’algun dels requisits 

12. Un cop comprovada la conformitat de tots els documents 
presentats, la Mesa formulah el nomenament corresponent, eI 
gual ser31 publicat en el Butlleti Oficial del Parlament de Cnta- 
lunya i en el Diari Oficial de lu Generalitat de Catalunya i no- 
tificat a l’hteressatlda. D’acard amb l’article 27 dels Estatuts 
del Mgim i el Govern Interiors dei Parlament de Catalunya 
l’interessatkda s’ha cl*iincorporar al servei del Parlament en el 
termini de quinze dies hhbils comptats de l’endemh de la data 
de notificaci6. Si es produeix cap defecte en la documentaci6 
que impedeix el nomenament o ellla nomenatla no s’itlcorpora 
al seu lloc de treball en el termini previst, la Mesa POM substi- 
tuir l’afectatlda pel següentla en puntuació en ka qualificació 

TEMES D’ARXIVfSTICA I DE 
exigits per la base 1.0. DOCUMENTACI~ PARLAMENTARIA 

. 
I. Els arxius i l’arxivística: conceptes, formació, evolució, 

funcions i finalitats. 
2. El sistema arxivistic autonbrnic de Catalunya: classificació 

i organització dels amius que I’integren i contingut de llurs 
fons. 

3, El sistema arxivistic de I’Estat espanyol: classifkaci6 i or- 
ganitzaci6 dels arxius que I’htegren i contingut de IIurs fons. 

4. L’Arxiu d d  Parlament de Catalunya: formació, cantingut, 
organització i funcions. 

5. Els documents i els expedients parlamentaris: llurs tipolo- 
del Tribunal. 

El Secretari Primer 
Ramon Camp i Batalla 

gies; les funcions i les activitats que eis originen. 
6. Les fases del cicle de vida de la documentaci6 parlament&- 

ria: els mecanismes i els processos de tractament arxivístic/do- 
cumental que s’hi executen i llurs objectius. 
7. Les transferhncies de documentaci6 a I’Grxiu: definici6, 

estructuracib i finalitats del procks. 
8. La classificació i l’ordenaci6 dels fons pirrlamentaris i ad- 

ministratius: criteris, modalitats i objectius dels mecanismes. 
9. La descripci6 documental i els instruments que en resulten 

en el cas de la documentaci6 parlamenthia: tipus, abast, procés 
d’elaboraci6 i utiIitat.. 

20. La indexació: definici6, mecanismes, modalitats i finali- 
tats. El Ehessaurus: tipus, constnrcci6 i manteniment. 

11, EIS processos de conservació i de destinació de la dmu- 
mentaci6, especialment la parlamentkia: la tria i l’eliminació 

Palau del Parlament, 5 d’abrit de 1990 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

ANNEX A 

MODEL D’INSTANCXA A PRESENTAR 

... . . . . . . . -I  documentals. ........................................................................................ 
(nom i cognoms) 12. La utilització dels fons pariarnentaris i administratius: els 

processos i les operacions que cornporta i les necessitats a quk 
pot respondre. 

13. Les necessitats, les possibilitats i els resultats de l’auto- 
matitzaci6 dels mecanismes i els processos arxivfsticsldocu- 

nntlada el dia .... de ............. de ....... a. ......................................... 
............... (. .......... ...,>, veí/ha de 
que visc al carrer ........................................... n6m. ...... pis ......... 
porta ........, tel. ............... iquetincelDNInúm. ........................ 

................................................... 

DECLARO: 

Que reuneixo les condicions requerides per la base primera 
de les proves convocades en el número 153 del Butlletí Oficial 
del Parlament de Cutulunyu per a proveir una plaga d’Aju- 
dantla d’anriu, les quals condicions acreditaré documentalment 
d’acord amb la base onzena, 

fer aixb, us 

DEMANO: 

D’bsser admbslesa a les damunt dites proves. 

Barcelona, ...... de ..................... de ...... 

Signatura 

MOLT HONORABLE SENYOR PRESIDENT DEL PARLAMENT 
DE CATALUNYA 

mentals, singularment en una institució parlamenthria. 
14. Els aspectes juridics i els materials de l’accbs a la docu- 

mentaci6, especialment la parlamenthria. 
15. La conservaci6 i la protecció dels fons docurnentals: els 

aspectes infrastructurals i els mecanismes tknics per a garantir 
la perdurabilitat i la qualitat física dels fons. 

16. El contingut, el tractament, la conservaci6 i la utilitzaci6 
dels documents fotogrhfics de l’Arxiu Parlamentari. 

17. La conservació, el tractament, el contingut i la utilitmció 
dels enregistraments sonors i hudio-visuals de I’ Arxiu Parla- 
mentari, 

18. Les microformes: els tipus i h r s  caracteristiques; les fi- 
nalitats i les operacions amivistiques i tecniques que comporta 
els seus ús i aplicaci6, 

19, Les seccions factícies de 1’Arxiu Parlamentari: definici6, 
tipus i contingut de llurs fons; el tractament i finalitats d’utilit- 
zació dels fons que les integren. 

20. La regula& juridica del patrimoni documentai i els ar- 
xius. Especia1 referhcia a la normativa espanyola i catalana. 

21. Els organismes nacionals, estatats i internacioonds rela- 
cionats amb els amius. 
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22. La biblioteca auxiliar i tkcnica de 1’Arxiu Parlanientari: 
les funcions i les finalitats; la selccció, l’adquisició i el tracta- 
ment dels fons d’aquesta. 

ANNEX c 

1, La Constituei6 espanyola. Caracteristiques generals i insti- 
tucions principals. El sistema d’autonomies de la Constitucici 
espanyola. 
2. Catalunya i el seu procés autonhic. L’Estatut de Catalun- 

ya: precedents, contingut bisic i principis fonamentats. 
3. Institucions clc la Gmesaliw de Catalunya. Les funcions 

del Parlament de Catalunya. 
4. Composici6 de la Cambra. L’listatut dels Dipu~lts, Accés i 

p6rdua de la condició de Diputat. Incoinpatibilitats. Drets i deu- 
res dels Diptats. 

5. L’organitzaci6 del Parlament. La Presidhcia. La Mesa. 
Els Grups parlamentaris. La Junta de Portaveus. Les Comis- 
sions: tipus, coinposici6 i Eurtcions. 

6. El procés legislatiu. Iniciativa, tratnitaci6 i aprovació de 
les ileis. L’especificitat de la tmmitaci6 parlamenthiria del Pres- 
supost de la Generalitat. 
7. Les funcions d’impuls i de control. Significaci6, mecanis- 

mes i conscqiihicies d’aquestes €uncions. 
8. Els serveis tkcnics i aciministritixis del Parlament cle Cata- 

lunya, Els Estatuts de Rkgirn i Govern interior. Els (kets i els 
dem=es del personal al servei del Parlament. 

9. Institucions de la Comunitat Europea. El Parlament Euro- 
peu: organització i funcions. El Consell d’Eucopa. Organismes 
interparlamentaris. 

LLISTA DEFiNlTIVA D’ ADMESOS 

OFiCIALIA MAJOR 

D’acord amb el punt 3 de Ics bases de la convocatbria del 
concurs-oposició lliure per 11 proveir unit plap de corrector/a- 
retlactor/a del Parlament de Catalunya (BOPC, 132 del 
16.02.90 i DOGC, 1258 del 21.02.90) cs fa pública la llistii de- 
finitiva d’admesos a la dita convmntbria. 

COGNOMS I NOM DNI 

ANGUERA x CERC&, Núria 35 ,063.755 
CAPDEVILA I CIRERA, Pilar 37.267.487 
DALMAU I CABEUEI.,O, Gemma 35.01 1.763 
HIRNANDFZ 1 PRAT, Francesc 33.895.701 

MIRALLES I. BALLETBO, Anna M. 38,434467 
PARRAMON I BMSCO, Jordi 37.727.4 1 2 
PONS I MIR, Merce 37,228.710 
RAL I RnMfREZ, Georgina 37.361.946 
VARELA I PINART, Maria 38.780.982 

Palau del Parlament, 9 d’abril de 1990 

Josep M. Portabella i d’hlbs 
Director de Personal i Govern Interior 

4.70. Comunicacions dcl Govcrn 

AL PRESIDEIW DEL PARLAMENT 

De conformitat amb el que estableix l’article 6 3 4  de la Llei 
3/1982, de 25 de mar$, del Parlament, del President i de1 Con- 
sell Executiu de la Generalitat, em plau donar-vos compte que 
durant l’abskncia del Conseller de Treball, senyor Ignasi Farre- 
res i Bochaca, des del dia 9 fins al 12 d’abril de 1990, s’enca- 
rreguh del despatx del seu Departament el Conseller de 
Cumerq, Consum i Turisme, senyor Lluis Alegre i Selga. 

Darcelona, 5 d’abril de 1990 

Jordi Pujol 

DECRJ3T 74/1990, DE 5 D’ABRIL, 
D’ENChREC DEL DESPATX DEL CONSELLER 

DE TREBALL, SENYOR IGNASI FARRERES 
I BOCHACA, AL CONSELLER DE COMERG, 

1 SELGA, DES DEL DIA 9 PINS AL 12 
D’Al3lCL DE 1990 

CONSUM I TURISME, SENYOR LLU~S ALEGRE 

Vist que el Conseller de Trcbdl ha d’absentíí-se de Catalun- 
ya ries del dia 9 fins al 12 d’abril de 1990, ambd6s inclosos, cal 
eticaregar el despatx del seu Departament a un altre Cansdler; 

Aths el que estableix l’article 63.d) de la Llei 3/1982, de 23 
de mar;, del Parlament, del President i del Consell Executiu de 
la Generalitat. 

DECRETO: 

hrtide Únic 

Durdant l’abshncia del Conseller de Treball, senyor Ignasi Fa- 
rreres i Bochaca, des del dia 9 fins al 12 d’abril de 1990, amb- 



BUTLLETf OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Nim. 153 / 18 d’abril de 1990 9783 

dós inclosos, s’encarregah del despatx del seu Departament el 
Conseller de Corner$, Consum i Turisme, senyor Llul‘s Alegre i 
Sclga. 

Barcelona, 5 d’abril de 1990 

Jordi Pujo1 
President de la Generalitat de Catalunya 

DELEGACZ6 DE LES FUNCIONS EXECUTIVES 
DEL M. H. SR, PRESIDENT DE LA 

GENERALITAT EN L’H. SR, CONSELLER 
D’ECONOMIA I FINANCW 

(Reg. 17422) 

DECRET 7611990, DE 7 D’ABRIL, 
DE DELEGACI6 DE FUNCIONS EXECUTIVES 

DEL PRESIDENT DE LA GENEMLlTAT 
DE CATALUNYA FN EL CONSELLER D’ECONOMIA 

I FTNANCES DURANT ELS DIES 10 AL 15 
I 23 AL, 25 D’ABRIL DE 1990 

Atesos l’article 36.3 de I’Esíatut d’Autonomia i l’ar!icle 64 
de la Llei 3/1982, de 25 de mar$, del Parlament, del President i 
del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya; 

Atks que haig d’absentar-me de Catalunya durant els dies 10 
al 15 i 23 al 25 d’abril d’enguany, 

DECRETO 

AL PRESDENT DEL PARLAMENT 
Article Onic 

De conformitat amb el que estableix l’article 36.3 de 1’Esta- 
tul d’rlutonomia i l’article 64 de la Llei 3/1982, de 25 de rnarg, 
del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Gene- 
ralitat, em plau donar-vos compte que he delegat en el Conse- 
ller d ’ Fxonornia i Finances, Honorable senyor MaciB AZavedra 
i Moner, les funcions executives que em corresponen com a 
President de la Generaiitat, els dies del 10 al 15 i del 23 al 25 
d’abril d’enguany. 

Delegar en el Conseller d’bonomia i Finances, senyor Ma- 
cih Alavedra i Moner, les funcions executives que com a Presi- 
dent de la Generalitat em corresponen durant els dies 10 al 15 i 
23 al 25 d’abril d’engumy i mentre no em reintegri a Catalun- 
ya. 

Barcelona, 7 d’abril de 1990 
Barcelona, 9 d’abril de 1990 

Jordi Pujol 
Jordi hjol 

President de la Generalitat de CataIunya 




