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1. 
1.01. Lleis i altres normes 
1.01.01. Lleis 

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIb 

LLEI SOBRE EL IikGIM ESPECIAL DE LA VALL D’ARAN 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 28 DE JUNY DE 1990 
(DSPC-P, 71) 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 28 de juny de 
1990, ha debatut el Dictamen de la Comissi6 d’Organitzaci6 i 
Aciministraci6 de la Genemlitat i Govern Local referent al Pro- 
jecte de Llei sobre el Rkgirn Especial de la Vall d’hrm, i les 
esmenes reservades pels grups parlamentaris i les I. Sres. Dipu- 
tades i els 1. Srs. Diputats. 

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

LLEI SOBRE EL REGIM 
ESPECIAL DE LA VALL 

D’ARAN 

En el conjunt de Catalunya ressalta per la seva prhpia perso- 
nalitat: Aran o la Vall d’kan, territori liligat per la sitimi6 geo- 
grcifica, pels origens histbrics, per la llengua i per la cultura a 
les terres gascones i a la gran famr’lia occitana, per6 unida Iliu- 
Tement, a ~rilvés de pacte, al Principat de Catalunya. Des del 
1 175 la Vall passh il formar part de la Corona catalano-amgone- 
sa pe¡ Tractat d’Ernparanqa que els armesos estipulaen amb el 
rei Alfons 1. El 1313 els aranesos decidiren per votaci6 popular 
la permankncia de la Vall a la Corona catalano-aragonesa, al 
mateix temps que Jaume I1 atorgii el conjunt de privilegis mo- 
menat Era Querhonia, veritable carta magna d’han ,  ratifica- 
da per tots els reis fins a Ferm VIT. El 1411, a mes, el Sindic 
d’Aran oferi la mi6 lliure i pactada d’Aran ai Principat de Ca- 
talunya, cosa que el Parlament catalh accepth. El decret de No- 
va Planta de 1716, que suprimi les institucions politiques de 
Catalunya, na afecti el regim politico-admit?is~atiu de la Vall 
d’Aran i, per aixb, no fou aquesta incorporada a cap dels nous 
corregiments en que fou dividit el Principat. Fins que el 1834 la 
Reina Governadora suprimí les institucions tradicionals ararie- 
ses, fet que culminh amb una acció de forqa del governador 
reial Pascual Madoz que irnposh a la Vall d’Aran el nau regim 
administratiu general de 1’Estat. 

L’adhesici dels aranesos a llur llengua i, sobretot, la seva anti- 
@sima tradici6 cultural i politica han merescut que la Dispo- 
sició Addicional Primera de l?Estat.ut d’ Autonomia de 
Cataiunya, recollint un desig expressat pels aranesos en el pro- 
cés d’elabaraci6 de l*Estatut, faci un reconeixement expres de 
la seva peculiaritat i ordeni un restabliment de l’organització 
administrativa tradicional de la Vall d’hart, degudament actua- 
litzada. 

Aquesta Llei pretén donar compliment a aquest manament 
estatutari restablint el Consell General i el Síndic d ’ k m  com a 
principals institucions de 1? organització administrativa prhpia 
de Ia Vall d’kan. En restablir aquestes institucions armeses es 
fa un acte de repamci6 histbrica, 

En aquest sentit, aquesta Llei restitueix als aranesos de forma 
actualitzada una estructura administrativa que, sens perjudici de 
I’organitzaci6 municipal, pot fer possible la gestió més immedi- 
ata de les atribucions que afecten directament els interesas pe- 
culiars del territori, com són: el restabliment de l’organittzacih 
administrativa prhpia, la normalització, la protecció i l’ensenya- 
ment de i’aranks i la consesvaci6 de les seves peculiaritats cul- 
turals, aixl corn l’establiment d’un marc legal que permeti que 
el Consell General pugui assumir les competEncies que li dele- 
gui o assigni l’Administraci6 de la Generalitat d’acord amb el 
que estableix la ZegislaciG vigent. 

EI Consell General, COM a poder públic, ha de promoure les 
condicions perqub la llibertat i la igualtat de l’individu i dels 
grups en els quals aquest s’intepa siguin reals i efectives, i eli- 
minar els obstacles que impedeixin o dificultin la seva identitat 
o plenitud, 

Titd I 
Disposicions generals 

Article 1 

1. Aquesta Llei restableix i actualitza l’organització adminis- 
trativa prbpia d’hran, d’acord amb la Disposició Addicional 
Primera de 1’Estatut d’htonomia de Catalunya. 

2. Aran és una entitat territorial determinada per l’agrupació 
dels territoris municipals de: Arres, Bausen, Es Bbrdes, Bos- 
sbst, Canejan, Les, Naut Aran, Vielha e Mijaran i Vilambs, que 
té personalitat juridica pxbpia i plena capacitat i autonomia per 
al compliment de les seves finalitats. 

Article 2 

1, L’aranhs, varietat de la llengua occitana i @pia d ’ h ,  
és oficial a la Vall d’Aran. TamM ho s6n el catala i el castdlh, 
d’acord amb l’article 3 de 1’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

2. D’acord amb l’article 3.4 de 1’Estatut d’Autonornia de Ca- 
talunya, l’aran5s ha d’ésser objecte d’ensenyament i d’especid 
respecte i proteccid, i se n’ha de garantir l’ús tant en el sistema 
educatiu com en l’activitat de l’Adrninistraci6 de la Generdittat 
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i dels mitjans dependents de Ia CCRTV en el territori de la Vall 
d’Aran. 

3. La Generalitat i les institucions d’Aran han d’adoptar les 
mesures necesshes per a garantir el coneixement i 1’6s normal 
de l’aranbs i per a impulsar-ne la nomalitzaci6. 

4. La Generalitat i les institucions d’Aran han de vetllar per 
la conservació, la promoci6 i la difusió de la cultura aranesa. 

Article 3 

La Vall d’Aran no pot restar iriclosa en cap divisi6 territorial 
prhpia de Catalunya que no sigui ella mateixa. En aquells casos 
en qu& la descentralització de l’Administraci6 de la Generalitat 
faci convenient que la Vall d’Aran s’integri en la demarca& 
de delegacions o de serveis territorials d ’ h b i t  supracomarcal, 
aquests han d’ineorporar en la seva denominació la de la Vall 
d ’ h .  

Article 4 

Aran té bandera i himne propis. El símbol del Consell Gere  
ral d’Aran 6s l’actual escut d’Aran. 

Article 5 

La vila de Vieha és la capital de la Vall d’Arm. El Consell 
General hi ha de fixar la seva seu. 

Títol II 
De I’organització propia 

d’ Aran 

Article 6 

1. El govern i l’administració d’Aran corresponen aI Consell 
General (Conselh Generau). Aquest 6s integrat pel Síndic (Sin- 
dic) i pels Consellers Generais (Conselkers Genemus). 
2. Els Consellers Generals, representants dels veihs, són ele- 

gits #acord amb el que estableix aquesta Llei. 
3. El Consell General és integrat per tretze membres. 

Article 7 

El Consell General ha d’elaborar i aprovar el seu reglament 
orghnic de funcionament intern d’acurd amb la legislacid vi- 
gent. 

Article 8 

1. S6n brgans del Consell General: 
a) El Ple. 
b) E1 Síndic. 

c)  La Comissi6 d’Q’idors de Comptes (Comission d’Auditors 
de Compdes) . 

2. EI Ple és fomat pel Síndic i pels Consellers Generals. Co- 
rresponen al Ple les atribucions que aquesta Llei lí atorga, 

3. El Sindic és el cap de l’adrninistracib prbpia d’Arm, con- 
voca i presideix el Consell General, té la representaci6 legal i 
exerceix totes les atribucions que el Ple li delega i que no co- 
rresponen a aquest Últim. És el president nat de tots els Srgans 
callegiats i de les societats i les empreses dependents del Con- 
sell. El Sindic ha de treballar pel bé d’Arm. 
4. La Comissi6 d’oidors de Comptes, de constitucid obliga- 

tbria, és formada almenys per un Conseller General de cada 
grup politic representat en el Consell General. Li correspon 
d’examinar i d’estudiar els comptes anuais del Consell General 
i d’eemetre’n informe abans que el Ple els aprovi. 

5. El Consell General, d’acord amb la potestat d’autoorganit- 
zació, pot crear altres brgans complementaris d’aquesta organit- 
zacid en el seu reglament orginic. 

Article 9 

Les compethcies del Síndic s6n: 
a} Representar ei Consell General. 
b) Convocar les sessions del Conseli General i fixar-ne l’or- 

&e del dia, en el qual ha d’incloure els informes de la Comissi6 
d’O’ídors de Comptes i, si escau, les propostes dels brgans com- 
petents. 

c) Presidir les sessions del Consell, moderar els debats i diri- 
mir els empats amb vot de qualitat. 

d) Delegar les seves funcions en els Consellers quan ho cre- 
guí convenient. 

e) Exercir Ia direcci6 superior del personal. 
fs  Presidir subhastes i concursos. 
g) Ordenar els pagaments. 
h) Impulsar i supervisar l’activitat deIs diferents brgans del 

i) Vetllar pel compliment de les lleis i els reglaments en el te- 

j) Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgkn- 

k) Ordenar la publicaci6 dels acords del Consell General. 
1) Les que li a.tribueixin les Lleis, o les que expressament li 

m> Qualssevol alíres que no siguin reservades al Ple del Con- 

Consell i dels serveis de la seva competkncia. 

rritori de la Vall d’Am. 

cia. 

delega el Ple del Consell General. 

sell General. 

Article 10 

Les competencies del Ple s6n: 
a) Elegir el Slndic d’acord amb l’article 15.2 d’aquesta Llei. 
b) Establir l’organitzaci6 del Consell General. 
c) Aprovar el reglament orghnic i les ordenances. 
d) Exercir la iniciativa de modificació dels limits territorials 

e) Aprovar i modificar els pressupostos i aprovar eIs comp- 
de la Vall d’Aran. 

tes, autoritzar i disposar despeses i reconbixer obligacions. 
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f )  Determinar els recursos propis de carhcter tributari d’acord 

g) Aprovar els plans que afectin el territori de la Vall d’Aran 

h) Exercir Ia potestat expropiathria. 
i) Controlar i fiscalitzar la gestió dels brgans de govern. 
j) Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients 

per a I’exercici de les activitats econbmiques. 
k) Delegar cornpetkncies en els municipis. 
I )  Aprovar la plantilla de personal, la relació de llocs 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 
quamtia de les retribucions cornplementhies dels funcionaris, el 
nombre i el rkgim del personal eventual, tot aixb d’acord amb 
les normes reguladores de la funció p6biica local, i també sepa- 
rar dei servei els funcionaris de la corporació, llevat del que es- 
tableix l’article 99.4 de la Llei de Rases de R&gim Local, i 
ratificar ]’acomiadament del personal laboral. 

rn) Plantejar conflictes de cornpetencies a altres entitats lo- 
cals i a altres administracions públiques. 
n) Exercir accions administratives i judicials. 
o) Altem la qualificació jurídica dels béns de domini públic. 
p) Alienar el patrimoni, 
q) Exercir les dtres atribucions que expressament li assigni 

r) Votar la moció de censura al Sindic, d’acord amb el que 

s) Determinar el nombre de membres de la Comissi6 d’0i- 

amb el que estableix aquesta Llei. 

i que siguin de la seva cornpetencia. 

aquesta Llei. 

estableix I’article 16 i la legislaci6 de regim local. 

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

Titol 111 
Elecció i constitrici6 del 
Consell General d’ Aran 

Article I1 

Aran es divideix en sis circumscripcions, corresponents als  
sis t erpns  hist6rics formats per: Pujbilo, Arties e Garbs, Castib- 
ro, Marcatosa, Irissa i Quate Lbcs. Per a l’elecció dels membres 
del Consell General les circumscripcions electorals s6n integra- 
des pels territoris municipals segiients: 
- El t q o n  de Pujblo 6s integrat pels territoris municipals 

de Tredh, Bagerguc, Salardli-Unha i Gessa. 
- El teerpn d’Arties e Garbs 6s integrat pels territoris muni- 

cipals d’Arties e Garbs. 
- El tercon de Castitxo 6s integmt pels territoris municipals 

d’Escunhau, Casarilh, Retren, Vielha, Gausac i Casau. 
- EI terpw~ de Marcatosa és integrat pels tenitoris munici- 

pals de Vilac, Aubkt-Betlan, Mont-Montcorbau, Avbs i Viia. 
- El t e r p n  d’Irissa és integrat pels territoris municipals de 

Vilambs, Arres, Arr6, Es Rbrdes, Ben& i Begós. 
- El tergon de Quate Ldcs és integrat pels territoris munici- 

pals de Bossbst, Les, Canejan i Bausen, 
2. El Consell General 6s integrat per tretze membres distri- 

buits de la manera segiient: 
Pujblo: 2 membres. Arties e Garhs: 2 membres. Castihro: 4 

membres. Marcatosa: 1 membre. Irissa: 1 membre. Quate Lbcs: 
3 membres. 

Article 12 

Per a l’elecci6 dels Consellers Generals poden presentar can- 
didatures els partits, les federacions o les coalicions legalment 
registrades, o els mateixos electors de cada t e rpn  avalats per 
un nombre no inferior al 3% del cens electoral del mateix ter- 
con. 

Article 13 

L’elecció dels Consellers Generals es fa d’acord amb la le- 
gislació electora1 vigent, mitjanpnt llistes tancades i segons el 
sistema d’Hondt. 

Article 14 

1, El Consell General es constitueix en sessió ptiblica a la seu 
del Conseli el primer dia habil després de passats quinze dies 
naturals a comptar de I’endernh de l’acte de proclamaci6 dels 
membres elegits. La sessió constitutiva, reunida per a I’elecci6 
del Shdic entre els membres que la componen, és presidida per 
una mesa d’edat integrada pel Conseller General de mes edat i 
el Conselier General de menys edat, presents a l’acte, i actua 
COM a Secretari el Conseller que és nomenat a aquest efecte. 

2. El mandat dels elegits dura quatre anys. Les eleccions per 
a designar els ConselIers Generals es fan el mateix dia de les 
eleccions municipals. 

Article 15 

i. El Síndic és elegit pels Consellers Generals, entre e ls ,  en 
la sessi6 constitutiva del Consell General. 

2. Per a ésser elegit Sindic, el candidat ha d’obtenir la majo- 
ria absoluta en la primera votació o la majoria simple en la se- 
gona, En cas d’empat, es procedeix a una tercera votació i si en 
aquesta es repeteix un altre cop l’empat, és elegit el candidat 
del partit, la coalició, la federació o l’agrupaci6 que hagi obtin- 
gut més Consellers Generals, i, si persisteix l’eempat, és elegit et 
candidat del grup, la caaliciti, la federaci6 o l’agrupació que ha- 
gi obtingut més vots en el conjunt d’Arm, 

Article 16 

1. El Síndic cessa quan perd la confiaqa del Consell Gene 
ral. 

2. La moció de censura ha d’anar acompanyada del nom del 
candidat i cal que sigui aprovada per la majoria absoluta dels 
Con sellers Generals 

3, Pot ésser candidat ai c h e c  de Síndic qualsevol dels Con- 
sellers. 

Article 17 

L’elecció de la Comissi6 d’Oidors de Comptes té iim en Ia 
primera sessi6 despr6s de la sessi6 constitutiva que celebra el 
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Consell General, i aixi successivament després de cada renova- 
ci6. 

Articlc 18 

1. La durada del mandat dels membres del Consell General 
coincideix amb la de les corporacions municipals. 

2. Un cop finaiitr~t el mandat, els membres del Consell G e  
neral continuen en funcions únicament per a l’adminisúaci6 or- 
dinkia fins a la presa de possessió de llurs successors. En cap 
cas no poden adoptar acords per als quals és legalment necessh- 
ria una majoria qualificada. 

3. Les condicions per a ésser elector i elegible i les causes 
d’incompatibilitat i inelegibilitat per a exercir els c b e c s  de 
Conseller General i el c h e c  de Síndic són les que estableix la 
Llei Orghnica del R & g h  Electoral General i, si escau, les esta- 
blertes per la Llei Electoral de Catalunya. 

4. El c h e c  de Síndic 6s incompatible amb el chrec d’alcal- 
de de qualsevol dels ajuntaments de la Vall d’Aran. 

Article 19 

Realitzada l’elecci6, la Junta Electoral competent ha de prw 
clamar els membres del Consell General elegits, lliurar les cre 
dencials corresponents i remetre a la secretaria del Consell 
General la certificaci6 acreditativa corresponent, La composi- 
ció del Consell General s’ha de fer p~blica als taulers d’anuncis 
dels municipis i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalun- 
ya. 

Títol IV 
De les compcthcies i del 

flnanqament del Consell General 

Article 20 

i .  El Consell General exerceix les campetbncies que li atri- 
bueix aquesta Llei i qualsevol altra llei del Parlament. 

2, El Consell General té c o m p h c i a  plena en tot aflb que fa 
referhcia al foment i l’ensenyament de I’aran&s i de la seva 
cultura, d’acord amb les normes de carhcter general vigents a 
tot Catalunya en el camp de la política lingüistica i educativa. 

3. La Generalitat ha de cedir al Consell General competh- 
cies i serveis almenys sobre les matefies següents: 

a) Ensenyament. 
b) Cultura. 
c) Sanitat, 
d) Serveis socials. 
e )  Ordenació del territori i urbanisme. 
E) Turisme. 
g) ProteccM, conservació i administració del seu patrimoni 

histbric i artistic. 
h) Protemi6 de la natura, muntanya i vies forestals, 
i) Agricultura, ramaderia, pesca, caga i aprofitaments fore- 

j) Salvaments i extinci6 d’incendis. 
stals. 

k) Joven tu t. 
i) Oci i temps lliure. 

n) Medi ambient. 
o) Recollida i tractament de residus sblids. 
p) Salubritat pública. 
q) Carreteres locals. 
r) Transport interior de viatgers. 
s) Artesania. 
4. A més de les esmentades en el punt 2 d’aquest article pa- 

den ésser plenes les competencies a les guals es refereix el punt 
3 en la mesura que ho determinin les lleis del Parlament, 

m) Esports. 

Articlc 21 

1. Corresponen al Consell General les facultats que la legis- 
laci6 de la Generalitat reconegui a les comarques en relaci6 
amb les activitats i els serveis de compet&ncia rnunicipd, I’as- 
sistkncia als municipis i Ia cuoperació amb aquests, la planifica- 
ció territorial i les actuacions especials de muntanya. 

2. El Consell General exerceix tmbé les compethcies que X i  
delega o li assigna l’Administraci6 de la Generalitat d’acord 
amb el que estableix la legisEaci6 de regim lacai. 

Article 22 

3 ,  El Conseli Generat, a més dels recursos que fixen els Mi- 
des 23 i 24, es finanp amb: 

a) Ingressos de dret privat. 
b) Taxes per la prestaci6 de serveis i la realització d’activi- 

tats de la seva compethia. 
c) Contribucions especials per l’execució d’obres u per l’es- 

tabliment, l’ampliaci6 i la millora dels serveis de la seva com- 
petbncia. 

d) Participacions en impostos de 1’Estat i de la Generalitat 
establertes a favor de les entitats comarcals, 

e) Subvencions i altres ingressos de dret p6blic. 
f) ingressos procedents d’operacions de &dit. 
g) Ingressos que es derivin dels acords de cooperaci6 esta- 

h) Multes. 
i) Altres que es puguin establir. 
2. També corresponen al Consell General participacions en 

els ingressos provincials quan s’assumeixin les competencies 
de la Diputació de Lleida. 

3. Integren també les fumces del Consell General les aporta- 
cions deIs municipis de la Vall d’han. 

blerts amb la Generalitat. 

Article 23 

1. El Pressupost de la Generalitat ha d’incloure especifica- 
ment les quantitats que resultin dels acords de la Comissi6 Go- 
vern de la Generalitat-Consell General establerta per l’article 
24 sobre. valoració de les competbcies transferides. 

2. La Llei de Pressupostos de la Generalitat ha d’establit els 
percentatges de participaci6 a favor del Consell General en el 
Fons de Cooperació Local de Catalunya. 
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Article 24 

1. Es crea la Comissió Govern de la Generalitat-Consell Ge- 
neral perguk, d’acord amb el que disposa aquesta Llei, determi- 
ni l’airibucid i el traspb de cornpethcies i serveis, i en valori 
la dotaci6 cconbmica corresponent. En l’anhlisi de les valora- 
cions dels serveis traspassats s’han de tenir en compte tant els 
costos directes i indirectes com els d’inversió que correspon- 

2. Aquesta Comissi6 6s formada per cinc representmts del 
Consell General i cinc representants del Govern de la Generali- 
tat, entre els quals hi ha el Conseller de Governacilj, que presi- 
deix i convoca les sessions, les quals han de tenir lloc almenys 
dues vegades l’any. 

3. La Comissió elabora propostes de convenis i acords de 
coopmci6 respecte als serveis no traspassats, 

guin. 

salvament i contra incendis, forestals i d’assisthcia sanithja, 
s’han de prendre les mesures necesshies per a dissoldre les di- 
tes Mancomunitats i integrar consegilentment llurs béns, drets i 
personal en ei Consell General d’Aran. 

2. El Consell Comarcal de Muntanya de la Vall d’Aran s’ha 
de dissoldre paral4elaament a la constituci6 del Consell General, 
i els seus bens i drets i les actuacions que en aquell moment es 
desenvolupin s’han d’integrar en el Consell General d’AranAran, 

Segona 

Les primeres eleccions al Consell General s’han de convocar 
dintre els tres primers mesos segiients a I’entrada en vigor 
d’aquesta Llei. En el cas que a l’entrada en vigor d’aquesta Llei 
rest& un termini inferior a un any fins a la realitza& de les 
prupres eleccions municipals, les eleccions al Consell General 
s’han d’ajomar per a fer-les coincidir amb les munici&xdr;. 

Article 25 

En tots els altres aspectes relatius d regim de finanpment 
pressupostari, d’intervenci6 i de comptabilitat, s’apliquen les 
normes generals de la legislació bhsica de i’Estat i de la legisla- 
cia de la Generalitat reguladora de les finances locals. 

Tercera 

Mentre no s’aprovi Sa Llei Electoral de Catalunya, la Junta 
Electoral competent, a l’efecte del que estableix l’article 19, és 
13 provincial. 

Disposicions Addicionals 
Quarta 

Primera 
En les primeres eleccions al Consell General, s’enth que la 

secretarb a la qual es refereix l’article 19 d’aquesta Llei 6s la 
secretaria del Consell Comarcal. 

El govern i l’administració d’Aran es regeixen per aquesta 
Llei, per les normes cornplernentiries que la despleguin i, en tot 
dlb que hi sigui regulat, per fa legislació sobre l’organitza- 
ció territorial i el govern local de Catalunya. 

Cinquena 
Segona 

El reglament orghnic ha d’ésser aprovat en ei termini de dos 
mesos complerts a partir del. següent de la constitució del Con- 
sell General. 

El Consell General pot sol4icitar a la Generalitat de Catalun- 
ya la delegació o la transferbcia de compethies no assurni- 
des en aquesta Llei i ,  també, la reforma del Rkgim Especial 
d’hmn. 

Sisena 

Tercera La Comissi6 Govern de la Generalitat-Consell General a que 
es refereix I’article 24 ha de constituir-se en el termini de tres 
mesos a partir de la constitucia de1 primer Consell General. Les relaciatis de carjcter polític i administratiu entre el Con- 

se11 General i la Gencralitat de Catalunya es tenen per mitja de 
la Direcció General d ’Afers hterdepxtamentals del Departa- 
ment de Presidkncia. 

Disposicions Finals 

Disposicions Transitories 
S’autoritza el Govern de la Generalitat de Catalunya p q u &  

dicti les disposicions necesshies per al desplegament, l’execu- 
ci6 i el compliment d’aquesta Llei i perquh habiliti els crMits 
que siguin necessaris per a la irnplantaci6 del Conseli Generai 
d’Aran. 

Primera 

1. Per acord entre el Consell General i els b r p s  de govern 
de les Mancomunitats d*Aran per a la prestació de serveis de 
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Segona 

]La versi6 en axan&s d’aquesta Llei s’ha de publicar en el But- 
lleti Oficial del Parlament de Catalunya i en el Diari Oficial & 
la Generalitat de Catalunya a continuaci6 de la versi6 catalana. 

Palau del Parlament, 28 de juny de 1990 

El President del ParIament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

La SecreMa Tercera 
Flora Sanabra i Villarroya 

MESA DEL PARLAMB” 

La Mesa del Farlament, en sessi6 tinguda el dia 5 de juliol de 
1990, ates el que disposa la Disposici6 Final Segona de la Llei 
sobre el Regim Especial de la Vall d ’ h a n ,  aprovada pel PIe del 
Parlament en sessi6 tinguda el dia 28 de juny de 1990, ha apm 
vat la versi6 aranesa de I’esmentada Llei: 

Laguens de Catalonha en sbn ensemble subergés pera sua 
prbpia personalitat Aran o era Val d’Aran, territbri ligat pera si- 
tuacion geografica, pes origens istorics, pera Iengua e pera cui- 
twa as thrres gascones e ara grana familha occitana, m5s 
junhuda liurament, a traukrxs de pacte, ath Principat de Catalon- 
ha. A compdar deth 1175 era Val passbc a h&r part dera Corona 
catalano-aragonesa peth Tractat d ’Empmqa que es aramsi es- 
tipuleren tamb eth rei Alfons 1. En 13 13 es aranesi determinh 
ren per votacion popularrt era pemnankncia dera Val ena Corona 
catalano-aragonesa, ath cbp que Jaime I i  autregkc er m a s  de 
pruvuktges nomentat <<Era Querimbnian, vertadkra carta mag- 
na d ’ h ,  ratificada per tofi es reis enquia a Ferran VII. En 
14.11, ath delh, eth Sindic d ’ h  aufric era unim liura e pacta- 
da d’Aran ath Principat de Cataionha, causa que eth Parlament 
catalan acceptkc. Eth decret de Naua Planta de 1716, qu’avalic 
es institucions politiques de Catalonha, non afect&c pas eth rk- 
ghn palitico-administratiu dera Val d’Aran e, plan per a@, non 
esthc pas aguesta encossada sus cap des naui corregiments en 
que est& despartit eth Principat. Enquia que en 1834 era Reina 
Governadora avalic es institucions tradicionaus araneses, hkt 
que culrnink tamb ua accion de fhqa deth governador reiau 
Pascual Madoz qu’impausBc ara Val d’Aran eth nau rkgirn ad- 
ministratiu generau der Estat, 

Era adesion des aranesi a sa lengua e, sustot, era sua plan 
vieilha tradicion culturau e politica an meritat que era Disposi- 
cim Addicianau Prumkra der Estatut d’htonomia de Catalon- 
ha, en tot amassar un desir exprimit pes aranesi en proces 
d’elaboracion der Estatut, hksque ua arreconeishenpi exprbssa 
dera sua personalitat e ordhe un restabliment dem organisa- 

cim administratiua tradicionau dera Val d’Aran, plan actualisa- 
da. 

Aguesta Lei sage balhar compliment ad aguest manament es- 
tatutari en tot restablir eth Conseíh Genernu e e h  Sindic d ’ h  
com a principaus institucions dera organisacion administratiua 
prbpia dera Val d’Aran. En restablir aguestes institucions ara- 
neses se he un acte de reparacion istorica. 
En aguest sens, aguesta Lei restituis as m e s i  de biais actua- 

lisat ua estructura administratiua, que, sens damnatge dem or- 
ganisacion municipau, pbt h&r pssibla era gestion m8s 
immediata d’aqueres atribucions qu’afkten dirktament es in- 
teressi prbpis deth territbri, com son: eth restabliment dem or- 
ganisacion administratiua prbpia, era nomalisacion, er 
emparament e er ensenhament der armés e era rnantenenqa des 
sues singularitats culturaus, atau corn er establiment d’un en- 
castre legau que permete que eth Conselh Generau posque as- 
sumir es competéncies que li delkgue o fixe era Administracion 
dera Geneditat cossent tamb qb qu’establís era legislacion vi- 
gents, 

Eth Conselh Generau, corn poder public, p r e b t j d  es condi- 
cions ena que era libertat e era egaiitat der individu e des grops 
enes quaus aguest se i junh siguen reaus e efectiues, en tot eli- 
minar es trebucs qu’empachen o dificulten era sua identitat o 
plenor. 

Tita1 I 
Disposicions gcneraus 

Article 1 

1, Aguesta h i  restablís e actualise era organisacian adrninis- 
tratiua prhpia d’ Aran, cossent damb era Disposicion Addicio- 
nau prurnkra der Estatut d’ Autonomia de Catalonha. 

2. Aran ei ua entitat territoiau determinada pera agropacion 
des territhris rnunicipaus de: Arres, Bausen, Es Bbrdes, Ros- 
sbst, Canejan, Les, Naut Aran, Vielha-Mijrtmn e Viimbs, qu’a 
personalitat juridiccz prbpia e plena capacitat e autonomia e m t h  
compliment des sbns fins. 

Article 2 

1. Er aram%, varietat dera lengua occitana e prbpia d’Aran, ei 
oficiau ena Val d ’ h a n .  Tanben ne son eth catalan e eth castel- 
han, d’acbrd damb er article 3 der Estatut d’htonomia de Ca- 
t alonha. 

2, Cossent damb er article 3.4 der Estatut d’htonomia de 
Catalonha, er aran6s a d’ester objhcte d’ensenharnent e d’espc- 
ciau respkte e proteccien, e se n’a de garantir er us tant en sis- 
thma educatiu, COM ena actiuetat dera Administracion dem 
Generalitat de Catalonha e des mieis depenem dera CCRTV, 
en territbri d’Aran. 

3. Era Generalitat e es institucions #Aran an d’adoptar es 
mesures que s’an de besonh enth garantir eth coneishernent e er 
us normau der armés e enth possh-ne era sua nomalisacion. 

4. Era Generalitat e es institucions d’Arm an de relhar pera 
rnantenenp, era prornocion e er espandiment dera cultura ara- 
nesa. 
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Article 3 

Era Val cI’Aran non pbt demorar lncludida en cap de division 
territoriau prhpia de Catalonha que non sigue era rnadeisha. En 
aqueri cassi en que era descentralisacion dera Adrninistracion 
dem Generalitat hksque convenent que era Val d’hm s’int&gre 
ena demarcacion de delegacions o de servicis territoriaus de do- 
meni supracornarcau, aguesti an d’encassar ena sua denornina- 
cim era dera Val d ’ h .  

4. Era Comission d’Auditors de Compdes, de constitucion 
obligatbria, ei fornada aumens per un Conselher Generau de 
cada grop politic representat en Conselh Generau. Li comesp6n 
de campar e d’estudiar es compdes annaus deth Conselh Gene- 
rau e emeté-ne informe abantes que eth Plen les aprbve. 

5 .  Etth Conselh Generau, cossent damb era podeqa d’autoor- 
ganisacion, pbt crear d’auti argans complementaris d’aaguesta 
organisacion en sbn reglament organic. 

Article 9 
Article 4 

Aran a drapku c imne prbpis. Eth siinbeu deth Conselh Gene- 
rau d’Aran ei er actuau escut d’Arm. 

Article 5 

Era vila de Vielha ei eth Cap-lbc dera Val d’han,  Eth Con- 
sclh Generau i a de fixar eth Ibc dem sua sedenp. 

Títol 11 
D C ~ N  organisacion prbpia 

d’hran 

Article G 

1 .  Eth govkm c era administracim d’Arm corresponen ath 
Conselh Genemu. Agiiest ei integrat peth Sindic e pes ConseI- 
hers Generaus. 

2. Es Conselhers Generaus, representants des vesins, son es- 
cuclhudi cossent damb @ qu’establr’s aguesta h i .  

3. Eth Conselh Generau ei integrat per tretze membres. 

Article 7 

Eth Conselh Generau a d’elaborar e aprovar e h  sbn regia- 
ment organic de foncimament inthrn cossent cIarnb era legish- 
cim vigentíí. 

ArticIc X 

1.  Son organs deth Conselh Generau: 
a> Eth Plen. 
b) Eth Sindic. 
c} Era Comission d’Auditors de Cornpdes, 
2. Eth Plen ei format peth Sindic e pes Conselhers Generaus. 

Corresponen atlt Plen es atribucions que aguestrq Lei l’autrege. 
3 .  Eth Sindic ei eth Cap dera Administracion prbpia d’Amn, 

convbque e presidis eth Conselli Generm, a era representacim 
legau c exercís totes es atribucions que eth Plen li dclkgue e que 
non corresponen p i u  ad aguest dar&. Ei eth president nat de 
toti es argms collegiats e des societats e empreses depenentes 
deth Conselh. Eth Sindic a de trabalhar peth bcn cf’Aran, 

Es compethcies deth Sindic son: 
a} Representar eth Conseh Generau. 
b) Convocar es sessions deth Conselh Generau e deteminh- 

ne er órden deth dia, en quin a d’includir es informes dem Co- 
mission d’Auditors de Compdes e, se conven, es prepauses des 
organs competents. 

c) Arniar es sessions deth Conselh, moderar es debats e rebl- 
ver es empats damb vbt de qualitat. 

d) Delegx es sues foncions enes Conselhers quan ac creigue 
convenent, 

e) Exercir era direccion superior deth personau. 
f) Presidir subastes e concursi. 
g) Ordenar es pagaments. 
h) Possu e supervisar era actiuetat des diferents organs deth 

i) Velhar peth compliment des leis e es reglaments en territb 

j) Exercir accions judiciaus e administratiues en cas d’uurgtk- 

k) Ordenar era publicacion des acbrds deth Conselh Generau. 
I) Aqueres que li atribui’ssen es lek, o es que exprhssarnent li 

m) Quaussevolh autes que nan siguen reservades ath Plen 

Cons& e des servicis dera sua competencia. 

ri dera Val d’Arm. 

cia. 

delkgue eth Plen deth Cunselh Generau. 

deth Cunselh Generau. 

Article 10 

Es competencies deth PIen son: 
a) Escuélher eth Sindic cessent damb er article 15.2 d’agues- 

b) Establir era organisacion deth Conselh Generau, 
c )  Aprovar eth Reglament Orgmic e es ordenances, 
d) Exercir era iniciatiua de modificacion des termiaris territo- 

d) Aprovar e modificar es pressupbsti e aprovar es compdes, 

f3 Determinar es recorsi prbpis de caracter tributari cossent 

g) Aprovar es Plans qu’afecten eth territbri dera Val d ’ h  e 

h) Exercir era podenga expropiatbria. 
i} Controlar e fiscalisar era gestion des organs de g u v h  
j) Aprovar es formes de gestion des servicis c es expedients 

k) Delegar competéncies enes municipis. 

ta Lei. 

riaus dem Val d’Aran. 

autorisar e dispausar despenes e mecon6isher obligacions. 

damb ~b qu’establís aguesta Li. 

que siguen dera sua cornpeténcia. 

entar exercici des actiuetats economiques. 
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1) Aprovar eth quadre de personau, era relacion de Ibcs de 
trabalh, es bases des prbves entara seleccion de personau e en- 
t3s cancursi de provision de 1hcs de trabalh, era fixacion dera 
quantia des retribucions complementhrks des foncionaris, eth 
nombre e eth rhgirn deth personau eventuau, tot a@ cossent 
damb es nbmes reguladores dera foncion publica locau, e tnn- 
ben desseparar deth servici es foncionark dem corporacion, ex- 
ceptat de sb qu’establis er article 99,4 dem Lei de Bases de 
R h g h  Locau, e ratificar eth conget deth persunau laborau. 
m) Plantejar conflictes de competéncies a d’autes entitats 10- 

caus e a d’aufes administracions publiques. 
n) Exercir accions administratiues e judiciaus. 
o) Alterar era qualificacim juridica des bens de dorneni pu- 

p) Alienar er auviatge. 
q) Exercir es autes atribucions que exprEssament li assigne 

r) Votar era mocion de censura ath Sindiic, cossent damb $6 

s) Determinar e h  nombre de membres dera Cornission d’Au- 

blic, 

aguesta Lei. 

qu’establis er article 16 e era legislacion de regim locau. 

ditors de Compdes, cossent damb $6 qu’establis er article 8.4. 

TAol III 
Eleccion e constitucim deth 

Conselh Generau d’Aran 

Article 11 

1. Aran se dividls en sies circonscripcions, correspanentes as 
sies terqons istorics formats per: Pujblo, Arties e Garb, Castib 
TQ, Marcatosa, hissa e Quate Ebcs. Entara eleccion des mern- 
bres deth Conselh Generau es circonscripcions electoraus son 
integrades pes territbris municipaus que seguissen: 
- Eth terqon de Pujblo ei integrat pes territbris municipaus 

de Tredbs, Bagergue, Salardd-Unha e Gessa. 
- Eth tertpn á’Arties e Garbs ei integrat pes territbris muni- 

cipaus d’Arties e Garbs. 
- Eth terqon de Castikro ei integrat pes territijris municipaus 

d’Escunhau, Casarilh, Betren, Vielha, Gausac e Casau, 
-- Eth teqon de Marcatosa ei integrat pes territbris munici- 

paus de Vilac, Aubkrt-Betlan, Mont-Montcorbau, A r d s  e Vila, 
- Eth teqon d’Irissa ei integrat pes tertitbris municipaus de 

Vilarnbs, Arres, Amb, Es Bbrdes, Ben& e Be@. 
- Eth terqon de Quate Lbcs ei integrat pes territbris rnunici- 

paus de Bossbst, Les, Canejan e Bausen. 
2. Eth Conselh Generau ei integrat per tretze membres des- 

partits dera rnan&ra que seguis: 
Pujblo: 2 membres. Arties e Garhs: 2 membres. Casticro: 4 

membres, Marcatosa: 1 membre. Irissa: 1 membre. Quate Lbcs: 
3 membres. 

nombre nan inferior ath 3% deth cens electorau deth madeish 
terpn. 

Article 13 

Era eleccion des Conselhers Generaus se he cossent diunb 
era legislacion eltectorau vigenta, per miei de listes barrades e 
segontes eth sistema de Hondt, 

Article 14 

1. Eth Conselh Generau se constituís en session publica ena 
sdenqa deth Conselh eth pxumi3r dia hbil despús de passadi 
quinze dies naturaus a compdíu de londeman der acte de pro- 
damacion des membres escuelhuts, Era session constitutiua, 
amassada entara eleccion deth Sindic enter es membres que la 
cornpausen, ei presidida per ua M&sa d ’ m t  integrada peth 
Conselher Generau de mes edat e eth Conselher Generau de 
rnens edat, presents en acte, e en tot actuar com Secretari eth 
conselher qu’ei nomentat entad aguest efecte. 

2. Eth mandat des escuelhuts dure quate ans. Es eleccions en- 
th designar es Conselhers Generaus se hkn eth madeish dia des 
eleccions municipaus. 

Article 15 

1, Eth Sindic ei escuelhut pes Consdhers Generaus, enter eri, 
ena session constitutiua deth Conselh Generau. 

2. Enth kster escueíhut Sindic, eth candidat a d’obtier era ma- 
joritat absoluta ena prum&ra vutacion O era majoritat simpla ena 
dusaua. En cas d’empat, se pmcdis a ua tresaua votacion e 
sfen aguesta se segonde un aute cbp er empat, ei alistat eth can- 
didat deth partit, era coalicion, era federacim o era agropacion 
qu’age obtengut mes Conselhers Generaus, e, se contwnhe er 
empat, ei alistat eth candidat deth grop, era coalicion, era fede- 
racion Q era agropacion qu’age obtengut mks vhts en ensemble 
d’ Aran. 

Article 16 

1. Eth Sindic cesse quan perd era fidanp deth Conselh Genc- 
rau. 

2. Era rnocion de censura a de besonh d’anar acompanhada 
deth nbm deth candidat e cau que sigue aprovada pera majoritat 
absoluta des Conselhers Generaus. 

3. Pdt ester candidat ath cargue de Sindjc quinsevolh. des 
Con selhers. 

Articie 17 
Article 12 

Era eleccion dera Comission d’Auditors de Cornpdes a I& 
ena pmmkra session despiis dera session constitutiua que ceE- 
bre eth Conseih Generau, e atau successiuament dempús de ca- 
da renauimcnt, 

Entara ekccion des Conselhers Generaus pbden presentar 
candidatures es partits, es federacions e es coalicions legatiment 
registrades, O es madeishi electors de cada teqon avalats en un 
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Article 18 

1.  Era durada deth mandat des membres deth Conselh Gene- 
rau coincidis damb era des Corporacions Municipaus. 

2. Un viatge acabat eth mandat, es membres cleth Conselh 
Generau seguissen en foncions sonque entara administracion 
ordinhria enquiara prenuda de possession des sbns successors. 
En cap de cas non pbden adoptar acbrds enths quaus s’a de be- 
sonh, legaument, ua majoritat qualificada. 

3. Es condicions enth &er elector e elegibIe e es causes d’in- 
compatibilitat e inelegibilitat enth exercir es cargues de Consel- 
her Generau e eth c q u e  de Sindic son es qu’establís era Lei 
Organica deth Rkgirn Electorau Generau e, se conven, es esta- 
blides pera Lei Electorau de Catalonha. 

4. Eth cargue de Sindic ei incompatible damb etli cargue de 
baite de quinsevolh des Ajuntaments dera Val d’Aran. 

Article 19 

Realisada crit eleccion, era Junta Electorau competenta a de 
proclamar es membres deth Conseih Generau escuclhudi, liurar 
es credenciaus corresponentes e reméter ara secretaria deth 
Conselh Generau era certificaciori acreditatha corresponenta. 
Era compausicion deth Conselh Generau s’a de hEr publica 
enes taulkus d’anoncis des municipis e en Diari Oficial de la 
Generaiirat de Cntulunyn. 

Titol IV 
lles competcncies e dcth 

finanqamcnt dcth Conselli 
Gener au 

Artick 20 

1 .  Eth Conselh Generau cxcrcís es compett5ncies que li atri- 
buis aguesta Lei e quinsevolh auta lei deth Parlament. 

2. Etli Conselli Generau a competéncia plena en tot aquerb 
que hi: referéncia ath foment e ar eiisenhament der armés e de- 
ra sua cultura, cossent clamb es n6mex de caracth generm vi- 
gentes en tota Catalonha en camp dem politica lingiiistica e 
educatiua. 

3. Era Generalitat de Catalonha a de cedir ath Coirselh Gene- 
rail es compethcies e servicis aurnens sus es materies que se- 
guissen: 

a) Ensenhament. 
b) Cultura. 
c) Sanitat. 
d) Servicis sociaus. 
e) Ordenacim deth territbri e Urbanisme, 
f) Torisme. 
g) Proteccion, mantenenp e administracion deth sbn nuviat- 

h) Proteccion dera natura, montanha e vies forestaus. 
i) Rgricultum, bestiar, pesca, c a p  e profitaments forestaus. 
j) Sauvarnents e escandiment de huecs. 
k) Joenessa. 
1) Léser e temps lizrre. 

ge istoric e artistic. 

m) Espbrts, 
n) Miei ambient, 
O) Arremassatge e tractament de residiis sblids. 
p) Salubritat publica. 
q> Carreteres locaus. 
r) Transpbrt interior de viatgh.  
s) Artesania. 
4. Ath deIh des nomentades en apartat 2 d’aguest article pb 

den kster plenes es compethies as quaus se referís eth punt 3 
ena mesura qu’ac determinen cs leis deth Parlament. 

Article 21 

1. Corresponen ath Cons& Generm es facultats que em le- 
gislacion dera Generalitat arreconeishe as comarcpes envbrs 
tamb es actiuetats e es servicis de competkncia municipau, era 
assisthcia as municipis e era couperacion damb aguesti, era 
planificacien territoriau e es actuacions especiaus de montanha. 

2. Eth Conselh Generau exercís tanben es competéncies que 
li delkgue o li assigne era Administracion dem Generalitat cos- 
sent damb @ qu’establis era legislacion de rkgim locau. 

Article 22 

1.  Eth Conselh Generau, ath dela des recorsi que fixen es ar- 
ticles 23 e 24, se finance tatnb: 

a) Ingrkssi de dret privat. 
b) TLwes entara prestacion de seilricis e era realisacim d’ac- 

tiuetats dera sila cornyetkncia. 
c)  Contribucions especiaus entara execucian d’bbres o entar 

establiment, era ampliacion e era melhora des senicis dera sua 
competEncia. 

d) Participacions en irnpbsti des Estat e dem Generalitat esta- 
blides a favor des entitats comwcaus, 

e) Subvencions e d’auti ingressi de &et public. 
9 Ingressi prnvenents d’aperacions de credk 
g) Ingrhssi que se deriven des acbrds de cooperacion establi- 

h) Multes. 
i) D’autes que se posquen establir. 
2. Tanben corresponen ath Conselh Generau participacions 

enes ingrkssi provinciaus quan s’assumisquen es competéncies 
dera Diputacim de Lleida, 

3. Int&gren tanben es finances deth Conseih Oenerau es apor- 
tacions des municipis dera Val d’Arm, 

di damb era Gener,zlitat. 

Article 23 

1, Eth pressupbst dem Generalitat a d’includir especifica- 
nient es quantitats que resuiten des acbrds dera Comission Go- 
vkrn dera Generalitat-Censelh Gcnerau establida per article 24 
sus valoraeion des compethcies transferides. 
2. Era Lei de Pressupbsti dera Generalitat a d’establjr es per- 

centatges de participacim a favor deth Conselh Generau en 
Hons de Cooperacion Locau de Catalonha. 
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Article 24 

1. Se cree era Comission Govern dera Generalitat-Conselh 
Generau enth que, cossent damb $6 que dispause aguesta h i ,  
detemhe era atribucion e eth traspis de competéncies e servi- 
cis, e avalore era dotacion econornica corresponem, En analísi 
des valoracions des servicis traspassats se t ierh en compde au- 
tant es cbsti &&ctes e indidxtes carn es d’inversion que corres- 
pongue. 

2. Aguesta Comission ei formada per cinc representants deth 
ConseIh Generau e cinc representants deth Gov&m dera Gene- 
ralitat, enter es quaus i 6 eth Conselhh de Governacim, que 
presidís e convbque es sessions, es quaus an d’auer lbc aumens 
dus cbps ar an. 

3. Era Comission elabbre prepauses de convenguts e acbrds 
de cooperacion resp5cte as servicis non traspassats. 

de prbner es mesures que s’agen de besonh  en^ dissbler es no- 
mentades Mancomunitats e integrar per consequent es sbns 
bens, drets e personau en Conselh Generau d ’ h .  
2, Eth Conselh Cornarcau de Montanha dera Val &Aran s’a 

de dissbler paraiRlament ara constitucion deth Conseih Gene- 
rau, e es sbns bens, drets e es actuacions que en aqueth moment 
se desvolopen s’an d’integra en Conselh Generau d ’ k a n .  

Dusaua 

Es prumhes eleccions tath Conselh Generau s’an de convo- 
car Iaguens des tres pnrmers mesi que seguissen ara entrada en 
vigor d’aguesta h i .  En cas que ena entrada en vigor d’aguesta 
Lei deinoresse un plag inferior a un an enquiara celebracion des 
prop l h  eleccions municipaus, es eleccions tath Cons& Gme- 
rau s’an d’adiar ena hbles cdncidir damb es municipaus. 

Article 25 
Tresaua 

En toti es auti asphes relatius ath r k g h  de finanpment 
pressupostari, d’intervencion e de comptabdht, s’apliquen es 
nbrmes generaus dera legislacion basica der Estat e dera legis- 
lacion dera Generalitat reguladora des finances locaus. 

Disposicions Addicionaus 

Prumhra 

Eth govern e era administracion d ’ h  se regissen per 
aguesta Lei, pes nbmes cornplementhies que la despleguen e, 
en tot aquerb que non i sigue previst, pera legislacim sus era 
organisacion territoriau e eth g o v h  lacau de Catalonha. 

Eth Conselh Generau pbt sollicitar ara Generalitat de Cata- 
lonha era delegacion o era transfedncia de competéncies non 
assumides en aguesta Lei e, tanben, era reforma deth Regim Es- 
peciau d’han. 

Tr esaua 

Es relacions de caracthr politic e administratiu enter eth Con- 
selh Generau e era Generalitat de Catalunya s’an per miei dera 
Direccion Generau d’Ah&rs Interdepartamentaus deth Departa- 
ment de Presidéncia. 

Disposicions ‘i‘rans i t,b ries 

Prumera 

1.  Per acbrd enter eth Conseh Generau e es organs de govbm 
des Mancomunitats d’han entara prestacion de servicis de sau- 
vament e contra huws, forestaus e d’assisténcia sanithria, s’an 

En tot non s’aprbve era Lei Electorau de Catalonha, era Junta 
Electorau competenta, ar ef&cte de qb qu’establis em article 29, 
ei era provinciau. 

Quataua 

Enes prumP;res eleccions tath Conseih Generau, s’entbn que 
em secretaria ara que se referís er article 19 d’aguesta hi ei era 
secretaria deth Conseih Comarcau. 

C i ncaua 

Eth reglament organic a 1 ?ster aprovat en t&me de dus mesi 
compkis a com@ deth seguent dera constitucion deth Con- 
selh Generau. 

Siesaua 

Era Comission Govkm dera Generalitat-Conselh Generau a 
quina se referis er article 24 a de constituí-se en tkme de tres 
mesi a cumpdar dera constitucion deth pmmk Conseh Gene- 
rau. 

Disposicions r’ ‘ maus 

Prumera 

S’autorise eth Govern dem Generalitat de Catalonha enth que 
dicte es disposicions que s’agen de besonh entath desplega- 
ment, em execucion e eth compliment d’aguesta Lei e entA 
qu’abilite es credits que s’agen de besonh entar implantament 
deth Conseih Generau d’Arm. 



12546 EUTLLETf OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Núm. 190 J 19 de juliol de 1990 

Dusaua 

Era version en armés d’aguesta Lei s’a de publicar en Butlle- 
ti Oficial del Parlament de Catalunya e en Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya a seguida dem version catalana, 

Palau del Parlament, 5 de jwliol de 1990 

b SecretAria Tercera 
Hora Sanabra i Villarroya 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Basscgoda 

1. 
1.10. Resolucions 

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACI6 

RESOLUCX6 1401111 DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE EL CINQUANTENARI 
DE L’AFUSELLAMENT DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEFINITIVA D’AQUEST J DE TOTES LES VÍCTIMES INNOCENTS DE LA GUERRA CIVIL 
M. H. SH. L W ~ S  COMPANYS I JOVER I SOBRE LA REIVINDICACIO 

ADOPTADA PER LA COMSSIb DE JWSTfCIA, DRJ3T I SEGURITAT CIUTADANA 
EL DIA 26 DE JUNY DE 1990 

(DSPC-C, 159) 

COMISSI6 DE JUSTfCIA, DRET 
I SEGURETAT CKJTAJIANA 

La Comissió de Justicia, Dret i Seguretat Ciutadana, en ses- 
si6 tinguda ei dia 26 de juny de 1990, ha estudiat el text de la 
Proposici6 no de Llei sobre el 50‘ Aniversari de 1’Afusellament 
del President de la Generaiitat de Catalunya M. H. Sx. Lluís 
Companys i Jover i sobre la Reivhdicacid definitiva d’aquest i 
de totes les Víctimes Innocents de la Guerxa Civil, presentada 
pels Gmps parlamentaris de Converghcia i Uni6, d’hiciativa 
per Catalunya, Socialista i Mixt, i per 1”. p. del CDS (Reg. 
16807)’ i les emenes presentades pels grups parlamentaris. 

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

se el cinquantenari del seu ahseliament, i li tibuta l’homenatge 
degut ai seu alt sacrifici per Catalunya. 

2. Es fa ressb de la conscihcia histbrica que reconeix la ini- 
quitat de la seva condemna man del simulacre de p r d s  judi- 
cial que es va seguir, sense cap més legitimació que la victbria 
militar dels qui el jutjaren, 

3. Proclama, en el marc de la wnvivhcia democratica que 
Catalunya ha aconseguit en els nostres dies, la convicci6 que 
totes les víctimes innocents d’aquella guem civil -simbolitza- 
des en el sacrifici del qui fou iIur Resident- resten definitiva- 
ment reivindicades, més enllh de qualsevol revisió 
tkcnico-jurídica, a la llum de la justícia i de l’equitat mitjangant 
aquesta solemne declaració del Parlament en representació del 
poble de Catalunya. 

Palau del Parlament, 26 de juny de 2990 
El Parlament de Catalunya: 
1. Evoca la mernbria del M. H. Sr. Llw’s Companys i Jover, 

President de la Generalitat de Catalunya, en ocasi6 de complir- 
La Secrethria 
Rosa Bruguera 

El President de la Comissi6 
Joan Rigol 
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RESOLUCId 14llnI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE ELS DRETS 
DELS JOVES QUE HAN DE COMPLIR EL SERVEI MKJTAR 

ADOPTADA PER LA COrclirSSI6 DE JUSTfCIA, DRET I SEGURETAT CWTADANA 
EL DIA 26 BE JUNY DE 1990 

(DSPC-c, 159) 

 COMISSI^ DE JUST~CIA, DRET 
I SEGURETAT CIUTADANA 

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en ses- 
si6 tinguda el dia 26 de juny de 1990, ha estudiat el text de la 
fioposició no de Llei sobre els Drets dels Joves que han de 
complir el Servei Militar, presentada pel Diputat I. 5r. Antonio 
Perea, juntament amb altres cinc diputats del Gep, Popular 
(Reg. 177161, i les esmenes presentades pels grups parlamenta- 
ris, 

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

REsOLUCI6 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a posar- 
se en contacte amb les administracions corresponents i a dur a 
terme les actuacions necesshries perque els joves que han de 
complir el servei militar tinguin una informacid adequada de 
llurs drets i llurs deures. 

Palau del Parlament, 26 de juny de 1990 

La SecretAria El President de la Comissi6 
Rosa Bruguera Joan Rigol 

RESOLUCI6 142b11 DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE LA VISITA 
A TOTS ELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA 11W %A COMISSI6 

DE JUSTkLA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA DEL PARLAMENT 

ADOPTADA PER LA COrvirSSI6 DE JUSTfCIA, DRW I SEGURETAT CIUTADANA 
EL DIA 26 DE JUNY DE i990 

(DSPC-C, 159) 

COMXSSX~ DE JUST~CIA, DRET RESOLWCI~ 
I SEGURETAT CIUTADANA 

La C ~ m i s ~ i ó  de Justicia, Dret i Seguretat Ciutadana del Par- 
Iament acorda visitar tots i cadascun dels establiments peniten- 
ciaris de Catalunya. 

La Comissi6 de Justicia, Dret i Seguretat Ciutadana, en ses- 
si6 tinguda el dia 26 de juny de 1990, ha estudiat el text de ia 
Proposta de Resolució sobre la Visita a Tots els Centres Peni- 
tenciaris de Catalunya de la Comissió de Justicia, Dret i Segu- 
retat Ciutadana del Pariament, presentada pel Diputat I. Sr. 
J Q ~  Oliart, juntament amb altres cinc diputats del G. Socialista 

ris. 

adoptat la següent 

Palau del Parlament, 26 de juny de 1990 

El President de la Comissi6 La SecreMa 
(Reg. 179121, i les esmenes presentades pels grups parlamenta- Rosa Bruguera Joan Kigol 

finalment, d’acord amb l’article ‘135 del Reglament, ha 
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RESOLUCI6 1431111 DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE LA PREVENCI6 
1~’ACCIDENTS DE TRANSIT 

ADOITADA PER LA COMISSI6 DE JUSTfCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA 
EL DIA 26 DE JUNY DE 1990 

(DSPC-C, 159) 

COMISSI6 DE SUSTiCIA, DRET 
1 SEGURETAT CIUTADANA 

La Comissi6 de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en ses- 
si6 tinguda el dia 26 de juny de 1990, ha estudiat el text de la 
Pruposici6 no de Liei sobre el Programa Divulgatiu de Segure- 
tat Vibia per a1 1990, presentada pe1 Grup parlamentari de 
Coiivergkncia i Uni6 (Reg. 17807). 

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

RESOLUCI~ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generdittat a 
informar la Comissi6 de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana del 
Padament de Catalunya de les actuacions que s’hagin portat a 
terme en mathria de prevenci6 d’accidents de circulaci6 i d6na 
suport a les accions divulgatives que en el fbtur promogui la 
Gerencia de Seguretat Vial, del Departament de Govemaci6, 
per a la disminució dels accidents de trhsit a Catalunya. 

La Secret&ria 
Rosa Bruguera 

Palau del Parlament, 26 de juny de 1990 

El President de la Comissi6 
Joan Rigol 

RESQLUCId 145fII DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE I A  CATALANITZACld 
DE LES RECEPTES OFICIALS PER A LA PRESCRIPCIb DE MEIIICAMENTS 

ADOPTADA PER LA co~ss16  DE P Q L ~ C A  CULTURAL 
EL DIA 29 DE JUNY DE 1990 

(DSPC-C, 161) 

 COMISSI^ DE POL~TICA CULTURAL 

La Comissi6 de Política Cultural, en sessi6 tinguda et dia 29 
de juny de 1990, ha estudiat el text de la Proposici6 no de Llei 
sobre la CataIanitzaci6 de les Receptes Oficials per a la Pres- 
cripció de Medicaments, presentada per 1 ’ AgrupaciEi parlamen- 
tltria d’Esquerra Republicana de Catalunya (Reg. 18576). 

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

RESOLUCI~ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a procedir, en el 
temps mds breu possible, a la catdlanittzaci6 de les receptes ofi- 
cials de prescripci6 de medicaments per als usuaris dels serveis 
de sanitat a Catalunya. 

Palau del Parlament, 29 de juny de 1990 

EI Secretari 
Miquel Paclilla 

El President de la Comissió 
Joan Coiorninas 
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RESOLUCI6 1461111 DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE EL FOMENT 
DE L’ESTUDI D’IDEOMES I EL SUPORT A LES ESCOLES 

OFICIALS D’IDXOMES 

ADOPTADA PER LA comssr6 DE P O L ~ C A  CULTURAL 

(DSPC-C, 161) 
EL DIA 29 DE JUNY DE i990 

 COMISSI^ DE POL~TICA CULTURAL 

La Comissió de Polftica Cultural, en sessió tinguda el dia 29 
de juny de 1990, ha estudiat el text de la Proposici6 no de Llei 
sobre el Foment de 1’Estudi d’ldiomes i el Suport a les Escoles 
Oficials d’Idiomes, presentada pel Gmp Socialista (Reg. 
17930), i les emenes presentades pels grups parlamentaris. 

Finalment, d’acord amb I’article 135 del Reglament, ha 
adoptat h següent 

RESOLUCI~ 

b) Incrementar les inversions en edificis i equipaments per a 
les escoles d’idiornes de manera que puguin desenvolupar sense 
dificultats llurs activitats, tenint en compte la demanda actual 
de places i la previsible. 

c )  Continuar dotant les escoles oficials d’idiomes dels recur- 
sos pedagbgics que exigeix la diactica actual, tot millorant-10s. 

Palau del Parlament, 29 de juny de i990 

El Secretari 
Miquel Paclilla 

El Resident de la Comissió 
Joan Colominas 

EI Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
a) Aprofundir el foment de l’estudi d’idiomes, d’acord amb 

les necessitats de la societat actual. 

RESOLUCI6 147hII DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE LA SOLrLICXTUD 
DE LA FEDERAC16 D’ORGANISMES DE RADIO I TELEVIsXb AUTONbMJCS 

D’INGRESSAR COM A MEMBRE AC‘i‘IIJ A LA UN16 EUROPEA DE RADIODIFUS16 

ADOPTADA PER LA COMISSI6 DE POlfnCA CULTURAL 
EL DIA 29 DE JUNY DE 1990 

(DSPC-C, 161) 

COMISSI6 DE POLÍTICA CULTUMI, 

La Comissi6 de Política Cultural, en sessi6 tinguda et &a 29 
de juny de 1990, ha estudiat el text de la Proposici6 ~IQ de Llei 
sobre la Sollicitud de la FORTA com a Membre Actiu de 1 
UER, presentada pel Grup parlamentari de Convergencia i 
Uni6 (Reg. 18569). 

Finalment, d’acord amb l’article 335 del Reglament, ha 
adoptat la següent 

REsOLUCXd 

El Parlament de Catalunya, davant la salilicitud de la Federa- 
ci6 d’Organismes de Rhdio i Televisió Autontimics (FORTA), 
de la qual forma part la Corporació Catalana de RAdio i TeIevi- 
si6, d’ingressar CQIII a membre actiu a la Unió Europea de Ra- 
diodifusió (üER): 

a) Manifesta el ple suport a l’esmentada soklicitud de la 
FORTA i insta Radiotelevisi6n Espaiiola, COM a membre que és 
del Consell d’Administraci6 de Xa U%, a donar-hi també pIe 
suport. 

b) Proclama el dret indienabie de les televisions autonhi- 
ques agrupades en la FORTA, entre les quals hi ha Televisi6 de 
Catalunya, de rebre lliurement informació. 

c) Insta el Govern de 1’Estat a actuar amb I’objectiu de fer 
possible que totes les televisions piibliques de 1’Estat puguin 
actuar i desenvolupar llurs funcions de servei ptíblic en iguaitat 
de condicions. 

El Secretari 
Miquel Padilla 

Palau del Parlament, 29 de juny de 1990 

E1 President de la Comissi6 
Joan Colominas 
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2, 
2.10. 
2.10.35. Proposicions no de lIei 

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAIMENT 
Projectes i propostes de resoluci6 

PROPOSIC16 NO DE LLEI SORRE LA MODIFICACI6 DE LA RESOLTJCId 3711 
DEI, PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE ELS DRETS DE LA INFANCIA 

(Reg. 15733) 

REIIRADA DE LA PROPOSICI~ 
(DSPC-C, 159) 

COMISSI6 DE JUST~CJA, DRET 
I SEGURETAT CIUTADANA 

Modificació de la Resoluci6 3711 del Parlament de Catalunya, 
sobre els Drets de la Inhc ia  (Reg. 15733). 

En la sessió de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciu- 
tadana, tinguda el dia 26 de juny de 1990, el representant del 
Grup Socialista en la Camissi6, la Diputada I, Sra. Rosa Ba- 

Palau del Parlament, 26 de juny de 1990 

El President de Ia Comissió La Secrethia 
renys i Martorell, ha retirat la Proposició no de Llei sobre la RosaBruguera Joan Rigol 

PROPOSICI~ NO DE LLEI SOIW LA COMMEMORACIO DEL m.1! ANIVERSARI 
1111 L’AIFUSEELAMENT DEL M. H. SR. LLBlfS COMPANYS I JOVER, 

PRESIDENT DE LA GENERALITAT 1)E CATALUNYA 
(Reg. 16897) 

REBUIG DE LA PROPOSICId 
(DSPC-C, 159) 

 COMISSI^ DE JUSTÍCIA, DRET 
I SEGURETAT CIUTADANA 

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana s’ha reu- 
nit el dia 26 de juny de 1990 a fi d’estudiar el text de la Prop- 
sic% no de Llei sobre la Commemoració del 50k Aniversari de 
I’Afusellament del M. H. Sr. Lluis Cornpanys i Jover, President 
de la Generalitat de Catalunya (Reg. 16897), presentada per 
I’A. p. d’Esquerra Republicana de Catalunya. Ates que el text 
dels Apartats I i 2 d’aquesta ProposicirS no de Llei és coinci- 
dent amb el de la Proposició no de Llei sobre el S e  Aniversari 

de 1’Afusellament del President de la Generalitat de Catalunya 
M. H. Sr. Lluís Companys i Jover i sobre la Reivindicació defi- 
nitiva d’aquest i de totes les Victimes Innocents de la Guerra 
Civil (Reg. 16807), aprovada en la mateixa sessid, aquests es 
consideren decaiguts. L’apartat 3 de Ja dita Roposici6 ha estat 
rebutjat, 

Palau del Parlament, 26 de juny de 1990 

La Secrethria 
Rosa Bruguera 

El President de la Comissi6 
Jorn Rigol 
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PROPOSKld NO DE LLEI SOBRE EL MANTENIMENT, LA VALORACI6 
I LA DIFUSI6 DEL FET CASTELLER 

(Reg. 17849) 

REBUIG DE LA PROPOSICI~ 
(DSPC-C, 161) 

colllrssrd DE POL~TTCA CULTURAI, Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha acor- 
dat de rebutjar l’esmentada Proposició no de Llei. 

La Comissi6 de Política Cultural, en sessió tinguda el dia 29 
de juny de 1990, ha estudiat el text de la ProposicCi6 no de Llei Palau del Parlament, 29 de juny de 1990 
sobre eI Manteniment, la Valormi6 i la Difusió del Fet Caste- 
ller, presentada per l’Agrupaci6 parlarnenthia d’Esquerra Re- El President de la Comissi6 
publicana de Catalunya (Reg. 17849). Miquel Padik Joan Colominas 

El Secretari 

PROPOSIC16 NO DE LLEI SOBRE EL FUNCIONAMENT D’UN NOU INSTITUT 

(Reg. 18509) 
DE BUP A LA QUARTA ZONA DE: GIRONA EL CURS 1990-91 

DECAjih.I[ENT DE LA PROPOSICrd 
(DSPC-C, 161) 

comssxti DEPQL-~ICA CULTURAI, comparegut cap representant de la dita Agrupació, l’esmentada 
Propici6 no de Llei resta decaiguda, 

La Comissió de Poiitica Cultural s’ha reunit el dia 29 de juny 
de 1990 a fi d’estudiar el text de la Proposici6 no de Llei sobre 
el Funcionament d’un Nou Institut de BUP a la Quarta Zona de 
Girona e1 Curs 1990-91 (Reg. 18509), presentada per 1’Agrupa- 
ci6 padamenthia del Centre Democrzitic i Social. No havent-hi 

Raiau dei Parlament, 29 de juny de 1990 

El President de la Comissi6 
Joan Colominas 

El Secretari 
Miquel Pdilla 

PROPOSICX6 NO DE LLEI SOBRE L’APLXCAGId DE LA LOGSE AL SISTEMA 
EDUCATIU DE CATALUNYA 

(Reg. 18578) 

REBUIG DE LA PROPOSICI~ 
(DSPC-C, 161) 

COMISSI6 DE POLhXCA CLJLWRAL Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha acur- 
dat de rebutjar l’esmentada Proposició de Llei. 

La Comissi6 de Politica Cultural, en sessi6 tinguda el dia 29 
de juny de 1990, ha estudiat el text de la Proposici6 no de Llei Palau del Parlament, 29 de juny de 1990 
sobre l’Aplicaci6 de la LOGSE al Sistema Educatiu de Catalun- 
ya, presentada per l’Agrupaci6 parlamentida d’Esquerra Repu- El President de la Comissi6 
blicana de Catalunya (Reg. 18578). Miquel PadiXla Joan Colaminas 

El Secretari 
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI o DECAIMENT 
2.20. InterpeWaeians 

INTEKPEL-LACI6 AL CONSELL EXECUTIU SOBRE LA POLITICA 

(Reg. 18100) 
D~XNVESTIGACE~ CIENT~FICA 

PRESIDGNCW DEL PARLAMENT finiment del període de sessions, com a pregunta a respondre 
per escrit en el periode intermedi. 

hi Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 5 de juliol de 
1990, d’acord amb l’article 128.6 del Reglament del Parlament, 
ha acordat que la InterpeHaci6 al Conseli Executiu sobre la po- 
lítica cl’hvestigaci6 cientifica (Reg. 18 100) sigui tramitada, per 

Palau del Parlament, 5 de juliol. de 1990 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President dei Parlament de CataIunya 

INTERPELLACI6 AL CONSELL EXECUTIU SORRE LA POLITICA 
DEL PATRIMONI ARTfSTIC DE CATALUNYA X LA DEFENSA DE 

LA PLACA DE LES ARENES 
(Reg. 18265) 

PRESIDhNCM DEL PARLAMENT dode de sessions, com a pregunta a respondre per escrit en d 
període i n t eme di . 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 5 de juliol de 
1990, d’acord amb l’articie 128.6 del Reglament dei Parlament, 
ha acordat que la Interpellaci6 al Consell Executiu sobre la po- 
litica del patrimoni artistic de Catalunya i la defensa de ía plqa 
de les Arenes (Reg. 18265) sigui tramitada, per finiment del pe- 

Palau del Parlament, 5 de juliol de 1990 

Joaquim Xicuy i Bassegoda 
President del Parlament de Cataiunya 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.01, 
3,011.01. Prqjectes de llei 

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de normes 

PROJECTE DE LLEI REGULADORA DEL RkGIM SANCXONADOR 
EN MAThRIA DE JOC 

TEXT PRESENTAT 
(Reg. 19971 / Admissiú a trhit: Mesa del 05.07.90) 

A LA MESA DEL PARLAl!vfEW 

Em plau trametre-us Certificat de l’acord adoptat en la sessió 
del Consell Executiu de h Generalitat de GataIunya, celebrada 
ei dia 20 de juny de 1990, d’aprovaci6 de l’avantprojecte de 
Llei Reguladora del Regim Sancionador en matbria de Joc, que 
esdevk projecte, aixf com el text de referencia i la docurnenta- 
ci6 corresponent. 

Barcelona, 29 de juny de 1990 

El Secretari del Govern 
Agustí M. Bassols i Parés 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

AGUSTf M. BASSOLS I PARES, Secretari del Govern de la 
Generalitat de Catalunya. 

CERTTmCO: Que en la sessió del Consell Executiu de la 
Generalitat de Catalunya, celebrada el dia 20 de juny de 1990, 
es va prendre, entre d’aitres, l’acord que es reprodueix a conti- 
nuaci6: 

<tA proposta del Conselier de Govemaci6 s’aprova l’avant- 
projecte de Llei Reguladora del R2girn Sancionadar en rnatkia 
de Joc i s’autoritza l’esrnentat Conseller perque Ia presenti al 
Parlament.>> 

I perque consti i als efectes OPOITU~S, lliuro el present Certifi- 
cat a Barcelona, el vint-i-nou de juny de mil nou-cents noranta, 

Barcelona, 29 de juny de 1990 

El Secretari del Govern 
Agustí M. Bassols i Part% 

P M ” E  DE LLEI REGULADORA 
DEL &GIM SANCIQNADOR 

EN MATkRIA DE JOC 

I 

En desplegament de la competencia exclusiva en matkria de 
casinos, jocs i apostes reconeguda a l’article 9.32 de I’Estatut 

d’autonomia de Catalunya, es va aprovar la Llei 1511984, de 20 
de mar$, del. joc, que va ésser la primera norma legal autonhi- 
ca que es va dictar en aquesta mtkia .  

L’objectiu primordial de l’esrnentada Llei era permetre al po- 
der executiu de la Generalitat de desenvolupar una polltica del 
jm adaptada a les ckcurnshcies de cada moment, tot garan- 
tint, perb, la seguretat juridica dels ciutadans mitjanpnt l’esta- 
blirnent d’rmes regles terminants. 

El termini transcorregut d’enq8 I’aprovaci6 de la Llei del jm 
i l’aplicaci6 prhcticca de la makixa, evidencien la necessitat de 
revisar l’actual legislaci6 catalana per tal d’omplir llacunes, so- 
bre tot pe1 que fa al regim sancionador i en especial la tipifica- 
ci6 de les infraccions, la tipologia i quantia de les sancions, i 
altres aspectes annexos d’aquesta funció executiva, 

En aquest sentit, s’ha optat, d’una banda, per elaborar un text 
e s p e c ~ c  regulador de la potestat sancionadora i de l’establi- 
ment de I’obligaci6 de constituir fiances i, d’altm, mantenir la 
vighncia de la resta de disposicions normatives de la Llei 
1511984, aconseguint aixl una regula& global dels diversos as- 
pectes que incideixen en la tematica del joc. 

L’elaboxaci6 d’una riorma especiat té COM avantatge princi- 
pal la de permetre fer un tractament normatiu complet i detallat 
de I’hmbit que es reguia, incloent aspectes ITO contemplats en ía 
legislació vigent fins ara. Així, doncs, l’actualització de la tipo- 
logia de les infraccions i de les sancions a les circumsthcies 
del moment present, i la replaci6 de tots els diferents aspectes 
que condicionen I’exercici de la potestat sancionadora de 1’Ad- 
ministració de la Generalitat són els dos objectius bhsics que es 
pretenen assolir. 

Pel que fa a la seva estructura, la Llei consta d’un total de 20 
articles, dues disposicions addicionals, una disposici6 derogatb- 
ria i dues finats, 

Seguint les pautes que marquen les actuals tendkncies sobre 
tecnica legislativa cada un dels diferents preceptes té el seu co- 
rresponent títol identiñcatiu. Akf mateix, com tota disposici6 
legal que s’aprova per incidir en situacions futures, que poden 
estar subjectes a modificacions organitzatives o en E’equilibri 
ecenbrnic de les sancions, s’introdueixen clhusules que perme- 
ten I’actualitrxió del contingut de la Llei, sense necessitat de 
modificar-la. 

Com a més destacades novetats del text aprovat, respecte al 
contingut de la Llei 15/1984, es poden assenyalar: 
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Una regulació més completa i especifica del rQim sanciona- 
dor i del seu procediment, amb la previsió de sancions accessb- 
ries i dc mesiires col4atcrals 1 cautelars, i d’altres aspectes com 
són ia responsabilitat subsidiiria de les empreses i la prescrip- 
ci6 de les infraccions; 

Pel que fa a les infraccions: la d e h i &  i estabiiment d’un 
cathleg detallat d’infraccions, esscncialment de les molt greus i 
greus, en base a l’exprikncia assolida pcr l’Administraci6 de la 
Generalitat en el decurs d’aquests sis anys i amb la contrastaci6 
d’altres normes similars; 

Quant a les sancions, l’ampliació del rkgirn de sancions, que 
contempla un l h i t  molt mCs elevat per a les economiques i un 
rkgim més complet pel que fa a la suspensió o revocació d’au- 
toritzacions i al tancament, temporal o definitiu, dels locals, 
També la supressi6 dels Iimits rninims en les quanties de les 
sancions econbmiyucs, que permet una major flexibilitat en les 
imposicions que garanteixi la proporcionalitat; 

Per altra banda, s’cstableix un rkgirn de fiances obfigathries 
per a les cmpreses dedicades a activitats de joc, destinades a &a- 
rantir les responsabilitats que d’aquestes es puguin derivar i la 
previsi6 de desenvolupar-lo reglamentariament; 

Per últim, es regulen les funcions inspectores de la Generali- 
tat i de les obligacions dels titnlxrs del joc envers els funciona- 
r i s  inspectors i la previsió de la realitzaci6 de tasques 
inspectores per part d’entitats concessionhies de 1’Administra- 
ció, quan ho aconselli el grali d’especialitzaci6 tknica que 
aquestes tasques poden assolir. 

Article I. Objecte de la Llei. 

Aquesta Llei té per objecte regular la potestat sancionaclora 
de l’Administraci6 dc fa Generalitat de Catalunya i les condi- 
cions del seu exercici en les activitats relatives ii casinos, jocs i 
apostes. 

2.1 Són infriccions administratives en niateria de joc les ac- 
cions u omissions tipificades en aquesta Llei que poden ésser 
completades i/o especificades en els reglaments que la desenvo- 
lupen o que, en general, regulin les diferents activitats de joc. 

2.2 Un mateix fet :)o pot &ser considerat COM a coristitutiu 
d’iníraccions administratives diferents per a un mateix subjecte, 
llevat que hi hagi infracció administrativa tributhiil. 

2.3 Lcs inhccions es classi€iiyucn en molt grcus, greus i 
lleus. 

Article 3. Infrutccinns molt greus. 

Tindran la consideraci6 de faltes molt greus les infraccions 
següents: 

a) t’organitzaci6, la gestió o I’cxplotaci6 d’un joc sense te- 
nir-ne les autoritzacions ni eis documents exigits per la present 
Llei i els reglaments específics, o amb incompliment dels requi- 
sits i condicirmrrs establerts en aquells, aix i corn 1 ’orgcmit7~ci6, 
la gestió o l’explotacici d’un joc en locals o recintes no autorit- 
rats o per persones 110 autoritrades. 

b) La realitzacid d’activitats O l’explotaci6 d’elements de joc 
autoritzats sense haver satisfet la comesponent taxa fiscal. 

c> L’incompliment d’ordres, manaments i prohibicions esta- 
blerts en la normativa vigent o continguts en les autoritzacions 
específiques i dels actes administratius d’execució. 

d) No portar els €ulls o els llibres de control i de comptabili- 
tat de cada joc previstos pei reglament respectiu. 

e) La utilitmci6 de rnhquines o d’clements de jm que no han 
estat homologats O autoritzats pr&viament per l’organisme com- 
petent, o bt5 I’alteració o la modificació total o parcial dels ele- 
ments de joc, 

í) La importaci6, la fabricació, la distribució, la venda, la h s -  
tallaci6 o I’explotaci6, de la manera que sigui, de mhquines o 
d’elements de joc, destinats a esser utilitzats en el territori de 
Catalunya, no inscrits previament en el registre de models, o bd 
que hi tenen una inscripci6 de forma diferent o que corresponen 
a inscripcions cancellades, Q l’exereici d’aquelles activitats per 
una persona altra que l’autaritzada, 

g) k’autoritzacid o la permissi6 als menors d’dat o a pers* 
nes subjectes a prohibici6, de l’entrada a locals on la tinguin 
prohibida o de la prilctica de jocs de sort, d’envit o d’atm. 

h) La utilització de documents aixi corn l’aportació de dades 
no conformes a la realitat, per a obtenir permisos o autorha- 
cions necessaris, així com l’expedici6 dels documents o I’apor- 
tació de les dades no conformes a la realitat per part de titulars 
d’autoritzacions administratives, 

i) Assolir o superar en un cent per cent els limits mhxims de 
premis o d’apostes permesos per a cada joc. 
j) La negativa, davant la requesta dels agents de l’autoritat, a 

mostrar-los la documentació dc les mhquines o a obrir i presen- 
tar-los els elements de joc, així com no facilitar la collaboració 
deguda, en els termes que preveu aquesta Llei. 

k) L’assaciació amb altres persones per a fomentar la pdcti- 
ca dels jocs de sort, envit o atzar al marge de les nomes esta- 
blertes o de les autoritzacions cancedídes. 

1) L’attorgment de prestecs no autoritzats pels reglaments 
respectius als jugadors o apostants en els llocs on es practiquh 
jocs autoritzats i la permissi6 per part dels titulars de les autorit- 
zacions de que en siguin atorgats per tercers. 
m) La modificació unilateral dc qualsevol de les condicions 

en funci6 de les quals es varen concedir les preceptives autorit- 
zacions. 

n) El foment i la prgctica dc j ocs  i/o apostes, a l  masge de les 
autoritzacions concedides o de les normes establertes. 

u) Reduir al capital de les societats o les fiances de les em- 
preses de joc per sota del h i t  establert en els reglaments espe- 
cífics, o procedir a qualsevol. transferkncia no autoritzada de les 
accions o participacions. 

p) Exercir coacci6 o intimidació sobre els jugadors, en cas de 
protesta o reclamació. 

q) La mmipr~lació dels j o c s  en perjudici dels jugadors o 
apostants. 

r) La manca de pagament total Q parcial als npostants, dels 
premis o quantitats de que resultin guanyadors. 

s) La. venda de cafirom en el joc del bjngo, de lwtlletes, de 
rifes, o de qualsevol altre titol semblant, per prcu diferent a 
1 ’autoritzat. 

t) La participacid corn a jugadors del personal empleat o di- 
rectiu, així com ci’accionistes i particeps d’empreses dedicades 
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a l’organitzaci6, la gestió i l’explotació del joc, directament o 
per mitja de terceres persones, en els jocs i apostes que gestio- 
nin aquells. 

u) hstaklar o explotar materials o sales de joc en nombre que 
excedeixi l’autoritzat, ja sigui directament o per mitja de ter- 
cers. 

v) La tinenqa de material de joc en llocs no autoritzats. 
w) La contractació de personal carent de document proh- 

sional o amb document professional caducat. 
x) La cessib, per qualsevol títol, d’autoritzacions per a l’ex- 

plotaci6 o la’prhctica dels jocs, sense compfir les condicions i 
requisits fixats en la normativa vigent. 

Article 4, Infraccions greus. 

Tindran la consideració de faltes greus les infraccions s e  
giients: 

a) Qualsevol acció de carilcter publicitari dels jocs amb in- 
h c c i 6  de la normativa estabIerta. 

b) Les promocions de venda mitjangant activitats miiogues a 
les dels jocs inclosos en el cathleg. 

c) La practica de jocs d’atzar en establiments públics o en 
cercles ?mdicionals l’activitat estatutkia dels quals no 6s la del 
joc, quan la suma total de les apostes de cada jugada assoleix o 
supera el cinquanta per cent de l’import mensuai del salar i  mi- 
nim interprofessiond, o quan el total de les apostes admeses a 
cada jugador assolek o supera, en un període de vint-i-quatre 
hores, el cent per cent del dit salari. 

d) L’admissió d’apostes o la concessi6 de premis superiors 
als Iímits mbims establerts, 

e)  No trametre a l’autoritat les informacions i la documenta- 
ci6 que pot sol-licitar en relació amb les empreses i activitats de 
Joc. 

f, No exhibir en l’establiment de joc, aixi com en les m3qui- 
nes, els documents acreditatius de l’autoritzaci6 o els altres exi- 
gits reglamenthriament . 

g) La tolerhncia per part dels directius i personal de les em- 
preses de joc de qualsevol activitat iklicita Q il-legal, sens perju- 
dici de les responsabilitats que d’aquesta activitat se’n derivin. 

h) La manca o la no utilitzaci6 dels sistemes de control i de 
seguretat dels jocs regIamentAriament exigits, 

i) La manca de fitxers de visitants, aixi COM portar-10s de for- 
ma incomplerta o inexacta, d’acord amb el que reglamenthria- 
ment es determina, en els locals autoritzats per al joc. 

j) La manca del llibre o dels fulIs de reclamacions en els 10- 
cals autoritzats per al joc, així com no donar ehnit a les reda- 
macions formulades, i no presentar-los a qui els reclami. 
k) L’incompliment de les normes tkcniques dels reglaments 

dels jws. 
1) La conducta desconsiderada envers els jugadors o apos- 

tants, tant en el desenvolupament del joc, com en cas de protes- 
tes o reclamacions. 
m) Servir begudes alcohbliques en salons recreatius. 

Article 5. Infracciuns ileus. 

Tindran la consideraci6 de faltes lleus les infraccions consis- 
tents en accions i omissions nu tipificades com a infraccions 

molt greus o greus, que suposin l’incampliment de la normativa 
vigent sobre casinos, jocs i apostes i, en general, totes aquelles 
que no produeixin perjudicis a tercers ni beneficis a l’infractor 
o a persones relacionades amb aquest ni redundin en perjudici 
dels interessos del Tresor, 

Article 6. Sancions administratives. 

6.1 Les infraccions molt greus poden &ser sancionades con- 

a) Multa fins a 1OO.OOO~OOO Pta. 
b) Suspensió de l’autorització concedida, tancament del local 

o inhabilitaci6 d’aquest per a activitats de joc, amb carhcter 
temporal per un període inferior a 5 anys. 

c) RevocacW de l’autoritzaci6, tancament del local o inhabi- 
litaci6 d’aquest amb carActer definitiu. 

6 2  Les infraccions greus poden 6sser sancionades conjunta- 
ment o alternativament amb 

a) Multa fms a 5.000.000 Pta. 
b) Suspensi6 de les autoritzacions per un periode &im de 

c) Tancament de2 local o inhabilitació temporal d’aquest per 

6.3 Les infraccions lleus poden &ser sancionades conjunta- 

a) Multa íins a 500.000 Pta, 
b) Suspensiii de les autoritzacions per un periode rnixim 

c) Tancament del lacai o inhabilitaci6 temporal del mateix 

juntament o alternativament amb: 

12 mesos. 

a activitats de joc, per un periode m h i m  de 12 meses. 

ment o alternativament amb: 

d’un mes. 

per a activitats de joc per un periode mhxim d’un mes, 

Article 7. Cornpet&ncia per imposar les sancions. 

7.1 Correspon al conseller de Governaci6, ~ ~ P O S W  les 5an- 
cions per faltes molt greus, llevat del cas en que la multa superi 
la quantitat de 30.000.oQo Pta. que corresponúrh ai Consell 
Executiu, 

7.2 Correspon al director general del Joc i d’Espectacles la 
imposici6 de les sancions per fdtes greus, quan superin el mili6 
de pessetes o els sis mesos de tancament, suspensió o inhabili- 
tació de locals. 

7.3 Correspon als delegats territorials de1 Govern de la Gene- 
ralitat la imposici6 de sancions per faltes lleus i les greus quan 
la sami6 no superi el dIi6 de pessetes o el tancament, suspen- 
si6 o inhabilitació per un pedode mbim de sis mesos. 

Article 8. Graduacib de les sancions. 

8.1 Per determinar la graduaci6 de les sancions en cada cate- 
goria, es tindran en compte les circurnsthcies personals i mate- 
rials que concorrin en els fets, especialment: 

a) La intencionalitat de l’infractor. 
b) Els perjudicis directes proáuTts a tercers i a 1’Administra- 

c )  La reincidkncia o reiteració en les infraccions. 
d) La transcendhncia econbmica i social de la infraccid 

ci6. 
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e> El compliment espontani de les obligacions o deures for- 
mals per prbpia iniciativa de l’infractor en quaSsevol moment 
del procks administratiu sancionador, per6 abans que es dicti 
resoluci6 ferma. 

8.2 En la irnposici6 de Ies sancions s’ha de tenir en compte, 
en tot cas, el principi de proporcionalitat entre la seva quantia i 
efectes i la infracció comesa. 

hrticlc 9. Hevocucib d‘autoritzacions. 

L’autoritat administrativa competent per a atorgar-les, podrh 
procedir a la revocaci6 de les autoritzacions concedides, pxhvia 
tramitaciti d’un procediment sumari amb audihcia dels titulars, 
en els supbsits següents: 

a) La phdua d’algun o alguns dels requisits essencials exigits 
per la normativa pel que fa a la concessió de l’autorjtzacid 

h) La manca de funcionament dels locals autoritzats durant 
un temps superior a la meitat del perhde anyal d’obertura auto- 
ritzat o manca d’exercici de l’activitat autoritzada pel mateix 
temps, llevat que els reglaments específics determinin un perío- 
de diferent a aquest efecte, 

c) C’incompliment de mesufes de segureiat quan determini el 
tancament definitiu dels locals d’acord amb la normativa sobre 
espectacles i activitats recreatives. 

Art i c 1 e I O. R esponsub i1 i t at s u t5.s ididr ia . 

De les infraccions comeses pels directors, els gerents, els 
apoderats, eis encarregats o els administradors de les empreses 
de joc o dels establiments on es practiquin aquestes, aixi com 
del personal al seu servei, seran subsidihiament responsables 
Ics societats titulars. 

Articlc 11. Sancions accemdries. 

11.1 En el cas de suspensió, cle tancament O d’inhabilitaci6 
del local amb carhcter temporal, no es podran concedir noves 
autoritzacions a l’ernpresa sancionada o a cf’altres que vulguin 
desenvolupar activitats relatives al joc en el local o locals o11 es 
vil produk la infracci6, 

1 1.2 Tmbé es podrh acordar la suspensi6 de la vigencia dels 
documents professionals o la impossibilitat d’obtenir-ne de 
nuus, respctc del personal, directius i socis de les empreses de 
joc que hagin intervingut directament en la comissi6 d’una in- 
fmcci6 molt greu o greu. 

11.3 Aquestes saricjons accessbries seran imposades per l’h- 
gan competent per iniposar les sancions principals. En el supb- 
sit de l’apartat 1 ,  els sens efectes s’estendran al termini de 
suspensi6, de tancament o d’inhabilitacib temporal del local. 

Article 12. Cornis dels elenients de joc i dels beneficis illícits. 

12.1 En cas de manca d’autocitzaci6 per a I’orgmitmci6, 
l’explotació ilo la gesti6 d’un joc o de revocaciú o suspensió 
d’aquesta, l’autoritat sancionadom pot acordar el comís i la des- 

trucci6 de les m2quines o elements de joc objecte de la infrac- 
ci6. 

12.2 En tot cas, la sanció porta implicit el com’s dels benefi- 
cis filícitament obtinguts, l’irnport dels quals s’ingressarh en el 
Tresor de la Generalitat. 

Article 13. Infraccions comeses pels jugadors i als visitants. 

13.1 S6n infraccions comeses pels jugadors i els visitants: 
a) L’entrada o participaci6 en el joc d’aquelles persones que 

ha tinguin prohibit, 
b) La utilització de fitxes, de cartrons, o d’altres elements per 

la prhctica de1 joc, que siguin falsos, coneixent la seva irregula- 
ritat. 

c)  La manipulació de maquines o d’elements de joc. 
d) La participaci6 en jocs i apostes clandestins o il-legals. 
e) La interrupció d’una partida o joc sense causa justificada. 
i) L’omissi6 de la coI-laboraci6 deguda als agents de l’autori- 

g) La pertorbació de l’ordre en les sales de joc. 
h) En general, la comissió de qualsevol tipus d’irregularitat 

en la practica de jocs. 
13.2 Les anteriors infraccions es poden sancionar amb multa 

de fins a 1,OoO.OOO pta. i amb Ia prohibici6 d’entrada en un ca- 
sino o sala de joc per un període rnbim de cinc anys, Cas d’ha- 
ver-se obtingut beneficis ilacits també ser2 d’apiicació el que 
preveu l’apartat 2 de l’article anterior. 

13.3 La imposici6 de la sanci6 correspondrh al director gene- 
ral del Jac, el qual haur3 de tenir en compte d s  criteris esta- 
blerts a l’artide 8 d’aquesta Llei. 

tat. 

A rticlc 14. Prescripció dc les infraccions. 

14.1 Les infr-accions lleus i les de l’article anterior prescriuen 
als sis mesos, les greus a l’aiiy i les molt greus als dos anys. 

14.2 El termini de prescripci6 comenGarh a comptar des del 
dia en qu& s’ha ccrm&s la infriicci6 i s’interromprh en el moment 
en que el procediment es dirigeixi contra I’jnfractor, i tornar& a 
córrer de nou, si aquest es paralitza per rn6s de sis mesos, per 
causa no imputable a l’interessat o acaba sense sanci6. 

Articic 15. Procediment sancionador. 

15.1 Ser& d’apkaci6 als expedients sancionadors per faltes 
malt greus el procediment regulat per la Llei de procediment: 
aclministratiu, 

25.2 En els ciisos de faltes greus i lleus, i en el de les corn& 
ses per jugadors o vishzslts, la notificaci6 d’inici de l’expedient 
inclourh els c h e c s  que s’imputen i b sanci6 que aquests poden 
comportar. Ells interessats, dins el termini de 15 dies hibils des 
de la prhctica d’aquesta notificació, proposaran les proves i si- 
mulhiament al+legman el que creguin convenient en llur dc- 
fensa. 

15.3 Presentades les allegacions o transcorregut el periode 
assenyalat, i practicades, en el seu cas, les proves pertinents, 
l’autoritat competent dictarh la resolució corresponent que ser& 
notificada a l’interessat. 
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Article 16. Mesiires cautelars, 

16.1 Quan hi hagi indicis racionals d’infmcci6 greu o molt 
greu, per part de l’brgan competent per a resoldre I’exyedient 
sancionador i amb carhcter previ o simultani a la instrucció del 
mateix, es podrh acordar com a rneswra cautelar, el precinte i di- 
pbsit de les maquines i del material i elements de joc, així corn 
la suspensi6 de les autoritzacions. 

16.2 En qualsevol cas, i sens perjudici dc les sancions a im- 
posar, es po&& acordar el tancament immediat dels establi- 
ments en quk’s’organitzi o es practiqui el joc sense autoritzaci6 
prbia, aixi com la incautaició dels materials i diners relacionats 
amb les activitats de joc utilitzats per a l’esmentada pdctica i 
les apostes realitzades. 

16.3 Els agents de l’autoritat, en el moment d’aixecar acta de 
les infraccions, podran adoptar directament tes mesures caute 
lars referides, així com prmedir al precinte i dipbsit de les mA- 
quines i altre material i elements de joc. En aquest cas, l’brgan 
competent per a resoldre l’expedient, haurh de confirmar o ai- 
xecar les mesures cautelars adoptades en el t e d i  m h i m  d’un 
mes; si en aquest termini no es ratifiquen les mesures, aquestes 
quedaran sense efecte, sens perjudici de la continuació de I’ex- 
pedient sancionador. 

Article 17. R&im de recursos. 

17.1 Contra les resolucions dels delegats territoriais del Go- 
vern de la Generalitat es pot interposar recurs d’algada davant 
el director general del Joc i d’Espectacles. 

17,2 Contra les resolucions del director general del Joc i 
d’Espectac1es es pot rec6rrer en alpda davant el conseller de 
Governacid 

17,3 Les resolucions del conseller de Governacib i del Con- 
sell Executiu esgoten la via administrativa i poden ésser impug- 
nades d’acord amb el que estableix la Llei de la jurisdicci6 
contencioso administrativa. 

Article 18. Fiances. 

18.1 En els termes i quanties que reglamentbiament s’esta- 
bleixin, les empreses que realitzin activitats relacionades amb el 
joc vindran obligades a constituir fiances, que resten afectes a 
les responsabilitats econbmiques i al compliment de les obliga- 
cions que es deriven del rkgim sancionador previst en aquesta 
Llei i, en generd, al compliment de les obligacions que es deri- 
vin de la normativa especffica. 

18.2 Les obligacions es faran efectives d’ofici contra les 
E h c e s  dipositades una vegada transcorregut el període volun- 
tari de pagament de les mateixes, tenint 1’Administració prefe- 
rhncia per l’import d’aquestes sobre qualsevol altre creditor. 

18.3 Executada una EianGa, la persona o entitat disposa& del 
termini fixat reglamenthiament per a reposar-la en Ia seva ínte 
gi tat .  En cas de no fer-ho es suspendrh l’autoritzacib cumespe 
nent fins a la total reposició. 

18.4 Si una fiaqa fos insuficient per a satisfer les obliga- 
cions que s’executin, s’iniciarh el cobrament per via d’apressa- 
ment per la part del deute que resti pendent. 

18.5 Les fiances s’extingiran quan desapareguin Ics causes 
de la seva constitució, si no existeixen responsabilitats pen- 
dents, o transcomgut el termini de prescripció m,hxim d’aques- 
tes, Extingida la fi,mCa es procedir3 a la seva devoluci6 prkvia 
liquidació si aquesta fos procedent. 

Article 19. Suspensió &E pmcedirnent en e m  8infraccions pe-  
na Is. 

Si en la tramitaci6 d’un expedient sancionador s’aprecies 
l’existbncia de fets que poguessin ésser constitutius de delicte o 
falta, es posarh en coneixement de l’autoritat judicial. En aquest 
cas se suspena el procediment administratiu mentre no es dic- 
ti sentbncia fema o resoluci6 que posi fi al procediment penal. 
Si en aquest no s’estimés l’existhcia de delicte o falta, es con- 
tinuarh l’expedient smcionador prenent com a bnx, en el seu 
cas, els fets que eis Jutjats i Tribunals hagin declarat corn a pro- 
vats. 

Article 20, Inspeccid de les activitats de joc 

20.1 Els funcionaris de 1’Administració de la Generalitat als 
quals s’assigni el control i Ia inspecció de les activitats de joc 
en el territori de Catalunya, tindran la consideraci6 d’agents de 
l’autoritat, tenint atribui’da, corn a tals, la protecci6 que els hi 
atorga la legislació vigent, amb les facultats que reglamentiiria- 
ment es determinin, 

20.2 Els funcionaris adscrits a la inspecci6 del joc estan fa- 
cultats per examinar els locals, les mhquines, els documents i 
tot el que pugui servir d’informaci6 per al millor compliment i 
execució de les seves tasques. 

20.3 La inspecció i CI contml tknic de les instal-lacions, els 
elements i el material de joc podran &ser exercits directament 
pels funcionaris adscrits a Ja Inspecció del Joc o per mitja d’en- 
titats concessionhries que n’assnmeixin l’execució, els certifi- 
cats de les quals tenen la mateixa validesa que els emesos per 
1’ Administració. Aquestes inspeccions es podran iniciar d’ofici 
o a inshcia de part i s’hauran de notificar als interessats les re- 
solucions a que donin lloc, de conformitat amb el que disposa 
aquesta Llei i la normativa reguladora del procediment admi- 
nistratiu, De cada certificat que emetin les entitats concessionh- 
ries en remetran una cbpia a l  Servei d’Inspecci6 del Joc. 

20.4 El Govern regula& les condicions que hauran de reunir 
les empreses concessionhies en materia d’inspcció de joc. 

20.5 EIS titulars de les autoritzacions o establiments, els seus 
representants legals i el personal que es trobi al front de les ac- 
tivitats en el moment de la inspecció, tenen l’obliigació de faci- 
litar als inspectors i a les entitats conccssionbies esmentades 
l’accés als locals i a les seves diverses dependhcies, així com 
I’examen dels llibres, dels registres i dels documents que neces- 
sitin per tal de realitzar la inspeccib. 

20.6 De les entrades en locals i de la inspecció que en ells es 
dugui a terme, en cas de que existeixin indicis d’infracció, s’ai- 
xec& acta signada pel personal a que es refereix l’apartat 3 i 
pel responsable del local o un deIs ocupants, si ho accepta. 
L’esmentat personal lliurar& cbpia de l’acta a la persona que ha- 
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gi autoritzit l’entrada en el local i al jutge, en el cas que hagi 
estat necessari obtenir manament judicial. 

20.7 Els resultats de les inspeccions poden donar lloc a les 
sancions establertes pels articles corresponents d’aquesta Llei, 
o bt5 a l’obestura d’un termini per a procedir a les modificacions 
requerides. Transcorregut aquest termini, si no s’han realitzat 
les dites modificacions, s’ha de sancionar la infracció segons 
all6 que detemina aquesta Llei. 

Disposició addicional 1 

L’assignació orghnica de les atribucions sancionadores i cau- 
telars per infraccions greus o lleus, es podrh modificar per De- 
cret del Consell Executiu. 

DisposicM derogatbria 

Queden derogats els articles 1 1 i 12 de la Llei 15/1984, de 20 
de mar$, del joc, aixi com les altres normes i disposicions 
d’igual o menor rang que S ’ Q P O S ~  al que estableix aquesta Llei. 

Disposici6 final 1 

S’auturitza el Consell Executiu i, en el seu cas, el conseller 
de Governació, per dictar les dispusicions necesshries per al de- 
senvolupament i execuci6 d’aquesta Llei. 

Disposició final 2 

Aquesta Llei entrarh en vigor l’endemh de la seva pubIicaci6 
en el Diari Oficial úe 10 Generalitat de Catalunya. 

La quantia econbmica de les sancions previstes en aquesta 
Llei es podrh modificar en la Llei de pressupostos de la Genera- 
litat. 

ANTECEDENTS DEL PROJECTE 

m E X  

Membrla: 

1’Administracili: 
I. Consideracions generals sobre la potestat sancionadora de 

1 ,  Intmducei6. 
2. La potestat sancionadom de I’Administmci6 en el marc 

3. El principi de legalitat (reserva de Llei) en materia san- 
de l’article 25 de la Constitució. 

cimadora: 
a) Tendencies doctrinais. 
b) La garantia de la reserva de h i .  
c) La tipicitat de les normes sancionadores, 

11. La matteria sancionadora i les competbcies de la Genera- 

IU, Preparacid del Projecte, 
IV, Contingut i estructura de I’Avantprojecte de Llei sobre 

V. Disposicions afectades i taula de vighncies. 

litat. 

potestat sancionadora de la Generalitat en matbria de joc. 

Informe juridic: 
I, Normativa aplicable. 
11, Plantejament. 
IH. Consideracions jurídiques: 
a) Formals. 
b) De contingut. 
Observació. 
Conclusi6. 

Informe econbmic: 
I, Antecedents. 
2. Objectius i necessitats de la Llei. 
3, Dades relatives a la situaci6 del joc a Catalunya. 
4. Cost. 
5 ,  Benefici. 

Altra legisla& 

N .  de la R. : Els antecedents del Projecte de Llei poden &ser 
consultats a I’Arxiu dei Pariment.  
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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 

PROPOSICllb DE LLEI DE REGULACIO DELS HORARIS COMERCIALS 
A CATALUNYA 

PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA 
(Reg. 19904 / Adrnissi6 a t r h i c  i tramesa al Consell Executiu: Mesa del 05.07.90) 

A LA MESA DEL YARLAM33NT 

En nom del Grup Socialista, fent Ús  d’dW que es determina 
als articles 106 i concoordants del Reglament de la Cambra, 
presento per a la seva tramitació la segiient Proposició de Llei 
de ReguIacib dds  horaris comercials a Catalunya. 

Exposició de Motius 

La remlaci6 de l’horari cometcia1 a Catalunya ha de consti- 
tuir l’aportaci6 essencial per establir les regles del joc necessh- 
ries per tai d’acenseguir el desenvolupament equilibrat de 
l’activitat comercial i el compliment de les garanties que satis- 
facin les legitimes exighncies deIs consumidors. 

En aquest sentit, és una llei í’instrument jurídic adequat per 
establir 1st regulacili dels horaris comercials a Catalunya en con- 
cordhcia amb les previsions constitucionals. Per aixb, en ús de 
les competbncies exclussives en rnatkria de cornerq interior i de 
defensa del consumidor i de I’usuari que confereix l’article 
12.1.5 de 1’Estatut d’Autonomia de Catalunya a la Generalitat 
de Catalunya, es promulga la present Llei: 

Article 1 

Tots els establiments comercials radicats a Catalunya, que 
atenguin ai p~bhic, tindran llibertat d’horari per a l’obertura i el 
tancament, sense altres limitacions que les que estableix aques- 
ta Llei i sens perjudici dels drets reconeguts als treballadors per 
la legisfació laboral. 

Article 2 

1, Els establiments comercials a ¶u& fa referencia l’article 1 
fixaran I’horari d’acord amb les següents nomes: 

ler, El temps setmanal ser& de setanta dues hores com a m%- 
xim. 

2n. Els establiments nu podran restar oberts ni realitza cap 
activitat de venda abans de les 8 hores i després de les 21 hores. 

3er. Els diumenges i dies festius tindran la consideraci6 de 
dies inhhbils a tots els efectes. 

4rt, En cas que hi hagi festivitat intersetmanal, s’entendrh 
complerta la norma primera d’aquest article en computar-se a 
aquests efectes, Ies hores d’obrtuxa que correspondden a 
aquesta festivitat, com si fas un dia laborable. 

2. La fixaci6 d’horaris per cada un dels establiments comer- 
cials haurh d’acrditar que tk capacitat per desenvolupado amb 
ple respecte a l s  drets dels treballadors. 

3. El que disposa i’apartat 1 d’aquest article no s’aplicarh als 
establiments de venda de premsa, ni a les pastisseries, ni als 
carburants, ni tampoc als instalmlats a les estacions mm’times de 
ferrocarril, autobusos o aeroports en localitats amb pasos fron- 
terers, tampoc no s’aplicarh a les farmikies O altres cstabii- 
ments el regim d’obertura ai piiblic dels quals provingui 
d’obligació legal o reglamenaria especifica, sense que en 
aquests casos es puguin expendre, fora de I’horarj general, al- 
tres articles que aquells que justifiquin la previsi6 del regim es- 
pecia1. 

4. Els establiments radicats en localitats que celebrin tradi- 
cionalment fires i mercats de cachcter agropecuari, podran obrir 
els diumenges i festius que concideixin amb aquestes celebm- 
cims. 

Article 3 

1. L’Administració de la Generalitat pa&&, prhvia sollicitud 
de l’interessat, autoritzar per causes justificades horaris excep- 
cionals al rbgim general establert en aquesta Llei. 

2. Tota autoritzaci6 d’aquesta naturalesa es considerar& valo- 
rant en general les peculiaritats sectorials a l s  tipus de productes, 
als legítims interessos de la resta de participants i, particular- 
ment, l’ernplaqament de I’establiment sollicitant, el grau 
d’equipament, els serveis comercials de l’entom i la considera- 
ci6 de l’establiment corn d’equipament comercid, la densitat i 
la distrjbuci6 de la poblaci6 i els seus habits de compra; h jor- 
nada de treball dels consumidors i usuaris en intercs turistic, en- 
tre d’aitres circumsthcies. 

3, En concedir les excepcions es far& constar si s6n per un 
període limitat O amb carActer illlimitat mentre duri les circurns- 
tancies que en l’autorització atorgada s’expressin corn a justifi- 
cadors d’aquesta. Cap regim especial d’horari no p d r h  ser 
considerat propi del determinat tipus d’establirnent o sistema dc 
comerciditr~ció. 

Article 4 

I. Les soliicituds previstes a l’article 3 podran ser fetes per 
comerciants a tAo1 individual, o bé per agrupacions de l’activi- 
tat que es tracti o agrupacions de comerciants d’Ambit territo- 
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rial. Abans de resoldre la sol-licitud seran consultats en la forma 
que reglarnenthriarnent es determini, els Ajuntaments afectats, 
les organitzacions de consumidors i usuaris de Catalunya i les 
organitzacions empresarials i sindicals m6s representatives dins 
de l’hmbit directament afectat. La consulta no ser& preceptiva 
quan es tracti de sol-licituds fetes pels comerciants a títol indivi- 
dual, excepte quan facin referkncia a establiments considerats 
d’equipament comercial o aquells que puguin tenir un reperceus- 
si6 important en el seu imbit. 

2. Quan l’excepció a l’horari general sigui obtinguda per co- 
merciant mitjanqant sollicitud a títol individual, l’administraci6 
podrh acordar-ne l’extensió a la resta de comerciants del ram, 
sector o localitat de quh es tracti, prkvia consulta a les corpora- 
cions i entitats a qub €a referbncia el par&graf anterior, en la for- 
Ina que es determini reglamenthiament. 

2. Els Ajuntaments de Catalunya vetllaran, en l’hmbit territe 
rial de les seves compethncies pel compliment del que estableix 
aquesta Llei, imposant, si s’escau, les sancions corresponents 
en els termes previstos a Ia Llei de Disciplina del Mercat i per a 
la defensa dels consumidors i usuaris. 

Disposicions Finals 

Primera 

Es faculta el Consell Executiu per a dictar les normes neces- 
siuies per al desplegament:, l’eficacia i l’execució d’aquesta 
Llei. 

Segona 
Article 5 

A tots els establiments comercials sostmesos al contingut 
d’aquesta Llei haurh d’exhibh-se l’horari adoptat visat per 
l’Adtninistraci6, de tal manera que Ia hformacl6 sigui visible 
per al pliblic fins i tot quan I’establiment estigui tancat. 

Article 6 

1. L’incompliment del que disposa aquesta Llei constituir& 
infracci6 administrativa en inatkria de condicions de venda i se- 
r& sancionat d’acord amb a116 que preveu la Llei de Disciplina 
del Mercat i per a la defensa dels consumidors i usuaris. 

S’autoritza el Consell Executiu per fer efectiu el compliment 
d’aquesta Llei amb chrrec al Pressupost de la Generabtat de Ca- 
talunya per ai 1991. 

Tercera 

Aquesta Llei entrar& en vigor l’endemh de la seva pubLicaci6 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Palau del Parlament, 26 de juny de 1990 

Higini Clotas i Cierco 
Portaveu 

3. TñAMlTACIONS EN CURS 
3.1 o. 
3.10.30. Propostes de resoluciii subsegiients als informes de la Sindicatura de Comptes 

Projectes i propostes de resolució 

PROCEDIMENT RELATIU A LA MEMbRIA D’ACTIVXTATS I COMPTE GENERAL 
IIJil LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA, 

CORRESPONENT A L’EXERCECII DEL 1989 
(Reg. 19913) 

TRAMESA A LA COMISSI6 

FRESLDkNCIA DEL XIAlUAbENT Major de la Sindicatura de Comptes, per donar compliment d 
que disposen els articles 10 i 28 de la Llei 6/1984, del 5 de 
mag,  de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, i, d’acord 
amb l’article 82 de les Nomes de Regim Interior de la Sindica- 
tura de Comptes, del 19 de marg de 1986, ha acordat que 
aquests documents siguin tramesos a la Comissi6 de 1st Sindica- 

Li Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 5 de juliol de 
1990, ha pres coneixenqa de la Membria d’Activitats i Compte 
General de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, correspo- 
nent a I’exercici de 1989 (Reg. 19913), tramesos pel Síndic 
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tura de Comptes perqub els tr;amiti. Aixi mateix, s’ordena de 
publicar la Mernbria d’Activitats en el Butlkti Oficial del Par- 
lament de Catalunya i de trametre el Compte General a l s  grups 
parlamentaris. 

Es fa avinent a les iklustres senyores diputades i als iWustres 
senyors diputats que el dit Compte General 6s a llur disposició, 
per a ésser consultat, a 1’Arxiu del Pariament. 

Palau del Parlament, 5 de juliol de 1990 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

N .  de EU R.: La Memdria dsictivitats de la Sindicatura de 
Comptes de Catahnyu, corresponent a E’exercici del 1989, és 
publicada a 10 seccid 4.85 d’aquast Butlletí. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.10. Projectes i propostes de resolució 
3.10.35. Proposicions no de l k i  i altres propostes de resolucio 

PROPOSlCld NO DE LLEI SOBRE LA REGULACIO DE LA REGI6 I 
(Reg. 1598) 

PRbRROGA DEL TERMINI PER A DEBATRE LA PROPOSICI6 (Reg. 19918) 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda e1 dia 5 de juliol de 
1990, vista la sollicitud presentada pel President de la Comissi6 
d’Organitzaci6 i Administraci6 de la Generaltat i Govern Lo- 
cai (Reg. 199181, d’acord amb els artides 39.2 i 85 del Regla- 
ment del Parlament, ha acordat de concedh una prbrroga d’un 
mes del temini per a debatre la Proposici6 no de Llei sabre la 
Regulació de Ja Regi6 I (Reg. 159&), el qual termini fina el 
propvinent dia 28 de setembre de 1990. 

Palau del Parlament, 5 de juliol de 1990 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

AL PRESIDENT DEL PAKLAMENT 

M. H. Sr. Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament 

Molt Honorable senyer, 
La Mesa de la Comissi6 d’Organitzaci6 i Administraci6 de la 

Generalitat i Govern h l ,  d’acord amb ailb que estableix I’=- 
ticle 39.2 del Reglament dei Parlament, ha acordat de sollicitar 
a la Mesa del Parlament una ampliaci6 del termini per a debatre 
les Proposicions no de Llei següents: 
- sobre la Regulació de la Regi6 T (Reg. 1598). 
- sobre la Divisi6 de Catdunya en Regions (Regs, 1600 i 

I6 15b). 
- sobre el Compliment de les Lleis d’Ordenaci6 del Territo- 

ri (Reg. 1602). 
- sobre d TraspAs de Determinades Compethcies i Recur- 

sos konbmics a les Comarques (Reg. 1725). 
La prbrroga que es demana és d’un mes. 
Us saluda ben atentament. 

Palau del Parlament, 27 de juny de 1990 

Jaume Camps i Rovira 
President de la Comissi6 

! 
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PROPOSICI~ NO DE LLEI SOBRE LA nxv1s16 DE CATALUNYA EN REGIONS 
(Regs. 1600 i 1615b) 

PRbRROGR DEL TRRMINI PER A DEBATRE LA PROPOSICI6 (Reg. 199 18) 

PKESID~NCXA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el clia 5 de juliol de 
€5390, vista la solkitud presentada pel President de la Comissi6 
d’Qrganitzaci6 i Administració de la Generalitat i G Q W ~  Lo- 
cal (Reg. 19918), d’acord amb els articles 39.2 i 85 del Regla- 
ment del Parlament, ha acordat de concedir una prbrroga d’un 
mes del termini per a debatre la Proposició no de Llei sobre la 
Divisió de Catalunya en Regions {Regs. 1600 i 1615b), el qual 
termini finir& el propvinent dia 28 de setembre de 1990. 

N .  de la R.: La sdicitud de prbrroga del President de la Co- 
rnissiú d’Orlpanitzaci6 i Administracid de la Generalitat i Go- 
vern Local (Reg. 39918) es reprudueix dins la tramitucib de la 
Pruposici6 no de Llei sobre la Regulacib de la Regió I (Reg. 
1598), pdg. 12561. 

Palau del Parlament, 5 de juliol de 1990 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President de1 Parlament de Catalunya 

PROPOSICId NO DE LLEI SOBRE EL COMPLIMENT DE LIZS LLEIS 
D7QRDENAC16 DEL TERRITORI 

(Reg. 1602) 

PR~RROGA DEL TERMINI PER A DEBATRE LA PROPOSICI~ ( ~ e g .  19918) 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 5 de juliol de 
1990, vista la sol-licitud presentada pel President de la Comissi6 
d’Organitzaci6 i Administraci6 de la Generalitat i Govern Lo- 
cal (Reg. 19918)’ d’acord amb els articles 39.2 i 85 del Regla- 
ment del Parlament, ha acordat de conc& una prbrroga d’un 
mes del termini per a debatre la Proposició no de Llei sobre el 
Compliment de les Lkis d’Ordenaci6 del Territori (Reg, 1602), 
el qual termini finir& el propvinent dia 28 de setembre de 1990. 

N. de la R.: L,u so2.2icitud de prdrroga del President de la Co- 
missi6 d’ Orgunitzucih i Administracid de la Generalitat i Go- 
vern Local (Reg. 39918) es reprodueix dins la trumitaciú de la 
Proposicid no de Llei sobre la Regulucih de la RegiB I (Reg. 
1598), pdg. 12561 

Palau del Parlament, 5 de juliol de 1990 

Joaquim Xicay i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 
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PROPOSICIb NO DE LLEI SORRE EL TRASPAS DE DETERMINADES COMPET&"II1:S 
I RECURSOS ECONbMICS A LES COMARQUES 

(Reg. 1725) 

PRbRROGA DEL TE- PER A DEBATRE LA PRUPOSICI6 (Reg. 19918) 

PIEESIDhNCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 5 de juliol de 
'1990, vista la 'sollicitud presentada pel President de la Comissió 
d'Orgmitzaci6 i AdministracirS de la Generalitat i Govern b 
cal (Reg. 19918$, d'acord amb els articles 39.2 i 85 del Regla- 
ment del Parlament, ha acordat de concedir una prbrroga d'un 
mes del termini per a debatre la Proposició no de Llei sabre el 
Trasphs de Determinades Compethncies i Recursos Ekonbmics 
a les Comarques (Reg. 1725), el qual termini finirh el propvi- 
nent dia 28 de setembre de 1990. 

N. de EU R.: ia sol.licitud de pr6rrogu del President de la Co- 
rnissid d' Organitzaciii i Administració de Iu Generalitat r' GQ- 
vern Locui (Reg. 19918) es reprodueix dins la trurnitacid de la 
Pruposicid nu de Llei sobre la RcguImi6 de la Regih I (Reg. 
15983, pdg .  12561. 

Palau del Parlament, 5 de juliol de 1990 

Joaquh Xicay i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSICI6 NO DE LLEI SOBRE L'ELIMINACId DE LES BARRERES 

(Reg. 18457) 
ARQUITECTONIQUES 

ESMENES PRESENTADFS PELX GRUPS PARLAMENTARIS 
(Reg. 19854 / Ahissi6 a tramit: Mesa CPS del 27.06.90) 

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP 

I INI6 (Reg. 19854) 
P ~ W ~ M I  DE CONVERG~"IA 

Esmena núm. 1 

G, p .  de Converghcia i Uniú 

4 3 1  Parlament de Catalunya insta el Coraseli Executiu a: 

- que s'aúreci a tot.. els Ajuntaments de Catalunya per ral 
que, en el termini mdxim de tres anys, eliminin les barreres ar- 
quitect6nigues dels edificis destinats a serveis públics, molt es- 
pecialment dels que es fan amb motiu dels Jacs Olímpics del 
1992, i en general de tots aquells de nova construcció o adqui- 
s ici6. 
- que, en el mateix periode de iemps, eis Departaments de 

la Generalitat i tots els Seus organismes cautdnoms, enllesteixin 
la politica inicia& el 198% deliminucih de les barreres arqui- 
tectdniques als seus immobles.)) 
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PROPOSICId NO DE LLEI SOBRE LA DECLARACId DE ZONA O PLA PILOT 
PEL DESENVOLUPAMENT DE REGS DE LA RIBERA D’EBRE 

(Reg. 18602) 

PRbRROGA DEL TEXMIM DE PRESENTAC16 D’ESMENES (Reg. 19934) 

PRESDENCIA DEL PARLAMENT 

JA Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 28 de juny 
de 1990, vista la solkitud presentada pel Grup parlamentari de 
Convergencia i Uni6 (Reg. 199341, d’acuxd amb els articles 85 
i 134.3 del Reglament del Parlament, ha acordat de concedir 
una prbrroga de quatre dies hhbils del termini de presentaci6 
d’esmenes a la Proposició no de LIei sobre la Declaració de Zo- 
na O Pla Pilot pel Desenvolupament de Regs de la Ribera 
d’Ebre (Reg. 18602), el qual termini, atks l’acord de la Mesa 
del Parlament del dia 20 de juny de 1988 (BOPC, 2/llI, 23), fi- 
nixh el dia 5 de setembre de 1990, a dos quarts de deu del matí, 

Palau del Parlament, 28 de juny de 1990 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

RAMON ESCWfi i PLADELLORENS, Portaveu del Grup 
Parlamentari de CONVERGkNCIA i UNI6, d’acord amb el 
que disposa I’article 85 del Reglament del Parlament, soHicita 
que el termini de presentació d’esmenes a la Proposició no de 
Llei sobre la Declaraci6 de Zona o Pla Pilot pel Desenvolupa- 
ment de Regs de la Ribera #Ebre, presentada pel Grup Mixt 
(Reg. 186021, sigui prorrogat set dies, 

Palau del Parlament, 28 de juny de 1990 

Joaquim Xicoy i Bassegodit 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSICI6 NO DE LLEI SOBRE L’AQÜEDUCTE ROMA DE TARRAGONA 
(Reg, 18689) 

ESMENES PWSENTADES P E U  GRUPS PARLAMENTAñIS 
(Reg. 19936 /Admissió a trhmit: Mesa CPC del 06.07.90) 

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP 
MIXT (Reg, 19936) 

Apartat 2 

Esmena num. 1 D’addició 

G. Mixt 

u2. Que es faci un programa que permeti afrontar els proble- 
mes quotidians que afecten aquest monument , i mort especial - 
ment els referents a la seva pruteccib cuntru possibles 
agressions.>) 
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PROPOSKI6 NO DE LI,EI SOBRE LA COMISSI6 ASSESSORA DEL PROGRAMA 
PER A LA PREVENCIO I CONTROL DE LA SIDA A CATALUNYA 

PRESENTADA PER LA DIPUTADA 1. SRA. M. TERESA UTGfiS, 
JUNTAMENT AMB ALTRES QUATRE DIPUTATS DEL GRUP SOCIALISTA 

(Reg. 19906 / Ahissi6 a w W t :  Mesa del 05.07.90) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

M. Teresa. Utgés i Nogués, Diputada del Grup Socialista, 
amb la signatura d’alúes dos Diputats i dos Diputades del ma- 
teix Grup parlamentari, fent Ú s  d’ailb que es preveu als articles 
134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenta per a la seva 
tramitaci6 davant el Pie la segiient Proposició no de Llei. 

Exposici6 de motius 

Tenint en compte les resolucions de 1’Qrgmització Mundial 
de la Salut i de 1’Assemblea General de les Nacions Unides on 
es posa de manifest la imporhcia de Ies Organitzacions IIQ 

Governamentals en l’estrathgia de prevenci6 contra la SIDA. 
I també, reconeixent que les Organitzacions no Governamen- 

tals constituldes en el. nostre pais, per tal de lluitar contra la SI- 
DA, han destacat, tant per haver estat les primeres en donar el 
toc d’a lma,  COM per donar suport a les necessitats de les per- 
sones infectades pel vims de la inmunodeficihncia humana i als 

malalts de la SIDA i per influir de m e r a  especial en els indi- 
vidus i la societat pel que fa a aquesta malaltia, presentem la se- 
güent 

PROPOSICI~ NO DE LLEI 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a in- 
cloure, amb els criteris d’efichcia, agilitat i representativitat 
adients representants de les Organitmcions no Governamentals 
que es dediqwh especificament a abordar la probIemhtica de la 
SIDA, en la Comissió Assessora del Programa per a la Preven- 
cÍ6 i Controí de la SJDA a Catalunya. 

Palau del Parlament, 27 de juny de 1990 

M. Teresa Utgés i Nogués, Daniel Font i Cardona, Josep M. 
Brunet i Mauri, Rosa Barenys i Martorell i Pilar F e m  i Her- 
nhdez 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.10. Projectes i propostes de resoluci6 
3.10.40. Proiectes i propostes de resoluci6 d’actuacid davant les Corts Generals 

PROJECTE DE RESOLUCLO PER LA QUAL S’ACORDA DE PRESENTAR 
A LA MESA DEL CONGRkS DELS DIPUTATS LA PROPOSICI6 DE LLEI 

ADDICIONAL PRIMERA BE LA LLEI 511987, DEL 4 D’ABRIL, DEL, RhGPM 
PROVISIONAL BE LES COMPET~NCIES DE LES DIPUTACIONS PROVINCIALS 

(Reg, 1643) 

ORGANICA PER LA QUAL ES D ~ N A  COMPLIMENT A LA ~rs~asxc16 

PR~RROGA DEL TERMINI DE PRESENTACZ~ DEL DICTAMEN DE LA C O M I ~ S I ~  
D ’ O R G m C I 6  I ADMINISTRACI6 DE LA GENEWlTAT I GOVERN LOCAL (Reg. 19919) 

PREsIDkNCIA DEL PARLAMENT ment del Parlament, ha acordat de concedir una prbrroga d’un 
mes del termini de presentaci6 del Dictamen de la Comissi6 so- 
bre el Projecte de Resolució per la qual s’acorda de presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposici6 de Llei Orghni- 
ca per la qual es d6na Compliment a la Disposició Addicional 
Primera de la Llei 5/1987, del 4 d’Abri1, del Regim Provisional 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 5 de juliol de 
1990, vista la sokiicitud presentada pel President de la Comissió 
d’Organitzaci6 i Administracih de la Generalitat i Govern b 
cal  (Reg. 19919), d’acord amb els articles 39.2 i 85 del Regla- 

Fascicle segon 
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de les Compethcies de les Diputacions Provincials (Reg. 
l643), el qual termini finir& el dia 3 d’octubre de 1990. 

Palau de1 Parlament, 5 de juliol de 1990 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

ticle 39.2 del Reglament del Parlament, ha acordat de sol~licitar 
a la Mesa del Parlament una ampliací6 del termini per a l’ela- 
boraci6 del Dictamen del Projecte de Resoluci6 sobre la Propo- 
sició de Llei Orghnica per la qual es d6na Compliment a la 
Disposició Addicional Primera de la Llei 511985, del 4 d’absil, 
del Rkgim Provisional de les Compethcies de les Diputacions 
Provincials (Reg, 1643). 

La prbrroga que es demana és d’un mes. 
Us saludo ben atentament. 

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT 
Palau del Parlament, 27 de Juny de 1990 

M. FI, Sr. Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament 

Molt T-Zonorable senyor, 
La Mesa de la Comissió d’Organitzaci6 i Administraci6 de la 

Generalitat i Govern Local, d’acord amb allb que estableix l’w- 

Jaume Camps i Rovira 
President de la Comissi6 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
r e  3 15, Mocions subsegüents a interpeWacions -- 

MOC16 SUBSEG~jENT A X A  INTERPELLACIo AL CONSlilLL EXECUTIU 
SOKHE XA CONCERTAC16 SOCIAL A CATALUNYA PER AL 1990 

PRESENTADA PER LA DTPUTADA I. SRA. ROSA M. F A B M ,  
DEL GRUP PARLAMENTARI D’LNICIATTVA PER CATALUNYA 

(Reg. 19935 / Admissió a trhmit: Mesa del 05.07,90) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Rosa M. Fabian, diputada del Grup parlamentari d’lniciattiva 
per Catalunya, $’acord amb all6 que preveu l’article 130.2 del 
Reglament de la Cambra, presenta la següent Moci6 Subse- 
@ent a la Interpeliaci6 sobre la Concertació Social a Catalunya 
per al 1990. 

M O C I ~  

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
1. AgiZitzar i fer sortir de la inconcreció que, en aquest mo- 

ment cs troba la cuncertació social proposada per les Centrals 
Sindicals mes representatives amb el Govern de la Generalitat, 
especialment en els ternes scgiients: 
- Ensenyament 
- Sanitat 
- Persones disrninuides 

- Vellesa 
- Formació Professional 
- Política Insitucional 
- Politica Industrial 
- Funcionaris 
2. Que tan aviat corn el Govern central publiqui la normativa 

addient respecte al cantrol de la contractació laboral, s’acordi a 
Catalunya la forma de posar en practica de manera immediata 
el control d’aquesta contractació laboral. 

3. Es compleixin cada un dels pactes i acords als que van 
arribar el Govern de la Generalitat i les Centrals Sindicals mes 
representatives, en temes de Salut Lab~ml. 

Palau del Parlament, 28 de juny de 1990 

Rosa M, Fabian 
Diputada del G. p. d’IC 
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MOC16 SURSEGOENT A LA INTERPEIAACX6 AL CONSELL EXECUTIU 
SORRE LA MODXPICACI6 DELS LÍMITS TERRITORIALS DELS 

MUNICIPIS 

PRESENTADA PEL DIPUTAT I. SR. VfCTOR GIMENO, 
DEL GRUP PARLAMENTARI D’JPIIICIATIVA PER CATALUNYA 

(Reg. 19939 / Admissió a i r h i t :  Mesa del 05.07.90) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Víctor Gimeno i Sanz, diputat del Grup parlamentari d’lni- 
ciativa per Catalunya, d’acord amb allb que preveu I’article 
130.2 del Reglament de la Cambra, presenta la següent Mwi6 
Subsegüent a la Interpellaci6 sobre la modificaci6 dels lirnits 
tenitorials dels municipis. 

MOC16 

El Parlament de Catalunya insta eI Govern a: 
1. Elaborar i posar en marxa les mesures adients per fomen- 

tar la fusi6 o agrupaci6 voluntllria de municipis, de conformitat 
amb l’article 20 de Ia Llei 8/87, de 15 d’abril, Municipal i de 

R & g h  Local de Catalunya, amb l’objectiu de racionalitzar i mi- 
llorar I’eficihcia en la gestió dels serveis dels municipis que 
s’hi acullin. 

2. Promoure les modificacions dels tímits territorials entre 
municipis, hicament quan es produeixin les circumshcies de 
conformitat i participació dels Ajuntaments afectats, i que tin- 
guin com a finalitat la comecci6 de clisfuncionalitats territorials, 
o les d’agregaci6 o fusi6 entre municipis. 

PaIau del Parlament, 28 de juny de 1990 

Victor Gimeno i Sanz 
Diputat del 6. p, d’IC 

MOC16 SWBSEGÜENT A LA INTERPEL-LACI6 AL CONSELL EXECUTIU 
SOBRE LES PUNCIONS I LES COMPETfiWXES DE LES CAMBRES AGRARIES 

PRESENTADA PEL DIPUTAT I. SR. VfCTOR GMENO, 
DEL GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA PER CATALUNYA 

(Reg. 19940 j Ahiss i6  a t rh i t :  Mesa del 05.07.90) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Víctor Gimeno i Sanz, diputat de1 Grup pulamentari d’hi- 
ciativa per Catalunya, d’acord amb allb que preveu 1’dc.k 
130.2 del Reglament de la Cambra, presenta la següent Moci6 
Subsegiient a la Interpet.laci6 sobre les funcions i les competbn- 
cies de les Cambres Agrhies. 

MOC16 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1, Urgir al Govern de 1’Estat el desplegament de la Llei 

23/86, de Bases de Rkgim Jurídic de les Cambres Agrhries, 
amb els objectius de: 

- promoure la convocatbria d’eleccions shdica3s al sector 
agrari que defineixi el grau de representativitat de les diferents 
organitzacions. 
- aconseguir les pertinents atribucions del patrimoni sindi- 

cal. 
- paralitzar Ia progressiva degradació en l’exercici de les 

funcions de les actuais Cambres Agrbies. 
2. Blaborar les mesures adients per garantir la transferhncia 

dels recursos, compethncies i funcions de les actuals Cambres 
Agrh-ies als Ajuntaments ilo Consells Comaarcals correspo- 
nents. 

Palau del Parlament, 29 de juny de 1990 

Víctor Gimeno i Sanz 
Diputat del G. p. d’IC 
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MOC16 SUHSEGÜENT A LA INTEMPELLACIO AL CONSELL EXECUTIU 
SORRli: L A  I’OLITICA GENERAL DE LES ZONES URBANES DEPRIMIDES 

DE CATALUNYA 

PRESENTADA PEL DIPUTAT I. SR. H l G M  CLOTAS, 
DEL GRUP SOCIAWSTA 

(Reg. 19962 / Admhsió a t r b i t :  Mesa del 05.07.90) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Higini Clotas i Cierco, Portaveu del Grup Socialista, fent ús 
d’allb que es determina a l’wticle 130.2 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent Moció subsegüent a la interpelh 
ció substanciada ahir en el Ple, sobre les zones urbanes depri- 
mides de Catalunya (núm. de registre 176331, per tal que sigui 
debatuda i votada a la sessi6 plenhria vinent. 

MOC16 

El Parlament de Catalunya: 
- Constata la manca d’una politica específicament dirigida 

a les zones urbanes deprimides i la necessitat de l’acci6 canjun- 
tíi de les administracions públiques per corregir i superar les si- 
tuacions de desigualtat i discriminació social. 

- Manifesta que a Catalunya encara existeixen zones urba- 
nes que estan sotmeses a una situació de prohnda desipaltat 
social i, que cal la concurrkncia de les diverses administracions 
públiques per a la superaci6 d’aquestes condicions. 
- Constata que el Govern de la Generalitat no disposa d’una 

politica de planejament global i integrat, especificament dirigi- 
da a barris que precisen una actuaci6 preferent. 
- hsta el Consell Executiu a elaborar un Programa d’Ac- 

tuaci6 per a les zones urbanes que per les seves caracteristiques 
ecanbmiques, socials i culturds es poden considerar deprimi- 
des, que se& presentat ai Parlament de Catalunya per al seu de- 
bat abans de finals del 1990. 

Palau del Parlament, 29 de juny de 1990 

Higini Clotas i Cierco 
Portaveu 

MOC16 SURSEGlh”T A LA INTERPEI,LACI6 AL CONSELL EXECUTIU 
SORRE LA POLfTICA GENERAL DE LA INFANCIA 

PRFSENTADA PEL DIPUTAT I. SR. HiGINI CLOTAS, 
DEI, GRUP SOCIALISTA 

(Reg. 19963 / Admissió a trhnit: Mesa del 05.07.90) 

A LA m S A  DEL PARLAMENT 

Higini Clotas i Cierca, Portaveu del Grup Socialista, fent 6s 
d’allb que es determina a l’article 130.2 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent Moci6 subsegüent a la interpella- 
ció substancidda ahir en el Pley sobre la política general de la 
infhcia (núm. de registIe 176353, per tal que sigui debatuda i 
votada a la sessió plenhria vinent. 

MOC16 

El Parlament de Catalunya: 
- Constata el retroc& que s’ha pmduit en els últims mesos 

en el desenvolupmmt general de la politica per a la infhcia, 

desemotllada per la Conselleria de Benestar Social, i manifesta 
la necessitat d’elaborar un Projecte educatiu per a la inhcia  en 
risc i d’establir circuhs de col4aboraci6 entre les &ferents admi- 
nistracions a f i  de reordenar la politica general de la inbcia,  
- Insta el Consell Executiu a elaborar una normativa en ma- 

tbria d’adopcions i acolliment familiar, que garanteixi la cunfi- 
denciaiitat i l’ordre cronulbgic de les peticions que seran 
estrictament atorgades per criteris tknics. 

Palau del Parlament, 29 de juny de 1990 

Higini Clotas i Cierca 
Portaveu 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.20. In EeroeNacions 

INTERPEL-LACI6 AL CONSELL EXECUTIU SOBRE LA POLfTICA GENERAL 

(Reg. 17621) 
DE DESPESA CORRENT, EFECTIVA T PRESSUPOSTARIA 

TRASLLAT AL PERfODE DE SESSIONS SEGÜENT (Reg. 20002) 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en semi6 tinguda el dia 5 de juliol de 
1990, vista la soliicitud presentada pel Diputat I. Sr. Josep Cur- 
to i Casadó, del Grup parlamentari Populax (Reg. 20002), 
d’acord amb l’article 128.6 de1 Reglament del Parlament, ha 
acordat que la hterpellaci6 al Consell Executiu sobre la pollti- 
ca general. de despesa corrent, efectiva i pressupostiiria (Reg. 
1762i), sigui traslladada al període de sessions segiient, 

Palau del Parlament, 5 de juliol de 1990 

A LA MESA DEL PARZAMENT 

JOSEP CURT0 i CASADb, Portaveu del Grup pariamentari 
Popular, d’acord amb el que preveu el Reglament de la Cam- 
bra, manifesta la seva voluntat que les Interpel-lacions amb 
núm. de registre: 17621, i7737,17865, 18885, 19719 i 19972, 
es mantinguin com a tals el proper període de sessions. 

Palau del Parlament, 4 de juliol. de I990 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

INTERPELXACId AL CONSELL EXECUTIU SOBRE EA SITUACI6 
DE LA INDÚSTRIA TfiXTIL A CATALUNYA 

meg. 17642) 

TRASLLAT AL PERfODE DE SESSIONS SEG- (Reg. 20036) 

La Mesa del Parlament, en sessid tinguda el dia 5 de juliol de 
1990, vista Ia sollicitud presentada pel Grup parlamentari d’hi- 
ciativa per Catalunya (Reg, 20036), d’acord amb l’article 128.6 
del Regiment del Parlament, ha acordat que la InterpelIació ai 
Consell Executiu sobre la situació de la indústria tbxtii a Cata- 
lunya (Reg. 176423, sigui traslladada al període de sessions s e  
güent. 

Palau del Parlament, 5 de juliol de 1990 

Josep Curt0 i Casad6 

A LA MESA DEL P A ” T  

El Grup parlamenm d’hiciativa per Catalunya sol.licita que 
les preguntes orals amb nrim. de Registre: 19862 i 19863. aixi 
com les interpellacions amb núm. de Registre: 17642 i 17739 
passin al periode de sessions següent amb la mateixa tramita- 
ció. 

Palau del Parhment, 4 de juliol de 1990 

Joan S a u  i Laparta 
Portaveu del G. p, d’1C 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 
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INTERPEbLACT6 AIA CONSELL EXECUTIU SORRE LA POLiTlCA GENERAL 
DEL TRANSPORT PER CARRETERA A CATALUNYA 

(Reg. 17737) 

TRASLLAT AL PER~ODE DE SESSIONS SEGÜENT (Reg. 20002) 

PRESID~NCIA DEL PARLAMENT 

LA Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 5 de juliol de 
1990, vista la sol-licitud presentada pel Diputat I. Sr. Josep @ur- 
to i CasadG, dei Grup parlamentari Popular (Reg. 20002), 
d’acard amb l’article 128.6 del Reglament del Parlament, ha 
acordat que la Interpel-laci6 al Consell Executiu sobre la politi- 
ca general del transport per carretera a Catalunya (Reg. 177371, 
sigui traslladada al periode de sessions segijent. 

N. de Ir;& R.: Lu sol.licitud de trasllat al periode de sessions 
segiient (Reg. 20002) ES reprodueix dins la trarnitacid de Za In- 
ierpel.lacid al Consell Executiu sabre la politica general de 
despesa corrent, efectiva i pressupostdria (Reg. 17621), pdg. 
12569. 

Palau del Parlament, 5 de juliol de 1990 

Soaquirn Xicoy i Rassegoda 
President del Parlarnent de Catalunya 

INT’IM”’*I,ACI6 AI, CONSELL EXECU‘rIU SORRI3 LA POLITICA GENERAL 
DE SUBVENCIONS DEL I3EPARTAMENT DE IiENESTAR SOCIAL 

(Reg. 17739) 

TRASLLAT AL PEltfODE DE SESSIONS SEGÜENT (Reg. 20036) 

PRBSIDhNCXA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 5 de juliol de 
1990, vista la sollicitud presentada pel Grup parlamentari d*Ilni- 
ciativa per Catalunya (Reg. 20036), d’acord amb I’article 128.6 
del Reglament del Parlament, ha acordat que la Interpel-laci6 211 
Consell Executiu sobre la politica general de subvencions del 
Depxtament dc Benestar Social (Reg. 177391, sigui traslladada 
:LI periodc de sessions següent. 

Palau del Parlament, 5 de Juliol de 1990 

Joaquim Xicoy i Bassegwla 
President del Parlament de Catalunya 

N .  de 1a R.: La sollicitud de trasllat al perbode de sessiom 
segiient (Reg. 20036) es reprodueix dins la tramitacih de ka h- 
terpehcib al Consell Executiu sobre la situaei6 de la indústria 
t2xtii a Catalunya (Reg. 17642), pdg. 12569. 
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INTERPELLACIb AL CONSELL EXECUTIU SOBRE LA IBULfTICA 
DE BxlrLIOrI‘EQUES 

(Reg. 17855) 

TRASLLAT AL PERfODE DE SESSiONS SEGÜENT (Reg. 19973) 

PRESIQ&NCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 5 de juliol de 
1990, vista 1a.sol.licitud presentada pel Diputat I. Sr. Josep Lluís 
Carod-Rovira, de l’Agrupaci6 parlamentilria d’Esquerra Repu- 
bIicana de Catdunya (Reg. 19973)’ d’acord amb l’article 128.6 
del Reglament del Parlament, ha acordat que la Fnterpellaci6 al 
Consell Executiu sobre la porítica de biblioteques (Reg, 17855), 
sigui traslladada al període de sessions següent. 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Lluís Cnrod-Rovira, en qualitat de Portaveu de 1’Agm- 
paci6 Parlamenthia d’Esquma Republicana de Catalunya 
(ERC), d’acord amb aUb que preveu el Reglament de la Carn- 
bra, sol-licita que les interpellacions i preguntes orats amb nú- 
mero de registre 17855, 13580, 19757, 19856 i 19865 es 
substanciii com a tals en e1 proper periode de sessions. 

Palau del Parlament, 2 de juliol de 1990 
Palau del Parlament, 5 de juliol de 1990 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

Josep Lluts Carod-Rovira 
Portaveu d’ERC 

XNTERPEMACI6 AL CONSELL EXECUTIU SOBRE LA POLITICA 
DE PREVENCId I DIAGNbSTXC DE LES PRINCIPALS MALALTIES 

MORTALS 
(Reg. 17865) 

TRASLLAT AL PERfODE DE SESSIONS SEG- (Reg. 20002) 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 5 de juliol de 
1990, vista la sollicitud presentada pel Diputat I. Sr. Josep Cur- 
to i Casadfj, del Grup parlamentari PopuZar (Reg, 20002), 
d’acord amb l’article 128.6 dei Reglament del Parlament, ha 
acordat que la Interpeklaci6 al Consell Executiu sobre la políti- 
ca de prevenció i diagnbstic de les principals malalties mortals 
(Reg. 17865), sigui traslladada al període de sessions següent. 

N. de la R.: La sol-licitud de trasllat al període de sessions 
següent (Reg. 20002) es reprodueix dins la tramituei6 de la In- 
terpel-lucid al Consell Executiu sobre la pdlticu general de 
despesa corrent, efectiva i prcssupostdria (Reg. 1762l), pdg. 
12569, 

h h u  del Pfllaents 5 de jurio1 de 1990 

Joaquim xicoY i BassegQda 
President del Parlament de Catalunya 
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INTERPELLACY6 A L  CONSELL EXECUTIU SOBRE LA POLITICA FINANCERA 
I DE L’ORDENACIb DE L’ESTALVI A CATALUNYA 

(Reg. 18090) 

TRASLLAT AL PERÍQDE DE SFiSSIQNS S E G Ü m  (Reg, 19941) 

PRESID~NC‘IA DEL PARLAMENT A LA MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 5 de juliol de 
1990, vista la sok i tud  presentada pel 13ipuht H. Sr. Joan Flor- 
tali, del Grup Mixt (Reg. 19941), d’acord amb l’articlc 128.6 
del Reglament del Parlament, ha acordat que la Interlx&laci6 al 
Consell Executiu sobre la política financera i de l’arrlenaci6 de 
l’estalvi a Catalunya (Reg. 18090), sigui traslladada al periode 
de sessions següent, 

JOAN HORTALh i ARAU, diputat d’Esquem Catalana, 
adscrit al Grup Mixt, fent Ús d’allb que disposa l ’ d c l e  128, 
punt 6 ,  del Reglament de la Cambra, sollicita que la Interpelln- 
ció sobre Politica Financera i Ordenació de 1’Estalvi a Catalun- 
ya (R. 18090$, es traslladi al perjode de sessions següent. 

Palau del Parlament, 29 de juny de 1990 

Palau del Parlament, 5 de juliol de 1990 Joan Hortalh i Arau 

Joaquim Xicoy i Bassegda 
Presiddcnt del Parlament de Catalunya 

IN‘~IZHI’EI~IACI6 AL CONSELI, EXlNXJTIU SOBRE LES CAMI3RE:S 
DE I A  PROPIETAT URBANA 

(Reg. 18533) 

TRASLLAT AL PERfODE DE SESSIONS SEGUENT (Reg. 10968) 

Li Mesa del 13arkment, en sessi6 tinguda el dia 5 de juliol de 
1990, vista la sollicitud prcscntada pels Diputats 1. Srs. Joan 
Oliart i Martí Cmicer, del Grup Socialista (Reg. 19968)’ 
d’acard amb f’,ariicle 128.6 del Regliment del Parlament, ha 
acordat que la Interpekiaci6 al Consell Executiu sobre les Carn- 
bres de  h Propietat Urbana (Reg. 18533), sigui traslladada al 
període de sessions següent. 

Palau del Parlarnent, 5 de juliol de 1990 

Joaquim Xicoy i Baxsegoda 
President del Parlament de Catalunya 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Oliart i Pons i Martí Carnicer i Vidal, Diputats del Grup 
Socialista, fent iis del que es determina a l’xticle 128.6 del Rc- 
glament del Parlament, salliciten que la interpellació al Consell 
Executiu sobre les Cambres de la Propietat Urbana (núm. de XG- 

gistre 18533), presentada al Pulament sunb data 25 de maig, si- 
gui traslbdada al poper periode de sessions per a la seva 
substanciació. 

Palau del Parlament, 28 de juny de 1990 

Joan Oliart i Pons Martí Carnicer i Vidal 
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INTERPELAACI~ AL CONSELL EXECUTIU SOBRE LA POLITICA 
DEL CINEMA CATALA 

(Reg. lSS80) 

TRASLLAT AL PERfODE DE SMSTONS S E E m  (Reg. 19973) 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda ei dia 5 de juliol de 
1990, vista la’ sallicitud presentada pel Diputat I. Sr, Josep Lluís 
Camd-Rovira, de l’Agrupaci6 pdamenthia d ’Esquerra Repu- 
blicana de Catalunya (Reg. 19973), d’acord amb l’article 128.6 
del Reglament del Parlament, ha acordat que Ia Interpellació al 
Consell Executiu sobre la politica del cinema catala (Reg. 
1858Q), sigui traslladada al pedode de sessions següent, 

Palau del Parlament, 5 de juliol de 1990 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

IV. de la R.: La sol-licitud de trasllat al període de sessions 
següent (Reg. 19973) es reprodueix dins la tramituciú de la In- 
terpeldacib al Consell Executiu sobre la política de biblioteques 
(Reg. i 7853, pdg. 12571. 

INTERPELLACId AL CONSELL EXECUTIU SOBRE L’APLICACI6 
DEL PROJECTE DE LLEI D’ORDENACI6 GENERAL DEL SISTEMA 

EDUCATIU AL SISTEMA EDUCATIU CATALA 
(Reg. 18885) 

TRASLLAT AL PERfQDE DE SESSIONS S E G m  (Reg. 20002) 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 5 de juliol de 
1990, vista la sollicitud presentada pel Diputat I. Sr. Josep Cur- 
to i Casadó, del Grup parlamentari Popular (Reg. 2OOO2), 
d’acord amb l’aticle 128.6 del Reglament del Parlament, ha 
acordat que la InterpeI4acib al Consell Executiu sobre I’aplica- 
ció del Projecte de Llei d’Ordenaci6 General del Sistema Edu- 
catiu al sistema educatiu catab (Reg, lSSSS), sigui traslladada 
al període de sessions següent. 

N .  de la R.: La sdiicitud de írasllar al període de sessions 
següent (Reg. 20002) es reprodueix dins la tramitació de la In- 
terpel*luci& al Consell Executiu sobre la pulirica general de 
despesa corrent, efectivu i pressupostdria (Reg. 1762J), pdg, 
12569. 

Palau del Parlament, 5 de juliol de 1990 

Joaquim Xicoy i Bassegda 
President del Parlament de Catalunya 
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TNTERPEL4,ACId AL CONSELL EXECUTIU SOBRE EL CONTROL 
AMRIENTAL I RAIIIOLdCIC A CATALUNYA 

(Reg. 19856) 

TRASLLAT AL PEKfODE DE SESSIONS SEGÜENT (Reg. 19973) 

PRESDENCIA DEL PARLAMENT 

Li Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 5 de juliol de 
3 990, vista la sollicitud presentada pel Diputat I. Sr. Josep Lluis 
Card-Rovira, de f’Appdci6 parlamenwia d’Esquerra Repu- 
blicana de Catalunya (Reg. 19973), d’acord amb l’article 128.6 
dei Reglament del Parlament, ha acordat que la InterpeMació al 
Consell Executiu sobre el control ambiental i radiolbgic a Cata- 
lunya (Reg. 19856), sigui traslladada al periode de sessions se- 
güent. 

Palau del Parlament, 5 de juliol de i 990 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President dei Parlament de Catalunya 

I?, de la R.:  La sol*licitud de trasllat al periode de sessions 
segiient (Reg. 19973) es reprodueix dins la tramitacid de la In- 
ierpellacib al Consell fixecutiu sobre la política de biblioteques 
(Reg. 17859, pdg. 125n. 

INTl<KPEIA*LAC16 AL CONSELL EXECUTIU SURRE LA POL~TXCA 
i m  PKRSONAL A LA SANITAT PÚI!LICA 

QUE PORMULARA EL DIPUTAT I. SR. ALEIX VIDAL-QUADRAS, 
DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR 

(Reg. 19972 / Arlmksi6 a tr,runit: Mesa del 05.07,90) 

A LA MESA DEL PARLAMENT INTEKPEL~LACI~ 

Aleix Vidal-Quadras i Roca. President del Grup parlamentari 
Popular, d’acortl amb el que preveuen els articles 128 i 129 del 
Reglament de la Cambra, presenta la segiient interpellació al 
Consell Executiu. 

Quins són els propbsits de capteniment del Consell Executiu 
pel que fa a la política de personal a la sanitat pliiblica? 

Palau dcl Parlament, 28 de juny de 1990 

Aleix Vidal-Quadris i Roca 

IN‘l’P1~IIl~EId,ACIÓ AL CONSELL EXECUTIU SOBRE ELS INGRESSOS 
I’UBLICS X EI, RENDIMENT DELS IMPOSTOS CEDITS 

QUE FORMULARA EL DIPUTAT H. SR. JOAN HORTALA, DEL GRUP mxx~ 
(Reg. 19974 J Admissió a tr6hit:  Mesa del 05.07.90) 

A LA MESA DEL PARLAMENT “ERPELLACI6 

El Diputat Joan Hortal& i Arau, en representaci6 d’Esquem 
Catalana (EC), i d’acord amb allh que estableix l’article 128 del 
Reglament de la Cambra, formula la següent interpel.laci6 al 
GOVelll, 

Quins són els criteris de captaniment del Govern respecte als 
ingressos públics i, al seu tom, del rendiment dels impostos ce- 
dits? 

Palau del Parlament:, 2 de juliol de 1990 
Joan Hortalh i Arau 
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4” INFORMACI6 

4.40, Acords, resolucions i comunicacions 
dels brgans de la Cambra 

SOLLICITUD DE COMPAREIXENCA DEL 
DIRECTOR EXECUTIU DE L’INSTITUT 
CAT ALA D’ESTUDIS MEDITERRANIS 
DAVANT LA COMISSI6 DE POLITICA 

CULTURAL 
(Reg. 18693; BOPC, 186,12312) 

RETIRADA DE! LA SOLLICITUD 

comss~d DE POL~TICA CULTURAL 

En Ia sessi6 de la Comissió de Política Cultural, tinguda el 
dia 29 de juny de 1990, el representant de I’Agrupació parla- 
menthria d’Esquerra Republicana de Catalunya en la Comissió, 
Diputat I, Sr. Josep Lluis Carod-Rovira, ha retirat la solficitud 
de compareixenqa del Director Executiu de l’hstitut Catal& 
d’Estudis Meditenanis, per informar sobre les activitats i eIs 
projectes de l’hstitut esmentat (Reg. 18693). 

El Secretari 
Miquel Padilla 

Palau del Parlament, 29 de juny de 1990 

El President de la Comissi6 
Joan Colominas 

4.50, Comnljment de resolucions i dc mocions 

COMPLIMENT DE LA MOC16 241111 
DEL PARLAMENT DE. CATALUNYA, SOBRE 

LA I’OLiTICA DE GAIUNTIMENT DE 
LA SEGURETAT DE LES XNS’I‘AL~LACIONS 

INDUSTRIALS 

PRESENTAT PER L’H. SR. CONSELLER 
D‘IND6STIU.A I ENERGIA (Reg. 18775) 

A LA COMSSIÓ D’INDÚSTRIA, 
ENERGIA, COMERC I TURISME 

Resposta a la Moció 24m1, sobre la Política de Garantiment 
de la Seguretat de les hstdlacions hdustrisls, aprovada pel Ple 
del Parlament del dia 21 de desembre de 1989, presenta& pels 
Diputats Srs. Santiago Riera i Oliv&, Daniel Font i Cardona i 
Josep M. Saia i Griso, del Grup parlamentari Socialista, a m b  
nGrnero de registre 13400, i publicada en el Bwtalletf Oficial del 

Parlament de Cutalunyu, n6m. 124, de data 29 de desembre de 
1989, 

S’adjunta ~’MQIIIW requerit en la Moci6 a dalt esmentada. 

Barcelona, 7 de juny de 1990 

Antoni Suhirh i Claus 

N .  de la R.: L’infcorme tramds per I’H. Sr. Conseller d’lndh- 
tria i Energia pot ésser consultat a I’Arxiu del Parlament. 

COMPLIMENT DE LA RESOLUCI6 11171i11 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SORRE 

LES ZONES AFECTADES PER L’ERUGA 
PROCESSEONARIA 

PRESENTAT PER L’N. SR. CONSELLER 
D’AGRTCULTURA, RAMADERIA I PESCA 

(Reg. 18776) 

En compliment de Ia Resolució 117JIII del Palment de Ca- 
talunya, sobre les Zones Afectades per 1’Eruga Processionhria 
(BOPC n6m. 150, del 31 de maq de 1990), em plau notificar- 
vos el següent: 

Per tal de realitzar E’estudi i la valoració de Ies zones afecta- 
des per l’eruga processionhria, el Servei de Protecció dels Ve- 
getals del Departament d’Agsicultura, Ramaderia i Pesca va 
elabom un qüestionari complet que pemetés avaluar objecti- 
vament els nivells actuals d’atac de la processionhia del pi 
(Taumetopoeu pytiocampa) als boscos de Catalunya, el qual ha 
estat emplenat pels tecnics de cadascuna de les comarques afec- 
tades per aquesta plaga. 

En aquests moments, el Departament d’ Agricultura, Rama- 
deria i Pesca ja es disposa d’una completa informació sobre les 
zones afectades enguany a Cataiunya per la plaga de h pxoces- 
sionbia del pi, cosa que permet& planificar de forma racional 
la campanya de tractament a reditzar la propera tardor. 

En total, existeixen 97.360 ha amb un grau d’atac greu o mit- 
ja, de les quals 17.279 ha ccorrespnen a repoblacions. A part 
d’aixb, existeixen extenses zones amb nivells d’wtac baix, que 
pot ser convenient tractar-les únicament quan afectin urbanitza- 
cions o pinedes properes a grans poblacions. 

Pel que €a al control de les zones afectades val a dir que, fins 
ara, el pla de lluita contra la pracessionhria del pi ha donat bons 
resultats per controlar la plaga. Al mateix temps s’ha actuat 
amb el mhxim respecte pels ecosistemes forestals, amb tracta- 
ments dirigits 6nicament a repoblacions i a zones greument 
afectades, i utilitzant sempre productes selectius, és a dir, que 
combaten la plaga sense perjudicar els seus enemics naturals. 
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Una prova cl’aixb, 6s que any rera any s’ha anat reduint la su- 
perfície a tractar, la qual ha passat de 28.000 ha, els anys 1983- 
1984 a 11.500 ha l’my 1989. 

Akb no obstant, tal COM s’evidkncia en l’estudi de les zones 
afectades, les especials condicions climatolhgiques d’aquests 
darrers anys (especialment la manca de fred hivernal), ha afa- 
vorit la plaga en hclrets on no 6s habitual i s’han intensificat els 
atacs a les zones afectades mes freqüentment. 

Malgrat tot, per rams operatives i ecolbgiques, no es creu 
convenient el tractament de la totalitat de Pi superfície nfectada, 
p r b  si que resulta totalment necessari elevat el nombre djhec- 
threes a tractar a un mínim de 25.000 a 30.000 ha. Aixb perme- 
tri  tractar totes les repoblacions i una part de les pinedes 
adultes m6s dectacles. Inclrjs, si les condicions climatolbgiques 
de l’hivern vinent tornessin a ser favorables a la plaga, creiem 
que amb aquest nivell de tractament, en un període de 2-3 anys 
es controlaria la plaga a totes les zones afectades. 

Per altra banda, en aquests moments existeixen a Catalunya 
nombroses urbanitzacions afectades per la plaga. EI criteri a se- 
guir  en aquests casos és que els beneficiats pel tractament es fa- 
cin chrrec de lla practica totalitat dels costes del tractament, 

Palau del Palament, 21 de maig de 1990 

Joan Vallvé i Ribera 
Conseller d’ Agricultura, Ramaderia i Pesca 

4.67. Comunicacions dcls gruns parlamentaris 
i dcls diiiutats 

PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA 
(Reg. 19876 /Tramesa cJD J Mesa del 05.07.90) 

A LA MESA DEL, PARLAMENT 

Higini Clotas i Cierco, Pomveu del Grup Socialista, fent iís 
del que es determina a l’article 40.1 segon del Reglament del 
Parlament, s o k i t a  quc la Comissi6 de Justícia, Dret i Segure- 
tat Ciutadana acordi demanar la compareixenqa de 1’EIbIe. Con- 
seller Sr, Agustí Bassols a l’esmentada Comissi6, per tal 
d’informar sobre els fets succeYts el dia 14 de maig a la presó 
Model de Barcelona i sobre la destitucid de tres alts funcionaris 
d’aquest centre penitenciari, 

Palau del Parlament, 26 de juny de 1990 

Higini Clotas i Cierco 
POrtaVeU 

SOL*LICXTUD DE COMPAREIXENCA DE 
L’K SR. CONSELLER DE JUSTÍCIA 

DRET I SEGURETAT CIUTADANA 
DAVANT LA  COMISSI^ DE JUSTÍCIA, 

PRESENTADA PEL GRUP SUCIALISTA 
(Reg. 19877 /Tramesa CJD /Mesa del 05.07.90) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Higini Clotas i Cierco, Portaveu del Grup Socialista, fent ús 
del que es determina a l’article 40.1 segon del Reglament del 
13arIament, sollicita que la Comissi6 de Justícia, Dret i Segure- 
tat Ciutadana acordi demanar la cornpareixenqa de 1”ble. Con- 
seller Sr. Agusti Bassols a I’esmentada Comissió, per tal 
d’informar sobre les actuacions del Consell Catal5 Penitenciari, 

PaIau del Parlament, 26 de juny de 1990 

Higini Clotas i Cierco 
Portaveu 

SOIA,lCITUD DE COMPAREIXENCA DEL 
COMITl? D’EMPRESA D’ANTONIO PUIG, SA, 

DAVANI’ LA COMISSI6 D’ESTUDX 
SORRE LA IGUALTAT 

D’OPORTUNITATS HOME-DONA 

PJMSENTADA PER LA DIPUTADA I. SRA. 
ROSA FABIAN, DEL GRUP PARLAMENTARI 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA, I PEL 
DIPUTAT I. SR, CELESTlNO SÁNCHEZ RAMOS, 

DEL GRUP MIXT 
(Reg. 19917 / CHD /Mesa del 05.07.90) 

A LA MISA DEL PARLAMENT 

Els diputats sotasignants membres dels Grups parlamentaris 
d’hiciativa per Catalunya i Grup Mixt, sol4iciten la comparei- 
xeqa davant la  COMISSI^ D’ESTUDI IGUALTAT HOME- 
DONA dels treballadors i treballadores, membres del Comitk 
d’Empresa d ’ M Q M O  PUIG, SA, amb la finalitat de qu6 ex- 
pliquin llurs reivindicacions i problemhtica laboral entorn a la 
igualtat de drets dels treballadors i treballadores. 

Palau del Parlament, 27 de juny de 1990 

Rosa M. Fabian 
Diputada del G. p. d’IC 

Celestino Shchez 
Diputat del G, Mixt 
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SOLLICITUD DE COMPAREl’XENCh 1)E 
L’H, SR. CONSELLER DE CULTURA 

DAVANT LA COMISSI6 DE POL~TICA 
CULTURAL 

PRESENTADA PER L’ACRUPACI~ PARLAMENTARIA 
D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 

(Reg. 19937) 

A LA MESA DE LA COMISSI6 DE 
POLÍTICA CULTURAL 

Josep Lluis Card-Rovira, en qualitat de Portaveu de I’Agm- 
paci6 Parlamenthria d’Esquerra Republicana (ERC), i d’acorcl 
amb allb que preveu el Reglament de la Cambra, sol.licita la 
compareixenp del Conseller de Cultura perque informi deis 
acords recents entre la Conselleria de Cultura de la Generalitat i 
el Ministeri de Cultura, 

Palau del Parlament, 28 de juny de 1990 

Josep Lluís Carod-Rovira 
Diputat d’ERC 

4.70, Comunicacions del Govern 

ESTATS DE DESENVOLUPAMENT I EXECUCXO 

DE CATALUNYA PER AL 1990, 
TANCATS EI, 3f DE MARC BE I990 

DEL PRESSUPOST rm LA GENERALITAT 

TRAMESOS PER L’H, SR, CONSELLER 
D’ECONOMIA I FINANCES 

(Reg. 19991 /Tramesa a la CEP i aIs grups 
parlamentaris: Mesa de1 05.07.90) 

A LA MESA DEL P A R L ~ N T  

En compliment de l’article 83 de la Llei 10/1982, de Finan- 
ces Plibliques de Catalunya, us trameto els Estats de desenvolu- 
pament i d’execució del Pressupost de la Generalitat de 
Catalunya de 1990, pera la seva entrega a la comissi6 d’Econo- 
mia, Finances i Pressupost del Parlament de Catalunya. 

Barcelona, 29 de juny de 1990 

MaciA Alavedra i Moner 
Conseller d’l3conomia i Finances 

N .  de la R.: La documentaci6 tramesa per 1”. ST. Conseller 
&Economia i Finances pot ésser consultada a I’Arxiu del Pur- 
lamen E,  

4.85, Sindicatura dc Comptes 

MEMORXA D’ACTIVITATS I COMPTE GENERAL 
DE LA SINDICA’SUIRA DE COMPTES DE 

i313 CATALUNYA, CORRESPONENT A 
L’EXERCICI DE 1989 

PRESENTATS PEL SfNDIC W O R  
DE LA SINDICATURA DE COMFIES 

(Reg. 19913 /Mesa del 05.07.90) 

MEMbRIA D’ACTXVlTATS DE LA 
SXNJDlCATCPRA QE COM€TES, 1989 

La Sindicatura de Comptes de Catalunya, donant compliment 
al que estableix lkticle 10 de la Llei 6/1984, de 5 de mar$, ele- 
va al Parlament de Catalunya ia present Membria en la gual es 
recullen Ies activitats dutes a terme durant l’any 1989 i la liqui- 
daci6 del carresponent pressupost econbrnic, 

A més dels informes que s’emeten peribdicament, hi ha d’ai- 
tres actuacions de la Sindicatura que creiem que tambk s’han de 
posar en coneixement del ParI,ment, 

Aquestes actuacions les classificarem en els apartats que es 
detallen a continuació: 

I. Relacions amb el Parlament 
11. Fiscalitzacions de la Generalitat 
III. Fiscalitzacions de l’Administraci6 Local 
IV. Actuacions delegades 
V, Relacions amb altres organismes 

VI. Activitats internes 

I. Relacions amb el Parlament 

Per reniincia presentada amb data 22 de maig de 1989 pe1 
Síndic Sr. Antoni Castells i Oliveres, el President del Parlament 
de Catalunya va resoIdre que el dit senyor deixava de tenir la 
condici6 de Síndic de la Sindicahlm de Comptes. 

EI Ple del Parlament, en sessió tinguda e1 28 de juny, va de- 
signar Síndic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya el Sr. 
Jordi Petit i Fontsere. 

La Sindicatura, a més, ha comparegut davant fa Comissió 
parlamenthsia corresponent per exposar el contingut dels infor- 
mes enviats i per contestar les preguntes que els illustres sen- 
yors diputats estimessin 0p0I-l.f de fornular. 

II. Fimditzaciri de la Generalitat 

I. Compte General de la Generalitat, any 1987 

L’activitat fiscditzadora més important que ha dut a terme la 
Sindicatura és la corresponent a l’hforme sobre el Compte Ge- 
neral de la Generalitat, any 1987, del qual s6n ponents els Sín- 
dics Srs. Ferran Termes i Angles, Manuel Czudeña i Coma i 
Xavier Vela i Parés, en la part corresponent al Compte General 
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de l’Administraci6 de la Generalitat, el Síndic Sr. Josep M. Ca- 
mras i Puigdengolas, en la part corresponent a les Entitats ges- 
tores de la Seguretat Social, i el Síndic Sr. Euclald Travé i 
Montserrat, en la part relativa als Organismes autbnoms i Em- 
preses públiques. 

El Ple de la Sindicatura va aprovar, per a l’my 1989, el Pla 
dc treball següent: 

D cpu rmnen t se ct orid A 

General iiat , any 1987, 

eleccions al Parlament de Catalunya de 1988. 

- Part corresponent a l’informe del Compte General de la 

- Irifonne sobre la comptabilitat electoral corresponent a les 

- Informe sobre la Federaci6 Catalana de Taekwondo. 
- Informe sobre el Consorci de Promoció Turistica cle Cata- 

lunya, anys 1986 i 1987. 

Departament secturid B 

Generalitat, any 1987. 
- Part corresponent il l’informe del Compte General de la 

- Tnforme sobre l’Hospitd de Badalona. 

Departament sectorial C 

Generalitat, any 1987. 

dany 1987. 

- Part corresponent a l’informe del Compte General de la 

- informe sobre el Fons de Compensació Tntertenitorial, 

Departament sectoriut D 

Generalitat, any 1987. 

lunya. 

- Part corresponent a l’informe del Compte General de la 

- Informe sobre 1’Escola d’AdrninistmcjS Pública de Cata- 

- Informe sobre 1’Tnstitut d’FAucaci6 Fisica de Catalunya. 

Departumertt sectorial E 

Generalitat, any 1987. 
-  pa^ corresponent a I’informe del Compte General de ía 

- hforme sobre contractes de 1’ICS i l’ICASS, any 1986. 
- Informe sobre contractes de I’ICS i I’ICASS, any 1987. 
- Informe sobre contractes de més de 25 milions. 

A cotitinuaci6 es relacionen els informes, amb les seves con- 
clusions, que han estat tramesos d Parlament, durant l’my 
1989, per al seu debat en la Comissi6 de la SindicattuIx 

A. Informe SCF 06-Ei1988, Departament de Sanitat i Segu- 
retat Sociat,fisca¡itzaciú de contractes (ICS i ICASS), anualitat 
de 1985. (BOPC n h .  46, de 6.3.1989, i DOGC nirm, 1147, de 
263,1989) 

B. Informe SCF 07-El1988, Departament d’ Ensenyament, 
fiscalitzracid de contractes, anualitat de 1985. (BOPC mim. 46, 
de 63.1989, i DOGC núm. 1147, de 26.5.1989) 

C. Informe SCF 09-D/1988, insíitut Cartugrdfiie de Catalun- 
ya. (BOPC núm. 46, de 63.1989, i DOGC n6m. 1147, de 
26.5.1989) 
I3. Informe SCF 10-BI1988, Hospital &ermans Trias i Pu- 

jol>> de Badalona, 1987. (ROFC niirn. 94, de 169.1989, i 
DOGCnGrn. 1232, de 18.12.1989) 

E. Informe SCF OI -Ai1 989, Comptabilitat electoral corres- 
ponent a les eleccions a2 Parlament de Catalunya del 29 de 
maig de 1988. (BOPC núm, 41, de 20.2.1989, i DOGC nbm, 
1139, de 55,1989) 

E. hiforme SCF 02-CJl989, Fums de Cumpenmci6 Interterri- 
torial, 1987. (ROPC núm. 80, de 19.6.1989, i DOGC núm. 
1210, de 23.10.1989) 

F. Informe SCF 03-Al1989, Subvencions de la GeneraEirat al 
consorci de Promocih Turísíica de Catalunya, anys 1986 i 
1987. (BQPC núm. 90, de 27.7.1989, i DOGC niirn. 1210, de 
23.1 O, 1989) 

G. Informe SCF 04-BI1989, Jlsntu de Sanejament 1984- 
1986. (BQPC n6m, 113, de 27.1 1.1989, i DOGC nrirn. 1279, de 

H, Informe SCF 05-C/1989, Cumpte General de la Generali- 
tat de Catalunya, any 1987. (BOPC 152, de 10.4.1990, i DOGC 
niim. 1282, de 23.4,199O) 

I. Informe SCF 06-DI1989, ESCOEU d‘ndministraciú Pública 
de Cutalunya, 1984-1 987. (BOPC níím. 134, de 2 1.2.1990) 

A fi de facilitar la consulta dels informes emesos en el trans- 
curs dels anys 1935 a 1988, en l’annex núm. 3 d’aquesta Me- 
rnbria, hi figuren les dates de publicació d’aquests informes al 
RutlEeti Oficiat del Parlament i les corresponents conclusions al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

A mes a més, el departament sectorial RAD ha realitzat tot el 
treball de camp necessari perque el depastament d’actuacions 
delegades poguks instruir l’expedient 23/1989, sobre la Federa- 
ci6 Catalana de Taekwondo. 

1 I .4.1990> 

III. Fiscalitzacih de E’Administraci6 Locul 

1 e Compte General de !es Entituts I,ocals 

En la Sentencia del Tribunal Constitucional, de dita 17 d’oc- 
tubre de 1988, sobre la compet5ncia de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya en materia de fiscalitzaci6 de les Corpo- 
racions Locals, es declara que <<tampoc0 puede estimarse in- 
constitucional el art. 9.1, que dispone que -las Corpomciones 
Locales rendir& sus cuentas de cada ejercicio directamente a la 
Sindicatura de Cuentas antes del 31 de juli0 del afio siguiente ai 
de G ~ ~ I E  del ejercicio- por cuantu el10 no constituye sinó el 
instrumento adecuado para que el referido órgano pueda llevar 
n cabo su funci6n Eiscalizadora>>. 

L’art. 29 de la Llei 27/19&8, de 5 d’abril, dc Funcionamiento 
del Tribunal de Cuentas, estableix que: c ihs  órganos de control 
externo de las Comunidades Autlinomas coordinarán su activi- 
dad con Ia del Tribunal de Cuentas mediante ei establecimiento 
de criterios y técnicas comunes de fiscalizacih que garanticen 
la m y o r  eficacia en 10s resultados y eviten la duplicidad en las 
actuaciones fiscalizadoras u. 

L’actuaci6 fiscalitzadora en mathria d’ens locals de la Sindi- 
catura de Comptes es redueix a l’elaboraci6 d’un informe o me- 
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mijria, i 6s als propis brgans competents de les dites corpom- 
cions a qui correspon entendre de les propostes que continguin, 
sens perjudici que siguin traslladades al Parlament per al seu 
coneixement. 

Calia distribuir les noves tasques a realitzar pels senyors Sh- 
dics, amb caricter provisional, mentre el Parlament de Catalun- 
ya no aprovi les noves lleis corresponents. 

En la remi6 del Ple de la Sindicatura, celebrada el 20 de se- 
tembre de 1989, es va acordar la distribuci6 següent: 

Primer. S’encommen les tasques relatives a la redacci6 del 
Compte General de les Corporacions Locals a l  Síndic Sr. Vela, 
el qual presentara al Ple el projecte d’actuaci6 corresponent. 

Segon. Per tal d’efectuar mes comprovacions inicials sobre 
el compliment de les normes reguladores de l’activitat bnance 
ra de Tes Corporacions Locals (principi de legalitat) es redactar3 
un qiiestionari de soliicitud de documents complementaris, JA 
documentaci6 rebuda don& lloc a la redacci6 del resultat de 
les comprovacions iniciais fetes a cada corporací6 local. El re 
surn de les conclusions a que s’arribi s’adjuntarh com un annex 
al Compte General de Ies Corporacions Locals. Aquesta tasca 
s’encmega al Sindic Sr. Josep M. Carreras, el qual infumard al 
Ple de la marxa dels treballs. 

Tercer. En els qüestionaris indicats es dernanarA també una 
relació de les empreses ptíbliques, societats mercantils i orga- 
nismes autbnams de cada Corporaci6 Local, La docurnentaci6 
rebuda ser& lliurada al Shdic Sr. Cardeña, el qual presentah al 
Ple e1 projecte d’actuaci6 corresponent, en relació amb la con- 
venibcia de demanar la documentació complementhria que 
s’estimi convenient, 

Per donar compliment a tot a b ,  la Sindicatura de Comptes, 
en data 25 de setembre de 1989, va adreqltr a tots els ajunta- 
ments la següent comunicació: 

<<La Sentencia del Tribunal Constitucional número I87/1988, 
em permet tenir l’l10n0r de dirigir-vos la present coiunicacid. 
En aquesta Sentkncia es reconeix a Ia Sindicatura de Comptes 
compethcia per portar a terme la fiscalització externa dels ens 
locals de Catalunya. Tanmateix, cal assenyalar que amb poste 
rimitat, la Llei 3911988 determina, en el seu article 204, I’abast 
de 1 ’esmentada fiscalització externa. 

)>Al mateix temps, entenc que haig de POSW en el vostre c& 
neixement que 1’Ajuntament que presidiu ve obligat a retre di- 
rectament a aquesta sindicatura ei Compte General 
corresponent a l’any 1988, abans del propvinent 15 d’octubre, 
per establir-ho així la repetida Sentgncia i els números 2 i 4 de 
l’article citat, en consonanpa amb l’wticle 48 de 1’Estatut de 
Catalunya. 

>)Tinc la confianp que no em manca& la vostra valuosa coo- 
peraci6 perquh la gesti6 de les finances catalanes es desenvolu- 
pi segons els principis que informen les nostre lleis.>> 

Una vegada notificades les esmentades competkncies i a fi de 
desenvolupar-les, es van trametre a les corporacions locals els 
escrits segjients: 

1. <<Corn a Shdic encarregat pel Ple de la Sindicatura de 
Comptes de portar a tenne les comprovacions inicials sobre el 
compliment de les normes reguladores de l’activitat financera, 
d’acord amb el que estableix Ia Llei 611984, de 5 de marg, em 
plau dirigir-me a v6s per sollicitar-vos la informaci6 canespo- 
nent a l’exercici pressupostari de 1988, que es detalla en l’m- 
nex adjunt. 

>>En cas d’inexistkncia de documentació relativa a algun punt 
en concret de l’mnex, o de no ser d’aplicació en el seu cas, cal- 
drh fer indicació expressa d’aquesta circumsthcia en l’ap-t 
corresponent de la relació dels documents que es lliurin n la 
Sindicatura de Comptes. 

nQudsevo1 mena de consulta o aclariment relatiu a aquesta 
demanda, podeu fer-la adrqant-vos per escrit al Departament 
Sectorial “B” d’aquesta Sindicatura de Camptes, o bé tdefbni- 
crunent demanant per I’Auditor Sr. Enric Espina. 

>>Per faciiitar la comunicació igualment sou pregat de forma- 
litzar i retornar amb la resta de docurnentació a retre, l’irnpr&s 
que es facilita, que fa refer5ncia a la persona que fars la h c i 6  
d’interlocutor amb la Sindicatura pel que fa a la present caman- 
da de dmumentacid>> 

2. <<Com a Shdic responsable de la fiscalitzaci6 dels comptes 
de I’any i988 de les societats mercantils i organismes autbnems 
dependents de les Corporacions Locals de Catalunya, em plau 
dirigir-rne a v6s per agrakvos la tramesa de la dwumentaci6 
referida a aquestes entitats feta juntament amb Ia del Compte 
General. 

>>Segons la nostra informaci6 observem que la docurnentaci6 
rebuda nom& fa referkncia a una part d’aquest tipus d’eotitats 
que de la vostra Corporaci6 depenen. Per tant us agrairia que 
d’acord amb els articles 443 i 460 del R.D. 78í/86, de 18 
d’abril, fossin facilitats a la Sindicatura de Comptes, al més 
aviat possible, els ~ W S S U ~ O S ~ Q S  de Ies societats mercantils i eis 
dels organismes autbnoms dependents de la Corporació que vós 
presidiu i llurs liquidacions respectives, que ericrtra ens ha- 
gueu enviat. 

>>Si no poguéssiu complimentar aquesta petici6 us preguem 
igualment de rehcionar-los indicant-nos les causes que ho im- 
possibiliten i la data previsible de la tramesa. 

>>Tamb6 us agrairem que la documentacid soklicitada sigui 
completada, en tots els casos, amb el nhnero d’identificaci6 
fiscal (NIF) de cada una de les smietats mercantils u organis- 
mes autbnoms,n 

També aquest any s’han rebut peticions de diversos Ajunta- 
ments, sollicitant informes sobre determinats comptes munici- 
pals i se’ls ha canstestat que la Sindicatura, en rnat&ría de 
fiscalització, nomes pot actuar d’ofici Q a insthcia del Parla- 
ment de Catalunya. 

IV. Actuacions delegades 

En Ia reunió del Ple del dia 20 de setembre de 1989 es va 
acordar que el Síndic Sr. Jordi Petit i Fontser& es fes C ~ T W  de 
les actuacions a practicar per la Sindicatura de Comptes en ma- 
tbia d’enjudiciament, com a conseqWncia de la delegaci6 del 
Tribunal de Cuentas. També, com a cap d’aquest departament, 
s’encamega de les actuacions previes que li pugui trametre la 
Comissió de Govern respecte a les irregularitats referents a 
I’Administraci6 Lmd, manifestades a la Sindicatura per escrit, 
quan aquella entengui que és necessari un informe per definir- 
ne el seu abast, 

Aquestes actuacions es concreten, en uns casos, en la instruc- 
ció d’expedients de responsabilitat comptable i, en d’altres, en 
la prhctica de les actuacions sumbies prkvies que s’han d’ele- 
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var al Tribunal de Cuentas, com a conseqükncia de la denfincia 
presentada. 

A continuaci6 es dehíllen els expedients hiciats durant l’any 
1989, per denúncies presentades, relatives a presumptes anema- 
lies en la gestió econbrnico-financera: 

Exp. 01/1989 Ajuntament de LIanqB 
Exp. 02/1989 Ajuntament de Girona 
Exp. 0311989 Ajuntament de Sanaüja 
Exp. WJ1989 Ajuntament de Sta, Calorna de Queralt 
Exp. O5/1989 Ajuntament de Puig-reig 
Exp. 0611 989 Ajuntament de Pratdip 
Exp. 07/15” Ajuntament de Lli$& d ’ h u n t  
Exp. 08/1989 Ajuntament de Casserres 
Exp. 09/1989 Ajuntament de Sentmenat 
Exp, 10/1989 A-juntament de La Jonquera 
Exp. 11/19S9 Ajuntament de Vilopriu 
Exp. 12/1989 Ajuntament de La Jonquera 
Exp. 13/1989 Ajuntament de Mont-ras 
Exp. 14/1989 Ajuntament de Viladecavalls 
Exp. 15/1989 Ajuntament de Santa Cristina d’Aro 
Exp. 16Jl989 Ajuntament de Gironella 
Exp. 17/1989 Ajuntament de Parets del VallEs 
Exp. 1811989 Ajuntament de Tossa de Mar 
Exp. 19/1989 Ajuntament de Sant Guim de Freixenet 
Exp. 20/1989 Ajuntament de I’Hospltalet de Llobregat 
Exp. 21/198!? Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 
Exp. 22Ji989 Ajuntament de Roda de Bar& 
Exp. 23/1989 Federaci6 Catalana de Taekwando 
D’ayuests expedients ja ens Xian estat delegats pel Triburial 

- Expedient 02/1989, Ajuntament de Girona, InstruiIt contra 
el Sr. Pedro Gali Ferrer per la seva gesti6 secaptatbria a l’Ajjun- 
tament de Giroria, El Tribunal de Cuentas va dictar Sentkncia 
amb data 30 de maig de 1986. §’ha notificat la Sentencia dicta- 
da pel Tribunal de Cuentas als interessats i s’han tram& totes 
les actuacions al Tribunal de Crrentas. 
- Expedient 0311989, Ajuntament de Sana~ja. Insbifit per 

presumpte abastment derivat de la falta de justificaci6 d’un 
mimament de pagament i per l’apropiació d’interessos generats 
pels comptes que I’Ajuntament de Sanaüja posseeix en entitats 
de cx5dit. Contjnucn les dilighcies per deteminar l’exist&ncia 
de presumpte abastament denunciat i, en el seli cas, I’import i 
els presumptes responsabks. 
- Expedient 06/1989, Ajuntament dc Pratdip. Instmlt per 

presumpte abastament, derivat de l’arqueig de tresoreria xealit- 
m t  en jubilar-se el Secretari-Interventor d’aquella Corparacid 
Local. Continuen les ditighncies per determinar I ’existhcia del 
presumpte abastament denunciat i ,  en el seu cas, I’impurt i els 
presumptes responsables. 
- Expedient l0/1989, Ajuntament de La Jonquera. lnstmit 

p r  presumptes irregularitats cn la gesti6 del recaptador del mu- 
nicipi de La Jnnquera durant l’any 1988. Continuen les diligh- 
cies per determinar l’existbncia del presumpte abastament 
denunciat i ,  en el seu cas, l’import i eis presumptes responsa- 
bles. 

A fi i efecte de normalitzar la tramitaci6 de les actuacions de- 
legades, el Sincfic Sr. Jordi Petit i Fonts&, que t6 atribuida 
aquesta compethcia, va sotmetre rl la consideració del Ple un 
informe sobre procediment per a l’exighcia de responsabilitat 

de Cuentas els se&“ *Uent s : 

comptable i un informe sobre aspectes processals de la respon- 
sabilitat comptable, eis quals s’inclouen COM annexos en aques- 
ta mernbria, sota els número 1 i 2. 

V. Relacions amb altres organismes 

i. Criteris relatius a tu forma dg portar a terme la funcid fisca- 
litzaúura conjuntament amb altres organismes de control a- 
t e m .  

El 9 de maig de 1989, en la reunió celebrada amb repre- 
sentants del Tribunal de Cuentas, de la Sindicatura de Comptes 
de la Generalitat Valenciana i el Tribunal Vasca de Cuentas W- 
blicas es van establir els criteris de coordinaci6 sobre les fun- 
cions de fiscalització a exercir pels respectius brgans que 
representen, a fi de donar compliment al que preveu I’article 29 
de la Llei 7/88, de 5 d’abril, de Funcionamiento del Tribunal. de 
Cuentas. 

L’acord a quk es va arribar és el següent: 
<<A) Los asistentes, despues de la correspondknte delibera- 

ción sobre la coordinación de estos organismos, establecen 10s 
s iguien. t e s crit er io s : 

wPrimero. Los órgmos de control externo de las Comunida- 
des Aut6namas fiscalizdn la actividad econhico-fhanciera 
de 10s cntes integrados en su respectivo sector piiblico autanó- 
mico y local y remitirh al Tribunal de Cuentas copia de 10s in- 
€QUIWS, una vez hayan sido elevados a su respectiva 
Parlamento y completada su tramitacih, y en su caso, a la 
Asamblea del ente fiscalizado. Los drganos de control extemo 
autonhico que 10 consideren peninente p o d h  remitir sus in- 
formes al Tribunal de Ctientas a partir del mamento en que se 
hayan pronunciado sobre ¡os mismos. 

)zSegundo. Cuando, por acuerdo plenari0 del Tribunal de 
Cuentas, se solicite a un 6rgano auton6mico de control externo 
la práctica de concretas funciones fiscalizadoras o de cualquier 
actuación relacionada con las mismas, de algún ente integrado 
en el sector público de 10s indicados en el número anterior, el 
que reciba la solicitud contestar& al Tribunal, bien cornunican- 
do que la práctica de aquellas funciones ha sido inclulda en 10s 
planes de trabajo, o bien exponiendo las causas que impiden el 
curnplimiento de la solicitud, para que el Tribunal de Cuantas 
pueda adoptar las rnedidas que juzgue oporhmas. 

>>Tercem. Cuando se trak de informes emitidos por un 6rga- 
no autonómico de control externo, en virtud de la solicitud for- 
mulada por el Tribunal de Cuentas, referído al sector público 
estatal, el infurme se e l e v ~  directamente al Tribunal de Cuen- 
tas si se incluye en las planes de trabajo anual, o bien, si no es 
posibIe se exponddn las causas que impiden el cumplhiento 
del encrzrgo, para que el Tribunal de Cuetltas pueda adoptar las 
mediclas que juzgue oportunas. 

>,La realizacihn de 10s informes a que se refiem el phrrafo an- 
terior llevará consigo la oportuna cornpensaci6n económica. 

)>Cuarto. Con el fin de obtener el rnayor gmdo de eficiencia y 
economia se crea una cornisi6n integrada por un representante 
del Tribunal de Cuentas y un0 de cada uno 10s 6rganos de con- 
trol extenia existentes en las Carnunidades Autónomas, al obje- 
to de reallizar propestas, ante 10s organismos o institucimes 
pertinentes, tendentes a definir criterios homogeneos sobre la 
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terminologia a emplear, las normas técnicas de fiscalización, la 
estructura de 10s diferentes tipos de informe y las h e a s  genera- 
les de presentación. 

~ € 3 )  Y acuerdan: 
>>a) Trtar, en Ia medida que alcancen sus competencias, de 

que 10 consignado en e1 punto anterior informe la normativa 
complementaria que se puda dictar con este objeto, y 

>>b) Celebrar el pr6ximo d h  31 de 10s corrientes la primera 
de las reuniones de la Cornisi6n a que se refiere el apartado 
cuarto que antecede. La misma versar6 sobre 10s informes de 
ias Cuentas Genedes.)> 

El Ple de la Sindicatura va acordar en la reuni6 del dia 23 de 
maig que, en nom d’aquesta Sindicatura, s’integrés en la C e  
missi6 a constituir el Sindic Sr. Ferran Termes. 

Durant aquest any s’han celebrat quatre reunions d’aquesta 
Comissi6 de coordinació del Tribunal de Cuentas i els brgans 
de control extern autonbrnics. 

2. Relacioris intert~acimals 

Per tal de constituir una organitzaci6 internacional d’organis- 
mes de control extern d’hbit  no estatal, cal indicar el viatge 
realitzat a Lyon pel Síndic Sra Manuel Cardefia i Corna, per en- 
trevistar-se m b  el Sr. Larger, president de I’Associaci6 dels 
Presidents de les Cambres Regionals de Comptes, i el viatge 
posterior a Marselia per ennevistar-se amb el Sr. Serieyx, Presi- 
dent de la dhambre Regional des Comptes de Provence -Al- 
pes- et C6tte d’Azur>>, per tai de continnar les converses per 
crear fa Internacional Mundial d’brgans de Control Extern i la 
SecciG de 1’Europa Comunithria. 

3. Consultes 

S’ha rebut, en el transcurs d’aquest any, una consulta de la 
Gerkncia de 1’Orgmisme Autbnom Lucal de Gesti6 Tributiria 
de la Diputaci6 de Barcelona, sobre ta improcedkncia de decla- 
rar perjudici de valors en els actes de recapta56 executiva que 
parta a cap el dit organisme. Aquesta Sindicatura va contestar 
que la interpretaci6 de principis inclosos en normes de caracter 
estatal correspon privativament al Ministeri dTconomia i Hi- 
senda, d’acord amb l’article 18. l de la Llei General Tribuphria. 

VI. Activitats internes 

EI Ple de la Sindicatura ha celebrat un total. de 35 reunions 
durant aquest any, i la Comissió de Govern s’ha reunit en 40 
ocasions. 

Comissi6 de Govern 

En la reuni6 del Ple de la Sindicatura de data 5 cle juny de 
1989, es va acordar, amb cmhcter provisional, mentre no es dic- 
t& la nova llei de la Sindicatura de Comptes i del seu funciona- 
ment, nomenar membre de la Comissi6 de Govern el Síndic Sr. 
Josep M. Carreras i Puigdegolas, en substitució del Sr. Antoni 
Castells i Oliveres. 

Secretari General 

En la reuni6 del Ple de la Sindicatura del dia 4 de desembre 
de 1989, d’acord amb el que estableix l’article 14 de la Llei 
6/1984, es va nomenar corn a Secretari General el senyor Maria 
Nicollis i Ros, en substituci6, p r  impassibilitat fisica, dei sen- 
yor Manuel Bosch i Isant. 

Formacid del Personal 

El Parlament de Catalunya, en la seva Resolució 147/iI, en- 
cmeg& a la Sindicatura de Comptes u11 estudi sobre les necessi- 
tats de formació i reciclatge del personal ai seu servei, i és per 
aixb que al llarg del 1989 s’han dut a terme els cursos següents: 

Durant aquest any es va concloure e1 curs que, sobre Admi- 
nistració Local, es va iniciar a ñnds de 1988 amb la intervenci6 
del President del Tribunal de Cuentas, Excm. Sr. Pascual Sala, i 
OII tambk van participar el Professor titular d’Hisenda Publica 
de la Facultat de Ciencies Ficonomiques de la Universitat de 
Barcelona, Sr. Joaquim Solé, la Catedrhtica de Dret Financer de 
la Facultat de Dret de Ia Universitat de Barcelona, Sra. Antbnia 
AguE16, i 1’Intervcntor del Parlament de Catalunya, Sr. Josep M. 
Portabella. 

També es va realitzar, a c h e c  dels tknics titulats d’Admi- 
nistració Local, Sr. Martí Pagonabarraga i Sr. Ramon Riera, un 
curset de formaci6 dels auditors per elaborar uns qüestionaris 
sobre el control intern de les Corporacions Locals els quals ser- 
viran perquk, una vegada rebuts els camptes de les Corpora- 
cions, s ’iniccin les actuacions fiscalitzadores. 

Els temes tractats van Bsser: 
- El Pressupost 
- Mod8icacions dels crkdits pressupostaris 
- Execució del Pressupost 
- Liquidaci6 dels Pressupostos i Comptes Annals 
- Credit Local 
- Despeses Personal 
- Tresoreria 
- Imposició i Ordenacib de Tributs 
- Recaptació 
Com annexos en aquesta Membria, s’h inclouen el& qüestio- 

naris realitzats, si bé cal remarcar que resten pendents els qües- 
tionaris relatius a Patrimoni, Contractes, Subvencions, Societats 
Mercantils, Organismes Autbnoms i Comptabilitat. 

La incorporació de les tkniques informhttlques en els treballs 
administratius est& cada dia més generalitzada i és per aixb que 
s’han realitat uns cursets per al personal sobre l’apIicaci6 dels 
programes informhtics DBASE IV i LOTUS. 

Els Síndics Sr. Jorn Josep Perulles i Bassas, Sr. Manuel Car- 
deña i Corna i Sr. Josep M. Carreras i Puigdengolas, i els audi- 
tors han assistit a unes jornades organitzades per la Sindicatura 
de Comptes de Ja Generalitat Valencima, les quals van tenir 
lloc els dies 4 a 7 del mes d’abril, sobre qüestions relacionades 
amb cl control d’economia, eficiencia i efichcia, impartides per 
personal tkcoic del Tribunal de Comptes de Quebec. 

En la remi6 de la Comissi6 de Govern celebrada el dia 26 
d’octubre de 1989, es va nomenar una comissi6 formada pels 
Slndics Sr. Xavier Vela i Par& i Sr. Jordi Petit i Fontser&, a fi 
de preparar unes jornades per als auditors. 



12582 SUTLLETi OFICIAL DEL PARLAMEPJT DE CATALUNYA / N ~ m ,  190 / 19 de iuliol de 1990 

El Síndic Sr. Josep M. Carreras i Puigdengolas va assistir a 
les Jornades sobre Optimitzaci6 dels Serveis Sanitaris, organit- 
zades per I’Escola d’Alta Direcci6 i Administració (EADA), les 
quals es van celebrar els dies 27 i 28 d’abril. 

El Sindic Sr. Xavier Vela i Par& va ésser present a la Prime- 
ra Con ferkncia Euorpea de la Federaci6 cl’Experts Comptables 
Europeus que es va celebrar a Brusekles els dies 17, 18 i 19 
d’octubre. 

Et Sindic Sr. Manuel Cardefia i Coma va assistir a la XII 
Reuni6 Costa Brava que organitza anualment el CercIe d’Eco- 
nomia. 

Barcelona, 26 de juny de 1990 

Joan Josep Perulles i Rassas 
Sindic Major 

COMPTE GElVEWCL DE LA SINDICATURA 
DE COMMES 

ANNEXOS 

Annex 1, Procediment per a l’exighcia de responsabilitats 
comptable. L’Acci6 pública de denúncia, 

Annex 2. Aspectes processals de la responsabilitat compta- 
ble. Els expedients administratius de responsabilitat comptable. 

1. Jurisdiecid comptable. 
2. Expedients administratius de responsabilitat comptable. 
3. El cas especial de les Corporacions Locals, 

3.1. Membres de les Corporacions. 
3.2, Altres casos. 

Annex 3. Relació d’informcs emesos per la Sindicatura de 

Qüestionari de l’Administraci6 lwal. 
Compte General de ia Sindicatura de Comptes, exercici 

Comptes durant els anys 1985,2986,1987 i 1988. 

1989. 



BUTLLErf OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Núm. 190 / 19 de juliol de 1990 12583 

5. fNDEX DE TRAMITACIONS 

Enclou tots els documents en tramitació i tramitats en el 
periode de sessions actual, excepte les preguntes. 

Claus: 
(0) Text original entrat al Parlament (corresponent al 

número de registre d’entrada que figura abans de 
cada títol) 
informe de Ponkncia 
Dictamen de Comissi6 
Text aprovat pel Ple del Parlament o per la Comissi6 
per delegació d’aquell 
Rebuig del document 
Retirada o clecdiment del document 
Control del compliment de resolucions i de mocions 
Compliment de resolucions i de mocions 
Acord de compareixeng a 
Demanda per la qud s’hterposa recurs 
Mlegacions que formula el Parlament 
SoPIicimd de Dictamen al Consell Consultiu 
Esmenes presentades peIs Gmps 
Sentencia del Tribunat Constitucional 
Dictamen ConscU ConsuItiu 
Rectificacions per error t h i c  
Acord d’interposicib de recurs 
Canvi de tmmitaci6 
Substanciació 
hfome de la Sindicatura de Comptes 

la TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT 
APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACXo 
1,Ol. Lleis i altres normes 
1.01.01. Lieis 

- Llei sobre la Disciplina del Mercat i per a La Defensa dels 
Consumidors i dels Usuaris. /CIE/, BOPC, 70,4419 (O); 73, 
4623 (I”); 78,4963 (T); 80,5217 (T); 84,5565 (T); 85,5606 
(T); 92, 5979 (T); 102, 6519 (E); 110,7050 (T); 113,7203 
(P); llS, 7451 (Rect.); 117, 7599 (D i E); DSPC-P, 46 (A); 
BOPC, 124,7999 (A), 8077 (Rect.); 133,8679 (Rect.). 
Llei d’ordcnacid de ¡’Abastament d’Aigua a ¡ ‘ k a  de Bar- 
celona. /CET/. BOPC, 95, 6185 (O); 100, ó421 (T); 104, 
6691 (T); 110,7052 (T); 113,7222 (T); 115,74i2 (E); 120, 
7806 (T i P); 132,8572 (D i e); 135,8765 (Rect.); DSPC-P, 
49 (A): BOPC, 139,8903 (A). 
Llei d’lnflastructures Hidrduliques de Cata Lunya. /CPT/. 
BOPC, 110, 7052 (O); 113, 7223 (T); 117, 7706 (Rect,); 
120,7806 (T), 124, RO16 (T); 127, 8204 (Rect.); 132, 8586 
(T, E, P i D); 133, 8680 (Rect.); 136,8798 (Rect.); DSPC-P, 
50 (A); BOPC, 139,8909 (A). 
Llei dels Censos. /CJD/. BOPC, 90, 5908 (O); 95, 6184 (T); 
100,6419 (T); 102,6541 (T); 108,6907 (T); 110,7051 v); 
113,7221 (T); 115,7410 (E); 124,8015 (T); 133,8637 (P); 

152,9755 i 9756 (Rect,). 
Llei de Creucid dei Cotiegi Professional de Fisioterapeutes. 
/GJD/. BOPC, 117,7676 (O i T}; 133, 8M7 (T); 135, 8732 

- 

I 

- 

135, 8720 (D i E); DSPC-P, 51 (A); BOPC, 139,8916 (A); 

- 

Sigles de les Comissions parlamenthries que tramiten o han 
tramitat els textos: 

/COAG/ Comissi6 d’Organització i Administració de la 
Generalitat i Govern Local 
Comissió de Justicia, Dret i Seguretat Ciutadana 
Comissió d’bonomia, Finances i Pressupost 
Comissi6 d’hdústria, Energia, Corner$ i Turisme 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
comissi6 de Política Territorial 
Comissió de Política Cuitural 
Comissió de Política Social 
Comissió del Síndic de Greuges 
Comissiis de Eteghnent 
Comissi6 de 1’EEstatut dels Diputats 
Comissi6 de Govern Interior 
Comissi6 de Control Parlatnentari de L’Actuació 
de la Corporaci6 Catalana de Rhdio i 
Televisió i de les Empreses Filials 
Comissió de la Sindicatura de Comptes 
Comissió de Seguiment Catalunya-CEE 
Comissi6 d’htudi sobre la Problemhtica de la SIDA 

(T); 138,8861 (P); 140, R9S4 (D); DSPC-P, 52 (A); BOPC, 
147,9400 (A). 
Llei de Modificaci& de la Regdaci6 de la Llegltima, /CrD/. 
BOPC, 65,4062 (O); 67,4203 (T); 76,4800 p); 78,4962 
(T); 80,5216 (T); 84,5565 (T); 85,56U6 (E); 95,6182 u); 
113,7203 (T); 120,7799 (T); 122,7835 (T); 138,8860 (‘I‘); 

152,9712 (A). 
Llei de Pressupost de la Generalitur de Cutulunyu, de les se- 
ves Entitats Ausdnoms i de ies Entitats Gestores de lu Segu- 
retut Social per al 1990. /CEF/. BOPC, 141,8968 (O),  9157 
(T); 144,9299 (Rect.); 147,9431 (Rect.); 150,9691 (Rect.); 
151, 9702 (T i E); 155, 9902 (T i P); 156, 10161 (Rect.); 
260, 10434 (D), 10454 (E), 162, 10552 (Rect.); IG5, i0696 
(Rect.); DSPC-P, 61 (A); BOPC, 168, 10900 (A); 169, 
1 1 143 (Rect.), 
Llei sobre Puliciu de 1’ Espectacle, les Activitats Recreatives 
i els Establiments Pliblics. /CYD/. BOPC, 70, 4425 (O); 73, 
4623 (T); 78,4963 (T); 80,5218 (T); 84,5566 (T); 85,5607 
(T); 95,6182 (T); 100, G417 (T); 102, 6540 (T); 108,6906 
(T); 113,7220 (E); 124,8015 (T); 136,8776 (T); 143,9229 
(T); 156, i0132 (T); 159, 10307 (P); 169, 11102 (D i E); 

Llei de la Universitat Pompeu Fubra. /CPC/. BOPC, 161, 
10502 (O i T); 165, 10654 (T); 169,11124 (T); 174, 11420 
(E, T i P); 176,11557 (D i E); DSPC-P, 67 (A); BOPC, 182, 
12067 (A). 

144, 9282 (P); 146,9378 (D i E); DSPC-P, 53 (A); BOPC, 

DSPC-P, 63 (A); BOPC, 180,11915 (A). 
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- Llei &Ordeiració Smitdriu a Catalunya. JCPSl. BOPC, 78, 
4964 (O); 84, 5566 (T); 92, 5979 (T}; 100, 6417 (T); 102, 
6540 (T); 104,6691 (T); 108,6907 (T); 115,7377 (E); 122, 
7885 (T); 135,8720 (T); 143,9229 (T); 167,10722 (P); 177, 
11574 (D i E); 182, 12083 (Rect.1; DSPC-P, 69 (A); BOPC, 
187,12331 (A). 

Relacions de Vei'nutge. /CJD/. BOPC, 92, 5980 (O); 95, 
61 84 (T); 100,6420 (T); 1102,6542 (T); 108,6908 (T); 110, 
7051 (I?); 113,7221 (T); 115,7411 (E}; 124,3016 (T); 138, 
8860 (T); 147,9409 (T); 152,9723 (P); 159,10326 (T); 169, 
12121 (T); 176, 11546 (D i E); DSPC-P, 70 (A); BOPC, 
187,12352 (A). 
Llei de Concessió d'un Suplement de Cr2dit al Pressupost de 
1990 per a la Creacib de Nuves Places Universitdries. 
/CEP/, BOPC, 173, 11412 (O i T); 182, 12077 (T); 183, 
12104 (T, P, D i E); DSPC-P, 71 (A); BOPC, 187, 12358 

- Llei de I'AcciCj Negathria, les Jmmissions, les Servituds i Les 

w. 
Llei per la yuul s'autoritza la Refosa dels Textos Legals Vi- 
germts a Catulunya ea Maddria Urbuní,rtica. ICpT/. BOPC, 
162,10520 (O); 165,10653 (T); 169,11123 {T); 180, i1948 
(T); 182, 12075 (E); 183, i2100 (T, P, D i E}; DSPC-P, 71 
(A); BQPC, 187, i 2359 (A). 
Llei sobre el R,?gim Especial de la Vall d'Aran. /COAG/. 
ROPC, 88,5780 (O); 95,6183 (T); 100,6419 (T); 102,6541 
(T); 110,7050 (T); 113,7220 (T); 115,7410 (T); 117,7645 
(E); 120,7800 (E); 143,9231 (T); 150,9659 (T); 152,9723 
(T); 165, 10652 (T), 173, 11390 (PI; 178, 11753 (T); 180, 
i 1928 (11 i E); DSPC-P, 71 (A); BQPC, 190,12536 (A). 

- 

I 

1.01,lO. Normes de rcgim interior 

- Estutut,p del R&im i el Govern Interiors del Purlament de 
Catalunya. Modflcacid dei text refds del 29 de marg de 
1989. BOPC, 132,8571 (A). 
Estututs del Rtgim i el Govern Interiors del Parlament de 
Cutulunya. Modijicucid del text refós del 29 de murg: de 
1989. BOPC, 150,9648 (A). 

- 

1.10. Rcsoluc¡ons 

- Resnlucill 301M del Parlament de Catalunya, sobre l'lnici 
del Procés JExecucib deis Regadius del Marge Dret del 
Ter. /CPT/. BOPC, 17,796 (O); 19,1111 (TE; 20,1238 (T); 
21, i357 (Rect.); 22, 1443 (E); 26, 1810 (Rect.); DSPC-C, 
26 (A); BQPC, 30,2108 (A); 153,9777 (CRM). 
Resnlurid 311111 dei Parlament de Catalunya, sobre E'Inici, 
durant ¡'Any 1989, de les Obres de les Conduccions &Aigua 
d d  Ter. /GIT/. UOPC, 17,796 (O); 19, 11 11  (T); 20, 1238 

153,9778 (CRM). 
REmEuciú 321117 dei Parloment de Cntulunya, sobre la Sig- 
natura d'un Conveni de Collaburmi6 en Mat8ria Lingüísti- 
ca entre Catalunyu, la Comunitat Valenciam i la Comunitat 
Autdnoma de les Illes Balears. /CPC/. ROPC, 21, 1314 (O); 

BOPC, 30,2109 (A); 130,8405 (CRM). 

- 

(T); 22, 1443 (E); DSPC-C, 26 (A); BOPC, 30, 2108 (A); 

I 

22, 1447 (T); 24, 'IS33 (T); 28,2016 (E); DSPC-C, 31 (A); 

I Resolucid 43JIII del Parlament de Catalunya, sobre Ea hbr- 
mativa Vigent en Mrrt&ria de Medi Arnbieizt. fCPT/, BOPC, 

BOPC, 43,2912 (A); 153,9776 (CRM). 
Resolucid 49111 dei Parlament de Catalunya, sobre I' Eti- 
quetatge i la Publicitat en Catald dels Productes de les Em- 
preses subvencionades per la Generalitat de Catalunya. 
/CPC/. BOPC, 30,2132 (O); 35,2592 (T); 36,2602 (T); 43, 

21, 1318 (O); 22, 1448 (T); 28,2018 (E); DSPC-C, 41 (A); 

- 

2920 (E); DSPC-C, 49 (A); BOPC, 51,3317 (A); 130,8407 
(CRM). 

- Resolucib 5iiII.I del Parilament de Catalunya, sobre la Crea- 
ciú de hboratoris Interprofessionuh Lleters. /CARP/. 
BOPC, 41,2804 (O i T); 49,32i6 (T); 55,3562 (E); DSPC- 
C, 52 (A); BOPC, 60,3753 (A); 165,10668 (CRM). 
Resolucid 61ii.U del Parlament de Catalunya, sobre el Fi- 
nanCament de les Obres d'hfrastructura Hidrbulica a les 
Lieres Pdbliques, /CpT/. BOPC, 41, 2806 {O i T); 49, 3217 
(E}; DSPC-C, 61 (A); BOPC, 65, 4058 (A); 136, 8766 

Resolucid ? O M  del Parlament de Curalunya, sobre la Posa- 
da en Funcionament de I'Eix Mediterrani Ferroviari d'Am- 
plada UIC. /C€T/ .  BOPC, 49, 3219 (O i T); 53, 3420 (T); 

70,4408 (A); 153,9778 {CRM). 
Resoiucid 761111 del Parlament de Catalunya, sobre el Pro- 
g ram d'Acci6 Transfromerera de la CEE. /CPT/. BOPC, 
76,4806 (O i T); 80, $225 (E); DSPC-C, 71 (A}; BOPC, 84, 
5561 (A); 153,9777 (CRM). 
Resolucid 881íII del Parlament de Catalunya, sobre I'Oficia- 
litat del Casalb i la seva inclusid en eis Programes Lingiiis- 
tics, Culturals i de Comunicacid de Iu Comunitat Europea. 
/CPC/. BOPC, 80,5231 (O i T); 84,5573 (T); 35,5609 (T); 

6903 (A); 130,8406 (CRM). 
Resoiucid 89111I del Parlamnt de Catalunya, sobre el FO- 
merit i la Di'sid de EU Can@ en Llengua Cutainna. ICPCI. 
BOPC, 78, 4985 (O i T); 80, 5226 (T); 84, 5572 (T); 98, 

(A); 178,11769 (CM). 
Resolució 941III del Parlament de Catalunya, sobre I' Ator- 
garnent de Beques. /CPC/. BOPC, 104, 6700 (O i T); 108, 

(A); 130,8406 (CRM); 136,3786 (CIUI). 
Resolucib 1031111 del Parlament de Catalunya, sobre la Gu- 
ranfia de la Indimitat Personal i de la Confidencialitat en les 
Proves Diagndstigues de la SIDA. /CPS/. BOPC, 1 10, 7065 

BOPC, 133,8635 (A). 
Resolucid IDQIIII dei Parlament de Catalunya, relativa CI 

I'Infmrne de Fiscalització SCFU4 Dl89, sobre la Junta de 
Sanejament, Anys 1984, 1985 i 1986. /esc/. BOPC, 113, 

BOPC, 144,9279 (A). 
Resoiucid 105JIII dei Partament de Catuiunyu, sobre la Re- 
collida i el Tractament de les Pi lm Eldctriques. /CE/. 
BOPC, 127, 8165 (U); 133, 8651 (T); 138, 8876 (T); 143, 

9431 (Rect.). 

- 

(CW). 
- 

55,3562 (T}; BQPC, 63,3918 (E); DSPC-C, 65 (A); BOPC, 

- 

- 

92, 5989 (T); 98, 6323 (E); DSPC-C, 84 (A); BOPC, 108, 

- 

6322 (E); 104,6693 (T); DSPC-C, 84 (A); BOPC, 108,6904 

- 

691 1 (T); 115,7368 (E); DSPC-C, 89 (A); BOPC, 115,7368 

- 

{O); 113, 7236 (T); 120, 7818 (E); DSPC-C, 109 (A); 

I 

7231 (T), 7243 (EC); 143, 9239 (O); DSPC-C, 121 (A); 

- 

9241 (E); DSPC-C, 122 (A); BOPC, 144, 9279 (A); 147, 
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- Resolwcid iO6iM del Parlament de Catalunya, sobre !'Oh- - 
jeccid de Conscihcia. /CJD/. BOPC, 110, 7066 (0); 113, 

9401 (A). 

jeccib de Conscihcia. /CJD/. BOPC, 110, 7063 (U); 1 13, 

Resolucid i081111 del Purlament de Catalunya, sobre I'Ob- 
jeccid de Consci2nciu. /CJD/. BOPC, 115, 7432 (O); 117, 

Resolució 109iIII del Parlament de Catalunya, sobre els Ca- 
tdlegs de Llocs de Treball de l'lnstitut Cat& del Sdl i de la 
Junta d'rligiies. /COAG/. BOPC, 127, 8166 (O); 133, 8652 

147,9403 (A); 174, i 1449 (CRM). 
Resalucid IlOJIII del Parlament de Catulunya, sobre la 
Con,~fituci6 de I' Entitab Municipal Descentralitzada u la Zo- 
ylcl de Can Blanc, al Miinicipi de Santa Pau. fCOAG/. 

BOPC, 147,9403 (A\)- 
Xmduci6 l l l l I I I  del Parlament de Catalunya, per la qual 
es creu una Comissi6 d'Estridi sobre el Pla Hidroidgic de 
les Conques Internes de Catulunya. BOPC, 143, 9252 (O); 

Resolucid 112/IIJ del Parlament de Catalunya, sobre I'Ela- 
bormid d'un Informe sobre la Situacib Legal dels Casinos 
de Catalunya. /CJD/. BOPC, 133,8657 (O); 135,8739 (T); 

169, li141 (CRM). 
Resoluci6 1131111 del Parlament de Catalunyu, sobre I'Esta- 
blimenf de la Medulia i la Placa Lucius Minicius Nuralis per 
a honorar els Esportistes Cutaluns. /CPC/. BOPC, 122, 
7893 {O i T); 133, 8651 (E); 135, 8765 (Rect,); DSPC-C, 
129 (A); BOPC, 1S0,9649 {A), 
Resolucid Il4iIiI del Parlumenc de Catalunya, sobre la 
Creació 8unu Agtncia Nacional per a la Gestid de les Be- 
ques E U S M U S .  ICPCJ. BOPC, 136, 8777 (O); 138, 8879 

Resolució 1251III del Parlament de Catalunya, sobre la 
Cremi6 d' un Centre Nacional d' Arqueologiu Subuquhtica. 
/CPC/. BOPC, 136, 8780 (O); 138,8881 (T); 147,9414 (E); 

Resolucid I1 61III del Purlament de Catalunya, sobre la Pro- 
rnocid de la Llicenciatura de Matenulriques a les Urliversi- 
tats Catalanes. /CPC/. BOPC, 133,8656 (O); 135,8739 (T); 

Resolacib 1171111 del Parlament de Catalunya, sobre ks Zo- 
nes Afectades per L'Erugu Processiondria, /CARP/. BOPC, 

(A); BOPC, 150,9651 (A}; 190,12575 (CRM). 
Resolucid 118JIlI del Parlament de Catalunya, sobre 1'Estu- 
di Integral sobre el Delta de I'Ebre. (Reg. 10828) /CPT/. 
BOPC, 102, 6548 (O i T); 104, 6695 (T); 106, 6816 (T); 
115, 7427 (T); 135, 8736 (T); 147,9411 (T). (Reg. 11118) 
/CET/. BOPC, 102,6555 (O i T); 104,6696 (T); 106,6819 
(T); 115, 7428 (T); 135, 8737 (T); 147, 9412 (T). (Reg. 
13411) /CpT/. BOPC, 117, 7685 (O i T); 133, 8650 (E); 

7235 (T); 117, 7683 (T); DSPC-C, 116 (A); BOPC, 147, 

I Resolucid 1071111 del Parlament de Catalunya, sobre I'Ob- - 

7235 (T); DSPC-C, 116 (A); BOPC, 147,9402 (A). 
- 

7684 (T); DSPC-C, 116 (A); BOPC, 147,9402 (A). - 
- 

- 

(T); 138,8878 (T); 144,9291 (E); DSPC-C, 124 (A); BOPC, 

-- 
- 

BOPC, 130, 8392 (O); 133, 8654 u); DSPC-C, 124 (A); 

- 
- 

DSPC-P, 52 (A); BOPC, 147,9404 (A). 
I 

- 

143, 9245 (E); DSPC-C, 125 (A); BOPC, 150, 9649 (A); 

- 
- 

- 
- 

(T); IISPC-C, 129 (A); BOPC, 150,9650 (A). 
- 

- 

DSPC-C, 129 (A); BOPC, 150,9650 9650 (A). 
- 

- 

143,9244 (E); DSPC-C, 129 (A); BOPC, 150,9651 (A). 
- 

130,8390 (O); 133, 8653 (T); 143,9242 (E); DSPC-C, €30 - 

I 

- 

DSPC-C, 13 1 (A); BOPC, 150,9652 (A) - 

Resolucid 1191111 del Pariament de Catalunya, sobre el 
l'ran,vport de Mercaderies Perilloses per Tren. /CITI. 
BOPC, 117,7684 (O i T); 133,8649 (E); DSPC-C, 131 (A); 
BQPC, 150,9652 (A). 
Resolució 12011II dei Parlament de Catalunya, per la qual 
s'aprova el Compte General de la Generalitat de Catalunya, 
corresponent a ¡'exercici del 1987. ESC/. BOPC, 127,8164. 

152,97 16 (A). 
Resolucid 121fM del Parlament de Catalunya, sabre la Uti- 
litzacid del Catald en el Senat. /Ple/. BOPC, 136,8781 (O i 

Resoiucid 1221111 dei Parlament de Catalunya, sobre la Po- 
lftica Relativa a la Poblaciú de mks de Seixanta-cinc Anys. 

(A); BOPC, 152,9717 (A). 
Resolucid 12311II del Pcsrlametit de Catalunya, sobre un 
Didleg amb I'Administraeió Central per a concretar i' Abast 
i I'Auompliment del Marc Competeneial i el Sistema de Fi- 
tzunGamenb. /CEF/. BOPC, 130, 8394 (O); 133, 8655 (T); 

Resoiucid 1241111 del Parlament de Cabalunya, sobre la Uti- 
lització del Paper Reciclat en el Parlammt i en els Departu- 
ments de la Generalitat. /CIE/. BOPC, 147, 9416 (O); 150, 

10304 (A), 
Resolucid l25lIlI del Parlament de Catalunya, sobre la 
Conservació i la Restauracid del Parc Güell. /CPC/. BOPC, 

(A); BOPC, 171,11255 (A). 
ResuluciiS 126/111 dei Parlament de Cutalunya, sobre eis Ca- 
taians reclosos en Centres Penitenciaris fora de Caralunya. 
/CJD/. BOPC, 136,8780 (O>; 138,8881 (T); i44, 9292 (T); 

178, Z 1744 (A), 
ResoLuci& 127lIII del Parlament de Catalunya, sobre els 
Plans Comarcals de Munbanya. /CFT/. BOPC, 147, 9427 

(T); 143,9240 (O); 144,9290 (D); DSPC-P, 53 (A); BOPC 

T); DSPC-P, 53 (A); ROPC, 152,9717 (A}. 

ple/. BQPC, 13R, 8883 (O i T); 143,9247 (T); DSPC-P, 53 

139,8429 (E); DSPC-C, 134 (A>; IBOPC, 156,10127 (A). 

9670 (T); 156, 10132 (E); DSPC-C, 137 (A); BOPC, 159, 

147,9416 (0); 150,9671 u); 159,10342 (E); DSPC-C, i42 

150, 9668 (E); 169, 11132 (T); DSPC-C, 149 (A); BOPC, 

(O); 150, 9671 (72'); DSPC-C, 150 (A); BOPC, 178, 1174-4 
IAI. 
Resuluci6 1281IIi del Parlament dc Catahnyu, sobre la lns- 
tullacih de Processus de Dessulfirucid de  gaso,^ a ia Cen- 
wul T2rrnicu d'Andorra (Ara&). /CPT/. ROPC, €50, 9676 

C ,  150 (A); BOPC, 178,11745 (A), 
Resolució 1291111 del Parlament de Catalunya, sobre la Pro- 
tecciú Natural i Cultural de Iu Vall d'Hortmoier. /CITI. 

BOPC, 178,11745 (A). 
Resolucib 1301111 dei Parlament de Catalunya, sobre I'Avu- 
liiaciií del Procés d'lmmersid Lingü fstica iniciat el Curx 

(U); 152,9744 (T); 159, 10344 (T); 165,10655 (E); DSPC- 

BOPC, 156, 10139 (O); 159, 10346 (7'); DSPC-C, 150 (A); 

1983-1984. /CPC/. BOPC, 156, 10138 (O); 159, 10346 (T); 
DSPC-C, 151 (A); BOPC, 178,11746 (A), 
Resolucid 131 M I  dei Parlament de Catalunya, sobre els 
Serveis i els Controls Sanitaris de le,y Persones que es dedi- 
quen a la Prostitucib. /CPSf.  RUPC, 143, 9249 (O); 144, 

11924 (A). 
Resolucid 1321IIl del Parlament de Catalunya, sobre les Me- 
sures de Control Sanitari per u les Persones que es dediquen 

9293 (T); 152, 9738 {E); DSPC-C, 145 (A); BOPC, 180, 
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a la Prostituci6. /CPS/. BOPC, i52, 9744 (O);  153, 9775 

(Ah 
Resolucid 1331111 del Parlament de Catalunya, sobre Polífi- 
CQ Territorial (Regs. 18843, 18844, 18845, 18846, 18847, 
18845, 1885i, 18852, 18855 i 18856). BOPC, 180, 11950 
(O); DSPC-P, 67 (A); BOPC, 182,12069 (A). 
Resolucid 1341III del Parlament de Catalunya, per EU qual 
s'elcgeix una Terna de Juristes per  (1 proveir una Piap de 
Magistrat de la Sala del Civil i del Penal del Tribunal Supe- 
rinr de Justicia de Catalunya. DSPC-P, 67 (A); BOPC, 182, 
12071 (A). 
Resolucid 1351lII del Parlament de Catalunya, sobre I'Enre- 
tirument deis Pals d'Electricita6 als Km 8 i 9 de la Carretera 

Medicaments. /CPC/. BQPC, 174, 11443 (O); 178, 11762 

Resoiucid IrldlIII del Parlament de Catalunya, sobre el FO- 
meat de I'Estudi d'ldiomes i el Suport Q les Escoles Oficials 
&Idiomes. /CPC/. BOPC, 165, 10662 (O); 169, lli35 u); 
180, 11958 (E); 186, 12313 (Rect.); DSPC-C, 161 (A); 
BOPC, 190,12549 (A), 
Resoiucid I47lIII del Parlament de Catahnya, sobre la 
SoHictud de la Federacid d'organismes de Rddiu i Televi- 
si6 Autondmics d'ingressar corn a Membre Actiu a la Uni6 
Europea de Radiodifusib. /CPC/. BOPC, 174, li442 (O); 
178,11761 (T); DSPC-C, 161 (A); BOPC, 190,12549 (A), 

(T); 165, 10656 (E); DSPC-C, 145 (A); BQPC, 180, 11925 (T); DSPC-C, 161 (A); BOPC, 190,12548 (A). 
- 

I 

- - 

1.15. Mocions 
Comarcal 243-A. /CPT/. BOPC, 162,10526 (O); 165,10657 

Resolució J361III del Parlament de Catalunya, sobre ~ ' E s ~ Q -  
cid de la RENFE de Sant Sadurní d'Anoia. /CPT/. BOPC, 

186,12272 (A). 
Rwoiució 137liII del Parlament de Catalunya, sobre I'Estl- 
mul de E'Ufcrta de Productes de I'Agriculrura Ecoldgica. 
/CARP/. BOPC, 136, 8778 (O); 138, 8880 (T); 150, 9667 

(T); DSPC-C, 154 (A); BOPC, 186,12272 (A). 

162, 10527 (O); 165, 10658 (T); DSPC-C, 154 (A); BOPC, 

(E>; 174, 11438 (T); DSPC-C, 157 (A); BOPC, 186, 12273 
(A). 
Reaolucib 13RtIll del Purlament de Catalunya, sobre la 
Mosrru de Vim dc Cutalulmya. /CARP/. BQPC, 136, 8782 

157 (A); BOPC, 186,12273 (A). 
Resolució J39iIII de/ Parlament rle Catalunya, sobre la Po- 
líticn de Suport al Sector Pesqiier i la Pesca der! Poper. 
/CARP/. I3OYC, 147, 9418 (O); 150, 9672 (T); 159, 10343 

RwolucirS l4OlIII del Parlament de Catalunya!, sohre el C i U -  
quantenari de I'rifisellament del President de la Generalitat 
de Catulrcnya M. H. Sr. &luis Companys i Jover i sobre la 
Reivindicacih Definitiva d'aquest i de totes les Vk?imc,r In- 
nocenfs de  Ea Guerra Civil. /CrD/. 'ROPC, 150, 9673 (O); 

190,12S4h (A). 
Resoluci& 14JIIJI d d  Parlament de Catalunya, sobre els 
Drets dels Joves qur: liun de complir el Servei Militar. fCJD/. 
BOPC, 162, 10525 (O); 165, 10657 (T); 178, 11758 (E); 

ResoEticid 142iIII del Parlament de Catalunycr, sabre la Visi- 
tu u Tots els Centre Peflitenciaris de Ct3tQlUnjm de la Cornis- 
si6 & Justícia, Dret i Seguretat Ciutadatia del Parlament. 

159 (A); ROPC, 190,12547 (A), 
Resoluciú 1431Ii1 del Parlament de Catalunya, sobre la Pre- 
vmcid d' Accidents de Trdnsit. /CJDf. BOPC, iG5, 10659 
(O); 169, 11133 u); 180, 11958 (E); 186, 12313 (Rect.); 

Resolucid 1.141111 del Parlament de Catnhnya, sobre les 2%- 
nes de Muatanya afectades per les Glagades. /Ple/. RQPC, 

187,12360 (A). 
Rmduci6 1451III de! Parlament de Catalunya, sobre la Cu- 
raiatiitzuci6 de les Receptes Qficiuls per CT la Prescripcid de 

(O); 138,8882 (T); 150,9668 (E); 174,11439 (T); DSPC-C, 

(E); DSPC-C, 157 (A); BOPC, 186,12274 (A>. 

152, 9742 (T); 156, 10133 (T); DSPC-C. 159 (A); BOPC, 

rmc-c, 159 (A); BOPC, 190,12547 (A). 

/CJD/. UOPC, 165, 10662 (O); 169, 11135 (T); DSPC-C, 

DSPC-C, 159 (A); BOPC, 190,12548 (A). 

169, 1 1  137 (O); 174, 11439 (T); DSPC-P, 70 (A); BOPC, 

Mocid 3tM del Parlament de Catalunya, sobre la Política de 
Recerca de la Generalitat en 1'Ambit de la Seva C u m p e t h  
cia, BOPC, 26,1783 (O); 30,2135 (E); 31,2372 (E); DSPC- 
P,18 (A); BOPC, 31, 2354 (A); 36, 2615 (CCRM); 135, 
8'747 (CRM). 
Mocid 51IIi del Parlament de Catalunya, sabre el Manseni- 
ment i la Miliora de la Indústria T&xh'l Catalana. BOPC, 26, 

(A); 36,2615 (CCRM); i52,9749 (CRM). 
Mocid 81111 del Purlament de Catnlunyu, sobre Mesures de 
Seguretur per al Transport de Mercaderies Perilloses per 
Carretera. BOPC, 46, 3033 (O); 51, 3325 (E); DSPC-P, 24 
{A); BOPC, 53, 3410 {A}; 58, 3693 (CCRM); 153, 9778 
(CM). 
Mocid 10111I del Parlament de Catalunya, sobre la Dijüsid 
dels Ajuts a les Explotacions Agrhries. BOPC, 62,3890 (O); 

162,10529 (CRM). 
Moció 111iiI del Parlament de Catalunya, sobre Formacid 
del Professorat. BOPC, 62,3891 (O}; 65,4076 (E); DSPC- 
P, 30 (A); BOPC, 67, 4199 (A}; 73, 4628 (CCRM); 135, 

Mocid 191M del Parlament de Catalunya, sobre ei Pla de 
Metros. BOPC, 72,4605 (O); 76,481 1 (E); DSPC-P, 34 (A); 
BOPC, 78,4950 (A); 84,5589 (Rect.); 153,9376 {CRM). 
Mocid 241111 del Parlament de Catalunya, sobre la Politica 
de Garantiment de la Seguretat de les Instatlaciuns I n d w  
triah. BOPC, 117,7688 (O); DSPC-P, 47 {A); BOPC, 124, 
8012 (A); 133,8660 (CCRM); 190,12575 (CRM), 
Moció 251111 del Parlament de Catalunya, sobre les Escoles 
Bressol. BOPC, 147,9419 (O); 150,9678 (E); DSPC-P, 54 
(A); BOPC, 152,9718 (A); 159,10350 (CCRM). 
Mocid 261111 del Purlament de Cutalunya, sobre els Aboca- 
dors a Catalunya, BOPC, 147, 9421 (O); 150, 9680 (E); 

1784 (O); 31, 2373 (E); DSPC-P,18 (A); BOPC, 31, 2355 

DSPC-F, 29 (A); BOPC, 67, 4198 (A); 73, 4628 (CCRM); 

8747 (CRM). 

DSPG-P, 54 (A); BQPC, 152, 9718 (A); 159, 10350 
(CCRM). 
Mocid 27IIlI del Parlament de Catalunya, sobre la PolEtica 
General de Subvencions dei Departament de Benestar So- 
cial. BOPC, 147,9421 (O};  150,9680 (E); DSPC-P, 54 (A); 
BOPC, 152,9719 (A); 159,10351 (CCRM)). 
Mociú 281111 del Parlament de Catalunya, sobre VEsiat Ac- 
tual de Iu Formacid Professional a Catalunya. BOPC, i5 i, 

(A); 159,10351 (CCRM). 
9705 (O); 152,9745 (E); DSPC-P, 55 (A); BOPC, 153,9771 
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- Mocid 29tIIi del Parlament de Catalunya, sobre EU Ipnplun- 
tució i ei Control dels Abocadors &Escombraries. BOPC, 

9771 (A); 159,10351 (CCRM). 
Mocid 301111 del Parlament de Catalunya, sobre la Destmc- 
ci6 de Fitxes Policfaques sobre I'Homosexuulitat. BOPC, 

9772 (A}; 159, I0351 (CCRM). 
Mocid 31JIII del Parlament de Catalunya, sobre els Trebu- 
lladors Estrungers n Catalunya. ROPC, 156, 10143 {O); 

174,11448 (CCRM). 
Mocid 321IIl del Parlament de Catalunya, sobre ia Política 
Lingüística. BOPC, 156, 10144 (O); 165,10665 (E); DSPC- 
P, 62 {A); BOPC, 169,11099 (A); 174, i 1448 (CCRM). 
Mocid 33lIii del Parlament de Catalunya, sobre la Qualitat 
dels Serveis Turf,r#ics. BOPC, 176, 11565 (O); 180, li961 

Mociú 341M &E Parlament de Clmralunya, sobre I'Aplicaci6 
de la Llei 211982, del 3 de Murs.., de Proseccib de la Zona 
Volcdnicu de la Garrotxa, BOPC, 176, 11565 (O); DSPC-P, 
69 (A); BOPC, 182,12072 (A). 
Moció 351111 del Parlament de Cutalunya, sobre 1'Elahoru- 
cid d'un Pia de Reindustriaíitzacid del Sector de la Mineria. 

IAI. 

151,9706 (a); 152,9746 (E); DSPC-P, 56 (A); BOPC, 153, 

I 

151,9705 (O); 152,9746 (E); DSPC-P, 56 (A); BOPC, 153, 

I 

165,'10664 (E); DSPC-P, 62 (A); BOPC, 169, 11099 (A); 

- 

- 

(E); DSPC-P, 69 (A); BOPC, 182,12071 (A). 
- 

- 

ROPC, 176,11566 (O); DSPC-P, 69 (A); BOPC, 182,12072 

- Mocid 36MI del Parlament de Catalunya, sabre Iu Política 
General de Desenvolupament i Gestid per CI protegir els Es- 
pais Naturals Afectats per les Activitats Extractives. B OPC, 

187,12361 (A). 
Moció 371111 del Pariament de Catalunya, sobre ka Política 
de Biblioteques. BOPC, 182, 12081 (O); 186, 12292 (E); 

182, 12081 (O); 186, 12291 (E); DSPC-P, 70 (A); BOPC, 

- 

DSPC-P, 70 (A); BOPC, 187,12361 (A). 

1.20. Interpctlacions 

10939 Interpefhci6 al Cmse Il Executiu sobre la política d' educa- 
cid &adults. BOPC, 102,6557 (O); 127,8170 (T); DSPC-P, 
50 ( S ) ;  BOPC, f39,8923 (S). 
Interpeflucid al Consell Executiu sobre la política de centres 
docents. BOPC, 108,6917 (O); 127, 8171 (T); DSPC-P, 50 
(SI; BOPC, 139,8923 (S). 
Interpetlació u1 Consell Execmiu sobre la pollrica de tracta- 

ment dels residus industrials. BUPC, 108, 6917 (U); 127, 

Interpe Hució al Consell Executiu sobre la polísica universi- 
tdria. BUPC, 108,6918 (O); 127,8171 (T); DSPC-P, 51 IS); 
BOPC, 139,8923 ( S ) .  
interpe !laci6 al Comell Executila sobre i0 politica de promo- 
cid i creacid de sdl residencial. BOPC, 115, 7433 (O); 127, 

inberpetiacid al Consell Executiu sobre la política del joc. 

BOPC, 139,8923 (S). 
Interpelllucib al Conseli Executiu sobre la politica general 
del trunsport de viatgers i mercaderies a Casalunya. BOPC, 

8923 (S). 

12330 

12331 

8171 (T); DSPC-P, 50 (S); BOPC, 139,8923 (S). 
12420 

i2852 

8172 (T); DSPC-P, 51 (S); BOPC, 139,8923 ( S ) .  
13423 

BOPC, 117, 7690 (O); 127, 8172 (T); DSPC-I', 50 (S); 

13472 

120,7819 (0); 127,8172 (T}; DSPC-P, 51 (S) ;  BOPC, 139, 

13596 

13692 

13693 

14267 

I4272 

14278 

14287 

14288 

i5 183 

15241 

15461 

15527 

15553 

I5618 

15619 

15626 

15723 

15808 

Interpeblació al Consell Executiu sobre les escoles bressol. 
BOPC, 132, 8625 (O); DSPC-P, 52 (S ) ;  BOPC, 147, 9404 
(S) .  
Inrerpetlacid ai Cunsell Executiu sobre la política general 
de subvencions del Departament de Benestar Social. 'BOPC, 

Inrerpellució al Con,yeell Executiu sobre la política peniten- 
cidria. BOPC, 127,8173 (O); DSPC-P, 52 (3); BOPC, 147, 
9404 (SI. 
Interpdlacib al Consell Executiu sobre els abocadors a Ca- 
talunya. BOPC, 130, 8399 (O); DSPC-P, 52 (S); BOPC, 
147,9404 ( S ) .  
Interpekciú al Consell Executiu sobre ei dret d'aumdeter- 
minació del poble de Gardunya. BQPC, 130, 8400 (O); 

InterpeCIaeid al Consell Execusiu sobre la implantació i el 
control dels abocadors d'escombraries. BOPC, 130, 8400 

Interpeiiacid u1 Consell Executiu sobre i'estat actual de la 
formucid professimul a Caraiunya. BQPC, 130, 8400 {O); 

Interpetlació al Consell Executiu mbre la no-discriminacib 
de gais i lesbianes a Cabahya. BOPC, 130, 8401 (O); 

Interpetlacid al Conseli Executiu sobre la política radiofdni- 
ca del Govern de !u Generalitat de Catalunya. BOPC, 130, 

@ S .  

132,8625 (O); DSPC-P, 52 IS); BOPC, 147,9404 (S). 

DSPC-P, 51 (SI; BOPC, 139,8923 (S). 

(O); DSPC-P, 54 (S);  BQPC, 152,9719 (S). 

DSPC-P, 54 (S); BOPC, 152,9719 (S). 

DSPC-P, 54 (S); BOPC, 152,9719 (S), 

8401 (O); 133,8658 {T); DSPC-P, 50 ( S ) ;  BOPC, 139,8923 

Interpellacid al Consell Executiu sobre e Is residics idus-  
trials que es produeixen a Cutaluunya. BOPC, 130,8402 {O); 

Inserpetlaciú al Consell Executiu subre les dificultats del 
sector turtstic. BOPC, 132, 8626 (O); DSPC-P, 55 (S); 
BOPC, 153,9772 ( S ) ,  
Interpdlaciú al Consell Executiu subre el suport irmstitucio- 
nul de projectes i activitats cuiturals. BOPC, 143, 9254 (O); 

Interpefhcid al Conseii Fsecutiu en relaci6 amh la Resolu- 
cih 981IIi del Parlament sobre el Dret d'Autndeterminació 
de la Nucid Catalana. BOPC, 132, 8626 (O); DSPC-P, 50 
(S); BOPC, 139,8923 (S). 
Interpe f laci6 al Consell Executiu sobre el ddficit d'inj5-as- 
tructures i de serveis mínims que sofreixen les valls pirinen- 
ques. BOPC, 136, 8784 (O); DSPC-P, 52 (S); BOPC, 147, 
9404 (S). 
Inserpeblacid al Consell Executiu subre i~ política general 
d'ordtlnacid farmachtica. BOPC, 132, 8626 (O); DSPC-P, 
53 (3); BOPC, 152,9720 ( S ) .  
Interpetlacid al Consell Executiu sobre la projecciú exterior, 
la personalitat diferencial i la imatge de Catalunya en el 
marc ollmpic. BOPC, 132, 8626 (O); DSPC-P, 50 (S ) ;  
BOPC, 139,8923 (S). 
Inrerpetlacid ul Consell Executiu sobre la politica d'elimi- 
nucid i el tractament dels residus industriaix. BOPC, 132, 

Interpetlacid al Consell Executiu sobre la política lingüísti- 

9772 ( S ) .  

DSPC-P, 52 (S); BOPC, 147,9404 (S). 

DSPC-P, 63 (S); BOPC, 178,11746 (S) .  

8628 (O); DSPC-P, 50 (S); BOPC, 139,8923 ( S ) ,  

CU. BOPC, 136, 8785 (U); DSPC-P, 56 (S); BOPC, 153, 
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16050 

16053 

16144 

16184 

16631 

16W2 

16845 

16846 

16854 

16904 i 
17247 

16905 

16973 

17064 

17196 

17233 

17633 

17634 

17635 

Interpehcib al Consell Executiu sobre la política del pro- 
fessorat públic. BOPC, 138, 8887 (O); DSPC-P, 53 (S); 
BOPC, 152,9720 (S). 
Interpeilucid al Consell Executiu sobre els treballadors es- 
trangers a Catalunya. BOPC, 138, 8888 (O); DSPC-P, 55 
(SI; BOFC, 153,9772 (S) .  
Interpeliucib ai Consell Executiu mbre I'aplicacid de la L k i  
211982, de Proteccid de la Zona Volcdnica de la Gurrorxu. 
BOPC, 143,9255 (O); DSPC-P, 63 (S); BOFC, 178, 11746 

rs>. 
Interpelluci6 al Consell Executiu sobre la resenu dei sdl in- 
dusrrial. BQPC, 143, 9255 (O); DSPC-P, 54 IS); BOPC, 
152,9720 (S). 
Interpellacid al Consell Executiu sobre la política de pre- 
sons. BOPC, 147, 9422 (O}; DSPC-P, 63 IS); BOCP, 178, 
1 1746 (S). 
Interpel.laci6 al Consell Executiu sobre les funcions i les 
compethies de les cambres agrdries. BOPC, 147, 9422 

Interpdlacib al Consell Executiu sobre la política de con- 
versid turlsticu. BOPC, 159, 10346 (O); DSPC-P, 63 (A); 
BOPC, 178,11747 (SI. 
Interpel.laciú al Comell Executiu sobre la política de turis- 
me. BOPC, 159, 10347 (O); DSPC-P, 63 (S);  BOPC, 178, 
11747 (S). 
Interpefacib al Consell Executiu sobre la pollficu de les in- 
dúst r ia  extractives i mineria. BOPC, 150,9681 (O); DSPC- 
P, 63 (S) ;  BQPC, 178,11747 (S). 

(O); DSPC-P, 70 ($1; BOPC, 187,12362 ( S ) .  

interpel.Eaciú al Consell Executiu sobre els complexos urba- 
nlstics esportius. BOPC, 152, 9747 (O}; DSPC-P, 63 (S); 
BOPC, 178,11747 (S). 
Interpeliaciii al Consell Executiu sobre lu política general 
de desenvolupament i Resti6 per protegir els espolis naturals 
afectats per les activirats extractives. BOPC, 150,9682 (O>; 

1nterpel.lacid ai Consell Executiu sobre la política pesquera. 
DSPC-P, G7 (S) ;  BOPC, 182,12073 (S) .  

BOPC, 152,9747 (O); DSPC-P, 70 (S); BOPC, 187, 12362 
(SI. 
Interpellacid al Consell Executiu sobre la produccid agrd- 
ria. BOPC, 151, 9706 (O); DSPC-P, 56 (S); BOPC, 153, 
9772 (S). 
interpekcid al Consell Executiu sobre la modificacid dels 
límits rerrituriuls dels municipis. BOPC, 156, 10145 (O); 

Interpel.laci6 al Consell Executili sobre la governubilitat 
deis municipis on c,r produeixen dimissions dels cdrrecs 
electes. BOPC, 156, 10145 (O); DSPC-P, 70 (S); BOPC, 
187,12362 (S). 
Interpellacid ai Consell Executiu sobre la política general 
de les zones urbanes deprimides de Catalunya. BOPC, 159, 

InterpellacirS al Consell Executiu sobre la política de Benes- 
tar Social. BOPC, 159, 10348 {O); DSPC-P, 71 ($1; BOPC, 
187,12362 (S). 
Interpdlacid ai Conse El Executiu sobre la polática general 
de la infdnciu. BOPC, 1S9, 10348 (O); DSPC-P, 71 (S); 
BOPC, 187,12362 (S). 

DSPC-P, 70 (S); BOPC, 187,12362 IS). 

10348 (O); DSPC-P, 71 ($1; BQPC, 187,12362 (SI. 

18062 

18104 

18106 

18501 

19799 

Interpetlacid ai Consell Executiu sobre la universalitzucid 
deis serveis de la Seguretat Social. BOPC, 169, 11137 (O); 
DSPC-P, 67 (S);  BOPC, 182,12073 (S). 
Interpetlacid ai Consell Executiu sobre la progressiva im- 
plantacid a Catalunya de la reforma educativa, BQPC, 169, 

Interpeblaci6 ui Consell Executiu sobre la política de biblr'o- 
teques. BOPC, 169, 11139 (O); DSPC-P, 67 (S); BQPC, 
182,12073 ( S ) .  
Interpetiaci6 al Consell Executiu sobre la política general 
de promocid turística. BOPC, 171, 1 1259 (O); DSPC-P, 63 
(S); BOPC, 178,11747 (S). 
Interpdlacid al Consell Executiu sobre la concertacid social 
a Catalunya per al 1990. BOPC, 183, 12110 {O); DSPC-P, 
70 (S); BOPC, 187,12362 (S). 

11 138 (O); DSPC-P, 67 (S); EOPC, 182,12073 (S). 

1.30. Altres tramitacions 
1.30.05. Procediments davant el Tribunal Constitucional 

Recurs d' inconstitucionalitar interposat pel Parlament con- 
t r c ~  Elr Ley Orgánicu 611985, de I de julio, del Poder Judicial 
(Resolucid 48lIi: BOFC, &7M, 4048). BOPC, SSD, 4110 
(AC); SSm, 4138 (ALP); 159, i0304 (STC). 
Recurs d' inconsritucionalitut interposat pel Pariament de 
Catalunya conrra la Ley 3811988, de 28 de Diciembre, de 
Demarcación y Planta Judicial (Resohcib 491111: BOPC, 
53, 3409). BOPC, 53, 3424 (AC); 55, 3567 (ALPP); 165, 
10651 (STC). 
Recurs d'incamtitucionalitat interposat pel Parlament con- 
tru els articles 10,70,71 i 72 i la Disposicid Addicional Ter- 
cera de i~ Llei 50184, del 30 de desembre, de Pressupostos 
Generals de 1'Estat per d 1985 (Resolucib 29/11: ROPC, 
48111,2093). BQPC, SZm, 2372 (AC); S3/II, 2395 {ALPP); 
65m, 3094 (T); 178,1i747 (STC). 

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETXRAI)A, CANVI O DIEKAiMENT 
2,Ol. Prqjectes i proposicions de llei i altres propostes de 
normes 
2.01.02. Proposicions de llei 

13163 

15533 

15745 

15974 

16665 

17059 

Proposici6 de Llei de Regulacid de i' de les Tdcniques de 
Fecundacid Artificial. BOPC, 117, 7679 (O); DSPC-P, 50 
(RD); BOPC, 139,8924 (RD). 
Proposiciú de Llei de Modificaci6 de la Llei 311982, del 23 
de Marc, del Parlament, del President i del Consell Executiu 
de la Generalitat. BOPC, 133, 8647 (O); DSPC-P, 52 (RD); 
BOPC, 147,9405 (RD). 
Proposicid de Llei sobre I'Establiment de la Renda Mínima 
d'lnsercib. BOPC, 135,8733 (O); 144,9280 (RD) 
Proposicid de Llei de Creacid del Consell de les Organitza- 
cions no Governamentals a Catalunya. BOPC, 138, 8871 
(O); 150,9654 (RD). 
Proposicid de Llei de Creaciú del Consell Econdmic i Social 
de Cataiuunyu. BOPC, 147,94Q9 (Q); 156,10128 @D), 
Pruposicid de Llei de Creucid dei ConseIl de les Organitza- 
cions no Governamentals a Catalunya. BOPC, 152, 9733 
(O); BOPC, 174,11419 (RD). 



BUTLLETf OFICIAL DEL PARL,AMENT DE CATALUNYA J NÚm 190 / 19 de juliol de 1990 12589 

17685 Proposicib de Llei de Creaciú del Consell Econdmic i Social 

BOPC, 178,11748 (RD). 
Proposicid de Llei de Regulacid dels Horaris Comercials a 
Catalunya. BOPC, 174,11434 (O); 186,12275 (RD). 

de CUtülUnya. BOPC, 159, 10340 (O); DSPC-P, 63 (RD); 

18456 

2.10. Prqjectes i propostes de rcsoluci6 
2.10.35. Proposicions no de llei i altres propostes de 
reso Iuci6 

6779 

807 1 

9412 

12341 

12537 

12862 

13014 

13366 

13518 
i 13646 

13522 i 
13M6 

13529 

13530 

Proposició no de Llei sobre la Segregació de I'Ampoila del 
Municipi del Perell6. ICOAGI. BOPC, 67.4209 (O i T); 98, 
6320 (T); 115, 7421 (T); 122, 7888 (T); 138, 8875 (T}; 

Proposicid no de Llei sobre el Nivell Professional dels Lle- 
trats Conciliadors del CMAC del Departament de Treball. 
/COAG/. BOPC, 80, 5233 (O i T); 84, 5573 (T); 85,  5610 
(T); 92, 5989 (T); 115,7423 (T); 122,7888 (T); 135,8736 

Proposicid no de Llei sobre la Segregaei6 de I'AAmpoElu. 
/COAG/. BOPC, 90, 5916 (O i T); 92, 5994 (T); 95, 6L92 
(T); 100,6422 (E); 115,7425 (T); 122,7889 (7'); 138,8876 

Proposicid no de Llei sobre la Protecció de l'Alo,w Becuda 
a la Timoneda d'A@s. /CPT/. BOPC, 108, 6915 (O); 110, 

BOPC, 150,9654 (R). 
Proposicid no de Llei sobre la Situucih de la Poblaei6 Gita- 
na a Catalunya. /CPS/. BOPC, 110, 7064 (O); 113, 7236 

Proposicid no de Llei sobre els Accessos a la Universitat 
Autdnoma de Barcelona, / C W a  BOPC, 115,7431 (O>; 117, 

BOPC, 150,9655 (R). 
Proposicib no de Llei sobre els Poldgons Industriuls al Ber- 
guedd i CI Cardona (Bages). /CPT/. BQPC, 115, 7431 (O); 

Propusicid no de Llei snbre els Menjudors Escolurs. fCPC/. 
BOPC, 117,7685 (O i T); 127,8164 (E); DSPC-C, 112 (R); 
BOPC, 135,8719 (RI. 

DSPC-C, 1 2 4  (R); BOPC, 147,9405 (R), 

(T); DSPC-C, 124 (RI; BUPC, 147,9406 (R). 

(T); DSF'C-C, 124 (R); BOPC, 147,9406 (R). 

7060 (T); 115,7430 (T); 147,9412 cr); DSPC-C, 131 (RI; 

{T); 120,7817 (E); DSPC-C, 109; 133,8636 (RD). 

7683 (T); 122,7889 (T); 133, 8648 (E); DSPC-C, 131 (R); 

117,7683 (T); DSPC-C, 13 1 (R); BOPC, 150,9655 (R). 

Prqiosici6 no de Llei sobre Iu Cremi6 d ' u m  Delegacid del 
Conwjo de Seguridad Nuclear a les Comarques Tarragoni- 
nes. /CIE/. BOPC, 122,7840 (0 i T); 135,8737 (E); DSPC- 
C ,  122 (R); BOPC, 144,9280 (R). 

Proposicid no de Llei sobre I'Encornanument al Govern de 
la Generalitat de les Funcions del Cunseju de Seguridad Nu- 
clear, /CIE/. BOPC, 122, 7891 (O i T); i35, 8738 (E); 

Proposició nu de Liei sobre el Control de E'lmpacte de 
¡'Energia Nuclear i la Radioactivitat en la Població de Ca- 
talunya. /CIE/. BOPC, 122, 7891 (O i T); 135, 8738 @); 

Proposicid no de Llei sobre i'Adscripci6 del Municipi de 
Caues de MaEavella a la Comurcu del GironPs, JCOAGJ. 
BQPC, 122, 7893 (O i T); DSPC-C, 124 (R); BQPC, 147, 
9406 (R). 

DSPC-C, 122 (R); BOPC, 144,9281 (Ri). 

DSPC-C, 122 (R); BOPC, 144,9281 (R). 

13996 

14016 

14019 

142f9 

14281 

14312 

14860 

15197 

15245 

i5258 

15312 

i5313 

15459 

15565 

15638 

15639 

Proposicid no de Llei sobre el Piu Director per a la Gestid 
dels Residus Industrials a Catalunya. /CIE/. BQPC, 127, 
8165 (O); 133,8651 (T); 138,8877 (E); 143,9228 (RD). 
Proposicid no de Llei sobre I'Abocament Directe d'Aigiies 
Residlrals sen,w depurar al Port de Vilanova'i la Geltrri. 
/CITI. BOPC, 127,8167 (O); 133,8652 0; 138,8878 (E); 
DSPC-C, 131 (R); BUPC, 150,9655 (R), 
Proposició no de Llei subre la Contaminacib de les Aigües 
del Puntd de Foix. /CpT/. BQPC, i27,8167 (O); 133,8652 

Proposició no de Llei sobre el Funcionament i el Dcsenvdu- 
pament del Parc Zooldipic de Barcelona. /CPC/. BOPC, 130, 

10128 (RI. 
Proposicid NQ de Llei sobre la Revisid de la Sentdncia del 
Consell de Guerra Sumaríssim seguit el 1940 contra el M. 
H .  Sr. Lluís C Q ~ P C Z H ~ S  i Jover, President de la Generalitut 
de Catalunya. /CJD/, BOPC, 130, 8391 (O); 133,8653 (T); 

150,9656 (R). 
Proposicib no de Llei sobre EU Defensa de les Diades Fcssi- 
ves de Catalunya en el Calendari Laboral. EPSI. BOPC, 

(RI; BOPC, 156,10129 (RI, 
Proposicid no de Llei sobre l'lncremenb del Consum i la Co- 
rnercialitzacib directa de l p  U li Verge d' Oliva, u la Cornareu 
de les Garrigues. /CARP/. BOPC, 130,8392 (O); 133,8654 

Proposicib no dc Llei sobre la Creaci6 d'una Comissi6 
d'lmpuis, Coordinacid i Seguiment del Pla &Actuació per a 
la Igualtat 6'OPortunitats per a les Dones, 1989-92. 
/COAG/. BQPC, 130, 8393 (O); 133, 8655 (T); 139, 8929 

Proposicib no de Llei sobre unes Declaracions del President 
de la Comunitat Ausdnuma de Castella-la M a m .  BQPC, 
130,8394 (O); 135,8719 (RD). 
Proposicid no de Llei sobre la Gesrid dels Translports i les 
Telecomunicacions. ICPTI. BUPC, 130,8395 (O); 133,8655 

Proposicid no de Llei sobre la Cremi6 duna Escola de Ca- 
pacr'tacid Agrdria a Tremp. /CARPI. BOPC, 130, 8395 (O); 

Proposició no de Llei sobre ia Creacib d'un Mddui de Fur- 
macid Forestal a 1'Escda Agrdria del Pirineu. /CARPI. 

C, 130 (R); BOPC, 150,9657 (RI. 
Proposicid no de Llei sobre la Publicacid de les Senthcies 
Dictades en Suplicaci6 per les Sales Socials dels Tribunals 
Super im de Justicia. ICJD/, BQPC, 133, 8657 (O); 135, 

BOPC, 178,11748 (R). 
Proposició no de Llei sobre la Festivitat de Sant Joan. 

(RI; BOPC, 150,9658 (R). 
Proposicid no de Llei sobre la Madifcacid dei Pia de Sane- 
jament de la Zona 13. /UT/. BOPC, 135, 8740 (O); 136, 

Proposicid IU) de Llei sobre l'Aitorgament de Credencials als 
Dippumts Membres de Sa Comissid de Justicia, Dret i Segure- 

(T); DSPC-C, 131 (R); BOPC, 152,9721 (R). 

8390 (O); 133, 8653 (T); DSPC-C, 136 (R); BOPC 156, 

138, 8878 (T); 147, 9413 (E); DSPC-C, 125 @); BOPC, 

130, 8391 (O); 133, 8654 {T); 138,8879 (E); DSPC-C, 135 

(T); 143,9243 (E); DSPG-C, 130 (R); BOPC, 150,9656 (R). 

(E); DSPC-C, 124 (R); BOPC, 147,9407 (R). 

(T); DSPC-C, 131 (RI; BOPC, 150,9657 (R). 

133,8656 (T); DSPC-C, 130 (R); BOPC, 150,9657 (R). 

BOPC, 130,8396 (O); 133,8656 (T); 143,9243 (E); DSPC- 

8739 (T); 143,9244 (E); 165,10654 (T); DSPC-C, 149 (R); 

/CPC/. BOPC, 133, 8658 (O); 135, 8740 (T); DSPC-C, 129 

8776 (T); DSPC-C, 150 (R); 'LIOPC, 178,11749 e), 
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15997 
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16059 
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16127 

i6128 

I6129 

16143 

16147 

16333 

tat Ciutadana per tenir Lliure Acds als Establiments Peni- 
tenciaris. /CJD/. BOPC, 135, 8740 (O); 136, 8777 (T); 143, 

BOPC, 178,11749 (R). 
Proposicid nu de Llei sobre la Modificucib de la Resolució 
3711 del Parlament de Catalunya, sobre els Drets de la In- 
fdncia /CJD/, BOPC, 135, 8741 (U); 136, 8777 (T); 143, 
9246 {T); 146, 9388 (T); 150, 9665 (E); 169, 11132 (T); 

Proposició no de Llei sobre la Constitucid d ' m  Registre de 
Béns Patrimonials i Ingressos Econdrnics dels Membres del 
Govern i dels Alts Cdrrecs de ConjianGa. /COAG/. BQPC, 
136,8779 (O); 138,8880 (T); 14,9291 (T); 147,9413 (T); 

(R); BOPC, 1RO,11926 (R). 
Proposicid nn de Llei sobre la Commemoraci6 del SUO Ani- 
versari de I'Edidd Tirant lo Blanc. ICPCI. BOPC, 136,8779 

BOPC, 150,9658 (RI. 
Proposiciú no de Llei sobre el Pla HidroldRic de les Con- 
ques Internes de Catalunya. /CPT/. ROPC, 136, 8781 (O}; 

Proposició no de Llei sobre la Cremi6 d'un Pla de Desen- 
voiuparntnt Empresarial per a la Vila de Cardom. /CIE/. 

C, 137 (R); BQPC, 159,10305 (R). 
Proposicid no de Llei sobre la Dotació de Professors d'Edu- 
cucid Ffsica en els Centres $'EGB. /CPC/. BOPC, 138,8883 

BOPC, 156,10129 (R). 
Propusicid no de Llei sobre les Reparacions de les Baranes 
Protectores i Elements Accessoris de les Aubopi,vfes Catala- 
nes. ICPTJ. BOPC, 138,8884 (O); 143,9247 e}; 153,9774 
(E); DSPC-C, 150 (R); BOPC, 178,11750 (K). 
ProposiciCi no de Llei sobre la Presentaciú d'un Pla de Con- 
trol Sunitari de h Poblacid que es dedica a la Producib. 
/CPS/, ROPC, 143,9247 (O); 144,9292 (T); 152,9737 (E); 

Pruposicid no de Llei sobre el DeLrenvoluparnent dei Model 
de Policia. /CJD/. BOPC, 143, 9248 (O); 144, 9292 (T); 

Proposicid nu de Llei sobre el Canvi de Sistema de FimnGa- 
ment. /CEF/. BOPC, 143, 9248 {O); 144, 9293 (T); 150, 

Pruposicid no de Llei sobre la Situacid Actual d'Estancu- 
ment Autonhic .  ICOAGI. BQPC, 143,9249 (O); 144,9293 

9245 (")i 150,9665 (E); 169, 11 I31 (T); DSPC-C, 149 (R); 

DSPC-C, 159 (RD); BOPC, 190,12550 (RD). 

150,9667 (T); 152,9737 (T); 162,10523 (E); DSPC-C, 153 

(O); 138, 8880 (T); 147, 9414 (E); DSPC-C, 129 (RI; 

138,8881 (T); DSPC-C, 150 (R); BOPC, 178,11749 (R). 

BOPC, 138,8882 (0); 143,9246 (T); 150,9669 (E); DSPC- 

(O); 143, 9246 (T); 150, 9670 (E); DSPC-6, 136 (RI; 

DSPC-C, 145 (RD); BOPC, 180,11926 (RD). 

152,9738 (E); DSPC-C, 149 (R); BOPC, 178,11750 (RI. 

9670 (T); DSPC-C, 134 (R); BOPC, 156,10129 (R). 

(T); 178,1175R (T); DSPC-C, 153 (RD); BQPC, 180,11926 
(RQ). 
Proposicid no de Llei sobre I'Escoluritzacid dels Nens de 
Tres a Sis Anys. /CPC/. BOPC, 143, 9250 (O); 144, 9294 
('I'); 152, 9739 (E); DSPC-C, 136 (R); BOPC, 156, 10130 
ClKr. 
Proposicid nu de Llei sobre la Cremi6 d'un Cos d'Agents o 

Assessors Ecoldgics. /CIE/. BOPC, 143, 9250 (O); 144, 

10305 (R). 
Proposici6 no de Llei sobre la Creacid d ' u m  Agtncia Cata- 
lana de Nobfcies. /CPC/. BOPC, 143, 9251 (O); 144, 9294 

9294 (T); 152, 9739 (E); DSPC-C, 137 (R); BOPC, 159, 

16425 

16449 

IM50 

16537 

16700 

16736 

16797 

16830 

16841 

16857 

16863 

16897 

17195 

17215 

17220 

(T); 152, 9740 (E); DSPC-C, 136 (R); BOPC, 156, 10130 
(R). 
Proposicid no de Llei sobre la Cremi& d'una Xarxa #Heli- 
cdpters i d'Helisupeflcies per al Trasllat de Malalts i Acci- 
dentats. /CPS/. BOPC, 144, 9295 (O); 147, 9415 (TS; 

Proposiciú no de Llei sobre I'Eliminacib de I' Anulfabetisme 
a Catalunya. /CPC/. BOPC, 144, 9295 (O); 147, 9415 (T); 

Proposicib no de Llei sobre I'ktencib Especialitzada en la 
Reproduccib. /CPS/. BOPC, 144, 9296 (O); 147, 9415 (T); 

Proposició no de Llei sobre els Afectats per les Expropiu- 
cims per a la Constrrrccid del Tram del Cinturd del Litoral 
de Barcelona en el Terme Municipal de Sant Adrib del Be- 
s&. /CpT/. BOPC, 144, 9296 (O); BOPC, 147, 9416 (T); 
153,9775 (E); 174,11419 (W). 
Proposició no de Llei sobre I'Ubertura del T h e l  de iu Bo- 
maigua. /CPT/. BOPC, 147,9417 (O); 150,9671 (T); DSPC- 
C, 150 (R); BOPC, 178,11750 (R). 
Proposiei6 no de Llei sobre la Retirada dels Vehicles Aban- 
donats en ¡es h e e s  i les Voreres de les Carreteres Catala- 
nes. /CFT/. BOPC, 147, 9418 (O); 150, 9672 (T); 159, 

Proposició no de Llei sobre i'Elaburaci& &una Normativa 
Erpectfica de Desafectació deis Habitatges dels Mestres. 
/CPC/. BOPC, 150, 9672 (O); 152, 9741 0; 156, 10133 

Proposicid no de Llei sobre la Informació que cul incloure 
en la Liquidaci& del Pressupost de la Generalitat. /CEP/. 
BOPC, 150,9674 (O); 152,9742 (T); 156,10134 (T); 169, 

Prposiciú HQ de Llei sobre I'Arribudu del Carn133 a Tot 
Cataiunya. /CPC/. BOPC, 150, 9675 (O); 152, 9742 (T); 

DSPC-C, 135 (R); BOPC, 156,10130 (R}b 

152,9740 (E); DSPC-C, 136 (R); BOPC, 156,10131 (R.). 

DSPC-C, 135 (R); BQPC, 156,10131 (RIn 

10343 (E); DSPC-C, 150 (R); BUPC, 178,11751 (R). 

(T); DSPC-C, 142 (RD); BOBC, 171 , 11256 (RD), 

11 133 (E); DSPC-C, 158 (R); BOPC, 186,12275 (RI, 

156, 10135 ('I'); DSPC-C, 142 (RD); BQPC, 171, 11256 
(W. 
Proposicid no de Liei subre la Siduacid Actual i Futura de 
I'Empresa Valea Clausor. ICPSI. BOPC, 150, 9675 (O); 

180,11927 (RI. 
Proposició no de Llei sobre el Centre de TVE a Sant Cugat. 
ICPCJ. BOPC, 150, 9676 (O); 152, 9743 (T); 156, 10136 

Proposicih no de Llei sobre la Curnmemoracid del 50.' Ani- 
versari de I'Afusellamenr del M. H .  Sr. Lluis Companys i Jo- 
ver, President de la Generalitat de Catulunya. ICJDI, 

BOPC, 190,12550 (R). 
Proposicid no de Llei sobre I'Establiment &una Frunja de 
Desconnexió Estable de TVE per a Catalunya. JCPC/. 

BOPC, 178,11751 (RD). 
Proposicid no de Llei sobre I'EEaboracid d'un Piu Comple- 
mentari de Muntanya u la Comarca del R@oll&. /CITI. 

BOPC, 178,11751 (R). 
Proposiciú no de Llei sobre la Cunsrruccid #una Xarxa de 
Control i Vigildnciu de la Contaminucid Atmosf&rica ui Mu- 

152, 9743 (T); 156, 10135 e); DSPC-C, 145 (RI; BOPC, 

(T); DSPC-C, 142 e); BOPC, 171,11256 @lm 

BOPC, 152, 9743 (O); 159, 10344 (T); DSPC-C, 159 (R); 

BOPC, 156,10137 (O); 159,10345 (T); DSPC-C, 151 (RD); 

BOPC, 156, 10137 (O); 159, 10345 (T); DSPC-C, 150 (R); 
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17717 
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17849 

la257 

18509 

18578 

nicipi de Celrd. /CPT/. BOPC, 156, 10138 (O); 159, 10345 

Proposicid no de Llei sobre E'Elaboracib d'un Pla Regula- 
dor del Tractament amb Opiacis dels Malalts Toxichans. 

156 (R); BOPC, 186,12276 (R). 
Proposicib no de Llei sobre les Mesures de Seguretut Neces- 
sdries en els Cenfres d'Aitenci6 Prirmtria. /C?S/. BOPC, 

186,12276 (RI. 
Propsiciú no de Llei sobre ei Tamment deis Centres Prd- 
xims a Vies de Ferrocarril, Autopistes i Correteres. JCF'TI. 

BOPC, 186,12277 (RI. 
Proposicid nu de Llei sobre EU Reduccid d'un Pla Director 
de la Costa Brava. /CPT/. BOPC, 165, 10660 (O); 169, 

12277 (R). 
Proposs'cid no de Llei sobre el Manteniment, la Vcaloracid i 
la Difisid del Fet Casteller. /CPC/. BOPC, 165, 10661 (O); 

161 (R); BOPC, 190,12551 (R). 
Proposicid no de Llei sohre I'Elaboracid d' un Pla d' Actua- 
ei6 Global de la Costa Brava. /CPT/. BOPC, 169, 11136 

BQPC, 186,12277 (ñ). 
Proposicid no de Liei sobre ei Funcionament d'un Nou Insti- 
tut de BUP a la Quarta Zona úe Girona el curs 1990-91, 

161 (RD); BOPC, 190,12551 (NI). 
Proposiei6 nu de Llei sobre I'Aplicució de la LUGSE al Sis- 
tema Educatiu de Catalunya. /CPC/, BOPC, 174, 11444 (O); 

(T); DSPC-C, 150 (R); EBOPC, 178,11752 (R). 

/CPS/. BOPC, 162, 10524 {O); 165, 10656 (T); DSPC-C, 

162, 10525 (O); 165, 10656 (T); DSPC-C, 156 (K); BOPC, 

BUPC, 162, 10526 (O); 165, 10657 (T); DSPC-C, 154 (RI; 

11134 (T); 176, 11563 (T); DSPC-C, 154 (R); BOPC, 186, 

169, 11135 (T); 176, 11563 (T); 186, 12282 (E); DSPC-C, 

(O); 171, 11259 (T); 176, 11564 u); DSPC-C, 154 (R); 

/cIPC/. BOPC, 174, 11441 (O); 178, 11760 (T); DSPC-C, 

178,11763 fl); DSPC-C, 161 (R); BOPC, 190,12551 (RI. 

2.10.60. Propostes de resolució pcr a crear 
comissions 

14282 Proposta de resoíucr'b per a la qual es crea urul Comissi6 
d'lnvestigacih sobre els Casinos de Catalunya. BOPC, 130, 
8399 (O); DSPC-P, 50; BOPC, 139,8924 (R). 

2.15. Mocions subsegüents a interpcNacions 

13765 

13773 

13774 

13775 

Mocid subsegüent u la interpehcid al Consell Executiu so- 
bre la Política de Serveis Socials en l'hnhit de la Tercera 
Edat. BOPC, 127, 8168 (O); 136, 8783 (E); DSPC-P, 50 
(RD); BOPC, 139,3925 (RD). 
M d d  subsegüent a Iu interpellació al Consell Executiu so- 
bre la Políiku General pel que fa a la Poblucid de més de 
Seixanta-Cinc anys. BOPC, 127, 8168 (O}; DSPC-P, SO 
(RD); BOPC, 139,8925 (RD), 
Mocid subsegüent a la inrerpetlacid al Consell Executiu so- 
bre la Potabilitat de ies A i g u a .  BOPC, 127, 81 69 (O); 136, 

Mocid subsegüent a la interpebiacid al Consell Executiu so- 
bre la Polftica de Dispersió dels Presos d'mA emllegada pe6 
Ministeri de Jusrfcia, BOPC, 127, 8169 (O); DSPC-P, 50 
(R); BOPC, 139,8926 (R). 

8783 (E); DSPC-P, 50 (R); BOPC, 139,8925 (R)& 

13776 

16052 

16057 

16062 

16069 

16176 

16177 

16179 

16688 

16696 

16697 

17018 

17254 

17342, 

18686 

18694 

Macid subsegüent a la inrerpetlaci6 al Consell Executiu ,TO- 

bre L' Atencid Sdeio-Sanitdria de ia Poblacid de Cacaltinya. 
BOPC, 127,8170 (O); DSPC-P, 50 (RD); BOPC, 139,8926 
(W. 
Mocih subsegüent a la interpetlacib al Consell Executiu so- 
bre la Poldtica de Trucfament dels Residus Industrials. 

BOPC, 139,8926 (R). 
Moció subsegiient a la interpeflucib al Consell Executiu so- 
bre la Polltica d'Educaci6 &Adults. BOPC, 136, 8806 (O); 

Mociú subsegüent a Iu inrerpe fluciú al Camdl Executiu so- 
bre la Projeccid Exterior, la Personaiitat Difwencid i la 
Imatge de Catalunya en el Marc Offtnpic. BUPC, 136,8807 
(O); DSPC-P, 51 (R); BOPC, 139,8927 (R). 
Mociú subsegüent LI la interpetacid al Consell Executiu so- 
bre ia Política d'Elirninaci6 i el Tractament dels Residus hi- 
dustrials. BOPC, 136,8807 (O); 138,8886 (E); DSPC-P, 51 
(R); BOPC, 139,8927 (R). 
Mocid subsegüent a la inntcrpelladó al Consell Executiu xo- 
bre la Polftica ünivewsitdria. BOPC, 143,9253 (O); DSPC- 
P, 52 (R}; BOPC 147,9407 (R). 
Mocih subsegüent a la interpetlacib al Consell Executiu so- 
bre la Política de Promoci6 i Creació de Sdi Residencial. 

BOPC, 147,9407 (R). 
Moció subsegüent a la interpeflrcib ai Consell Executiu so- 
bre ia Polltica General del Transport de Vhtgem i Mercu- 
deries a Catalunya* BOPC, 143, 9254 (O); 144, 9298 (E); 
DSPC-P, 52 (R); BOPC, 147,9408 (R). 
Moció subsegüent a la interpeklacib al Consell Executiu so- 
bre els Residus industrials que es produeixen a Catalunya. 
BOPC, 147, 9419 (O); DSPC-P, 54 (RI; BOPC, 152,9721 

Mocid subsegfient a la interpetlaciú al Consell Executiu so- 
bre el D2ficit d'lnfrasrructures i de Serveis Mínims que so- 
freixen les Valis Pirinenques. BOPC, 147, 9420 (O); 150, 

Moci& subsegüent u la interpetlad al Consell Executiu so- 
bre la Política Penirencihria. BOPC, 147,9420 (O); DSPC- 
P, 54 (R); BOPC, 152,9722 (R). 
Mociú subsegüent Q la interpeblacid al Conseli Executiu so- 
bre la Polícica del Professorar Públic. BQPC, i51, 9704 

Mucib subsegüent a Iu interpelilacid ai Conxeil Executiu so- 
bre les Diflculrats del Seccor Turfstic. BOPC, 156, 10143 

Mocid subsegüent Q la interpetlacib ai Consell Executiu so- 
bre la Produeció Agrdria. BOPC, 156, 10144 (O}; DSPC-P, 
62 (R); BOPC, 169,11100 (R); 174,11450 (Rect.). 
Mocid subsegüent a la interpeHucib al Consell Executiu so- 
bre els Complexos Urbaníxtics Esportius. BUPC, 176, 

1 2074 (R). 
Moci6 subsegüent a la interpeIlaci6 al Consell Executiu su- 
bre la Polftica de Presom. BQPC, 176, 11566 (O); 180, 

BOIX, 136, 8806 (O); 138, 8885 (E); DSPC-P, 51 (R); 

138,8885 (E); DSPC-P, 51 (R); BOPC, 139,8927 (R). 

BOPC, 143, 9253 (O); 144, 9297 (E); DSPC-P, 52 (R); 

IR) * 

9679 (E); DSPC-P, 54 (R); BOPC, 1S2,9722 e). 

(O); DSPC-P, S6 (R); BQPC, 153,9773 (R). 

(O); DSPC-I', 62 (R); BOPC, 169,lJ 100 (RI. 

11564 (0); 180, 11961 (E); DSPC-P, 69 (RI; BOPC, 182, 

11971 (Rect,); DSPC-P, 69 (R); BOPC, 182,12074 (R). 
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2.20. InterpeWacions 
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Interpehciú ui Conseil Executiu sobre les funcions i les 
compet2ncies de les cambres agrdries. BQPC, 70,4449 (O); 
139,8928 (m). 
interpel.laci6 al Consell Fmcutiu sobre ¡a r~solucid de les 
greus muncances culturals que pateix Catalunya, BOPC, 88, 
5797 (U); 147,4408 (RD). 
Inserpelluci6 al Consell Fxcutiu sobre la polltica generd 
en relació amb la creuciri de les escale,r de nous ensenya- 
ments dependents de les universitats catalanes. BOPC, 92, 
5996 (O); 130,8388 (C).  
Interpetlacid al Comell Executiu sobre la prajecid exterior 
de la imatge de Catalunya en el marc de I'esdevenimend 
olfmpic del 1992. BOPC, 100, ó427 (O); 130,8388 (C). 
Interpetlacib al Consell Executiu sobre I'acreditncid, el con- 
trol i IQ inspecció de centres de serveis socials a Catalunya. 
BOPC, 104,6703 (O); 130,8388 (C). 
Interpellació al Consell fiecuriu sobre l'acceptació de re- 
ciuscls prucedem d'altres comr4nitats autdnornes. BOPC, 
102,6556 (O); 130,8389 (C). 
Intcrpe~lacid al Consell Executiu sobre les carn bres profes- 
siomlx agrdries. BOPC, 104,6703 (O); 130,8389 (C). 
Interpehcib al Consell Executiu sobre el medi natural. 
BQPC, 106,6825 (O); 127,8170 u); 136,8775 (RD). 
Interpekcib al Consell Executiu sobre restat actual de la 
Formaciú Professional a Catalunya. BOPC, 108, 6918 (O); 
130,8389 (C). 
interpeflaciú al Consell Executiu sobre la na-discriminucid 
de gais i lesbianes a Catalunya. BOPC, 113,7237 (O$; 130, 
8389 (e>. 
Interpellaciú ui Consell Executiu sobre el joc a Catalunya. 
BOPC, 127,8173 (O); 133,8636 (RD). 
InterpeLlaciú al Consell Executiu sohrc la programació i la 
irnplantmiú de la reforma educativa. BOPC, 130,8401 (O); 
138,8859 (RD). 

Interpellaciú al Consell Executiu sobre e¡ Pla director de 
gestid deis residus industriais de Catalunya. BOPC, 130, 
8402 (O); 132,8625 (T); 147,9408 (RRD). 
Interpehcid al Consell Execu fiu sobre la política d' energia 
nuclear a Cntalunya. BOPC, 132, 8627 (O); 159, i0306 
(RW. 
Interpebcid al Consell Executiu suhre IQ política general 
de subvencions dei Departament de Benesrar Social. BOPC, 
132,8628 (O); 159,10306 (RD). 
Interpellació al Conseil Executiu sobre la política financera 
i dz l'ordenacid de I'estulvi a Catalunya. BOPC, 136, 8785 
(O); 169,11101 (RD). 
Interpellació nl Cmsd Executiu sobre la poiltica general 
de la infdnciu. BOPC, 143,9255 (O); 152,9322 (RD). 
interpelhcid al Consell Executiu sobre la política de segu- 
retat ciutadaim. BOPC, 143, 9256 (O); BOPC, 178, 11752 
W). 

Interpetlucid d Consell Executiu sobre I'aplicació del Pro- 
jecte de Llei d'Ordenacid General dei S isrem Educatiu al 
sistema educatiu catald. BOPC, 156, 10145 (O); 180, 11927 
W). 

17337 

13100 

18265 

19778 

Incerpetiacib al Consell Executiu sobre els ingressos públim 
i el rendiment dels impostos cedits, BOFC, 156, 10146 (O); 

Interpetlacib al Consell Executiu sobre ta p l l t i ca  d'investi- 
gaci6 cientlfica. BOPC, i69, l l  i38 (O); 190,12552 (C). 
hterpetlaci6 al Consell Executiu sobre la política del patri- 
moni artlstic de Catalunya i la defensu de Ea plaga de les 
Arenes. BOPC, 178,11768 (O); 190,12552 (C). 
Interpellaciú al Consell Executiu sobre la política de rela- 
cions iaborals. BUPC, 183, 12110 (O); DPSC-P, 70 (RD); 
BOPC, 187,12363 (RD), 

DPSC-P, 70 (RD}; 'BOPC, 187,12363 (RD). 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.01. Projectes i proposicions de liei i 
al tres projectes de normes 
3,01.01. Projectes de llci 

16103 

1620 1 

17638 

17644 

17709 

17887 

18324 

18325 

18445 

1997 1 

Projecte de Llei del R2girn Jurídic Intern de les Urbanitza- 
cions Privades. /CJD/. ROPC, 138,8862 (O); 143,923i (T); 
150,9659 (T); €52,9732 (T), 9755 (Rect.); 159, 10327 (T)* 
10420 (Rect.); 162, 10511 (7'); 165, 10652 (E); 178, 11753 
m. 
Projecte de Llei de Museus. /CPC/. BOPC, 143, 9232 (O); 
144,9290 (T); 150,9660 (T); 152,9732 0; 159,10323 (T); 
162,10511 ('I?); 171,11257 (T). 
Projecte de Liei de Policia Lucal de Catalunya. /cTD/. 
BOPC, 159, 10328 (O); 162, 10512 u); 169, 11122 (T); 
171, 11267 (Rect,); 174, 11420 (T); 180, 11947 u); 183, 
12099 (T); 186,12278 (T). 
Prujecte de Llei de F Q J - ~ c ~ &  d'Adults. /CPC/. BOPC, 162, 
10512 (O); 165,10653 (T); 169,11122 (T); 178, 11754 (T), 
1 i795 (Rect,); 183,12099 (T); 186,12278 (T). 
Projecte de Liei de Creacid del Cmtre #Estudis i Formaei& 
Etrpecialitzada. /CJD/. BOPC, 162, 10516 (O); 165, 10653 
(T); 169, 11123 (T); 180, li948 (T); 183, 12100 (T); 186, 
12279 (T). 
Projecte de Llei de Mmures Urgents per a la Gestid dels Re- 
sidus industrials a Catalunya. /UT/, BOPC, 164, 10642 (O 
i T); 169, 11124 (T); 178, 11754 (T), 11795 mect.); 180, 
11949 (T); 182,12075 CT); 186,12280 (T). 
Projecte de Llei de Mod@cucid Parcial dels Límits de lu 2%- 
na Perifirica de Prcrteccid del Parc Nacional Q'Aigiiesturtes 
i Estany de Sant Maurici. /CFT/. BQPC, 169, 11125 (O); 
171,l I257 (T); í80,11949 (T); 182,12076 (T). 
Projecte de Llei de Conservació de la Fauna dei Fons Marí 
que conforma les Illes Medes, /CPT/, BUPC, 169, 11127 
(O); 171, 11258 (T); 180, 11950 (T); 183, 12103 (T); 186, 
12280 (T), 
Projecte de Llei de Filiacions. /m/. BOPC, 174, 11429 
(O); 178,11755 (T]; 182,12076 (T); 186,12281 (T). 
Projecte de Llei Reguladora del R2gim Sancionadar eta Mu- 
tdria de JOC. BOPC, 190,12553 (O). 

3.01.02. Proposicions de llei 

- Proposicions de Llei a qut es refereixen les Disposicions 
Addicionals Primera i Segona de la Llei 511987, dei 4 
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- 

12494 

12933 

1693 8 

16939 

18527 

19904 

d'Abril, del Rtgim Provisional de les Competimies de les 
Diputacions Provincials. BOPC, 21,1310 (T). 
Proposicions de Llei a qut es refereixen les Disposicions 
Addicionals Primera i Segona de la Llei 511987, del 4 
d'abrii, dei Rkgirn Provisiunal de les Compethcies de les 
Diputacions Provisionals. BOPC, 26,1775 (T). 
Proposiciú de Llei sobre ¡a Titularitat de les Campehcies  
de Carrereres a Catalunya. BOPC, 110,7059 (O>. 
Proposiciú de Liei de Modificaci4 de la Llei de Ea Sindicatu- 
ra de Comptes. /CEF/. BOPC, 115,7416 (O); 153,9774 (T); 
159,' 10339 (T); 169,11130 (T); 174,11433 (T); 178,11755 
(T); 182,12077 (T). 
Proposicid de Llei sobre la Crea&b d'un Registre d'lnnteres- 
.TOS deis nits Cdrrecs del Govern de la Generalitat. BOPC, 
150,9660 (O). 
Proposiciú de Llei d' Incomputibilituts dels Alts Cdrrecs dei 
Govern de la Generalitat. BOPC, 150,9662 (O>. 
Proposicib de Llei de Cremi6 d'una Autoritat onica de 
Transport de Viatgers a la Conurhacib de Barcelona. 
BOPC, 174, i1435 (O), 
Proposiciú de Llei de Regulacid dels Horaris Comerciais a 
Cataluunya. BOPC, 190, 12559 (O). 

3.10. Projcctes i propostes de resoIuci6 
3.10.30. Propostes de resolució subsegüents 
als informes de la Sindicatura de Comptes 

15244 

1601 1 

18760 

18760 

19913 

Procediment relatiu a I'lnforme de Fiscaliitzacirl SCF-O6 
D189, sobre I' Escola d'sidministracib Pública de Catalunya, 
anys 1984-1987. ICSCI. BQPC, 134,8690 (TIP 8691 OSC). 
Procediment relatiu a I 'Informe dc Fiscalitzacid SCF-OI 
Cl90, sobre els Interessos Generals pels Comptes Corrents 
oberts en Difments Ent i tm  Financeres amb les quuis opera 
I'Administraciú de la Generalitat, Anys 1985, 1986, 1987 i 
1988. /CSC/. BOPC, 140,8955 u), 8956 (IX). 
Procediment relatiu a l'hforme de Fiscalitzacití SCF-O2 
C190, sobre el Fons de Compensacid Interterritoviul, uny 
1988. /CSC/. BOPC, 185, i2230 (T), 12231 (ISC). 
Procediment relatiu a I'lnforme de Fiscalitzacid SCF-07 
D189, sobre I'Innsdtut Nacioml d'Educudb Física de Cara- 
h y a ,  anys 1985-1987. /CSC/. BOPC, 185, 12230 (T), 
12248 (ISC). 
Procediment relatiu a Fa Membri0 &Activitubs i Compte Ge- 
neral de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, correspo- 
nent a I'exercici del 1989. ICSCJ. BOPC, 190, i2560 (T), 
12577 (ISC). 

3.10.35. Proposicions no de Llei i altres 
propostes de resolució 

1598 PrOpOSkid nu de Llei sobre la Regulació de la Regi& I .  
/COAG/, BUPC, 17, 800 (O); 20, 1239 (T); 21, 1312 (T); 
22, 1 4 4 4  (T); 24, 1555 (Rect.); 46, 3021 (7'); 58, 3683 (T); 
65,4067 (T); 84,5567 (T); 98,6318 (T); 115,7419 0); 122, 
7886 (T); 138,8873 (T); 152,9735 (T); i62,10521 (T); 178, 
11756 (T); 190,12561 (T). 

1600 
i i615b Proposició no de Llei sobre la Divisió de Catalunya en Re- 

gions. /COAG/. BUPC, 17,802 (O); 20, 1240 (T); 21, 1312 

(T); 22, i444 {T); 26,1777 (E); 46,3022 (T); 58,3684 (T); 
65,4067 (T); 84,5567 U); 98,6319 (T); 115,7420 (T); 122, 
7886 (T); 138,8874 (T); 152,9735 (T); 162, 10522 (T); 178, 
1 i756 (T); 190,12562 (T). 
Proposicib no de Llei sobre el Compliment de les Lleis d' Ur- 
demcib del Territori. /COAG/. ROPC, 17, 803 (O); 20, 
1241 (T); 21, 1313 (T); 22, 1445 (T); 24, 1555 (Rect.); 26, 
1776 (E); 46,3023 (T); 58,3685 (T); 65,4068 (T); 84,5568 
(T); 98% 6319 (T); 115,7420 (T); 122,7887 0; 138,8874 
(T); 152, 9736 (T); 162, 10522 (T}; 178, 11757 (T); 190, 
12562 (T). 
Proposicid no de Llei sobre el Traspds de Determinades 
Compethcies i Recursos Econdmics a les Comarques. 
/COAG/. BOPC, 19, 11 14 (O); 20, 1241 (T); 21, 1313 (T) i 
1357 (Rect.); 22, 1445 (T); 24, 1555 (Rect.); 46, 3024 (T}; 
58,3685 (T}; 65,4068 (T); 84,5568 (T); 98,6320 (T); 115, 
7421 (T); 122,7887 (T); 138,8875 (T); 152,9736 (T); 162, 
10522 (T); 178,11757 u); 190,12563 (T). 
Proposicid no de Llei sobre I'Aecbs dels Parcers de Monta- 
gut a la Propietat de les Terres que conreen. /CARP/. 
BOPC, 36, 2606 (O i T); 41, 2802 (T); 43, 2921 (T); 46, 
3026 (T). 

Proposi&& no de Llei sobre /'Aplicaei6 de la Llei Catalana 
de Cooperatives. /C!JD/. BOPC, 152, 9741 (O); 159, 10342 
(V. 
Proposició no de Llei sobre un Pacte per a la Competitivitat 
de I'Economia Catalana. /CPS/. BOPC, 162, 10527 (O); 
165,10658 ('I?), 
Proposicib no de Llei sobre el Tancament de les Mines de 
Potassa i l'impuls a la industrialitzacid de Cardona. /CIE f , 
BOPC, 165,10659 (U); 169, i 1 i 33  (T). 
Proposiciú no de Llei sobre I'Eiaborucid d'un Estudi relatiu 
ai Sostre Constitucional Mdxim d'Autonomiu i la Prepura- 
ciú d' un Avantprojecte de Llei de Reforma Estatutdria. 
/COAG/. BQPC, 165,10661 (O); 169,11134 ('I'). 
Prupusici6 no de Llei sobre In Suspensid d'tlplicacib de De- 
crets per part del Consell Executiu sobre Política Sanitdria. 
/CPS/. BOPC, 169, 11136 (O); 171, 11258 (T); 178, 11754 
(T); 186,12282 (E). 
Proposició no de Llei sobre I' Eiiminacib de les Barreres Ar- 
quitectdniques. /CPS/. BOPC, 174, 11439 (O); 178, 11759 
(T}; 183,12107 (T); 140,12563 (E). 
Propsicid no de Llei sobre la Supressid del Peatge de les 
Autopistes Manrerra-Terrassa, Terrassa-Rubí i la del Garraf. 
/CPT/. BOPC, 174, 11440 (U); 178, 11759 (T): 183, 12107 
(T); 186,12283 (T). 
Proposici6 no de Llei sobre la Caserna de la Gudrdia Civil 
de la Travessera de Grctciu de Barcelona. /CpT/. BOPC, 
174,11441 (U); 178,11760 (T); 183,12108 e). 
Pruposicid no de Llei sobre la Descentralització de Barcelo- 
na pel que fa a tes inversions Emungeres. /CE/. BOPC, 
174,11442 (O}; 178,11761 (T); 186,12283 (E). 
Proposici6 no de Llei subre la Pesca d'Arrossegarnent. 
/CARP/. BOPC, 174,11443 (O); 178,11761 (T i Rect.). 
Proposicid no de Llei sobre la No-lnscablacib de la Coman- 
ddncia Superior de la Gudrdia Civil en el Burri de Grdciu. 
/CFT/. BQPC, 174, 11444 (O); 178, 11762 (T); 183, 12109 
(T). 

16Q2 

1725 

3394 

16681 i 
17222 

17747 

17835 

17847 

18063 

i 8457 

18502 

i8518 

18570 

18575 

18577 
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18579 

18602 

18618 

18632 

18689 

18756 

18816 

19701 

19716 

19774 

19779 

19791 

19838 

19840 

19841 

i 9842 

19843 

19906 

Prnpusicid no de Llei sobre la Imporrdncia delx Drets Hu- 
m n s  en h Formaei4 de les Noves Generacions dc Ciuta- 
dans de Catalunya. /WD/. BOPC, 174, 11445 (O); 178, 
11763 (T); 183,12i09 (T), 
Proposició no de Llei sobre la Reclarucid de Zona o Pla Pi- 
lot pel Desenvolupament de Regs de la Ribera #Ebre. 
/CPT/. BOPC, 178, 11763 (O); 182, 12078 (T); 190, 12564 
VI* 
Proposició no de Llei sobre la Conservacid i la Restauracid 
de l'Aqiieducte Romd de Tarragona. ICPCJ. BOPC, 178, 
i 1764 (O); 182,12078 (T). 
Pmposicib no de Llei sobre L'Eluborucid d'un Programa 
Especial de Protecci6 i Foment del Sector Agrari. /CARP/. 
BOPC, 178,11765 (O); 182,12079 (T). 
Proposicid no de Llei sobre I'Aqiiediccte Romd de Turrap- 
na. /CPC/. BOPC, 178, 11766 (O); 182, 12079 (T); 190, 
12564 (E). 
Propoaiciú no de Llei sobre els Drets de la Infdncia. /CJD/. 

Proposicid no de Llei sobre el Seguiment del Procés de Des- 
manteilament de Iu Central Nuclear de Vadellds I. JCIEf. 
BOPC, 180,11960 {O); 182,12080 (T); 186,12284 (T). 
Propo,r*icid no de Llei sobre la Protecciú i la Gestib del Parc 
Nacr'orml d' Aigiiestortes i Estany de Sant Maurici i de la se- 

vu Zonu d'Influ2nciu. BUIT, 186,12285 (O). 
Sroposicib no de Llei sobre la Cnnstrucció dlun en lla^ amb 
I' Autupista A-7 entre Sant Sadurní d' Anoia-Tarragona. 
BOPC, 186,12286 (O). 
Proposici6 no de Llei sobre IQ Polhica de Suport a la Cudtu- 
ra Tradicional i Popular. BOPC, 186,12286 (O). 
Proposició no de Llei sobre la No-Renovació de la Llidncia 
a I'Empresa INVERAMA, SA. BQPC, 186, i2287 (O). 
Proposicid no de Llei sobre I' Emissib d' un Informe dei Con- 
sell de Protemi& de la Natura en relacid amb e l  Projecte de 
Llei de MoCiiJicacid Parcial dels Límits del Parc Nacional 
d'Aigiiestorres i Estuny de Sant Maurici. BOPC, 186, 12288 
(0). 
Propnsicib no de Llei sobre la Informaciú que cal iricioure 
cn la Liquidació del Pressuposs de la Generalitut. BOPC, 
186,12288 (O). 
Proposicid no de Llei sobre el Control dels Mitjans de Co- 
rnunicacid pel  que fu a llur hciddncia en la Joventut. 
BOPC, 186,12289 (O). 
Proposici.ib no de Llei sobre l'rlplicacih dei Decret 380188. 
BOPC, 186,12289 (O). 
Proposici& no de Llei sobre el Desenvolupament de Progra- 
mes Integrals per a la Prevencid de Condircres Antisocials. 
BOPC, 186,12289 (O). 
Proposició no de Llei sobre /a Potenciació dels Estudis de 
Psicolqiu en els Centres de Formucih M&íiico-Sanirdrid. 
BOPC, 186, i2290 (O). 
Proposicií5 no de Lici sobre kr Comissi6 Assessord del Pro- 
g r u m  per a ia Prevencid i Control de la SIDA a Catalunya. 
BOPC, 190,12565 (O). 

BOPC, 180,11959 (01; 182,1207~ Cr>; 186,122~4 (T). 

3.10.40. Projectes i propostes de resotuci6 
d'actuació davant les Corts Generals 

1G43 

1.2133 

i43 11 

17545 

Projecte de Resoíuci6 per la qwl s'acorda de presentar CE la 
Mesa dei Congrés dels Diputats b Proposició de Llei Or@- 
nica per la quai ES d&w Compliment Q la Disposició Addi- 
cional Primera de Llei 5i19ü7, del 4 #Abril, del R&girn 
Provisional de les Compet2ncies de les Diputacions Provin - 
cials. /COAG/. BOPC, 19,1121 (O); 21,1319 (T); 46,5029 
(T); 58,3691 (T); 65,4074 (T); 84,5574 (T); 98,6327 (T); 
108,6916 (7'); 117,7687 (T); 135,8742 (T); 143,9251 (T); 
150, 9677 (T); 165, 10663 (T); 178, 11766 ("I'); 190, 12565 
(T). 
Proposta de Resolrscid per  la qual s'acorda de presentar a 
la Mesa del Congrés deis Diputats la Proposicid de Llei de 
Modificaci6 de E'Article 37.2 de la Llei de I'Estat 8/80, del 
10 de MurG, de I'Estatut dels Treballadors. BQPC, 106, 
6824 (O). 
Proposta de ResoIucid per ia quai s'acordu de presentar a 
la Me,ra del Congrés dels Diputats la Proposicid de Llei de 
Modificaci6 de ¡'Article 37.2 de la Llei de I' Estat 811980, del 
I O de MarG, de ¡'Estatut dels Treballadors, per a la Modifi- 
caci6 dei Rt?girn de Festes. BOPC, 130, $397 (O). 
Proposta de Resoluuci6 per la qual s'acorda de presentar Q 

la Mesa del CungrGs dels Diputats la Pruposicid de Llei de 
Reforma de la Llei 48184, Reguladora de I'Objeccid de 
Conscisnciu i de la Prestació Social Substitutdria. lUD/. 

(T); 182,12080 (T). 
BOPC, 156,10140 (O); DSPC-P, 63 (T); BOPC, 178,11767 

3.15. Mocions subsegüents a interpeklacEons 

19935 

19939 

19940 

19962 

19963 

Mocih subsegiient a la interpetiucid al C m i d  Executiu so- 

bre la Concertacid Social a Catalunya per al 1990, BOPC, 
190,12566 (O). 
Mocid subsegüent Q la interpeSlacf6 al Consell Executiu so- 
bre la Modificaci6 deis Ltrnits Territorials dels MuniclIpis. 
BOPC, 190,12567 (O). 
Mocid subsegiient a la inberpeElacid al Consell Executiu so- 
bre les Funcions i lcs Compet2ncies de ies Cambres Agrd- 
ries, BOPC, 190, 12567 (O). 
Mocid mbsegüent a la interpetiucid al Consell Executiu so- 
bre la Política General de les Zones Urhanes Deprimides de 
Catulunya. BOPC, 190, i2568 (O). 
Mocid subsegüent a la interpellació al Consell Executiu SO- 

bre la Polftica General de la Infdnciu. BOPC, 190, 12568 
(0s. 

3.20. InterpcHacions 

i7621 Iaterpetlucid al Consell Executiu sobre la política general 
de de,yesa corrent, efectiva i pressupoatdria. BQPC, 159, 
10347 (0); 190,12569 (T). 
Interpetlaci6 al Consell Executiu sobre !a situacid de la in- 
dúspia t2xcil CJ Catalunya. BOPC, 159, 10349 (O); 190, 
12569 (T). 
Interpetlació u1 Consell Executi14 sobre la política general 
del transport per carretera a Catalunya. BOPC, 162, 10528 
(O); 190,12570 (T). 

17642 

17737 
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17739 

17855 

17865 

18090 

18533 

18580 

18885 

19856 

19972 

19974 

Irrterpetlucib al Consell Executiu sobre ia polltica general 
de subvencions del Departament de Benestar Sociul. BUPC, 
162,10528 (O); 190,12570 ("1. 
Interpefiacid al Consell Executiu sobre Iu política de biblio- 
teques. BOPC, 165, i0666 (O); 190, 12571 (T). 
I~zterpchci6 al Conseil Executiu sobre lu polfticrr de pre- 
venci6 i diagndstic de les principuls malalties mortals. 
BOPC, 165,10666 (O); 190,12571 (T). 
Interpellacid al Consell Executiu sobre la política financera 
i de I'ordmacid de E'estalvi c1 Catalunya. BOPC, 169, I1 138 
(O}; '190,12572 (T). 
Interpetlacih al CanseEl Executiu sobre les Cambres de la 
Propietat Urbana. BOPC, 182,12082 (O); 190,12572 (T). 
Interpetlació al Consell Executiu sobre la política dei cine- 
ma catald. BOPC, 174,11446 (O); 190,12573 0). 
Interpellucid al Consell Executiu sobre I'aplicacid del Pru- 
jecte de Liei d'Ordemci6 General del Sistema Educatiu nl 
sistema educatiu catald. BOPC, 186, 12293 (O); 190,12573 

Interpetlacid al Consell Executiu sobre el control ambiental 
i radioldgic a Catalunya. BUPC, 186, 12294 (O); 190, 
12574 (T). 
InterpeElaci6 ni Consell Executiu sobre h política de perso- 
nal a la sanitatpriblica. BOPC, 190,12574 (O). 
lnterpeihci6 ui Consell Executiu sobre e b  ingressos públics 
i el rendiment dels impostos cedits. BOPC, 190,12574 (O). 

3.30, Altres tramitacions 
3.30.05. Procediments davant el Tribunal 
Constitucional 

- Recurs d' inconstitucionalitub interposat pe i Parlament con- 
tra la Ley 1611983, de 2S de junio, dei Pmirnonio Histórico 
Espafiol (Resolució 47111: BOPC, 87lIi, 4048). BOPC, 88m, 
41 10 (AC); S9/n, 4132 (ALFP). 
Recurs d' inconstitucionalitai interposat pel Govern de ¡'Es- 
tat contra la Llei de Modernització de I'Ernprma Familiar 
Agrdria. BOPC, Som, 4202 (AC); 109/II, 5136 (ALFP); 
112/ll, 5298 (ALFP). 
Recurs d'inconstitucionulitat interpoxat pel Govern de ¡'Es- 
tar contra Iu Llei de la Funcib Phblica de I'Adrninistracib de 
10 Generalitat. BOPC, 102/II, 4734 (AC); 104/It, 4792 
(ALFP); 121/iI, 5794 (ALJP). 
Recurs d'incons titucionaiitut interposat pel Govenm de i' Es- 
tat contra la Llei de Prevencid i Assisthcia en Mat2ria de 
Substdncies que poden generar Dependhcia. BOPC, 102/Il, 
4735 (AC); lOSD, 4866 (ALFP); 123D, 5972 (ALPP). 
Recurs d' inconstifucionalitar interposat pel Govern de llE,~- 
tat contra la Llei de Pesca Mardt im de Catalunya. BQPC, 
144/iI, 6975 (AC); 147/It, 7118 (ALFP); lSS/TI, 7528 
(ALFP). 
Recurs d'inconstitucionalira6 interposat pel Parlament con- 
tra la Ley 1311986, de 14 de abril, de Fomento y Conrdirur- 
cidn General de la Investigucidn Científica y Técnica 
(Resolucid 86111: BOPC, 144111,6965). BOPC, 147/n, 7122 
{AC i AEFP). 
Recurs d' inconstitucionalitat interposat pel Parlament con- 
tra el Real Decreto Legislativa 781 I1 956, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Legales Vigetztes en Materia de Régimen Local (Resolucih 
821II: BQPC, 143111r 6943). BQPC, 147/II, 7127 (AC i 

Recurs d'inconstitucionalitur interposat pel Govern de 1'Es- 
tat contra 10 Llei d'ordenucid dels Ensenyaments no Reglats 
en el R2gim Educatiu Comú i de Creacid de l'lnstitut Catau 
de Noves Professions. BOPC, 160m, 7688 (AC i ALFP). 
Recurs d'inconstitucionalitat interposat pel Govern de I' Es- 
tat contra la Dispusició Addicional de la Llei sobre Residus 
Industrials, creada pel Decret Legisiabiif 611 983, #Adequa- 
cib de 1s Llei la la Normativa Comunitclria. BOPC, 173/II, 
8866 (AC i ALFP). 
Recurs d' inconstitucionulitat interposat per cinquanta-sis 
diputats del Congrks contra la Llei #Equipaments Comer- 
cials. BOPC, 214/II, 11010 (AC); 215/lI, 11080 (ALFP). 
Recurs d'inconstirucionalitut interposat pel Govern de 1 'Es- 
tat contra la Llei Municipal i de RQim Local de Catalunya. 
BOPC, 216/il, 11 132 (AC i ALFP); 235/li, 12201 (ALFP). 
Recurs d' inconstituciunalitat interposat pel Govern de i' Es- 
tat contra lu Llei de Regulacid del Tramport de Viutgers per 
Carretera mirJirngant Vehicles de Motor. BQPC, 2241rT, 
11469 (AC i ALFP); 245m, 12902 (ALPP). 
Recurs d'inconstitucionalitat interposat pel Govern de PES- 
tat contru la Llei de Successió Intestada. BOPC, 224fl1, 
11473 {AC i ALPP), 
Recurs d'i,c,nstitwcionalitat interposat pel Parlament con- 
tra la Llei 1611 987, del 30 de juliol, d' Ordenació dels Tram- 

ALFP). 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ports Terrestres (Resoluci6 1351II: BOPC, ZZZIII, I1 3 75, i 
2291Il,11865}. BUPC, 227/ri, 11758 (AC i ALFP); 229111, 
1 1865 (Rect.). 
Recurs d'incunstitucionulitut interposat pel Parlament con- 
&u la Llei Orgdnica 511987, del 30 de juliol, de Delegacid 
de Facultats de I'Estat Q ie,r Comunitats Autdnornes en rela- 
ci6 amb els Transports per Carretera i Cable (ResoLuci4 
13SlII: BOPC, 222fI1, 11375, 226111, 11746, i 2291II, 
11865). BOPC, 227/Ií, 11764 (AC i ALPP); 229/II, 11865 
(Rect,). 
Recurs d' jnconstitucioncmlitab interposat pel Govern de ¡'Es- 
tat contra la Llei Reguladora de I' Administració Hidrdulica 
de Catalunya. BQPC, 239/Ir, 12390 (AC i ALP); 252m, 
13367 (UP). 

- Recurs d'inconstitucionulitat interpmut pel Govern de VES- 
tat contra la Llei d'lncornptatibilitats dei Persom1 al Servei 
de I'Adminisirucib de la Generalitat. BOPC, 257111, 13656 
(AC); 258Jn, 13701 (ALFP). 
Recurs d ' inconstituciona litat interposar per cinquanta- y ua- 
tre senadors contra Iu Llei per la qual s'estableixen els Cri- 
feris de Finangameab del Pla ihic d'í9bres i Serveis de 
Catalunya i les Bases per Q la Seleccid, la Uistribucid i el 
Financament de les Ubrw i els Serveis a incloure-hi. BOPC, 
258/LT, 13707 (AC); 6m, 140 (ALFP). 
Recurs d" inconsíituciona Litar interposat pel G Q V W ~  de I'&- 
tat contru !u Llei per la qual s'estabieixen els Criteris de Fi- 
nangamem del Pla h i c  &Obres i Serveis de Catalunya i les 
Bases per a la Seleccib, Ics Dimihucid i ei FiwnCament de 
les Obres i els Seroeis a incloure-hi. BOPC, 258D, 13707 
(AC); 6 D ,  140 (ALFP). 
Recurs d' inconstitucionalitat interposat p e  I Parlament can- 
tra la Llei 10J1988, del 3 de m a i g ,  de Televisi6 Privada (Re- 

I 

- 

- 
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solucid 7lIII: BOPC, YIIII, 1961. BOPC, 10, 231 (AC i 
ALFP); 12,473 (T). 
Recurs d' inconstituciomlitat interposat pel Parlament de 
Catalunya confra la L e y  2211988, de 28 de Jdio, de Costas 
(Resolucid 151111: BOPC, 19, 1072). BOPC, 19, 1139 (AC i 
ALFP). 
Recurs d'inconsbitucrbnai~tuat interposat pel  Pariamelit de 
Catalunya contra la Ley 2411988, de 2% de J u b ,  del Mercu- 
do de Vdores (Resolucib 161III: BUPC, 19, 1072). BQPC, 
19,1139 (AC i ALFP). 
Recurs d' inconsritucionulitlrt interposat pel Parlament de 
Catdinya contra la Ley 3211988, de 10 de Noviernbre, de 
Murcas {Rwducid 371111: BOPC, 38, 2699). BOPC, 41, 
2812 (AC i ALFP); 43,2943 (Rect.). 
Recurs d' inconstitucionalitut interposat pel Parlament de 
Catalunya contra la Ley 3911988, de 28 de Diciernbre, Re- 
guladora de las Nuciedas Locales (Resolmi6 SOIliI: 
BOPC, 53,3409). BOPC, 53,3424 (AC); 55,3574 (ALFP). 
Recurs d'lnconstitucionalirat interposat pel Govern de VES- 
tat contru la Llei 1311988, del 31 de Desembre, de Pressu- 
post de la Generalitat de Catalunya i de les Seves Entitats 

Autdnomes i de les Entitats Gestores de la Seguretat Social 
per al 1989. BOPC, 67,4217 {AC); 78,4989 (ALFP). 
Recurs d'Incmstitucionulitat interposat pel Parlament de 
Caralunya contra la Llei 411989, de I'Estab, del 27 de Marc, 
de Conservaciú dels Espais Naturals i de la Flum i la Fauna 
Silvestres (Resolucib 74iIII: BOPC, 78). BOPC, 78, 4997 
(AC); 88,5793 (ALFP). 
Recurs d'empara duvunt el Tribunal Constitucional interpo- 
,rar pel Grup parlamentari d'lniciariva per Catalunya contra 
una Resohcid de la PresidPncia del Parlament. BOPC, 88, 
5804 (AC i AZFP). 
Recurs d'inconstitucionalitut interposat pel President del 
Govern contra la Llei 6/1989, de 25 de Maig, de Modifica- 
cid de La Llei 1511985, de l'I de Juliol, de Caixes d'Estatvis 
de Catalunya. BOPC, 92,5996 (AC); 95,6197 (ALFP). 
Recurs d' inconstitucionalitat interposat pel Parlament de 
Catalunya contra La Llei de I'Extat 2011989, del 28 de Juliol, 
d'Adaptaci6 de i'Impust sobre la Renda de les Persones Fi- 
siques i de i'lmpost Extraordinari sobre el Patrimoni de les 
Persones Fhiques. BOPC, 102, 6558 (AC); 104, 6705 
(ALFP). 
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