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ANNEX 
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1. 
1 .o1 
l m O l m O l m  Lleis 

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FQRMULAGId 
Lleis i altres normes 

LLEI DE MUSEUS 

APROVADA PEL PLE DEC PARLAMENT EL DIA 17 D’OCTUBRE DE 1990 
(DSPC-P, 75) 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el &a 17 d’octubre de 
1990, ha debatut el Dictamen de la Comissi6 de Política Cultu- 
ral referent al Projecte de Llei de Museus (Reg. 1G201), i Ies cs- 
menes reservades pels grups parlamentaris. 

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que estableix 
I’article 33.1 de 1’Estatut #Autonomia de Catalunya, i d’acord 
amb l’mticle 103-3 del Reglament del Parlament, ha aprovat la 
Llei de Catalunya següent: 

Prcllm hul 

La pxeservaci6 del patrimoni histbric, artístic, uqueolbgic, 
tknic i cientific de Catalunya és un element bbic a l’hora de 
promoure’n el coneixement, l’estudi i la difusid entre tots els 
ciutadans, a fi de facilitar-los una milior comprensió de la natu- 
ra, de la histbria i ,  en general, de la vida del país. El museu 6s la 
instituci6 que, fonamentalment, 6s responsable d’aquest patri- 
moni i s ’encarrega de custodiar-10. Aquestes funcions configu- 
ren el museu corn un centre de servei cultural nwesshiament 
obert i relacionat amb la societat que l’envolta, Ia qual t6 dret a 
rebre’n unes prestacions culturals que vagin més enllb de Ia 
simple custbdia. 

L’article 9 de 1’Estatut d’htonamia atorga a la Generalitat 
de Catalunya cornpethcia exclusiva sobre els museus qiie no 
siguin de titularitat estatal i sobre el patrimoni cultural, sens 
perjudici de les competencies que l’article 149,1.28 de la Cons- 
titució assigna a l’Estat, 

Aquesta Llei estableix el regim aplicable a tots ets museus, 
amb algunes especificacions referides únicament als museus 
d’administració publica, i crea el Registre de Museus de Cata- 
lunya en el qual s’inscriuen tots els centres museistics que com- 
pleixen les condicions que la Llei estableix. 

Els museus nacionals encapqalen l’articulaci6 del sistema 
museístic de Catalunya, Es consideren inclosos dintre d’aquest 
concepte els museus que mostren una visi6 global de Catalunya 
en els diferents hmbits culturals i que estenen el seu servei a tot 
el pais. Ert Llei estableix que cada miiscu nacional pot tenir cii- 
verses seccions que en depenguin, ítmb la qual cma es preth 
un doble objectiu: d’una b‘mda, establir una configuraci6 
descentralitzada dels museus nacionals i, de X’altra, articular 
diverses xarxes tematiques encapphdes per cada museu na- 
cional, 

Els museus que tenen una significaci6 especial a causa de la 
importhncia i i’elevat valor del conjunt de béns culturals que 
apleguen reben un suport preferent de la Generalitat mitjanqant 
Ia seva declami6 corn a museus d’inter&s nacional, que s’ha 
de fer sempre amb la conformitat @via del titular del mu- 
seu. 

L’estructura organitzativa dels museus de Catalunya es COM- 

pleta amb els museus C D M ~ ~ T C ~ ~ S ,  locals i monogrhfks, als quals 
correspon un paper decisiu com a potenciadors de la dinimica 
cuitural de cada territori. La Llei preveu ajuts específics pcr a 
aquests museus i estableix la creaci6 dels serveis d’atenci6 als 
museus com a centres de suport t h i c  destinats a contribuir al 
desenvolupament de cada museu. 

Seguint la tradició histbrica catalana que es va iniciar l’any 
1907 amb la constitució de la Junta de Museus de Barcelona, la 
Llei crea Ia Junta de Museus de Catalunya, la qual deheix corn 
l’expressió de la coliaboracib i la participació institucional en la 
gestió dels musem de Catalunya. La Junta i6 com a objectius la 
coordinació superior entxe els diversos museus de1 país i la fi- 
xació de les prioritats que siguin necesshries. La Comissió k e -  
cutiva de Ja Junta és formada per tknics designats per les 
diverses institucions, que han de garantk la independhcia i el 
criteri cientific de la gestió. 

El Museu d*Art de Cataiunya, vinculat a diverses institucions 
d’hrnbit nacional i local al llarg de la seva histbria, aplega uns 
fons procedents de tot e1 país i amb titularitat diversa, que mos- 
tren Ia realitat artistica de Catalunya Í dels territoris que s’hi re- 
lacionen, l?s per aquesta especificitat del contingut que la Llei 
el defineix com a museu nacional i estableix els mecanismes 
necessaris per a dur-ne la gestiij compartida entre la Generalitat 
de Catalunya i I’hjuntament de Barcelona. 

Per a donar una visi6 global de les disciplines de I’arqueolo- 
gia i de la cihcia i la tkcnica, es creen tmM, amb la categoria 
de museus nacionals, el Museu d’Arqueologia de Catalunya i el 
Museu de la Cikncia i de la TEcnica cFe Catalunya. 

Les Disposicions Addicionals Segona i Cinquena apliquen en 
l’hmbit dels museus les disposicions de la Llei 5/1987, del 4 
d’abril, del Rggirn Provisional de les Competencies de les Di- 
putacions Provincials. Aquesta apiicaci6 es fa per mitjh de la 
transferhncia a la Generalitat de Catalunya, a l s  consells comar- 
cals i, si caí, tambt5 als municipis, dels museus i els serveis mu- 
scistics de les diputacions provincials, a les quals el Titol lrar 
d’aquesta Llei no assigna competencies especifiques en el camp 
dels museus. Amb aquestes tsansferkncies i amb les prescrip- 
cions cle la Disposició Addicional Sisena, els cansclls comar- 
cals passen a tenir una responsabilitat important en la gesti6 
dels museus de Catalunya. 



Aquesta Llei de Museus cal relacionar-la amb una futura llei 
sobre el patrimoni cultund de Catalunya. 

Finalment, cal fer un reconeixenlent a la important dedicació 
de Ics corporacions locals de Cataiunya, que durant molts anys 
han tingut cura de la conservació del patrimoni cultural del nos- 
tre país, tasca en la qual han exercit de manera rnerittiiria fuun- 
cions de suphc ia  clavant ’la mimca d’institucions d’hrnbit 
nacional. 

Títol 1 
Disposicichns generals 

Article 1. C‘ntmpíc de muscu 

1 .  S6n museus, als cfectes d’aquesta Llei, Ics institucions 
permanents, sense finalitat de lucre, nl servei de la sccictclt i del 
seu desenvolupament, obertes al pGblic, que reuneixen un con- 
junt de béns culturals mobles i immobles, els conserven, els do- 
cumenten i estudien, els exhibeixen i en difonen el coneixement 
per a la recerca, ?’ensenyament i el gaudi intelkctual i est&ic i 
es constitueixen en espai pec a la participació cultural, llidica i 
cientifica dels ciutadans. 

2. Tenen la consideraci6 de museu els espais i els monu- 
ments amb vdors histbrics, arqueolbgics, ecolbgics, industrials, 
etnogrhfics Q culturals que reuneixen, conserven i difonen con- 
junts de béns cuiturals. 

3. No es consideren museus les biblioteques, els arxius, les 
filmoteques i les installacions culturals similars. 

Article 2. Concepte de cnlleccih 

Són colleccions els conjunts de Mns culturaIs conservats per 
una persona fisica o jurídica que no reuneixin les condicions 
que aquesta Llei estableix per als museus. 

Articlc 3. Concepte-& hi  culturul 

Als dectes d’aqiiesta Llei, tcnerr la consideració de béns cul- 
turals els testimonis materials que constimeixcn punts de refe- 
rkncia importants del desenvolupament de 1’home i del seu 
entorn, sens perjudici d’alli, que, si escau, disposi ufla futura 
llei del patrimoni cultural de Catalunya. 

Títol 11 
Del rkgim dcEs museiis 

Capítol Primer 
Del regim comri dels museus 

Article 5. Registre 

1. L’Administració de Xa Generalitat ha de crear el Registre 
de Museus dc Catalnnya, el qual ha d’6sser l’inventari oficial 
dels museus catalans. Nomes s’hi poden inscriure les institu- 
cions que compleixen les condicions establertes per aquesta 
Llei i per les nannes que la desenvolupen. 

2. Abans de la jmcripci6, cal fer la inspecci6 de les installa- 
cions a fi de comprovar el compliment de la normativa corres- 
ponent. A aquests efectes el Departament de Cultura ho ha de 
comunicar a I’ajuntament de la població on el museu tingui la 
seva seu. 

3. La inscripció d’un musou en el Registre es fa per resoIuci6 
del Conseller (te Cultura i es publica al Diari Oficial de la Ge- 
neralitat de Cutulunya. Als museus inscrits en el Registre, els 
6s lliurada l’acreditaci6 de la inscripció. 

4. Les qüestions relatives al Registre de Museus de Catalun- 
ya i a ies condicions i la forma de la inscripió en aquest  han 
de determinar per reglament. 

Article 6.  Funciú supervisora i de fument 

1. La Generalitat ha de vetllar pe1 compliment dc les obliga- 
cions assenyalades en aquesta Llei i a aquest efecte fa les ins- 
peccions que convinguin. 

2, Els museus han de proporcionar la informació que els re 
quereixi l’Adrninistraci6 sobre llur organització i gesti6, i sobre 
I’estat i la situació del patrimoni que conserven. 

3, La Generalitat i les Administracions pribliques de Cata- 
lunya han de procurar Ea millora de les installacions i els nit -  
jans de tota mena, a fi d’assegurar el més alt servei a la societat, 
i han d’incrementar els fons musehtics. A aquest efecte, poden 
atorgar subvencions i donar ajudes tkniyues, i demanar l’acre- 
ditaeió de la procedbncia de les aportacions privades. Els ajuts 
de la Generalitat només poden beneficiar els inuseus inscrits en 
el Registre de Museus de Catalunya. 

Article 7. Protecció i custddiu dels fons 

Articlc 4. Drets dominiculs 

1.  Aquesta Llei no modifica la titularitat dels Mns culturals 
que formen part dels museus de Catalunya, sens perjudici dels 
drets que atribueix i de les obligacions que imposa al titular per 
raó cle l’interks general. 

2. Els drets d’expropiacid, de tempteig i de retracte, a favor 
de la Generalitat, dels b h s  culturals es regeixen per la legisla- 
cid vigent i, si escau, pcr allb que disposi una futura llei del pa- 
trimoni cultural de Catalunya. 

1.  Els museus han de disposar del personal i de les condi- 
cions necesshries per a garantir la protecció i la conservació de 
llurs fons. 

2. El Govern ha de dictar les disposicions regdadores de les 
condicions adequades de seguretat i de protecci6 que han de 
complir tots els museus de Catalunya A m6s de l’assessora- 
ment establert PIS articles 24 i 27 d’aquesta Llei, la Generalitilt 
ha de d’assessorar sobre els sistemes de seguretat i de protecció 
adequats i sobre les condicions de conservaci6 i de: restauracid 
dels fons dels museus. 
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Ar ticlc 8. Dvusi6 delsfons 

Tots els museus han de garantir la difusi6 de llurs fons al p6- 
blic en general. Els béns culturals que integren un museu han 
de poder &ser objecte de recerca, ensenyament, divuEgaci6 i 
gaudi. 

Articlc 9. Sort ih  d’objectes 

1, Els titulars o els administradors dels museus d’administra- 
ci6 p6blica i dels museus d’interks nacional han de comunicar 
al Departament de Cultuca, amb deu dies d’<ntelaci6 com a ml- 
nim, qualsevol sortida d’objectes sempre que estiguin deguda- 
ment catalogats i documentats. La cornunicaci6 ha d’assenyalar 
la finalitat de la sortida, el termini, la destinaci6 i les condicions 
del trasllat. La resta de museus han de comunicar prkviament al 
Departament de Cultura les sortides definitives d’objectes i 
n’han d’indicar la destinació. 

2. L’incompliment d’aquesta obligaci6, barnentada en la 
necessitat de protegir el patrimoni museístic, pot &ser sancio- 
nat pel Conseller de Cultura amb una multa de fins a cinc mi- 
lions & pessetcs. 

3, Els museus han de comunicar anualment al Departament 
de Cultura les modificacions operades en X’inventari dels béns 
culturals de lIur fons: els dipbsits temporals, les noves adquisi- 
cions i les sortides definitives d’objectes. 

2. La regulaci6 del dret d’entrada no pot desvirtuar la fimci6 
social i cultural del museu. A aquest efecte, l’Administraci6 de 
la Generalitat pot establir-hi limitacions. 

Article 13. Reproduccions 

Sens perjudici del dret de propietat intellectuai, correspon als 
museus de regular la realitzaci6 de reproduccions i de cbpies de 
les obres de llir fons. A les cbpies obtingudes hi ha de constar 
llur prwedkncia de manera visible. 

Article 14. Personal 

1. El personal directiu i t h i c  dels museus ha de tenir les 
condicions professionals que es deteminin per reglament. 

2. A m6s del Rkgirn General d’hcompatibilitats, el personal 
dels museus de titularitat ptíblica est& dectat d’incompatibiiitat 
pel que fa a comerciar amb béns culturals i fer-ne taxacions, ex- 
cepte per a l i s  intern de la seva institució o a petiei6 d’un altrc 
museu d’adrninistració piiblica, sempre que ho aprovi i’brgan 
de govern corresponent. 

Capitol Segon 
Dels museus cI’admimistraci6 pública 

Article 3.5. Concepte de museu d’administrucib piíbíicu 
Articlc 10. Alienació &objectes 

1. Els museus la titularitat dels quals no correspon a la Gene- 
ralitat han de comunicar previament a l  Departament de Cultura 
l’alienaci6 dels béns culturals de titularitat privada que fonnin 
part de llurs fons. Si l’aliaiaciri 6s a tita1 onerós, el Departa- 
ment de Cultura pot exercir, en nom de la ChKxdlitat, els drets 
de tempteig i de retracte. 

2. L’incompliment d’aquesta obligació pot ésser sancionat 
pel Conseller de Cultura amb una multa de fins a deu milions 
de pessetes. 

Articlc i. 1. Docurnentacih 

1. Cada museu ha d’hventariar i documentar tots els bens 
culturals que l’integren d’acurd amb les normes que, a aquest 
efecte, es dictin en el desplegament d’aquesta Llei, 

2. &’Administració de la Generalitat i les altres Aclrninistra- 
C ~ O K H  públiques de Catalunya han de facilitar, quan els corres- 
pongui, i dins les respectives disponibilitats pressuposthies, 
mitjans t h i c s  i econbmics per a un compliment efectiu d’aquesta 
obligació. 

1. S6n museus d’adrninistració priblica, als efectes d’qiresta 
J h i ,  els creats, mantinguts Q gestionats amb chmc a les Admi- 
nistracions p~bliques catalanes, sens perjudici dc la titularitat 
privada dei museu i dels mis  fons. 

2. S’enth que són milseus mantinguts o gestionats amb ch- 
rrec a les Administracions phbiiques catalanes els museus les 
despeses de manteniment dels quals s6n cobertes majorithria- 
ment amb fons procedents d’aquellcs. 

3. Resten fora de I’hmbit d’aplicació d’aquesta h i  els mu- 
seus de titularitat estatal radicats a Catalunya, llevat del que íh a 
les prescripcions que expressament s ’hi refereixen. En qualse - 
vol cas, les prescripcions d’aquesta Llei s6n sens perjudici dei 
compliment de la normativa estatal relativa a aquests museus. 

Article 16. Dip6sir de bkns de la Generditui 

1. Comspn al Conseller de Cultura d‘aitoritm el dipbsit cn un 
m u w ~  de Mm culturals prtímyenls a la Ceneditat de Catalunya. 

2. La sortida d’un bé cultural dc la Generalitat d’un museu, 
encara q w  tingui carhcter temporal, requereix l’autoritmció 
del Conseller de Cultura, previ Xome de la Junta de Museus, 
Aquest informe no 4s preceptiu en els casos de surtides t8cniques. 

Article 12. Accks 
Article 3 7. Trasllut cautelar dels fons d’ un museu 

1. Els museus han de tenir una bea d’exposició oberta al ptí- 
blic proporcionada a la quantitat i a la importhcia de llurs fons 
i han de fer p6blics els horaris de visita, 

El Govern de la Generalitat, havent-ho comunicat prbvia- 
ment a la Junta de Museus, pot ordenar el trasllat temporal al 
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muscu que correspongui dels fons dels museus d’adrninistraci6 
pública que no compleixin les nomes relatives a la seguretat i a 
la difusi6 dels fons. 

Article 18. Deure de col.Eaboruci6 

1.  Tots eIs   nu seus d’adiinistmci6 pública de Catalunya han 
de collaborar amb els museus nacionals, d’ricord amb el que 
dicti la Junta de Museus. 

2. La Generalitat ha de garantir els mecanismes de coopra- 
ci6 i de coordhaci6 necessaris. 

Títol l i  
Dc I’articulacib dels muscus dc Catalunya 

Capit 01 Primer 
C I as s i fi ca c i 6 

Article 19. Classes dc museus 

Als efcctes d’aquesta Llei, els museus es clmifiquen en: 
a) Museus nacionals. 
b) Museus d’interks nacional. 
c) Museus comarcals i locals. 
(1) Museus monogrhfics, 
e )  Altres museus. 

Capítol Segon 
Dels niuscus nacionals i de 

Ics seccions dc museu nacional 

Semi6 Primera 
lleis museus nacionals 

2. L’brgan superior de govern té les funcions següents: 
a) La representació i la gestió superior del museu, que com- 

b) L’elaboració dels plans anuals d’actuació, 
c)  L’aprovaci6 dels plans generals de construcció i de renovació 

dels edificis i de les installacions d’acord amb les dhposicions re- 
guladores de les condicions mfnimes de seguretat i dc protecci6. 

d) L’elaboraci6 del pla d’osdenació i d’intercanvi dels mate- 
rials per a obtenir una presentació global i coherent de la tem&- 
tica que correspon al museu. 

e) L’aprovació de l’adquisició directa Q indirecta &objectes i 
d’dernmts que interessin el muscu i l’acceptació clels que li co- 
rresponguin per herhcia, llegat o donació. 

€) La proposta a la Junta de Museus del norrienament del di- 
rector i l’administrador del museu i la fixació de les condicions 
de la seva comesa. 

6;) Qiialsevol altra que li encomanin Ia legislaciú o les disp* 
sicions adoptades en el procés d’integració del museu. 

prkn l’administraci6 i la gesti6 econbmica, 

Article 22. Nomenament de directors i administrclllors 

Els directors i els administradors dels museus nacionals s6n no- 
menats per Decret del Govern, a proposta de la Junta de Museus. 

Secci6 Segona 
De Ics seccions del museu nacional 

hrticlc 23. Declaració 

1. Correspon al Govern, a proposta de la Junta de Museus, la 
declami6 que un museu, o una part d’un museu, 6s sec& d’un 
museu nacional. 

2. La declaraci6 es fa amb el consentiment previ del titular 
del museu que n’6s objecte. 

Article 24. Rfcctes 
Article 20. Rkgirn jurídic i acon6mic 

1. Els museus nacionals es creen per llei, la qual ha de deter- 

2. Cada museu naciod gaudeix de pernalitat jurídica prbpia. 
3. La creaci6 d’un museu nacional comporta l’assumpci6 per 

la Generalitat d’alrnenys el cinquanta per cent de les aporta- 
cions procedents de les Administracions p6bliques en les des- 
peses corrents dek museu. 

4. En el cas de la creació de ~inus  espais, dc remOdelaCiOn3 o 
de la realitzacih d’activitats especiaIs que comptin amb el vist- 
i-plau de la Junta de Museus, les administracions implicades 
han d’aassumir el compromís de dotar el museu de nous recursos 
i d’ernprendre gestions destinades a obtenir-ne d’altres institu- 
cions, públiques a privades. 

minar-ne i’hmbit museistic, l’estsuctura i el finanprnent. 

1. La declami6 coin a secci6 de museu nacional comporta 

a) La cmrdinació expositiva, documental i difusora amb el 

b) L’ajut econbmic per a despeses de funcionament. 
c> L’assessorarnent thcnic i organitzatiu. 
d) El foment i el suport en l’activitat de restauració. 
e)  El suport per a la documentació i la difusió del patirnoni 

museistic. 
2. Els efectes esmentats en el punt Ib), c), d) i e)  són a c h e c  

del museu nacional corresponent. La fixaci6 del r&gim de les 
relacions entre el museu nacional. i cada secci6 s’ha d’establir 
per conveni entre aquell i la institució titular de la secció. 

els efectes següents: 

museu nacional corresponent. 

Capitol Tercer 
Dels museus d’interks nacional 

Article 21. Funcions de I’c>rxan superior de govern 
Article 25. Definici6 

1.  Cada museu nacional esta regit per un brgan superior de 
govern. La composiciii del dit brgan s’ha de fixar en el moment 
de la seva creació. 

1. El Govern pot declarar corn a museus d’inteses nacional 
els museus que, per la importhcia i el valor del conjunt de Mns 
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culturals que apleguen, per les característiques generals o espe 
cifiques de llurs col-leccions o perque l’interhs de ilur patrimoni 
museístic depassa el seu marc, tenen una significaci6 especid 
per al patrimoni cultural de Catalunya. 

2. La declaraci6 d’intewh nacional es fa sens perjudici de la 
Continu’iEat de la titularitat i la gestM de cada museu. 

Article 26. Procediment de declaraei6 

La declaraci6 cl’interhs nacional es €a per Decret, a proposta 
del Conseller de Cultura, un cop escoltada la Junta de Museus. 
La iniciativa de la cleclaraci6 pot procedir del Departament de 
Cultura, de la Junta de Museus o del titular del museu, En tot 
cas, el titular ha de manifestar la seva conformitat. 

t i m  com B centres actius en llur hrea d’influkncia, participant 
en la impulsi6 d’iniciatives culturals diverses. 

3, Els consells comarcals i els ajuntaments dels municipis on 
radiquen han de participar necessknament en Xa gesti6 del mu- 
seu comarcal corresponent. Igualment, eIs ajuntaments han de 
participar en la gestih del museu Xocal corresponent. 

Article 30. Museus monogrdficx 

S6n museus monogrhfics aquells que mostren una sola tema- 
tica o recullen l’explicació i els materials d’un monument histb- 
ric, d’un jaciment arqueolbgic, d’un personatge destacat, d’un 
fet memorable o de qualsevol dtre tema especifica 

Article 31. Acte de c¡a‘assifcuei(i 
Article 27. Efectes 

1. L’Administraci6 de la Generaliiat atorga als museiis d’in- 

a) Ajut econbrnic per a despeses de fuiicionanent. 
b) Assessorament tkcnic i arganitzatiu. 
c )  Foment i suport en l’activitat de restauració. 
d) Suport per a la documentaci6 i la difusi6 del patrimoni 

mu seistic. 
TamM es poden atorgar ajuts extraordinaris per a inversions 

en immobles, remodelacions museogrhfiques, adquisicions, re- 
cerques i programes de restaura& 

2. El museu ha d’ordenar les seves activitats d’acord amb els 
criteris de coordinació establerts per la Junta de Museus i ha de 
subjectar la documentaci6 i la defiinici6 dels fons rnuseistics a 
les normes temiques que es dictin a aquest efecte. 

terhs nacional eIs ajuts següents: 

Article 28. Desenvoiupametzt per conveni 

La classificaci6 d’un museu corn a comarcal, lwal o mono- 
grhfic s’establek cn la resolució d’inscripci6 ai Registre de 
Museus Re Catalunya. 

Article 32. Suport del Depurtument de Culfura 

1. El Departament de Cultura ha d*eestabli-r anualment un pro- 
grama d’ajuts econbrnics ds museus comarcals, lwals i mono- 
grhfics. D’aacard amb el pressupost d’aquest programa, la 
Generalitat, després de l’infonne favorable de la Junta de Mu- 
seus, pot subministrar l’ajut tknic que els museus sotlicitin. 

2. L’esmentat programa s’ha d’elaborar amb criteris que eon- 
dueixin a la millora qualitativa i quantitativa dels fons museis- 
tics de Catalunya. 

3 .  El Departament de CuItura pot articular fomes de col*l.la- 
boració amb els museus comarcals, locals i monogrhfics que 
compleixin els requisits que marca el Capitol Segon del Titol 11 
d’aquesta Llei. 

La Generalitat pot establir convenis per a desenvolupar la 
coklaboraci6 amb els museus d’interks nacional. 

Article 33. Altres museus 

Capitol Quart 
Dels museiis coinarcals, Iocals 

i monogrhfics, i dcls 
serveis rl’atenció als mutselis 

Article 29. Museus comarcals i museus locals 

1. Els museus comarcals i els museus locals s6n els que, p r e  
moguts O mantinguts pels ens locals de Catalunya, ofereixen, 
per llur plantejament i contingut, una visió global de la histbria, 
de les caracterhtiques humanes i naturals o de la riquesa patri- 
monial d’una comarca, d’una pobJaci6 o d’una part especial- 
ment definida del territori, o d’algun aspecte sectorial o 
tematicament especialitzat que s’hi relacioni. 

2. Els museus comarcals i els museus locals cornpIeixen, bh- 
sicament, la funció de xecolIida, conscwaci6, documentaci6, es- 
tudi i djfusi6 dels testimonis culturals més representatius de la 
comunitat en quk estan implantats, Els dits museus poden ac- 

Pert‘myen a la categoria altres museus>> els que per llur te- 
mhtica, contingut o abast no siguin susceptibks d’dsser inclosos 
en les altres categories. 

Article 34. Serveis d’atencid als museus 

1 .  Amb l’objecte de garantir la conservació i la custbdia del 
patrimoni museístic i el ciipbsit del material procedent de les in- 
tervencions arqueolbgiques i de donar suprt  tecnic als museus 
de Catalunya, el Departament de Cultura ha de crear els serveis 
d’atenció als museus. 

2. Cada servei d’atenció als museus esth vinculat a un museu 
i estén la seva actuaci6 sobre un h b i t  territorial determinat, 
que ha d’kssex concretat en I’ordre de creaci6 corresponent. 

3, Els serveis d’atenci6 als museus depenen del Departament 
de Cultura i s’organitzen de manera desconcentrada i, si escau, 
en conveni amb les entitats locals. 
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Títol IV 
TIC Ics cornpcthcics administratives 

Capítol Primer 
i3e les cornpethncics de la (;eneralitat 

Article 35 

L’ Administració de la Generalitat exerceix, entre altres, les 

a) Dictar les normes reglamenthies d’ordenació dels museus. 
b) Dictar les nomes que desenvolupin els preceptes legals 

rclatius als museus nacionals. 
c) Organitzar, actualitzar i gestionar el Registre de Museus 

de Cstdwnya. 
cl) Dictar les nomes tkcniques de documentació, exposició, 

difusió i protecció del patrimoni museístic, 
e) Realitzar inspeccions a l’efwte cle vetllar pel compliment 

de l’ordenament juridic dels museus. 
f) Fonientar Ia rnillora i I’rrrnpliació del patrimoni Inuseistic. 
g) Exercir els drets de tempteig i de retracte. 
h) Autoritzar els dipbsits de Mns culturals de la Generalitat i 

i) Organitzar i gestionar els museus propis. 
j) Fomentar la fomci6  i el reciclatge del personai dels museus. 

Cun c i on s següents : 

autoritzar-ne el trasllat temporal. 

a) Organitzar i gestionar els museus que hagin estat transfe- 
rits en virtut de la Disposició AddicionaI Cinquena i dels creats 
per prbpia iniciativa. 

b) Paflicipar en la gesti6 dels museus locals del seix territori, 
si en té la titularitat, 

c) Fomentar els museus de titularitat privada del municipi i 
donar-hi suport, si escau. 

d) Tenir represenbci6 als brgans de govern dels museus 
d’adrninistració piiblica radicats al terme municipal. 

e) Informa sobre la c m i 6  de nous museus d‘adrninistrdci6 púbii- 
ca que no siguin de titularitat municipal radicats al terme municipal. 

f) Instituir, reglamentar i matitenir els museus municipals. 

Títol V 
13e la juntcr dc Muscus de Catalunya 

Article 39. Funcid i naturalesa 

1. La Junta de Museus de Catalunya, contiiiuadora de la Junta 
de Museus de Barcelona, representa la voluntat de coIhboracic5 i 
participació institucional en la gesti6 dels museus de Catalunya. 

2. La Junta actua amb plena independkncia en l’exercici dc 
les seves funcions. 

3, La Junta compta amb una assigna& pressuposthria espe- 
cifica en el pressupost del Departament de Cultura. 

Articlc 36 
Article 40. Estructura 

L’Administraci6 dc la Generalitat ha de tendir que el finan- 
$ament i les subvencions s’adrecin tant r2 la constitució dels 
museus naciorials corn a la potenciació dels museus locals de 
Cat d u n y  a. 

Capitol Segon 
Dc les comput&ncies de Ics entitats locals 

Article 37. De les cornpet2ncies de les cornurques 

Els consells comarcds exerceixen, entre altres, les funcions 
segiierits: 

a) Organitzar i gestionar els museus que els hagin estat trans- 
ferits cn virtut de la Disposició Addicional Cinquena i dels 
creats per iniciativa prhpia. 

b) Participar en la gestilj dels museus comarcals del seu terri- 
tori, si no en t& la titdaritat. 

c )  Fomentar, donar suport i coi4aborar amb els museus riiuni- 
cipals cxistents a la dernarcacid. 

d) Fomentar els inuseiis de titularitat privada de la demarca- 
ció i donar-hi suport, si escau. 

e) Informar sobre la declaraci6 corn a museu d’interks nacional o 
corn a secció de museu nacional dels niuseus raáicats 11 la comdrca. 

Article 38. De les compet&ncies dels municipis 

Els Ajuntaments exerceixen, entre altres, les funcions se- 
güents: 

1.  Són brgans de govern de la Junta de Museus el Ple i la Co- 
missi6 Executiva. 
2. El PIe de la Junta de Museus 6s presidit pel President de la 

Generalitat i en són vice-presidents 1’AIcalde de Barcelona, el 
Conseller de Cultura i un representant degit pel ParIament de 
Catalunya. En són vocals els membres de la Comissió &muti- 
va, un representant de l’hstitut d’Estudis CataIans, un repre- 
sentant de cada museu nacional, un representant de 1’EsgIésia 
catblica, designat per la Conferhncia Episcopal Tarraconense, i 
sis representants de les entitats locals de Catalunya. El President 
pot delega les seves funcions en qualsevo1 dels vice-presidents. 

3. La Comissió Executiva és presidida pel Director General a 
qui correspon la cumpethcia en rnatkria de museus. En s6n vo- 
cals onze t h i c s  de reconegut prestigi en qualsevol de les dis- 
ciplines relacionades amb els museus, nomcnats per Decret a 
proposta, respectivament, dels organismes i les institucions se- 
giients: cinc, del Parlament de Cataiunyq dos, del Departament de 
Cultura; un, de 1’Ajuntament de Rarcelona; dos, de les cntitats lo- 
cals de Catalunya, i un de la Conferhcia Episcopal Tarraconense. 

4. El mandat dels vocals de la Comissió té una durada de sis anys. 
La Comissi6 becutiva s’ha de ren~vitr per meitats cada tres anys. 

5. El President de la Comissió te vot de qualitat en cas d’em- 
pat en una votaci6. 

Article 41. Funciú del Ple de Iu Junta 

I, 6s funci6 del Ple de €a Junta de Museus de vetllar pel fun- 
cionament correcte del patrimoni museistic de Catalunya, A 
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aquest efecte, cada any ha de debatre i aprovar una rnembria de 
gestió museística presentada per la C~ in i s~ ió  Executiva. 

2. Per a complir les seves comeses, ei Ple pot emir comis- 
sions sobre aspectes especffics, integrades per una part cleh 
seus membres. 

Artide 42. Competkncies 

S6n funcions de .fa Junta de Museus, que exerceix per mitjh 
cle la Comissió Executiva, entre altres, les següents: 

a> Aprovar les propostes de nomenament dels directors i els 
administradors dels museus nacionals, presentades pels brgans 
de govern respectius, i elevar-les a l  Govern. 

b) Estudiar i pxoposa~ la cremi6 de nous museiis nacionals i 
elaborar-ne les directrius bisiques, i estudiar i proposar la de- 
claraci6 de seccions dels museus nacionals. 

c )  Establir, en el marc d’aquesta Llei, les nomes i els criteris 
de coardinaci6 de política museística general. 
(i) Fomentar les relacions entre els museus de Catalunya i en- 

tre aquests i els ubicats fora de Catdunya. 
e) Aprovar els plans anuals d’actuaci6 dels museus nacionals 

i del Museu Arqueolbgic de Tarragona. 
f )  Aprovar els plans d’orclenació i d’intercawi del patrimoni 

musehtic dels museus nacionals. 
g) Proposar a la Generalitat els criteris d’actuació en d s  difc- 

rents cmps museistics. 
h) Valorar anyahent l’actuaci6 del conjunt d’administra- 

cims de Catalunya, 
i) Assessorar en el desplegament reglar nentari d’aqucsta Llei. 

Disposici6 Addicional Primera. Cremi6 de diversos nauwux 
nacionals 

Es creen els museus nacionals següents: 
a) Museu d’Arqueologia de Catalunya. 
b) Museu d’Art de Catalunya. 
c) Museu de la Ciencia i de la TCcnica de Catalunya. 

Disposicio Addicional Segona. Museu d‘hqueologia de Cala- 
iunya 

1. El Museu d’Arqiueologia de Catalunya mostra permanent- 
ment els vestigis, fonamentalment de caracter uqueolbgic, que, 
des de l’aparici6 de l’hhorne, illustsen l’evolució cultural de 
l’entorn. 

2, El Museu d’hqueologia de Catalunya es constitueix ini- 
cialment a partir del Museu Arqueolbgic de Barcelona, del 
Museu Arqudbgic de Girona, i de les Rui’nes d’Empriries, 
d’0IhdoIa i d’Ullrtstret i de llurs museus monog&3cs, tots els 
quds s6n transferits per aquesta Llei a la Generalitat de Catalunya. 

3. Perque gestioni aquest museu es crea I’entitat authnoma de 
dret públic Museu d’hrqueologia de Catalunya, adscrita al De- 
partament de Cultura. Pel que fa a la gestió del fons patrimonial 
d’Ernp~ries, aquest ha ci’ésser objecte d’un acord específic, a 
proposta de la Junta de Museus, entre la Generalitat i altres ad- 
minis trac ion s d ’ hm bi t territ ori al superi m. 

4. La Comissió Mixta establerta per l’article 5 de la Llei 
5/í987, del 4 d’ahril, del R&im Provisional de les CornpetEn- 
cics clc Ics Diputacions Provincials, ha de fixar, en el termini 
mhxixn de sis.rnesos, els mitjans personah i materials i els re- 
cursos que lian ~ ’ ~ S S C E  traspassats a la Generalitat com a conse- 
qiihcia de la transferkncia dels serveis esmentats. Si no hi ha 
acord amb la Comissi6 Mixta, s’ha d’aplicxr allb que disposa 
I’wticle 5 de Sa Llei 5/1987. 

5. Es faculta el Govern perque estableixi els estatuts de la no- 
va entitat. En tot cas, s’ha de detemhtr la incorporaci6 dc rep- 
resentants de les Diputacions provincials de Rarcelona i dc 
Girona a l’brgan superior de govern. 

6. S’hari d’estnblir relacions de collaboració i de coordinacio 
amb el Museu hqueolbgic de Tarragona. 

Disposició Addicional Tcrccrn. Museu d‘Arí de Catalunya 

I. El Muscu d’Art de Catalunya mostra pennanerxtnlent i’ex- 
pressi6 artística catalana i dels territoris més relacionats cultu- 
ralment amb Catalunya, en els diferents perides histbrics, fins 
a l’actualitat. 

2. El Museu d’Art de Catalunya s’imtqp inicicalment amb els 
fons dei Museu d’Art de Catalunya, del Museu d’Art M d e m  i 
del Gabinet Numisrnhtic. 

3. La integra& estabIerta pel punt 2 no implica cap dteraici6 
en la titularitat dels fons esmentats. En tot cas, els bens cnita- 
rals propietat d’entitats piEbliques de Catalunya no poden sortir 
del museu sense l’autorització del R O ~  patronat del museu o, mcn- 
tre aquest no es constitueixi, de In Junta de Museus de Catahmya. 

4. La gesti6 del Museu d’Art de Catalunya 6s a chrrec d’un 
patronat. La presidhcia C O ~ E S P Q ~  a un representant nomenat 
pel Govern i la vicc-presidhcia a un de nomenat per i’Ajunta- 
ment de Barcelona. La proposta als drgans competents per al 
riorneiiamerit pot fer-se conjuntament per la Generalitat i 
1’Ajunt iunmt de Barcelona. 

5. Per a l’efectivitat de la integració i l’elahoració dcls esta- 
tuts del patronat es constituclx una Comissi6 Mixta integrada 
per tres representants de l’Administraci6 dc la Generalitat i tres 
representants de 1’Ajuntament de Rarcclona. Els acords de la 
Comissi6 han de cornpreriáre la determina& dels edificis, Ics 
instal.lacions i el personal que $’adscriuen al patronat, i tamM Xa 
participació de cada kistituci6 en les despeses de mantenzirnent, 
tenint en compte el que estableix I’article 20.3 d’aquesta Llei. 
Els acords i els estatuts s6n aprovats p r  Decret del Govern, 

6. Si en el termini de sis mesos no s’ha procedit a fer efectiva 
la integraci6, el Govern, amb l’infomie previ de la Junta de 
Museus i escoltat I’Ajuntament de Barcelona, ha de presentar 
un projecte de llei al Parlament per fer-la efectiva. 

Disposicih Addiciona! Quarta. Museu de ka Ci&ncia i de la 
T2cnica de Catdirnyu 

1. El Museu de la Cikncia i de la ‘Rcnica de Catalunya mos- 
tra permanentment la implantació i Z’evolució dels avenqos 
cientifics i tbcnics a Catalunya i, particularment, llur apIicaci6 
industrial. Tambd pot mostrar una visi6 de les cikncies pures, 
amb independhcia de llurs apl icacians tecnalhgiques. 
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2. EI Museu de la Cikncia i de la Tkcnica de Catalunya s’in- 
tegra, inicialment, amb els fans del museu del mateix nom creat 
per I’Orcire del 4 de marg de 1985. 

3. Perque gestioni aquest museu nacional es crea l’cntitat au- 
tbnorna de dret públic Museu de la Cihcia i de la Timica de 
Catalunya, adscrita al Departament de Cultura. 

4. Es faculta el Govern perque estableixi els estatuts de la no- 
va entitat. 

DisposkÍ6 Addicional Setena. Actualiizacid de les sancions 

Es faculta el Govern per¶& actualitzi la quantia mhima de 
les multes establertes pels articles 9 i 10. Els percentatges dels 
increments establerts pel Govern no poden dsser superiors als 
que resultin d’aplica l’increment de l’hdex de Preus al Con- 
sum. 

ispos ic i6 ‘1: ransi tbr ia Prim era 
Disposició Addicional Cinquena. TrunsferPnciu de serveis de 
les Dip u tu c ion s pruvin cia 1s 

i. Els museus i els serveis museístics depeniienis de les Di- 
put acions provincials de B arcdona, Girona, Lleida i Tamagona 
s6n transferits a la Generalitat o als consells comarcals del terri- 
tori on estiguin situats. 
2. La Comissi6 Mixta esmentada en cZ punt 4 de Ia Disposi- 

ci6 Addicional Segona, cn el termini d’un any, ultra fixar els 
mitjans personals i m;iterials i els recursos que han d’kssex tras- 
lladats, n’ha de decidir el destinatari, la Generalitat o el consell 
cornucat, segons que resulti de l’apliciició dels criteris se- 
giients: 

a) L’ijnterbs, nacional o no, del museu o servei. 
b) La racionalitat global de l’urganitxació museística de Ca- 

c )  Els criteris establerts per I’article 3 de 11-1 Llei 5/1987. 
d) La preferhcia de transferkncia a favor dels consells co- 

marcrils. 
3. I3xcepciondment, en cas que l’abast i Ics característiques 

d’un museu ho justifiquin, la Comissió Mixta pot acordar que 
sigui transferit it un municipi. Il’arnbd es pot aplicar, si les carac- 
terístiques d’un museu ho justifiquen, la disposici6 continguda 
ii I’itrticle 8 de la Llei 5/1987. 

4. Si nn hi ha acord, s’ha #aplicar all5 que disposa l’article 
S de la Llei 5/1937. 
5. Les prcvisims fixades en l’apartat 2 d’aquesta Disposició 

s’han d’aplicar trct que les Administracions implicades arribin 
abans a un acord. 

talunya. 

1 .  En tots els museus en qui: la Generdítat té subcrits cmve- 
nis de collaboraci6 amb el titular del I ~ U S ~ U  i que no siguin 
rfcclarats d’interh nacional o seccions dc museu nacional, els 
consells cornarcals subroguen la psici6 que la Generalitat tin- 
gui en els respectius convenis. Per Decret del GQVCXTI es pot 
estcrithe aquesta disposici6 a museus semi6 de museu nacio- 
nal. 

2. En el terrniiii d’un any s’hm d’adoptar les mesiires neces- 
siries, hdhuc de cahter  econbmic, per a fer efectiva la subro- 
gacili prevista en cl punt 1. 

3. Pcr llecret del Govern es pot traisfcrir o delegar als con- 
sells carnarcals I r i  gestió dels museus de titulalitat de la Genera- 
litat, 

Els museus en funcionament a l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei s’han d’inscriure, d’ofici o a petició del titular, al gegistre 
de hauseris de Catalunya. 

IXsposici6 Transitbria Segona 

La primera renowtció parcial clds vocals de la Comissi6 Exe- 
cutiva de la Junta de Museus s’ha de produir al cap de tres 4vlys 
d’haver-se constitu’it i ha d’afectar un representant del Departa- 
ment de Cultura, UR de les entitats locals i tres del Parlament de 
Catalunya. 

Disposici6 Transitbria Tercera 

Mentre durin les obres d’adquació de la seu del Museu 
d’Art de Catalunya i es produeixi el trasllat del Museu d’hrt 
Modern a Ia seva nova seu, i per un període no superior a. sis 
anys des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, Ia proposta de no- 
menament del president i del vice-president del patronat a que 
fa refeerhncia el punt 4 de la Disposició Addicional Tercera, i 
del director i administrador del Museu d’Art de Catalunya, han 
d’ksstx fetes de comli acord per la Generalitat i 1’Ajuntament de 
B melona. 

Disposició ‘í‘ransitbria Quarta 

Els museus existents actualment han d’adaptar-se progressi- 
vament, i en un termini mkim de cinc anys, aIs requeriments 
minims i a les condicions establertes per aquesta Llei. 

Disposici6 Dwogatbria 

Resten derogats el Decret 1901198 1, del 3 de juliol, de rees- 
tructuraci6 de la Junta de Museus de Catahya, i el Decret 
22211982, del 12 de juliol, de creació de la Xarxa de Museus 
Comarcals de Catalunya. 

Pahau del Parlament, 17 d’octubre de 1990 

La Secrethria Tercera 
mora Sanabra i Villmoya 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 
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1. 
1.01, Lleis i altres normes 
1.01.1.0. Normes de rhgim interior. 

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACE6 

ESTATUTS DEL R ~ G I M  r EL GOVERN INTERIORS DEL PARLAMENT 
DE CATALUNYA 

MODIFICACI6 DE LA CLASSIFICACI6 DE LLOCS DE TREBALL ANNEXA 
AL TEXT REF6S DEL 29 DE MARC DE 1989, APRUVADA PEB LA COMIX316 

DE GOVERN INTERIOR EL DTA 16 D ’ Q m I I E  DE i990 

La Comissió de Govern Interior, en sessi6 tinguda el dia 16 
d’octubre de 1990, d’acord amb 1’article 2 dels Estatuts del RB 
gim i el Govern Interiors del Parlament de Catalunya, ha acor- 
dat la segiient modificaci6 a la plantilla del Parlament: 

Cremi6 de noves places: 

Grup 

- ~~ 

Nivell Requisits Nombre 
places 

Auxiliar de biblioteca C 8 

AmpliuciLi de piantilla: 

Cdrrec Nivell Places de Núm. total 
nova cremi& pluces 

Correctorla-redactorla 5 bis 1 7 
Secret m r i a -  tr an s cri p t orla 8 2 32 

PaIau del Parlament, 16 d’octubre de 1490 

El Secretari Primer 
Ramon Camp i Batalla 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

Titol de batxillerat, de Formaci6 Professional 
de segon grau o equivalent 1 
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1. 
L l O .  

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACX6 
Resolucions 
__ll_.l_- 

RESOLUCI~ ISIYIXX DEI, PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE L’ELIMINACI~ 
DE LES BARRERES ARQUITl<CT&+UQUES 

ADOPTADA PER LA cclmssr6 DE P O L ~ C A  SOCLAL, 
EL DIA 3 D’OCTUBRE RE 1990 

(DSPC-C, 168) 

La Cornissili de Politica Social, en sessi6 tinguda el dia 3 
d’octtibre de 1990, ha estudiat el text de la Propusici6 no de Llei 
sobre I’Elirninaci6 de les Barreres Arquitectiiniques, presentada 
pel Grup Socialista (Reg. 18457), i les esmenes presentndes pels 
grups parrlarnentuis. 

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

EI Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a as- 
segurar el compliment del que estableix 1’articIe 36.1 del De- 
cret 100/1984, del l O d’abril, sobre supressi6 de barxeres 
arqiritectbniqules, per tal que en el termini de tres anys s’elimi- 
nin les barreres arquitectbniques dels edificis destinats a 
serveis pfiblics i molt especialment dels que es fan amb 
motiu dels Jocs Olímpics del 1992 i, en general, de tots 
aquells de nova construcci6 o adquisici6. 

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 1990 

El Secretari 
Cades Viñas 

La Presidenta de la Comissi6 
Rosa Barenys 

ADOITADA PEL PLE DEL PARIAMENT 
EI, DiA 17 D’OCrusRE DE 1990 

(DSPG-P, 75) 

PLE DEL PARLAM-ENT RESQLUCI~ 

El PIC del Palament, en sessió tinguda el dia 17 d’octubre de 
1990, d’acord amb i’asticle 6,l.f) de la Llei Z 111990, del 18 de 
juny, de la Universitat Pompeu Fabra, amb ei suport de la majo- 
ria requerida, ha adoptat 13 següent 

El Parlament de Catalunya designa els senyors Robert Follia 
i Camps, Josep Ma. Fabregat i Plfarré i Raimon Marthez i h i -  
le perque representin el Parlament de Catalunya en el Consell 
Ekonbrnic de la Universitat Pompeu Fabra. 

Palau del Parlament, 17 d’octubre de I990 

El Secretari Primer 
Ramon Camp i Batalla 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 
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RESOLUCIb 1621111 DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE 
EL DESENVOLUPAMENT DE PRQGRAMES INTltXXALS PER A 

LA PREVENCI6 DE! CONDUCTES ANTISOCIALS 

ADOPTADA PER LA co~xss16 DE POL~TICA SOCIAL 
EL DIA 24 D’OOCTUBRE DE 1990 

(DSPC-C, 175) 

coMrssrd DE POLÍTICA SOCIAL 

La Comissi6 de Politica Social, en sessi6 tinguda d dia 24 
d’octubre de 1990, ha estudiat el text de la Proposició no de 
Llei sobre el Desenvolupament de Programes Integrals per a la 
Prevenci6 de Conductes Antisocials, presentada per 1’Agrupa- 
ci6 parlamenthia d’Esquerra Republicana de Catalunya (Reg. 
Z9842), i les esmenes presentades pels grups parlamentaris. 

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

RExOLUCI6 

El Parlament de Catalunya insta d Govern a: 
1 Mantenir i incrementar els programes integrals i dels dife- 

rents Departaments que siguin eines de prevenció de conductes 
antisocials. 

2. Potenciar els recursos dedicats a Ia prevenci6 de conductes 
antisocials i desenvolupar noves experibncies que permetin: 

a) Ei tractament adequat de tots els grups de p b M 6  d’dt risc, 
b) La sensibilitzaci6 social necesshria per a aconseguir canals 

normals de reinserci6 per a tots aquests grups. 

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 1990 

El Secretari en funcions Ei President de la Comissici en funcions 
Francesc Vernet Enric Renau 

RESOLUCIb 1631111 DEG PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE LA COMPOSICI6 
DE LA COMISSI6 ASSESSORA DEL PROGRAMA PER A LA PREVENCIO 

1 EL CONTROL DE LA SIDA A CATALUNYA 

ADOPTADA PER LA COMISSI6 DE POLfTICA SOCIAL 
EL DIA 24 D’OCTUBRE DE 1990 

(DSPC-c, 175) 

 COMISSI^ DE POLÍTICA SOCIAL 

Ida Comissió de Política Social, en sessi6 tinguda el dia 24 
d’octubre de 1990, ha estudiat el text de la Proposició no de 
Liei sobre la Comissió Assessora del Programa per a la Preven- 
ci6 i Control de la SIDA a Catalunya, presentada per la Diputa- 
da I. Sra. M, Teresa Utgés, juntament amb altres quatre diputats 
del Grup Socialista (Reg. 19906), i les esmenes presentades 
pels grups parlamentaris. 

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

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a in- 
cloure, amb els criteris d’efichcia, agiiitat i representativitat 
adients, representants de les Organitzacions no Govemamentds 
que es dediquin especificament a abordar la problerniltica de la 
SIDA, en la Comissi6 Asessora del Programa per a la Reven- 
cií5 i el Control de la SIDA a Catalunya. 

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 1990 

El Secretari en funcions La Presidenta de la Comissió 
Francesc Vernet Rosa B a n y s  
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT Q CLOSES EN LA FURMULACI~ 
1.15. Mocions 

MOC16 381111 DEI, PARLAMENT DE CATALUNYA, SOltlRE LES FUNCIONS 
I LES COMIJE‘l’!?,NCIES DE LES CAMIZRES AGRARIIS 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 18 D’OCTUBRE DE 1990 
(DSPC-P, 76) 

El Ple del Parlarncnt, en sessió tinguda el dia 18 d’OChibI‘C de 
1990, d’acorrl amb t’ariicle 130 i concordants del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel-laci6 al Consell 
fiecutiu sobre les F~mcions i Ics Cornpetkncies de les Cambres 
Agrhries, presentada pe1 Diputat I. Sr. Víctor Gimeno, del G. p. 
d’hiciativa per Catalunya (Reg. 3 9940). 

Finalment, rl’acocd amb el quc estableixen els articles 130 i 
135 del Reglament, ha aprovat la següent 

El Parlxnent de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
apressar el Govern de 1’Estat a fer el desplegament de la Llei 
23/1486, de Hases de Rhgim Juridic de les Cambres Agrhies. 

Palau del Parlament, 1 8 d’octubre de 1990 

El Secretari Segon 
Lluls A. Garcia i Sáez 

El Resident del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

MOC16 391ITI DF:L PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE L A  MODIFICACIO 
DELS 1,fMITS TERRITORIALS DELS MtJNICIPIS 

APROVADA PEL, PLE DEL PARLAMENT EL DIR 18 D’OCi’URRE DE 1990 
(DSPC-P, 76) 

Ei PIC del Parlament, en sessi6 tinguda cel dia 18 d’octubre dc 
1 999, ri’acord amb l’art icle 130 i concordmts del Reglament 
ha clebatut la Paoci6 subsegüent a la interpel-laci6 al Consell 
Exccutiu sobre la Modificació dcls Limits Territoridls dels Mu- 
nicipis, presentada pel Diputat I. Sr. Victor GiIncm, del G. p. 
B’XniciaIiva per Cataturiya (Reg. 19939). 

Finalment, d’acord amb el que estableixen els articles 130 i 
135 del Reglament, ha ;iprovat la segijetit 

E1 Parfament de Catalunya insta el Govern a fomentar la fil- 
si6 o l’agrupaci6 volunthia de municipis, de conformitat amb 
t’article 20 dc la llci 811987, del 15 d’abr& Municipal i de Rk- 
gim Local de CataIunya, amb l’objwth de racionalitzar i millo- 
rar 1’eficiEncia de la gesti6 dels serveis dels municipis que s’hi 
acullin. 

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 1.990 

La Secrethria Quarta 
Rosa M. Fahian i Martínez 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 
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MOC16 40/1II DEL PARLAMENT I3II: CATALUNYA, SOBRE UNA POLITICA 
ESPECÍFICA PER A LES XONES URBANES DEPRIMIDl<S DE CATALUNYA 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT 
EL DIA 18 D’OCTül3RE DE 1990 

(DSPC-P, 76) 

PLE DEL PAICAMENT 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 18 d’octubre de 
1990, d’acord amb h t i d e  130 i concordants del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la hterpellaci6 al Consell 
Executiu sobre la Política General de les Zones Urbanes Depri- 
mides de Catalunya, presentada pel Diputat I. Sr. Higini CIotas, 
del G. Socialista (Reg, 19962). 

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

MOC16 

El Parlament de Catalunya: 
1. Constata la necessitat d’una acci6 conjunta de les adminis- 

tracions púbIiques per a corregir i superar les situacions de de- 
sigualtat i cliscriminaci6 social. 

2. Manifesta que a Catalunya encara hi ha zones urbanes que 
estan sotmeses a una situaci6 de desigualtat social profunda 1 
que cal la concum&ncia de les diverses administracions públi- 
ques per a la superació d’aquestes condicions. 

Palau dei Parlament, 18 d’octubre de I990 

El Secretari Primer 
Ramon Camp i Batalla 

El President del Pariament 
Joaquim Xicoy i Basscgoda 

1. 
1.20. Xn terpeklacions 

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ 

Intcrpc.Waci6 R I  Consell Executiu sobre la política general 
del transport per carsetcra a Catalunya (Rcg, 17737; BOPC, 
162,10528) 

InterpeWaci6 a1 C Q ~ S C ~ ~  IZxecutiu stibrc la politica turística 
de Cataiunya (Reg. 20702; UOPC, 195, 12856) 

- Formulada pel Diputat T. Sr. Javier Latorre, de 1 ’ A  p. dcl 
Centre Democrhtic i Social, i resposta per 1’14. Sr. Conseller de 
Corners, Consum i Turisme en ei Me del dia 18 d’octubre dc 
i990 (DSPC-P, 76). 

- Formulada per la Diputada I. Sra. M. Dolors Montse- 
nat, del G. p. Popular, i resposta per I’H, Sr, Conseller de 
Politica Territorial i Obres Piibliques en el Ple del dia 18 
d’octubre de 1990 (DSPC-P, 76). 

In tcrpcHaci6 al Consell Executiu sobre la palítica gcncral 
Ijl’assisthcia sanithria penitencihrh (Reg, 21265; nOPC, 
203,13512) 

Xntcrpetlaci6 al Conseil Executiu sobre la politica de pre- 
vcnci6 i diagnbstic de [es principals malalties mortals (Reg. 
17865; BOPC, 165,10666) 

- Formulada pel Diputat I. Sr. Joan Oliart, del G. Socialista, 
i resposta per 1W. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social en 
ei Ple del dia 18 d*octubre de 1990 (DSPC-P, 76). 

- Formulada pel Dipulat I. Sr. Manuel H. Baud,  del G. p. 
Popular, i resposta per 1”. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat 
Social en el Ple del dia 18 d’octubre de 1990 (DSPC-P, 76). 

Interpellaci6 al Consell Executiu sobre les Cambrcs tle la 
Propietat Urbana (Reg. 18533; BOPC, i 82,12082) 

- Formulada pel Diputat I. Sr. Joan Oliart, del (3. Socialista, 
i resposta per ITI. Sr. Conseller de Política Territorial i Obres 
Nbliques en el Ple del dia 18 d’octubre de 1990 (DSPC-P, 76). 
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2. 
2.01. 
2.01.02. Proposicions de llei 

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECA’IMENT 
Projectes i proposicions de llei i altres propostes de nomes 

PROPOSICI6 nl!: LLEI DE CREACXd D’UNA AUTORITAT ONICA DE TRANSPORT 
DE VIATGERS A LA CONURBAC16 DE BARCELONA 

(Reg. 18527) 

TRAMJT DE PRESA EN cuwmmcr6 
(DSPC-P, 75) 

PLE DEL PARLAMENT 

131 Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 17 d’mtubre de 
1990, d’acord amb l’article 107.5 del Reglament, ha debatut la 
Proposici6 de Llei de Creaci6 d’una Autoritat h i c a  de Trans- 
prt de Viatgers a la Conurbaci6 de Barcelona, presentada pel 
G. p. d’hiciativa per Catalunya (Reg. 18527), i ha acordat de 
no prendre-la en consideració. 

Palau del Parlament, 17 d’actubre de 1990 

La Secretbia Quarta 
Rosa M. Fabian i Martínez 

El President del Partament 
Joaquim Xicoy i Rassegoda 

2. 
2.10. 
2.10.35. 

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAYMENT 
Projectes i propostes de resoluci6 
Yro~osicions no de llei 

PKOPOSLCId NO DE LLEI SOBRE L’APLICACId DEL DECRET 3SO/SS 
(Reg. 19841) 

REBUIG DE LA PROPOSKI6 
(DSPC-C, 175) 

 COMISSI^ DE POLITICA SOCLAII, Finalment, d’acoxd amb l’article 135 del Reglament, ha acor- 
dat de rebutjar l’esmentada propOsici6 no de Llei. 

La Comissi6 de Politica Socid, en sessi6 tinguda el dia 24 
d’octubre de 1990, ha estudiat el text de la Propici6 no de Palau del Parlament, 24 d’octubre de 1990 
Líei sobre 1’Apiicació del Decret 380/88, presentacla per 
1’Agrupació parlamentbia d’Esquerra RepubIicana de C a t a h -  El Psesident de la Comksi6 en funcions 
ya (Reg, 19841). Francesc Vernet Enric Renau 

El Secretari en funcions 
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2. 
2.15. Mocions sabseguents a interpeHacions -~ - 

TRAMITACIONS GLOSES PER REBUIG, EIlETRAl3A, CANVI O DECA’I’MENT 

mc16 SUMEGUENT A LA XNTERPEIAACX~ AL CONSELL t:xEcurrru 
SOBRE LA CONCERTAC16 SOCIAL A CATALUNYA PER AI, 1990 

(Reg. 19935) 

REBUIG DE LA MOC16 
(DSPC-P, 76) 

PLEDELPARILAMENT 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 18 d’octubre de 
1990, d’acord amb l’article 130 i concordants del Reglament, 
ha debatut la Moci6 subsegüent a la interpellació al Consell 
Executiu sobre la Concertació Social a Catalunya per al 1990, 
presentada per la Dipufada T. Sra. Rosa M. Fabian, de2 G. p. d’hi- 
ciativa per Catalunya (Reg. 19935)’ i les esmenes presentades. 

Finalment, posada a votaci6 la dita Moci6, ha estat rebutjada. 

Palau del Parlament, 18 d’wtubre de 1990 

La Secretaria Tercera 
Flora Sanabra i Villarroya 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

MOC16 SUBSEGÜENT A L A  INTERPELLACI6 AL CONSELL, EXJKUTIU 
SOBRE L A  IJOtfTICA GENERAL DE LA INFANCIA 

(Reg. 1 9963) 

REBUIG DE LA M O U 6  
(DSPC-P, 76) 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessi6 tinguda ei dia 18 d’octubre de 
1990, d’acord amb l’article 130 i concordants del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpellaci6 al Consell 
Executiu sobre la Política General de la Infiincia, presentada pel 
Diputat I. Sr. Higini Clotas, del G. Socialista, (Reg, 19963), i 
les esmenes presentades. 

Finalment, posada a votació la dita Moci6, ha estat rebutjada. 

Palau del Parlament, 18 d’mtubre de 1990 

El Secretari Segon 
Lluís A. Garcia i Sáez 

EI President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.01. 
3.01.01. Projectes de llei 

Projecles i proposicions de llei i 

PROJECTE DF: LLEI 

altres propostes de normes 

REGULADORA DEL RkGIM SANCXONADOR 
EN MATkRIA DE JOC 

(Reg. 19971) 

PR~RROGA DEL, TERMINI DE PRESENTACI~ D’ESMENES meg. 21441) 

PRESDENCIA DEL PARLAMENT 

Considerada la sollicitud adrqada a la Mesa del Parlament 
per l*Agrupació parlamenthria del Centre Democrhtic i Social 
(Reg. 21441),’de prbrroga del termini de presentaci6 d’esrnenes 
al Projecte de Llei Reguladora del R&gim Sancionaclor en Ma- 
teria de Joc (Reg. 19971), d’acord amb el que disposen els arti- 
clcs 85 i 94.1 del Reglalment, i amb l’autorització de la Mesa 
dei 4 d’abril de 1989, la Residencia del Parlament ha concedit 
una prbrroga de dos dies hhbils, el qual termini finir& el proper 
dia 23 d’octubre de 1990, a dos quarts de cieu del mati. 

XAVIER LATORRI3 1 PEDRAFITA, Pofiaveü de 1’Agm- 
pació Parlamenthria del Centre Dernocrgtic i Social, fent as 
d’allb que disposa l’article 85 del Reglament de la Cambra, de- 
mana sigui ampliat el termini per a presentar esmenes al Projec- 
te de Llei Reguladora del Regim Sancionador en Mathia de 
JOC. 

Palau dei Parlament, 19 d’octubre de 1990 

Xavier Latorre i Piedrafita 
Palau del Parlament, 19 cl’octubre de 1990 

Joaquim Xkoy i Bassegolla 
President del Parlament de Catalunya 

PROJECTE DE I,LEI Dli: REFORMA DE LA COMISSI6 JURIDICA ASSESSORA 
(Reg. 20341) 

PR~RROGA DEL TERMINI DE PRESENTACI~ D’ESMENES (Reg. 21465) 

PRESID~NCXA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 23 d’octubre 
de 1990, vista la solkitud presentada pel Grup parlamentari 
d’hiciativa per Catalunya (Reg. 21465), d’acord amb els artk 
cies 85 i 94.1 del Reglament del Parlament, ha acordat de con- 
cedir una prbrroga de tres dies hhbils del termini de presentaci6 
d’esmenes ai Projecte de Llei de Reforma de la Comissi6 Juri- 
dica Assessora (Reg. 20341), el qual termini, atks l’acord de la 
Mesa del Parlament del 20 de juny de 1988 (BOPC, 2/iXT, 2 3 ,  
finir& el dia 31 d’octubre de 1990, a dos quarts de deu del mati. 

A LA MISA DEL PARLAMENT 

Jorn Saura i Laporta, portaveu del Grup parlamentari d’hi- 
ciativa per Catalunya, d’acerd amb aitb que preveu el Regla- 
ment de la Cambra, solficita que el termini de presenta& 
d’esmenes al Rojecte de Llei de Reforma de la Comissió Jurí- 
dica Assessora sigui prorrogat. 

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 1990 

Joan Saura i Laporta 
Portaveu 

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 1990 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.01. 
3.01.02. Prdeosicions de llei 

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de normes 

PROPOSICI6 DE LLEI DE MODIFICACI6 DE LA LLEI DE LA SINDICATURA 
DE COMPTES 

(Reg. 12983) 

PONhNCIA PER A ELABORAR L’INFQRME SOBRE LA PROPOSICI6 

comsrd D’ECONOMIA, FINANCES 
IPRIESSUPOST 

Grup parlamentari Pupular: 
I. Sr‘ Josep Curt0 i Casad6 

La Comissi6 d’konomia, Fhmces  i Pressupost, en sessi6 
tinguda el dia 16 d’octubre de 1990, d’acord (amb I’articie 97.1 
del Reglament de1 Parlament, ha nomenat la Ponkncia per a ela- 
borar l’Jnfome sobre la Proposició de Llei de Modificació de 
la Llei de la Sindicatura de Comptes (Reg. 12983) i les esmenes 
presentades, que resta constitu’ida pels membres segiients: 

Grup parlamentari de Cunvexghtcr’a i Unih: 
I. Sr. Raimon Escude i PIadelíorens 

Grup Socialista al Parlament de Catalunya: 
I. Sr. Martí Carnicer i Vidal 

Grup Mixt: 
H. Sr. Joan Hortal& i h a u  

Agrupaci6 parlumentdriu del Centre Dernocrdtic i Social: 
I. Sr. Xavier Latorre i Piedrafita 

Agrupacib parlamentdria d’Esquerra Repubiicuna de Cutalunya: 
1. ~ r .  hnge1~0lo.m i Calom 

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 1990 

El Secretari 
Pere Casals i Lezcano 

El President de Ia Comissió 
Ferran Pont i Pun tigam 

Grup parlamentari &Iniciativa per Cutulunya: 
I. Sr. Joan Saura i Laporta 

PR~RROGA DEL TERMINI DE P R F ~ E N ~ A C I ~  DEL DICTAMEN DE EA coMrssr6 
D’ECUNOMIA, 1’JNANCES I PMSSUPOST (Reg. 21352) 

PRESIDFNCIA DEL PARLAMENT AL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 23 d’octubre 
de 1990, vista la sollicitud presentada pel President de la C e  
missió d’Economia, Finances i Pressupost (Reg, 21 352), 
d’acord amb els articles 39.2 i 85 del Reglament del Parament, 
ha acordat de concedir una prbrroga d’un mes del termini de 
presentacid del Dictamen de la Comissió sobre la Proposicib de 
Llei de Modificaci6 de la Llei de la Sindicatura de Comptes 
(Reg. 12983), el qual termini finir& el dia 19 de novembre de 
1990, 

Palau del Parlament, 23 d’cxtubre de 1990 

Joaquim Xicoy i Bxisegoda 
hesident del Parlament de Catalunya 

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

Molt Honorable senyor, 
La Mesa de la Comissi6 d’Fxonornia, Finances i Pressupost, 

d’acord amb alb que estableix i ’ d c l e  39.2 dei Reglament del 
Parlament, ha acordat de sol.licitar a la Mesa del Parlament una 
ampliació del termini per a l’elaboraci6 del Dictamen de: la Pro- 
posici6 de Llei de Modificació de la Llei de la Sindicatura de 
Comptes (Reg. 12983). 

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

Palau del Parlament, 16 d’octubrc de 1990 

Ferran Pont i Puntigam 
President dc la Comissi6 
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PRIISBNTADA PEL DIPUTAT i. SR. JOAN M. SABAN7A, 

(Reg. 21429 / A h i s s i 6  i i  t r h i t  i tramesa al Consell Executin: Mesa del 23.10.90) 
JUNTAMENT AMB ALTRES QUATRE nmnxrs DEL, GKUP MUCT 

A LA M S A  DEL PARí.,AMENT En el cas de trobar-sc en un estat de disminuci6 física o psí- 
quicca que els impedeixi actuar per sí mateixos, i es trobin en 1111 

entorn absent o mancat de suport familiar, l’llnstitut, com a (li- 
yosittati de la tutcla quc la societat a travh dels seus poders pi- 
blics, exerceix sobre els seas membres amb mancances grcus, 
actuarh d’ofici exercint les seves funcions. 

Joan M. Salitratm i March, Diputat per Esqueira Catalana 
(EC), conjuntament amb quatre rnembm més d’aquesta Cambra, 
tl’awrd amb ;i115 que disposa X’article 1U7.1, apartat ler. del Re- 
glament del Parlament, presenta la Proposició cle Llei segiient: 

TLET DE CREACIb DE L,’INSTTTU’r 
CATALA DE SERVEIS A LA TERCERA EDAT Articlc 3 

li:xposicici CIC motius 

La Generalitat dc Catalunya, en canipliment d’a116 que pre- 
ceptua l’nrlicle SO cle la Constitticih i l’articlc 8 dc l’Bstatut, 
crea Initjanqant aquesta llci l’ínstitut Catal& dc Serveis a la Ter- 
cem Edat (ICSl’E). 

Aixi es d6na compliment a I’irnperatiu hegal pel qual els p- 
ders pliblics han de promoure el benestar dels ciutadans dtiraiit 
la tcrccra d a t  mitjaqant an sistema de serveis que tingui cura 
dels Irroblemcs espwifics tlc salut, d’habitatge, dc cultura i (lc 
Ilearc, des de la perspectiva de Xa d e f e ~ ~ a  dels drets fonrimen- 
tals de la persana. 

L’ICSIX, 4s doncs, i’jnstrument adequat per realitzar ;amb 
efjchcia tot allb que al respecte estableixen Ics lleis, tot assu- 
lliiilt quc és un deure col-lectia dc la nostra socjctat I’atenci6 als 
ciutadans a la seva vellcsa, i fer-ho dins cl’un marc de presta- 
cions suficients, al marge del que suposa una prhctica volunta- 
rista basada cn l’rtssisthcia social parcial o amb criteris dc 
henestnr social de Lxneficikncia. Perquk, si 1G questes funcions 
c4uc s h  prhpics d’orgmitzacions i cntitats civils cncorniahles i ne- 
cashies, els elements fonamentds d’una política social veritable i 
aclrqada a 121 tercera edat, correspon als p l e r s  p6biics, tenint per 
tlmt totes les altres un carhcter clt: coinplemenlarietrtt. 

Part dispositiva 

Article 1 

Es constitueix I’Institut Catal& de Serveis a la Tercera Edat 
com organisme mtbnom adscrit al Departament de Fresidencia, 
amb l’objectc de que els ciutadans, ei1 la seva tercera edat, pu- 
guin seguir nmtenint amb efic?tcia els seus drets i lrz seva dig- 
nitat COM ii persones, conjuntament amb la recepi6 de Ies 
prestacions que el seu estat requereix i molt especialment pel 
que fa a la salut, habitatge, cultura i lleure. 

Articlc 2 

Tots eis ciutadans de Catalunya amb seixanta-cinc anys corn- 
plerts tciieri el dret de rebre les prestacions de l’hstitut Catalh 
de Serveis a Iíi Tercem mat i pcKlr;ln p r c e b d e s  a la seva dcrnanda. 

L’hnstitut Catal& de Serveis a la Tercera Elat  gaudir& de per- 
sonalitat jurídica i patrimoni propis i de plena c a p i t a t  per íi 
obrar, pel compliment de les seves finalitats, d’acord amb 3a 
present Llei i amb el seu desenvolupament reglamentari. 

Article 4 

S6n fimcions de 1’Institut Catab de Serveis a la Tcrcem FAat: 
a) Prendre les mesures adicnts per tal que els ciutadans q w  

en la seva tercem edat estiguin amb situa& cl’i-iillmaxt soci;& 
O manciinces fatniliars greus, gaudeixin del necessari suport liti- 
m h  i social. 

b) Coordinar i, s i  s’escau, donar directament o tnitjmgant 
C Q ~ C C ~ ~ S  en altres entitííts els serveis tic tractamelit, rehabilitació 
o d’atenci6 especialitzada que la salut dels ancians rqmreixin. 

c) Promoure, coordinar i crear les llars de resklhcirt gerihtri- 
ca exercint-ne el control i inspecci6 de Ics que en sigui titular 
l’iniciativa privada o les administracions locals. 

d) Establir un programa ci’czjuts, amb col.laboracl6 dels ens de 
l’adrninistraci6 local, perquk les famfics que tenen al seu cb- 
rrec i residint amb ells gent gran amb problemes específics, p i -  
guin portar a teime les seves obligacions familiarsq 

e) Promowe directament o en co’Eliiboraci6 amb els depwta- 
ments del Govem corresponents, l’administració local i entitats 
privades, activitats feineres, de cultura, espart i lleure adients 
per tal de mantenir l’activitat dinhica i integradora deIs an- 
cims en el sí  de la societat 

E) Crear un servei d’assistkneia jurídica i, si s’escau de tutoria 
i percepci6 de drets ectlnbmics. 

g) Elaborar i ac tud i tm pribdicament un cens dels ciutadans 
en la tercera d a t  en totes les seves circumirthncies, tenint en 
compte la seva ubicació territorial. 

h) Organitzar i collaborar en programes d’hvesiigaci6 sobre 
les diverses problemhtiques de la tercera edat. 

g )  Collaborar, si s’escau, amb entitats p6hIiques o privades 
per tal cle promoure les activitats o serveis que li són propis. 

i) Tnformar i rnentalitzar la societat sobre la psobkmhttica de 
la tercera edat, i donar públicament a conkixcr, al nienys una 
vegada a l’any, el resum de les seves activitats i prestacions. 

j> Totes aquelles funcions adients amb les seves finalitats, 
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Article 5 

Per a I’exercici de les seves fiincions l’hstitut Catalh de Ser- 
veis a la Tercera Edat p&&: 

a) Realitzar convenis i fer gestions amb els Organismes i D e  
partaments de 1’Estat competents que tinguin incidkncia en la 
problemhtica de la tercera edat, així com en aquelles d’hmbit 
extem i especialment dins del de les Comunitats ELVO~WS. 

b) Establir convenis amb les entitats d’bmbit locd que hagin 
de coadjuvar a les finalitats de 1’Institut dins el marc de les 
obligacions que escauen a les dites entitats. 

c )  Desenvolupar les funcions que J i  s6n prbpies directament 
o mitjanpnt brgans que n’ostentin la representacid. 

Article 6 

L’hstitut Catala de Serveis a la Tercera Edat es regirh pels 
h r g m  següents: 

a) La Junta Rectora 
b) El Director 
c )  EI Consell Assessor 
L’Institut disposar&, a més, del servei de secretaria, del de 

personal thcnic, administratiu, auxiliar i subaltern que es deter- 
mini reglamentbriment. 

A més podrh contractar personal eventual que podrh ésser 
format per ciutadans de la tercera edat, els quals tan sols podran 
percebre una remuneraci6 que tindrh la qualificació de subsidi 
incompatible amb qualsevol altre ajut. 

Article 7 

1. La Junta Rectora esth constitu’icja pel President, el Vice- 
president, els Vccds i el Secretari. 

2. En serh President el President de la Generditat de Catalun- 
ya. La Vice-pxesidhcia recau& en el Conseller de Benestar S e  
cid, quc auxiliar& i suplirl al President en les seves funcions en 
els casos d’abshcia o d’irnpossibihtat. 

3. Els vocals de la Junta Rectora seran els segiients: 
a) El Director de l’lnstitut. 
b) Un representant del Departament de Sanitat. 
c) Un representant del Departament de Treball. 
d) Un representat del Departament de Cultura. 
c) Un representant del Departament d’Ensenyament, 
f) Un representant del Departament de Finances. 
g) Tres persones de reconeguda competkncia i dedicació dins 

la problemhtica de la tercera edat, designades pel President de 
la Generalitat. 

h) Quaín representants de les entitats locals amb més cens 
d’habitants a Catalunya. 

4. El Secretari serh designat per la Junta Rectora i assistirh 
amb veu perb sense vot. 

Articlc 8 

1. La Junta Rectora ostenta les més h p l i e s  facultats en l’ac- 
tuació, la gestió i la representació de I’Institut. 

2. Les deliberacions de la Junta Rectora, que es reunir& ai 
menys una vegada al mes, seran presidides i dirigides pel seu 
President o Vice-president si s’escau. Perque els acords de la 
Junta siguin vhiids, c d  Ia preskncia, si més no, de la meitat més 
un dels seus membres, 

3. Els acords es registraran en el llibre d’actes a m b  la signa- 
tura de qui actui’ de President i de Secretari. 

Article 9 

1. La Junta Rectora concixerh i informa& 
a) Eis pl;ms d‘actmcib a mi@ tmini  i el pla anual de trebclll o gmti6. 
b) Els pressupostos de l’lnstitut. 
c) El control de les funcions establertes en l’article 4. 
d) L’atiministraci6 dels béns i dels fons que integren el seu 

2. El President de 1’Instittut tindrh les atribucions següents: 
a) Ostentar la representaci6 de la Junta Rectora. 
b) Proposar el nomenament del Director de l’institut. 
c) Convocar les reunions, 
d) Dirimir amb e1 seu vot de qualitat els empats de les vota- 

e) Totes aquelles que reglamenthiament s’establleixen. 

patrimoni. 

cions en el si de la Junta Rectora. 

Article 10 

1. EI Director de I’hstitut serh nomenat pel Conseli Executiu 
de la Generalitat. 

2. Li correspondrh la direcci6 de l’lnstitut i I’execuci6 dels 
acords de la seva Junta Rectora. En aquesta funci6 ostentar& la 
represeritaci6 plena del seu President. Exercirh, a més, la direc- 
ció del personal. 

3. Donar& compte aE Parlament, al menys una vegada a I’any, 
del desenvolupament de les tasques de l’hstitut, el compliment 
dels 3eus programes i els detalls de la seva hisenda. 

Article 11 

El Corisell Assessor de I’Institut ser& presidit pel seu Di.rector 
i e s t d  format per un nombre de persanes no inferior a deu ni 
superior a trenta, en fa forma i fiancions consultives que rcgla- 
menthia men t s ’ es t ab1 iran. 

Article 12 

La hisenda de l’hstitut serh integrada per: 
a) L’assipició que es fixari en e1 Pressupost de la Generali- 

tat per l’acomplirnent de les ñnaiitats de I’Institut. 
b) Els &dits procedents de fhncians que li siguin delegades 

pels diferents Departaments del Consell Executiu. 
c )  Els credits financers pels que legalment pugui endeutar-se i 

les subvencions, aportacions o les donacions que concedeixin al 
seu favor entitats públiques i privades aixi com els particulars, 

d) Qualsevol altres wms no previstos en eh aparzats anteriors 
que li puguin &m atribuib per dispsicib legal o reglamenthria. 
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Disposicib Transitbria Article 13 

1. Contra els actes administratius de l’hstitut Cat& de Serveis 
a la Texccra Fiat, procediran els fecursos previstos ai les normes 
sobre Pmliinent Administratiu d’aplicació ;3 Catalunya. 

2. La interposici6 de recurs conterrci6s-adxnjnistratiu serh 
procedent segons el que estableix la Llei d’aquesta jurisdicci6. 

3. E’exercici d’accions civils i hiborah es re@ per Ies nor- 
mes d’iipIicaci6 general i la reclamaci6 pr&via s’adrqar‘ a sem- 
pre a Xa Junta Rectora. 

AHb que disposa aquesta Llei que comporta increments 
pressupostaris tindrh efectes a partir de l’exercici pressupostari 
de 1.992. 

llisposici6 Final 

Aquesta Llei entrar& en vigor a partir del 1 de gener de 
1992. 

Ilispasici6 Addiciotial 
Pahu del Parlament, 25 de setembre de 1990 

El Consell Executiu, a proposta del Psesidcnt de la Gene- 
ralitat dictar& les disposicions per al desenvolupament i 
l’execuci6 d’aquesta Llci. 

Mar@ Casanovas, Joan Rmtallh, Joan M. Sabatiza, CeIestino 
Shnciicz, Armand R6denas 

3, TRAMITACXONS EN CURS 
3.1 o. I’rojcctes i propostcs de resoIuci6 
3.1 0.35. -. Propsicions -- no de propostes .-I- de resolució 

PKOPOSICIb NO DE LLEI SOBRE LA KEGULAC116 DE L A  REGI6 I 
(Keg. 1598) 

P1td)RROG.A DEL TERMINi PER A DEBATRE LA PROPOSKI6 (Reg. 21525) 

PI<ESlDENCiA DEI, PNZLAMENT A LA MESA DETd PARLAMENT 

La Mesa del Parl;lment, en sessid tinguda el dia 23 d’octubre 
de 1990, vista la sol4icitud pxcseiitada pel President de la Cu- 
missi6 d’Urgmitzaci6 i Administració de la Generalitat i Go- 
vern Local (Reg. 21525)’ cl*aacord amb els articles 39.2 i 85 del 
Rcglamcnt del Parlament, ha acordat de concedir una prbrroga 
d’un mes del termini per a debatre la Proposició no de LI& so- 
bre la Regulaci6 de la Regi6 I (Reg, ls%), el qual termini fini- 
rh el propvinent dia 29 de novembre de 190. 

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 1990 

Joaquim Xicoy i Hassegoda 
President del Pufament dc Catalunya 

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

Molt Honorable senyor, 
La Mesa de la Comissi6 dWrganitzaci6 i Administra& de la 

Generalitat i Govern Local, d’acord amb allb que estableix l’ar- 
ticle 3 9 2  del Reglament del Parlament, ha acordat de soklicitiur 
a la Mesa del Parlament una ampliació del temini per a debatre 
les Proposicions no de Llei següent: 
- sobre la Regdaci6 de la Regi6 I (Reg. 1598), 
- sobre la Divisi6 de Catdunya en Regiais (Regs, 1600 i 1615b). 
- sobre el Compliment de les Lleis d’Ordenaci6 del Terri- 

tori (Reg. 1602). 
- sobre el Traspds de Determinades Competkncies i Recur- 

sos Econbrnics a les Comarques (Reg. 1725). 
1,a prbrroga que es demana és d’un mes. 
Us saludo ben atentament. 

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 1990 

Jaume Camps i Rovira 
President de la Comissió 
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PROPOSICI6 NU DE LLEI SOBRE LA DXVlSld DE CATALUNYA EN REGIONS 
(Regs. 1600 i 1615b) 

PRbRROGA DEL TERMN PER A DEBATM LA PRUPOSICI6 (Reg. 21525) 

PRJ3JDhNCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 23 d’cctubre 
de 1990, vista la sol-licitud presentada pel President de la Co- 
missió d’Organitzaci6 i Admhisúaci6 de la Generalitat i (30- 
vern Local (Reg. 21525), d’acord amb els articles 39.2 i 85 del 
Reglament del Parlament, ha acordat de concedir una prhoga  
d’un mes del termini per a debatre la Proposició no de Llei s* 
bre la Divisi6 de Catalunya en Regions (Regs. 1600 i 16lSb), el 
qual termini finir8 el propvinent dia 29 de novembre de 1990. 

N a  de la R.: kÁ sol-licitud de prdrruga del Prmident de Iu Cu- 
missi6 d’Organitzaci6 i Administrucib de la Generalitul i Gn- 
vern Local (Reg. 21525) es reprodueix dins Iu trarnitacib de la 
Proposicib no de Llei sobre la Reguluci6 de la Regió I (Reg, 
1598), p d g .  13732. 

Palau del Parlament, 23 d’cxtubre de 1990 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del ParIment de Catalunya 

PRUPOSICId NO DE LLEI SOBRI< EL COMPLIMENT DE LES LLEIS D’ORDENACI6 
DEL TERRITORI 

(Reg, 1602) 

PRbRROGA DEL TEWMiM PER A DEBATRE LA PROPOSICI6 (Reg. 21525) 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 23 d’octubre 
de 1990, vista la solficitud presentada pel President de la Ca- 
missió d’Organització i Adminiseaci6 de la Generalitat i Go- 
vern Local (Reg. 21525), d’acord amb els aaticles 39.2 i 85 del 
Reglament del Parlament, ha acordat de concedir una prbrroga 
d’un mes del termini per a debatre PA Proposici6 110 de Llei so- 
bre el Compliment de les Lleis d’Ordenaci6 del Territori (Reg. 
1602), el qual termini finir& el propvinent dia 29 de novembre 
de 1990. 

N .  úe la R.: IA soldlicitud de prtirroga del President de la Cu- 
missi6 d’ Organitzucid i Aúministracid de la Generdituf i Go- 
vern Local (Reg. 21525) es reprodueix dr‘ns la irarnitacih de la 
Proposició no de Llei sobre la Regulaei6 de la Regiti I (Reg. 
I598), p d g .  13732, 

p&u del Pulament, 23 ci’wtubre & 1990 

Joaquim Xicoy i Basse&a 
President dei Parlament de Catalunya 
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lI’ROPOSLCI6 NO DE LLICI SOBRE EL TRASPhS DE DETERMINADES COMPEThNCIES 
1 KECURSOS ECONdMICS A LES COMARQUES 

(Reg. 1725) 

PRbRROGA DEL TERMINI PER A DEBATRE LA PKOPOSICId (Reg. 21525) 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 23 d’octubre 
de 1990, vista la sol.licitud presentada pel President de la Ca- 
missiú d’Organittzaci6 i Admirristraci6 de la GenerlzIitat i Go- 
vern Local (Reg. 215251, d’acord amb els articles 39.1, i 85 del 
Reglament del Parlament, ha acordat de conced~ LIIM prbrruga 
d’un mes del termini per a debatre In Proposici6 no de Llei SQ- 

bre el ‘í‘xasphs de Determinades Cornpetkncies i Recursos &o- 
nbrnics a les Comarques ( k g .  17251, ei qual termini finir& el 
propvinent dia 29 de novembre de 1990. 

N .  de la R.: La so,l.licitud de prdrroga del Presiúent úe la Co- 
missió d’Organitzuci6 i Adrninistrucib de la Generalitat i Go- 
vern h c a l  (Reg. 21525) es reprodueix dins la trarnitacr’ú de la 
Propmici6 no de Llei sobre la Regulaei6 de la Regi6 I (Reg. 
1598), pdg.  13732. 

Palau del Parhnent, 23 d’octubre de 1990 

Joaquim Xicoy i Bassegcxla 
President del Parlament de Catalunya 

PROPONC16 NO DE I,EIF=I[ SORRJt L’ELARORACI6 D’UN ESTUDI RI1:LATII.J 
A L  SOSTRE CONSTITUCIONAL MAXIM WAIJTONOMIA I LA PREPARACI6 

(Reg. 17847) 
WUN AVANTPHOJECTE IM: LLEI DE REFORMA ESTATUT~RIA 

PRHSmhJCTA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 23 d’octubre 
de 1990, vista la soI-licitacl presentada pel President de la Co- 
missió d’Orgmitxaci6 i Admiiiistrwih de la Generalitat i Co- 
vem Local (Reg. 21524), d’acord amb els articles 39.2 i 85 del 
Reglament tlel Parlatmcnt, ha acordat de concedir una prbrroga 
d’uqines del termini per a debatre la Propsici6 no de Liei so- 
im i’Elaboraci6 d’un Estudi relatiu al Sostxe CoI1stihiciond 
M h i m  d’htonornia i la Preparaci6 d’un Avantprojecte de Llei 
clc Reforma EstatuEAria (Reg. 17847)’ el qual termini finirh el 
propvinent dia 3 de dcseínbre de 1990. 

Palau del P;irI;ment, 23 d’octubre de 1990 

Joaqriirn Xicoy i Basscgoda 
President del Parlament de Catalunya 

M. 1-1. Sr. Joaquim Xicoy i Hassegoda 
President &I Parlament 

Molt Honorable senyor, 
La Mesa de la Comissi6 d’Organitzaci6 i AdministracirS de la 

Generalitat i Govern Local, d’acord amb Alb que estableix l’ar- 
tide 39.2 del Reglament úel Parlament, ha acordat de sol-licitar 
rz la Mesa del Parlament una ampliació del termini per a dehatrc 
la Propsici6 no de Llei sobre 1’Elabració d’un Estudi relatiu 
al Sostre Constitucional M k i m  d’rlutonomia i h Preparació 
d’un Avantprojecte de Llei de Reforma Estatutiria (Reg. 
17847). 

La prbrroga que es demana 6s d’un nies. 
Us saluclu ben atentament. 

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 1990 

Jaume Camps i Rovira 
President de la Comissi6 



PROPOSICIb NO DE LLEI SOBRE I A  DESCENTKA1,ITZACId DE BARCELONA 
PEL QUE FA A LES INVERSIONS ESTRANGERES 

(Reg. 18570) 

PRbRROGA DEL TERMINI PER A DEBATRE LA PROPOSICI6 (Reg. 21375) 

PWID~NCTA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 23 d’octubre 
de 1990, vista la soljicitud presentada pel President de Xa Co- 
missi6 d’Indústria, Energia, Comerq i Turisme (Reg. 21375), 
d’acord amb els articles 39.2 i 85 del Reglament del Parhnent, 
ha acordat de concedir una prbrroga d’un mes de1 termini per a 
debatre la Proposició no de Llei sobre la Descentralitzaei6 de 
Barcelona pel que fa a les Xnversions Estrangeres (Reg. 18570)’ 
el qual termini finirh el propvinent clia 20 de novembre de 
1990. 

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 1990 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

M. H. Sr. Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President de€ Parlament 

Molt Honorable senyor, 
La Mesa de la Comissió d’hdhstria, Energia, Comerq i Tu- 

risme, d’acord amb dlb que estableix l’article 39.2 del Regla- 
ment del Parlament, ha acordat de sollicitar a la Mesa del 
Parlament una ampliació del t e 6  per a debatm la Proposici6 
IIQ de Llei sobre la Descentralització de Barcelona pel que fa a 
les Inversions Estrangeres (Reg. 18570). 

La prbrroga que es demana 6s de fiet dies. 
Us saludo ben atentament. 

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 1990 

Joan Martl i Fem6 
President de la Comissió 

l’ROPOSICI6 NO DE LLEI SOBRE LA PESCA D’ARROSSEGAMENT 
(Reg. 18575) 

PRbRROGA DEC TF- PER A DERATRE LA PROPOSICI6 (Reg. 214.57) 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 23 d’octubre 
de 1990, vista la solkitud presentada pel President de la Ce 
missi6 d’Agricultwa, Ramaderia i Pesca (Reg. 21457), d’acord 
amb ells articles 39.2 i 85 del Reglament del Parlament, ha acor- 
dat de concedir una prbrroga d’un mes del termini per a debatre 
la Proposició no de Llei sobre la Pesca d’Arrossegament (Reg. 
18575), el qual temini fmirh e1 propvinent dia 20 de novembre 
de 1990. 

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 1990 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del ParIament de Catalunya 

A LA MESA DEL P A R L ~ N T  

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

Molt Honorable senyor, 
La Mesa de la Comissió d’Agricrrltura, Ramaderia i Pesca, 

d’acord amb allb que estableix l’artkk 392 del Reglament del 
Parlament, ha acordat de salkitar a la Mesa del Parlament una 
ampliaci6 del termini per a debatre la Proposici6 no de Llei so- 
bre la Pesca d’Arrossegament (Reg. 18575). 

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

Palau del Parlament, 19 d’ococtubre de 1990 

Ramon Aleu i Jornet 
President de la Comissi6 
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ESMENES PRESENTADES PEL GRUP 
SOCIALISTA (Reg, 21378) 

Apartat I 

ESMENES PRESENTADES P E U  GRUPS PARLAMENTARIS 
(Regs. 21378 i 214 22 / Acirnissi6 a t x h i t :  Mesa CFT del 18.10.90) 

Esniena núm. 1. De modificaci6 

Apartat 2 

de E’Ebre i, si s’escau, amb la Diputacih General de Aragh, 
per tal de desbloquejar la licitació i subsegiient inici de les 
Obres.>> 

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP 

I UN16 (Reg. 21412) 
PARLAMENTARI DE CQNVERG~NCIA 

Apartat 1 

Esmena nlírn, 1 

G. p .  de Convet-g&ncia i h i 6  

D ’ addicih 

ic.. de les terres beneficihries, i per donar un estri importunt 
de desenvolupment i cremi6 de riquesa als ciutadms de les 
terrc,y afectades.>> 

d2. Insta el Govern de Catalunya a iniciar immediatament les 
gcstioiis i t r h i t s  necessaris amb Iu Crmfederacih fIidrogrci,l%’ca 

TRAMESA A LA COMISSI6 I TERMINI DE PRTiSFNACI6 D’ESMENES 

PRESIDkNCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tingucla el dia 17 d’octrrbrc 
de 1990, á’acord amb l’article 134.2 del Reglament del Parla- 
ment, escoItxda la Junta de Portaveus, ha acordat de remetre la 
Proposici6 no de Llei sobre 1;i Connexió d’uuna Línia ‘Mefbnica 
ii la Granada del PenedEs (Reg. 21255) a? la Comissi6 ci’lndris- 
tria, Energia, Corner$ i ‘T’uxisrne. 

Aixi mateix, d’acard amb el que dispesa I’rirticle 134.3 del 
Reglament del Piclament, es h avinent que els grups padarnen- 

taris disposen d’un termini de set dies hhbils per a presentar 
esmenes a la damunt dita Proposici6, el qual termini, at5s 
l’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de juny de I988 
(ROPC, 21111, 23), finirii el dia 8 de novembrc de 1990, a dos 
quarts de dcu dei matí. 

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 1990 

Joaquiim Xicoy i Bassegoúa 
President del Parlament de Cataiunya 
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PROPOSICI~ NO DE LLEI SQRRE EL CONTROL DEL TRAFIC I 1 ~ ~ 3 s  
HE LES SUBSTANCIES PER A L’ENGREIXAMFNT DELS ANIMALS 

(Reg. 21266) 

T F ~ M E S A  A LA co~~ssró  T TERMINI DE PRESENTACI~ DWMENES 

PRESTD~NCIA DEL PAFSAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 17 d’mtubre 
de 1990, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament del Parla- 
ment, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de remetre la 
Proposici6 no de Llei sobre el Control del Trhfic i 1 ’ 0 s  de les 
Substhncies per a I’Engrelxament deis Animals (Reg. 21266) a 
la Comissió d’ Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

Així mateix, d’acord amb el que &posa l’adcle 134.3 del Re- 
glament del Parlament, es fa avinent que els grups parlamentaxis 

disposen d’un termini de set dies hhbils per a presentar esmenes 
a la damunt dita Proposici6, el qual termini, ates l’acord de la 
Mesa del Piulament del dia 20 de juny de 198X (BOPC, Z/III, 
23), finir& el dia 8 de novembre de 1990, a dos quarts de deu 
del matí. 

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 1990 

Joaquim X~CQY i Bassegodii 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSICId NO DE LLEI SORRE UNA POLITICA DE PREVENCI6 1 EJIUCACId 

(Reg. 21306) 
DEIS JOVES EN RE LACI^ AMR L ~ A D D I C C X ~  A L~ALCOHOL I AL TABAC 

TRAMESA A LA COMISSI6 I TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESID&NCLA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 17 d’octubre 
de 1990, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament del Parla- 
ment, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de remetre la 
Proposici6 no de Llei sobre una PoIitica de Prevenci6 i Educa- 
ció dels Joves en relaci6 amb I’Addicci6 a I’Alcohol i al Tabac 
(Reg. 21306) a la Comissió de Politica Social. 

Aixl mateix, d’acord amb el que disposa I’artick 134.3 de2 
Reglament del Parlament, es fa avhent que els grups parlamen- 

taris disposen d’un termini de set dies hhbils per a presentar es- 
menes a la damunt dita Proposició, el qual termini, at&s l’acord 
de la Mesa del Parlament del dia 20 de juny de 1988 (ROPC, 
2/I11,23), finiri el dia 8 de novembre de 1990, a dos quarts de 
deu del mati. 

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 1990 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSICId NO DE: I,I,EI SOBRE EL TRACTAMENT I IJ’ESPECIAX, ATENC16 
DE LES PERSONES INTEGRANTS DE GRUPS MARGINALS 

DE MOTIVACId YXO1,ENTA 
(Reg. 21307) 

TRAMESA A LA COMISSI6 I TiWMINI DE PRESENTAC16 D’ESESMENES 

PRIEsIDhNCIA DEI; PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 1’7 d’octubre 
de 1990, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament dei Parla- 
ment, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de remetre la 
Proposici6 no de Llei sobre el Tractament i I’Especial Atenció 
de les Persones Integrants de Grups Muginds de Motivació 
Violenta (Reg. 21307) a la Comissi6 de Política Social. 

Així mateix, d’acerd amb el que disposa 1’articIe 134.3 del 
Reglament del Parlament, es fi& avinent que els grups parlamen- 

t l lr is disposen d’un termini de set dies hhbiis per a presentar es- 
menes a la damunt dita Proposició, el qual termini, ates l’acord 
de la Mesa del Parlament del dia 20 de juny de I988 (HOPC, 
Z/lIl, 231, finirh el dia 8 de novembre de 1990, a dos quarts de 
deu del matí. 

Palau dei Parlament, 17 d’octubre de 1990 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 
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PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR 
(Reg. 21370 /Admissió a trhmit: Mesa del 23.10.90) 

ALHX VIDAL-QUADRAS 1 ROCA, en nom de1 Grup par- 
lamentari Populrtr i d’acord amb el que preveuen els articles 
134 i 13s de3 Reglament clc Irt Cambra presenta la segUent 
r)rlorosrcr6 NO 13E 1m-a. 

L’;icttial calendari d’adjudicaci6 de vacants docents en els 
centres d ’Ensenyament Secundari, provoca amb frqü&ncin rc- 
tards considerables i 110 es estrany que aIguns dcls professors, 
especialment dels centres situats a Ics comarques de 1 ’interior, 
s’incorporin a les sevcs places ben entrat el mes cl’octubrt:, amb 
els consegüents perjudicis per la quiditat de l’ensenyarneiit. Per 

consegüent i per tal d’evitar aquests inconvenients, el Grup par- 
lamentari Popular presenta la següent 

Planificar cl calendari d’adjudicacions de vacants de profes- 
sors d’Ensenyament Secundari dc mulera que totes les places 
siguin degudament cobertes avans del 15 de juliol. 

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 1990 

Aleix Vidal-Quadras i Roca 

PRLSENTADA PEL DIPUTAT I. SR. RAFAEL MADUmO, 
JUNTAMENr AMB ALTRW CINC DIPUTATS DEL GRUP SOCIALISTA 

(Reg. 21393 / hdmissih a trhmit: Mesa del 23.19.90) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Rafael Mulriefio i Sedano, diputat del Grup Socialista, amb 
Ia signatura d ’altres cinc diputats del mateix Grup Parlamentari, 
fent tis d’allb rre es preveu als articles 234 i 135 del Reglament 
de la Cambra, presenta per a la seva trmitaci6 dav,mt el Ple ia 
segiierit Proposicid no de Llei sobre rrn Pla d’Actuaci6 per al 
sanejament intpgral del riu Resbs, 

i3 riu Besbs és notícia permanent per l’elevasissim grau cfc 
contaminaci6 que, sripcrficial i subvhlvemmit porten les esca- 
ses aigües que circulen per la seva llera i aqüifer. 

Des de l’any 1983, es disposa del Pla de Sanejament de la 
Zona V, en la que est& inclós e1 riu Besbs, i des de Ilavors s’han 
recaptat més de 6.000 milions, i fins el dia d’avui, no s’ha re- 
alitzat cap depuradora. L’Únicrt depuració que es realitza es fa a 
la zona litoral per mitjh del Collector de Llevant i la depuradora 
situada a Sant Adri& del Hesbs i realitzada per l’extixita CMB el 
1980. 

E1 Resbs és el rizl Inks contaminat de Catalunya i t6 el trist 
privilegi cle no poder desembocar al mar, sinó que ho fa a una 
claveguera (el Col-lector de LIcvmt) per p l e r  pemetre que es 
pugnin banyar cIs ciutadans de Sant Adih del Besbs. 

Els indicadors de metalls pesants (mercuri, cadmi, crom, va- 
nadi, plom, coure ...$ sobrepassen, en molts nbrneros, els mh- 
xims permesos. Els coliforms i altres contaminants fan $’aquest 

riu una zona pedrosa per a la salut. Els ciutadans que tenen la 
desgracia de viure als seus marges pateixen les puclors intenses, 
sobretot a l’estiu. 

L’administraciti hidrhulica i sobretot la Junta de Sanejament, 
han dificultat I’aplicació i execuci6 del Pla de Sanejament de la 
Zona al negar-se reiteradament a concedir la categoria S’itdmi- 
nistraci6 actuant al Consorci per a la defensa de la conca de1 
Riu Besbs, Aquesta entitat agnipa els municipis de la zona jnte- 
ressnts en el sanejament de les aigües del Besbs. 

L’elevadíssirna concentració industrial, urbana i agricola fa 
cl’aqiiesta una zoiia d’eíevai risc que necessita una actuació ur- 
gent. É,, per aixb que el Pla de Sanejament de 1983 preveia una 
actuaci6 d’urghcia al Besbs que ha estat vulnerada mitesadament. 

És per aquest motiu que es presenta la següent 

PROPOSICI~ NO DE LLEI 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a pre- 
senta en el termini de tres mesos un programa ductumiri ur- 
gent pel sanejament de la Conca del riu Besdx, d’acord amb el 
Pla de Sanejament aprovat. Aquest programa hauria de contem- 
plar: 
- La periodificaci6 per a la reaMxtci6 de les jnfTaestmctu- 

res previstes al Ph de Sanejament. 
- Les partides pressuposthies per a la realització concreta 

dels collectors i depuradores planificades. 
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- Lrt concreció de les administracions actuants que han 
d’executar el Pla de Sanejament acordat. 

Aquest programa d’actuaci6 urgent haurh de contemplar el 
sanejament previst de la Conca del riu Bes& en un períde no 
superior a tres anys. 

Palau del Parlament:, 16 d’octubre de 1990 

Rafael Madueiio i Sedano, Rosa Mart[ i Conill, Mmuela de 
Madre i Ortega, Santiago Riera i Olivé, Esteve Tombs i Torrens 
i Xavier Soto i Cortés 

PRESFWTADA PEL GRUP m r  
(Keg. 21421 / AdmissM a irhmit: Mesa del 23.1 0.90) 

A LA MESA DEL, PARLAMENT 

CELWTINO ShTCHE.2 RAMOS, Portaveu del Grup Mixt 
de la Cambra, en nom del Diputat de CENTRE RADICAL DE 
CATALUNYA, ARMAND R6DENAS I BARRERA, adscrit a 
aquest Grup, fen l is  d’a116 que disposa l’article 134 del Regla- 
ment, formula la següent 

PROPOSKX6 NO DE LLEI 

Dins els terrenys que ocupa la Vila Olimpica de la ciutat de 
Barcelona es troba I*ananomenat <<Camp de la Bota>>. A dit lloc i 
desprds de la Guerra Civil 1936-1939 foren executats nornbro- 
sos ciutadans per Ia seva fidelitat a la Rep6blica, fet que forma 
part de la Hist6ria de Catalunya. 

Els Jocs Olímpics a cel-lebrar a Barcelona han d’ésser expres- 
si6 de la voluntat de concbrdia del poble catala i lloc de trobada 
de tots qui a l  rnbn desitgen la Pau. 

En aquest sentit, Catalunya no pot oblidar els qui en aquest 
lloc perderen la seva vida en defensa de la llibertat, i el seu re- 
cord ha de servir a tots qui presencien els Jocs per tal de refer- 
mar els conceptes de pau, I1 ibertat y solidaritat. 

Per tot el que s’exposa, 
El Parlament de Catalunya insta al Consell becu t iu  de la Ge- 

neralitat a que realitzi les accions adients a fi de que als terrenys 
del que va ser <<Camp dc la Bota>) s’aixequi un monument en re- 
cord de les persones enlIh executades i com a simboI permanent 
de la Iluita per la pau i la llibertat. 

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 1990 

Celestino Sánchez Ramos 

YROPOSICIÓ NO DE LI,EI SOBRE EL 500 ANIVERSARI DE L71~IlICId 
DE TIRANT LO nrAIvc‘ 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI DE CONVERGENCIA I U N I ~  
(Reg. 21446 /Admissió a t r M t :  Mesa del 23.10.90) 

A LA MESA DEL PARLAMENT En motiu de celebrar-se, aquest any de 1990, ei cinc-cents 
aniversari de la primera edició de Tirant 10 Blanc, una de les 
obres més significatives de la literatura cataIana, el Govern de 
la Generalitat ha endegat una intensa campanya de difusió de 
I’esmentada obra i de sensibilitzacid a tots els nivells. En aquest 
sentit, cal destacar el &oncurs d’Inkiatives Dldactiques sobre 
Tirant 10 Blanc>> iniciat el mes de maig passat, el asymposion 

RAIMON ESCUDÉ i PLADELLORENS, Portaveu del Grup 
Parlamentari de CONVERGfiNCIA i U N 6 ,  d’acord amb el 
que disposa i’article 134 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent Proposici6 no de Llei sobre el 500 Aniversari de 
l’FAici6 de Tirant 10 Blanc. 



13740 UmLLETf OFICIAL DEL PARLAMEiNT DE CATALUNYA / Núm. 208 / 29 d’cctubre de 1990 

Tirant 10 Blanc)>, les collaboracions amb la Generalitat Valen- 
ciana en projectes COM la realitzaci6 d’iina pellicula, d’una &- 
ric de tehisi6 o l’adaptació de dos guions teatds suúre l’abra, 
multitud d’iniciatives a nivell escolar, així com la preparació 
d’una versi6 radiofhica de la novella i l’orgruritzaci6, conjun- 
tament amb I’Ajuntarnent de Valkncia, d’una exposici6 sabre 
<<<El món de Tirant Xo RIanm. 
Bs pcr tot aixb que es presenta la següent 

PRDPOSICI~ NO DE LLEI 

El ‘Parlament de Catalunya acorda: 
1. Declarar l’espai de temps comprks entre el 23 d’Abri1 de 

1990 i el 23 d’Abril de 1991 corn a <<Any del Tirant 10 Blanc>> i 
convidar a totes les institucions, entitats i ciutadans de Catalun- 
ya a participar en el. conjunt d’iniciatives que s’organitmi arreu 
dels paisos de paria catalana. 

2. Demanar a la UNESCO, abonant l’acord del Consell de la 
Generalitat Valenciana, que declari el dia 20 de Novembre de 
cada any <<Dia Internacional de la Lectura>>. 

3. Instar el Govern de la Generalitat perque procuri que les 
diferents institucions estatals, autonbmiques i IocaEs celebrin 
adequadament &’any del Tirant 10 Blanc>> amb emissions fila- 
thiiques, dedicatbries de carrers i places a la novella, als seus 
autors i als sew personatges, i totes aquelles iniciatives que 
contribueixin a la difusii, d’aquesta obra cabdal de la litewa- 
Eura. 

4. Declarar solemnement I’cssencial unitat de la llengua en 
tots els pai‘sos i comunitats autbnomes de parla catalana, unitat 
de la qual <<Tirant la Blancn n’esdevé una mostra fefaent i para- 
digmhtica ja que fou escrita per Joanot Martorell, cavaller de 
Gandia, publicada en primera edició a Valhcia d 1490 i en se- 
gona dic ió  a Barceiona l’any 1497. 

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 1990 

RAIMON FSCUDE i PLADELLORENS 
Portaveu del Grup Parlamentari de CONVERGhNCIA i U N 6  

PROPOSICI6 NO DE LLEI SOBRI3 LA NECESSITAT D’ASSEGUIKAK LA CONTINUITAT 

DE IIARCELONA I R E  LA RESTA D’ASSOCIACIONS ANALOGUES 
DE LES ACTIVI’I‘ATS DE L A  LLIGA PROTECTORA D’ANIMALS I PLANTES 

PRESENTADA PEL, DIPUTAT 1. SR. ANTONI0 PEREA, 
JUNTAMENT AMI3 ALTRES CINC DIPUTATS DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR 

(Reg. 21449 /Admissió a trhmit.: Mesa del 23.10.90) 

A LA MESA DEL PARLATvíENT 

ANTONI0 PEREA OLIVA, Diputat del Grup parlamentari 
Popular, juntament amb Aleix Vidal-Quadras, Josep Curto, Do- 
lors Montserrat, Victor Colom6 i Manuel Bauzii, presenta la se- 
güent PROPOSICIO NO DE LLEI d’acord amb el: que 
preveuen els ,articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra. 

La LIiga Protectora d’Animals i Plantes de Barcelona, entitat 
declarada ú’utilitat pública, benhfica-docent i colhboradora de 
la Generalitat, ha desenvolupat una desinteresada i eficaG tasca 
humanitaria de recollida i albergatge d’animals abandonats. 

La societat catalana, que ha manifestat sempre el seu amor y 
respecte per la natura, no pot romandre aliena a les necessitats i 
a la problematica de les entitats dedicades a la protecci6 dels 
animals i les plantes. 

Per tot aixb, el Grup parlamentari Popular presenta la se 
güent 

PROPOSICId NO DE LLEI 

El ParIarneiit de Catalunya insta al Consell Executiu de la 
Generalitat a portar a terme les actuacions necessaries per tal 
d’assegurar la continuitat de Ies activitats de la Lliga Protectora 
d’Anirnats i Plantes de Barcelona i de la resta d’associacions 
que, desinteressadament es dediquen a la recollida i dkrgatge 
d’animals abandonats. 

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 1990. 

Antoni0 Perea, Aleix Vidal-Quadras, Josep Curto, Dolors 
Montserrat, Victor Colom6 i Manuel Rauzá 
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PRESENTADA PEL GRUP PARCAMENTART DE CONVERG~NCIA x m6 
(Reg. 21455 IAdmissi6 a t r b i t :  Mesa del 23.10.90) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

IULMON ESCUDb 1 PLADELLORENS, Portaveu del. Girup 
Parlamentari de CONVEKGENCJA X UN16, cl’acord amb el 
c p  disposa l’article I34 del Reglament del Parlament, presenta 
la scgiient Proposicilj 110 dc Llei sobrc la Retolaci6 en Llengua 
Catalana de les Vies de Circulació que s6n Cornpcthcia del 
MOPU. 

Exposició de Motiris 

En les darreres actuacions en rnathia d’obres públiques fetes 
a Catalunya per part del MOPU, es constata el desprcci més ab 
solut pels topbnims propis del nostre pais, alhora que un clar in- 
compliment del Real Decret 334182 de 12 de febrer, pe2 que 
s’estableix que la retolaci6 de les carreteres de i’Adrninistraci6 
de l’Estat, tamM haurh de fer-se en catalh, ja que les indica- 
cions o informacions dels senyals només figuren en lengua cas- 
tellana. Així, i a tall &exemple podem citar la senyalitza56 
horitzontal i verticai de la N-II al seu pas per Mataró, on podem 
llegir &entro Ciudad>), <<Matar6 Rondaw, <<Playaz>, <<Centro 

Urbana>>, la senyaliWaci6 de la N-TL al seu pas per la Comarca 
de I’Anoia on hi trobem cat-tclls corn <<Casas de la Alzina>>, 
C < P U ~ I ~ Q  de 10s Bruchm o els &tols de cnrhcteer provisional que 
s’h;ui instal*lat aquestes clarreres sctmanes a l’aatopista A-7 que 
contenen la llegenda <<Autopista Cartada. Salida Figueras S.>> 

PROPOSlCl6 NO DE LLEI 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generaritat a 
portar il tcrme davant t’Administraci6 de I’Estat, les accions ne- 
cesshries per que tota la retolaci6 relativa a indicacions o infor- 
macions escrites destinades a I’usuaci de les carmeres i 
autopistes que s6n compethcia del MOPU, no deixi de fer-se 
en llengua catalana, tal corn preveu el Real Decret 334182, dc 
12 de febrer de 1982, i que els topbiiirns s’emprin en la seva 
€forma catalana, que és l’única oficial. 

Palau del Parlament, 19 d*wtubre de 1990 

RAMON HCUDÉ i PLADELLORENS 
Portaveu del Grup Parlamentari de CONVERGENCIA i UN16 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.10. Projectes i propostes de resoluci6 
3.3.0.40. Prqjectes i propostes de resohcio d’actuació davant les Corts Generals 

PRO,JI-XYE DE RESOLUC16 PER LA QUAL S’ACORDA DE PRESEWTAR 
A LA MESA DEL CONGRlb DELS DIPUTATS LA PROl’OSICI6 DE LLM 

ADDICIONAL PRIMERA DE LA LLEI Sll987, DEL 4 D7AIiRIIJ, 
DEI, RkGIM I-’ROVISIONAI, DE LES clOMPEThK3l~S L)l< LES 

DTPU‘I’ACIONS PROVINCIALS 
(Reg. 1643) 

ORGANICA PER LA QUAL ES D ~ N A  COMPLIMENT A LA DXSPOSICX~ 

P R ~ R R O G A  DEL TERMINI DE PRESENTACI~ DEL DICTAMEN DE LA co~lssrd 
D’ORGANTEACI6 I ADMINISTRACI6 DE LA GENERALITAT I GOVERN LOCAL 

(Reg. 2152G) 

PRESIDhNCTh DEL PARLAMENT vern Local (Reg. 215261, d’acord amb els articles 39.2 i 85 del 
Reglament del Parlament, ha acordat de concedir una prbrroga 
d’un mes del termini de presentació del Dictamen de la Cornis- 
si6 sobre la Pmjecte de Rcsolucih per la qual s’acorda de prem 
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de Llei 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 23 d’octubre 
de 1990, vista la solkitud presentada pel President de la Co- 
missi6 d’Organitmci6 i Administració de la Generalitat i Go- 

lhcicle  segon 
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Qrghiai per la qual es d h a  Compliment a la Dispsici6 Addicio- 
nal Primera de la Llei 5/1987, del 4 (!’Abfi!, del Rhgirn Provisional 
de les Coxnpetkncies de Ics Diputacions Provinciais (Reg. 164.3), 
el qual termini finiri el dia 3 de desembre de 1990. 

A LA MFSA DEL PARLAMENT 

M. T-I. Sr. Joaquim Xicoy i Rassegoda 
President del Pxlainent 

Palair del Parl;ment, 23 d’octubrt: de 1990 

Joaquim Xicoy i h s s e g d a  
President del Parlament de Catalunya 

Molt Honorable senyor, 
La Mesa de la Comissi6 d’Organitzaci6 i Adminisbaci6 de la 

Gcneralitat i Govern Iacal, d’acord amb allb que estableix l’ar- 
t icle 39.2 del Reglament del Parlament, ha acartlat de so1licit;u 
a la Mesa del Parlament una ampliaci6 del termini per a l’ela- 
boraciú del Dictamen del Projecte de Resoluci6 sobrc la Prop- 
sici6 de Llei Orginica pcr la qual es d6na Compliment a la 
Disposició Addicional Prirnera cle la Llei 511987, del 4 d’Abri1, 
del Wgim Provisional de les Compethcics tle Ics Diputacions 
Provincials (Reg. 1643). 

La prbrroga que es demana 6s d’un mes. 
Us saludo ben atentment. 

Palau del Pulament, 23 d’octubre CEC 1990 

Jaumc Camps i Rovira 
President de la Comissi6 

3, TRAM TTACIONS EN CURS 
3.15. Mocions -~ subsegiients a intqeWaciuns .._. 

MOC16 SU’riSkXÜENT A LA INTERYISI,.I,ACI6 AL CONSELL IZXECUTIU SOBRE 
LA POI,~‘lrICA DE 13RlCVl<NCIb I DIAGNdS‘l‘IC DE LES PRINCIPALS 

MALALTIES MORTALS 

PRESENTADA PEL DIPUTAT I, SR. MANUEL F. RAUZh, 
DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR 

(Reg. 21428 /Admissió a i r h i t :  Mesa del 23.10.90) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

MANUEL-F. BAUZA I GOMEZ, Diputat del Grup parla- 
Ineritari Popular, d’acord amb el que preveu l’article 130 clel 
Reglament de la Cambra presenta la següent MOC16 suhsc- 
güent a la. InterpeMaci6 sobre la politica de prevenció i diagnbs- 
tic de les principals malalties mortals, substanciada cn el dia 
d’avui, 

MOC16 

E1 ParIament de Catalunya insta el Consell Executiu de la 
Gcneralitat a: 

1. Dur a terme la prornoci6 de les actuacions pertinents per a 
la prevenció i iluita contra les malalties cardiovasculm a Cata- 

lunya, per tal de reduir les taxes de mortalitat, invalidesa i ele- 
vats costos econbrnics ocasionats per aquestes malalties. 

2. En la linia apuntada en el punt anterior, dur a terme una 
acci6 d’jnfomació adreqada a tota la població de Catalunya, 
mitjanqant campanyes institucionals de promoci6 d’hbits de vi- 
da saludable i limitadors del risc de malalties cardiovasculm. 

3. Fixa ai el periode 1990-2000, uns objectius concrets en 
rnat2,ri.a de prevenci6 del tabaquisme, nutrició sana, Uuita contra 
la hipertensió arterial i foment de l’exercici físic controIa1, per 
tal d’assolk les fites marcades. 

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 1990 

Manuel-F. Bau& i Górnez 
Diputat del G, p. Popular 
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PRESENTADA PEL DIPUTAT I. SR. JOAN OLIART, 
JUNTAMENT AMB ALTRES TRES DIPUTATS DEL GRUP SOCIALTSTA 

(Reg, 2143 1 / A<im¡ssi6 a trhiit:  Mesa del 23.10.90) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Oliart i Pons, Joau Ma. Abell6 i Alfonso, Daniel Font i 
Cardona i Josep Ma. Brunet i Mauri, Diputats del Grup Socia- 
lista, fent iís del que es determina a l’article 130.2 del Regla- 
ment de la Cambra, presenten la segiient Mocili subsegiient a la 
interpeklaci6 substanciada avui al Ple (ndm. de registre 21265), 
per tal que sigui debatuda i votada il la sessió plcnbia vinent, 
sobre la politica general d’assisthcin sanithria penitencbia. 

MQCI6 

El Parlament de Catalunya: 
I, Constata kz greu situació higiknica i smitkia existent a la ma- 

joria deis establiments penitenciaris i la manca d’una política en 
matkria de sanitat penitencihria per part del Consell Executiu. 

2. Insta el ConsetI Executiu a crear la subdirecci6 generd de 
sanitat penitenciiria dependent directament de la Direcció Ge- 
neral de Serveis Penitenciaris i Rehabilita& i tmM la creació 
de subdireccions mediques a tots els estabhents penitenciaris. 

3. hsta el Consell Executiu a adoptar amb la mkxima u r g h  
cia les mesures que calguin per tal de garantir el dret a la salut 
dels ciutadans privats temporalment de llibertat i sotmesos a la 
custbdia de l’Administraci6 penitencihria de la Generalitat. 

4. Insta el Consell Executiu a presentar en el termini m’un 
mes un progrcma socio-sanitari d’urghncia. 

Paiau del Parlament, 18 d’octubre de 1990 

Joan Oliart i Pons, Joan M. Abell6 i Alfonso, Daniel Font i Car- 
dona i Josep M. Brunet i Mauri 

PRESEWrADA PEL DIPUTAT I. SR. JAViER LATORRE, 

(Reg. 21442 /Admissió (1 t r h i t :  Mesa del 23.10.90) 
DE L’AGRUPACI~ PARLAMENTARIA DEL CENTRE D F M O C R ~ C  I SOCIAL 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

XAVIER LATORRE 1 PEDRAFITA, Portaveu de l’Agru- 
pació Parlamentbia del Centre Dernocrhttic i Social, fent t?s 
d’allb que disposa 1’Article 130 del Reglament de la Cambra, 
presenta la segiient Moció subsegiient a la hterpel.laci6 sobre 
Política Turistica de Catalunya. 

MOC16 

El Parlament de Catalunya insta al Conselt Executiu a: 
1. Incrementar íes accions per a1 foment de la promociri dei 

turisme a Catalunya, tant a casa nostra. COM a la resta dc I’Estat 
i a l’estranger. 
2. Establir un pla especial de promoció en aquells palsos que 

fins ara no han estat emisors de turistes R Cataiunya, com ara 
eIs Pai’sos de 1’Estat d’Europa. 

3, Endegar les accions de tot tipus per tal de tenir en compte 
la consideraci6 de la figura del Municipi Turístic i la seva més 
important demanda de serveis en la seva dcseqiiilibrada relaci6 

habitantlpoblaci6 demandant, en ordre a la planificació, finan- 
p n e n t  i execució d’obres d’infraestructura i conservaci6 del 
medi ambient urb8. 

4. Constituir una Societat dc Capital Risc, I’objectiu de la 
qual ser& el disseny i el desenvolupament de projectes d’oci, i 
la participncid en aquells projectes promoguts pel Consell Exe- 
cutiu o per I’iniciativa privada, sengons ho aconselli les cir- 
cumsthcies o la seva importhcia. 

5.  Constituir una Societat Piihlica destinada a la prornoci6 i 
orgmitzaci6 de Congresos i Exposicions a Catalunya en colla- 
boraci6 amb altres institucions del país. 

6. Incrementar Ies actuacions que calgui per tal de garantir la 
qualitat de les aigües de bany a les platges de Catalunya, 
d’acord amb la legislació vigent a ]’Estat Espanyol, en aplica- 
ci6 de la normativa cornunitbria. 

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 1990 

Javier Latorre Piedrafita 
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3. TRAMITACIONS EN CUnS 
3.20. Interm9iacions 

INTERPElsl,ACI6 AL CONSl1)LL EXECUTIU SOBRE LA POLiTICA 
DE SUPORT A LA PKEMSA ESCRITA IXN CATALA 

QUE FORMUL& EL DIPUTAT I. SR. XAVIER SOTO, 
JUNTAMENT AMB ALTRES SIS DTPUTATS DEL GRUP SOCLUJSTA 

(Reg. 21388 / AdmissiCl a trhmit: Mesa del 23.10.90) 

A LA MESA DEL PmLrUMmr INTERPELLACI~ 

Xavier Soto i Cortés Diputat del Grup Socialista, amb la sig- 
natura dels Diputats sotasignats del mateix Grup Parlamentari, 
knt Cs del que es preveu a l’article 128 del Reglament del Par- 
lament, formula Ia següent interpel-laci6 al Consel 1 Executiu so- 
bre la política general del Govern ert selaci6 a la premsa escrita 
en catalh. 

Quins s6n els propbsits de capteniment del Consell Executiu 
sobrc la política de suport il la premsa escrita en catalb? 

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 1990 

Xavier Soto i Cort&, Jaume Sobrequés i Callic6, Antoni Dal- 
inau i TCibalta, Magi Cadevall i Soler, Maner Nadal i Farmas, 
Felip Lorda i Altiiiiz i Dolors Tonent i Rius 

INTI<RI’EIiLhCX6 A L  CONSHLL EXECUTIU SOBRE LA SITUACI6 
DIC LA 1NI)fJSTKIIA TkXTIL A CATALUNYA 

QlJE FORMULARh EL DIPUTAT I. SR. SANTZAGQ RIERA I OLTvlf,, 
DEL GRUP SOCXALTSTA 

(Reg. 21417 / Admissi6 a W t :  Mesri del 23.1030) 

Santiago Riera i Olivé, Diputat del Grup Socialista, fent ús 
d’dllb que es preveu als articlcs 128 i següents del Reglament 
de la Cambra, formula la interpelhci6 que segueix al Consell 
EXCCUtiU. 

Quins són els propbsits de capteniment del Consell Executiu 
en relaci6 a la situació de la indústria del thxtil a Catalunya? 

blau dei Pariament, 17 d’octubre de 1990 

Santiago Riera i Olivt5 
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4. INFORM AC16 

4.40. Acords, resolucions i comunicacions 
dels organs de la Cambra 

LXQUXDACXb DEL PRESSUPOST DE& 
PARLAMENT CORRESPONENT AL PRIMER 

PERiODE DE SESSIONS DE L’AIVY 1990 

PLE DEL PARTAMENT 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda e1 dia 1 R d’wtubre de 
1990, ha conegut la liquidació del Pressupost del Parlament c e  
rresponent al primer periode de sessions del 1990, que ha pre  
sentat la Comissió de Govern Interior. 

D’acord amb I’article 46.2,terces del Reglament ha iiprovat la 
dita liquidacid 

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 1990 

El Secretari Primer 
Ramon Camp i Batalla 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

ANNEX A LA LIQUIDACX~ DEL PRESSUPOST DEL PARLAMENT CORRESPONENT 
AL PRIMER PERfODE DE SESSIONS DE L’ANY 1940 

LTQUIDACI~ DEL PRESSUPOST DEL PARLAMENT DEL 1990. PRIMER PER~ODE 

Pendents de Pendents de 
Pressripmr Cantret Pagat pagament contreure % Parfido Títol 

.. _ _  

292.163.662 29 1 S63.662 600.000 I O 0 0  1.000 Assignacions diputats 586.000.000 293.836.338 so, 14 

11001.oM3 
11002.000 

Retribucions bhsiques personal cventu,d 
Altres remuneracions personal cvcntiral 

20,381,593 
2.5 02.925 

9.378,295 9.378.295 
1.452,448 I .45 2.448 

11.003.298 
1.050.477 

53,98 
4 I ,96 

12001.000 
12101.000 
12102.000 

Retribucions bhsiqtles h c i  onaris 
Retribucions complementhies funcionaris 
Altres remuneracions funcionaris 

270.889.455 
50.556.259 
2,000.000. 

129.568,938 127.328.938 2.24o.Ooo 
25,670,713 25.670.713 

141.320.5 17 
24.885.546 
2,ooO.OOO 

52,lti 
4422 

100,OO 

13 I O1 .O00 
I. 3 1 O1 .O00 

Re tribiic ions s ai arial s p mona1 1 aboral 
Altres remuneracions personal laboral 

3.000,OOO 3.000.ax) 
172,511 172.511 827.489 82,74 

14001.000 
14002.000 

Retribucions bhsiqucs personal contractat 
Relribiicions complemcnttWes 
contractat 
Retribucions bhsiqucs altre persomi 
Altres remuneracions altre personal 

2.000.000 1 I 1 33 202 1.133.202 8tYL-998 43.33 

67.428 67,428 932.572 
l.oM).OoO 

500,000 
14101.000 
14102,000 

15001.000 
15101.000 

Productivitat 
Gratificacions servcis extraordinaris 

1 .m 
3.000.000 

1.OOO 
609.859 

100,Qo 
20,32 2.390.141 2.390.141 

16O1 .O00 
16002.Mx) 
16003.000 
16004.000 
16005.000 
í6M36.ooQ 

Seguretat Sociai personal 
MUFACE 
MUNPAL 
Altres rkgims previsió social 
Seguretat Social diputats 
Clwxas passives diputats 

7 1 .OOO.OOO 
2.600.000 
8.500.000 
2 .m.am 

78.120.000 
500.m 

29.376.242 29.376.242 
654.654 654.654 

4.786.084 4.745.800 40.284 
I .5 14s 18 I .43 1.804 82.714 

m r 1 0 . a ~  37.072.734 6.568.120 
500.000 SOO.OQ0 

4 1 623.758 
1.945.346 
3.713.916 

485,482 
34.479.146 

58,62 
7482 
43,69 
2427 
4 4 1 3  
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Partida Títol 
Pendents de Pendents de 

Pressupost Corstret Pagut pagament contreure % 

Assegurances persona1 i dipuhts 
Ajut familiar 

12.000,o(x1 
25 O.Oo0 76.300 76.300 

12,.000.m 
173.700 

xoo,oo 
69,48 

51,23 

44,31 
13,17 

337 
18,99 
27,90 
74,69 

29,# 
2,74 

29,48 

M3.2 
69,01 
11,17 
71,Ol 
ti2,53 
5942 

8,5S 
54,69 
2,20 

30,15 
100,OO 
49,61 

45,OZ 
94,2 1 
80,76 

1,87 
lS,35 
39,lO 
78,28 
17,16 

14,74 
100,OO 

3 3  

68,89 
70,28 
71,41 
5330 

loo,tn, 

45,21 

49,98 

49,98 

86,3i 

64’22 
100,OO 
52,s 1 
71’46 

99,73 

16007.000 
16401.000 

2ooo1.oOO 
20082.M10 

21001.Ooo 
2 ltKE .o00 
21003.000 
2 1 ~ . 0 0 0  
21005.000 

21006.000 
21007,000 

22001 .m 
22002 .o00 
22003 .o00 
22 1 o 1 .o00 
22 1 02 .o00 
22 103 .O00 
22106.000 
22201 .o00 
2230i .O00 
22401.000 
22403 .o00 
22601.000 
22602 .O 
22607 .O00 
22608 .o00 
22609.(KX) 
2270 1 .O00 
2.2707.000 
229O 1 .o(w3 
22902.000 
22903.000 
229M .o00 
2290s ,o00 
22906.000 
22907 .o00 
22908,000 

2 3 0 1  .O00 
23002.000 
23101.0 
23102.000 

24001.0oO 

48101 .O00 

61 101.O00 

62101.000 
62102.000 
62201. .O00 
62301 .o00 

63 101 .cKx3 

I .  NRMUNEKACIONS DE! PERSONAL 1.1 18.801.232 545.545.990 536.014.872 9.5 3 1.1 18 573,255.242 

Lloguer de b h s  mobles 
Llogicr dc fotocopixiorcs 

l.aK).ooO 5 5 6.8 8 O 23 1.248 
4.ooo.o0O 3.472.9 17 2.515.587 

325.632 443.120 
957.330 527.083 

Reparacions i conscrvaci6 de l’etiifici 5.SOO.OOO 6.280.823 2305.850 
Conscrvació i mantetlinient sistema inf. 7.500.000 6.075.325 1.25 1, i54 
Conscrvíicid nirc condicionat 2,500.000 I J02.477 1,802.477 
Conscrvnció parc mabil 3.000.000 758.21 1 553.28 1 
Conscrvrició sistema alunentlzci6 
efkctric 1.ooo,o0O 70s .9 1 8 
Reparad6 i conservaci6 ccntrdeta 600.000 583.519 583.5 19 
Consemtició altra mnquin41ria i equip 3,500.000 2.467.990 1.222.667 

3,374.973 219.177 
4,824.17i 1 A24.675 

697.523 
205.9 3 O 2.7A0.789 

705.9 18 2 9 4. O 8 2 
16ARi 

1.245.323 1.032.010 

MRtcrirll ordinari i no inventruiabie 
Premsa, revistes, llibres i altres puh. 
MiiterhJ Informhtic no iriventdable 
Aigua, gas, elmtricitat, caicfw. 
Carburants 
Veshmri 
Altres subministraments 
Comunicacions 
Transportts 
Primes d’asscgurances parc mbbil 
Primes d’asscgurances de l’cdifici 
Atencions protocok1,hics i represent. 
X anivmsari Par1,ment Catalunya 
Formci6 i promoci6 
Altres despcses diverses 
Relacions h?titucionals exteriors 
Neteja i sanejment 
Estudis i Ircballs thcnics 
Pubiic4wions obligatbries (BOPC i DS) 
Publicacions vohmthrics 
Scrveis agbncies de noticies 
Servei dc bar-restaiirmt 
Hospital Clínic 
Accés i urlquisició bases tle dades ex. 
Convcni CIGSA 
Prcstnci6 RIWCS scrveis infonditics 

10,500.oa3 
5,350.000 
2,500.000 
I8.o0O.ooo 
2,500.000 
2 * 1 oo.Oo0 
5.265.600 
14.m.m 

500.000 
1.OOO.ooO 
5 .oou.ooo 
18.o0o.ooo 
3,000,000 
1,300,ooO 

12.000.000 
19,936.250 
32.000.00 
3.000.m 

35.000.000 
5.o0o.m 
2.500.000 
4,500.000 
I. .ooo.ooo 
i ,500,ooO 
19.o0o.ooo 
3.000.000 

7.883.172 
1.657.473 
2.220.567 
5.217.978 

936.71 1 
860.479 

4.815.043 
6.342.763 

488.994 
(598.42 8 

9 .M8.963 
3.000.000 

714,703 
693.889 

3.835.4 19 
31.400.932 
2.539.450 

2 i .314.S75 
1.085.531 
2.070.900 
4.500.000 

852.546 

19.ax1.000 
2.975 .O75 

6.089.003 
1.475.631 
1.431.445 
3.973.617 

644.840 
492.769 

2.891 .O03 
4.525.029 

488.266 
698.428 

8 A87.523 
3.ooo.ooo 

395.275 
273.680 

3.733.919 
15.700.W 

15.893.009 
999.803 
786.872 

2.250.m 
213.136 

9.500.000 
99*56R 

1.794. i 69 
1 8 1 $42 
789.122 

1.244.361 
291.871 
367.7 1 O 

1.924.040 
1.817.734 

728 

38 1.440 

2.616.828 
3.692.527 

279.433 
12.782.022 

1 S63.289 
1239.521 

4S O, 5 5 7 
7.657.237 

11.006 
30 1.572 

5 .OOO.OOO 
8.93 1 .O37 

319.428 
420.209 
103.500 

15.700.468 
2.539.450 
5.421.566 

85.728 
1.284.M& 
2.250.000 

639.410 

9.500.000 
2.875.507 

585.297 
I1.3M.111 
16.100.331 

599.068 
460,550 

15.685.425 
3.9 14.469 

429.100 

147.454 
1.5OO.OOO 

24.925 

Dietes, locornocid i trasllats 1O.OOO.aK) 3.110.363 2,835.723 
Convcni RENFE 500.000 148.590 148.590 
Alircs indcmnikacions 5OO.ooO 142.929 140.289 
indemnitzacid diputats per I’cxercici 153.000.000 70.527.487 70.527.487 

274.ó40 6.889.637 
35 1.410 

2.w 357.071 
82.472.5 13 

Serveis dc nova crcaci6 250.000 25o.OoO 

2,  COMPRA BgNS CORRENTS 1 SERVEIS 421.301.850 230.808.020 268.959.152 6 1.848.868 190.433.830 

197.454.397 Assignacions a l s  Grups px1amcnmis 395 ,O.o00 197.545.603 197.545,603 

4. TRANSFER~NCES c o r n s  395 .OOO.OoQ 197.545.603 197,545,603 197.454.397 

Obres de condicion,ament de l’edifici 115.406.236 15.793.907 1 .%I5285 13.888.622 W.612.3 29 

Program rnicrofilmrlcib arxius 
kog-ram(z d’hudio-visuais 
S is iem de seguretat 
Al&i rnnquinaia 

1.6OO.OOO 572.404 540.329 

3.000.000 1.424.640 1. .424.640 
1o.OoO.QoQ 2.853.757 i.265.132 

f .o00 
32.075 1.027.596 

1,OOO 
3.575.360 

1.588.625 7.146.243 

Adquisició de vehicles 3.000.000 7.895 7.895 2.992.10s 



BUTLLETf OFICIAL DEL PhRzAMENTT DE CATALUNYA / N h .  208 / 29 d’wtubxe de 1990 I3747 

Partida Tftoi 
Pendents de Pendeierrts de 

Pressupost Contret Pagat pagament contreure % 

~101.000 Adquidcid de mobiliari 15 .ooO.ooO 2.539345 i ,266.443 1.273.402 12.460. IS5 83,oG 

65 101.OOO Pla informhtic 39.000.QOQ 1 .03S,994 593.376 442.618 37.964.006 9 7 3  
65 102.000 Sistema d’alimentaci6 elbcbica inint. 8.0oo.0oo 6,763,4430 6.763.1100 1.236.600 15,45 

67101 .O00 Adquisició de liibres 7.963.120 2.843.292 2.705.432 137.860 5.1 19.828 &,29 

6 .  m R S I O N S  REALS 202.970.356 33.a35.134 9.708 .S 32 24.126.6O2 169.135.222 83.33 

TOTALS ExeRCiCI 1990 2.138.073.438 1.007.734.747 912.228.159 95.506.588 1.130.338.69I S2,86 

LIQUIDACI6 DEL PRESSUPOST DEL S h I C  DTJ GREUGES DEL 1990. PRIMER PERfODE 

Partida Títol 
Pendents de Pendents de 

Pressupost Contret Pagat pagament con treure % 

1001 1.000 
10012.000 

11011.0M3 
€1012.000 

1401 i .O00 
140 12.000 
1411i.000 
141 12.000 

1501 1.000 
15111.000 

1601 1.000 
16013.000 
16014.000 
1641 1.000 

2001 1.000 
2001 2.000 

2101 1.m 

22011.000 
22111.000 
22211.000 
223 1 1.000 
224 I 1.000 
2261 i .O00 
2271 i .o00 
227 17.ooO 
22911.OOo 

2301 1 .O00 
23 11 1.000 

24011.OoQ 

Retribucions bliques aitrts chrrecs 
Retribucions complementhies dts chrrccs 

Retribucions bhiques personal cveníuíd 
Aitres remuneraciom persond cvcntunl 

Retribucions b3csiqucs persond contraclat 
Retribucions complemntluies personal cont. 
Retribucions bhsiques altre personal 
Altres remuncracions allrc personal 

Productivitat 
Gratificacions acrvcis extraordinaris 

Seguretat Social 
MUNPAL 
Altres rkgims de previsi6 social 
Ajut familiar 

1, RE-RACIONS DE PERSONAL 

Lloguer de béns mobles 
Lloguer de bens immobles 

Despeses manteniment immobilitzat mat. 

Materinl ordinari i no inventariable 
Subministrament dc Mns i serveis 
Comunicacions 
Tr mport s 
Primes d’assegurances 
Atencions pmcoH8ries i represent. 
Neteja 
Estudis i trebails timics 
Despeses diverses 

Dietes, locomwib i @¿ullats 
Altres indemnitzacions 

Serveis de nova cra~ci6 

2. COMPRA B&S COMLENTS I SRRVEIS 

16.674.394 
17.001.160 

5 8.4 1 1. i60 
12.393.832 

SO0 
SO0 
500 
500 

201 .m 
301.000 

18.385.196 
2.759.000 

450.000 
50.000 

126.629.742 

200.000 
3.852.000 

5.700.000 

2.150.000 
4.000.000 
1.500.000 

101.oOo 
325.000 
8oo.ooo 

3.600.000 
1.9oo.m 
3.m.000 

500.000 
500 

200.000 

2 8.72 8 .S 00 

9.690362 
5.984.722 

25.955.9 1 1 
5.3 18.099 

7.8 17.959 
840.216 
33 1 .O58 

16,350 

55.954677 

78.960 
1923,840 

4.1 01,692 

3.7 1 1 .O72 
1.720.011 

413.466 

3 13,287 
241.050 

3.204.408 
803,040 

2.689.476 

273,335 

17.473.637 

9,690.362 
5.984.722 

25.955.911 
5.3 1 8.099 

7.817.959 
840.216 
90,494 
16.350 

53.714.1 13 

78.960 

1.925.207 

1.601.444 
i ,438.282 

413.466 

98.091 
225.430 

1.335.170 
728.040 

2.023.875 

266.482 

1 O. 1 34,447 

240.564 

240.5w 

1.923.84 

2.176.485 

100.G28 
228.729 

215.196 
15.620 

1.869.238 
75 *m 
6a5.60l 

6.853 

7.339.190 

6.984.032 
11.017.438 

32.455 249 
7.075.733 

500 
500 
SO0 
SO0 

201‘000 
301 .O00 

10.567.237 
i 918.784 

i 18.942 
33.650 

70.675 .O65 

121.040 
1.928.160 

1.598.308 

438.928 
2.279.989 
1 .O86.5% 

101.QOo 
11.713 

S58.950 
395.592 

1.096.950 
I .2 10.524 

2 2 6.6 6 5 
5M3 

200.000 

11.254.863 

41,88 
ó4,80 

55,56 
5749 

lcxl,OO 
100,IK) 
lO0,Oo 
100,oo 

100,OO 
1oQ,oo 

57,47 
69,54 
26,43 
67,30 

S5,# I 

60,52 
50,05 

28,M 

20,4 1 
56,99 
72,43 

lO0,OO 
3,60 

69,86 
10,98 
57,73 
3 1 ,O3 

45,33 
ro0,oo 

100,OO 

39,17 
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Part idu Títol 
Pendents de Pendents de 

Pressupost Contret Pagat p o 6 ament contreure % 

6101 1 .o00 Inversions en edificis i dtm cons. r1oo.m 87.920 87.290 3 12.080 78,02 

620i 1 ,o00 invcrsions maquinhria, installacions 1 .ooo.ooo 1.M30.0o0 100,oO 

G401.1 ,O00 hiversions en mobiliari i cstris I .#37.402 583.262 583.262 1.254.140 68,25 

65011.OOo inversions en q i i i p  de proces de dades 9oo.Ooo 336 336 899.664 99,% 

6. WVERSIONS MALS 4.1 37.402 6 7 1 . m  671.5 18 3 .465.8 84 83,76 
I 

TOTALS EXERCICI I990 159,495.644 74.099.&32 66.520,078 7.579.754 85.395.812 53,54 

ESTATS DE SITUACI6 DEL PRESSUPOST PENDENT DEL 1989 

O1 .OI .  Parlament de Catíilnnyn Oí .02. Síndic de Greuges 

Pendent Pendent de Cr2dits Pendent Pendent de Crddits 
Ctq1frVl 3 I . ]  2 -89 Ordenat Pagar pagament onuflats Capítol 31.12.89 Ordenat Pagat pagament anutiats 

I 798,244 776.916 749.098 27.818 21.328 U: 4.075.227 4.046,~98 2.116.205 1.930.693 28.329 
11 54.548.261 54.378.669 41.020.215 13.358.454 169.592 VI 9.816.583 9.743315 6.406.341 3.337.174 73.068 
VI 45.339.021 45.236.129 34,590.259 10.M5.870 102.892 

I 3.83 I .8 10 13.790.41 3 8.522.546 5.267.867 1 O 1,397 
100.685.526 lQ0.391.7E4 76.359.572 24.032.142 233.812 

PRESSUPOST DEL PARLAMENT DN 

PER AL 1991 
CATALUNYA I DEL S ~ N D K  r m  GREUGES 

PLE DEL PARTAMENT 

El Ple del Parlment, en sessió tinguda el dia 18 d’octubre de 
1990, ha debatut el Dictamen de la Comissió de Govern Interior E- 
latiu al Pressupost del Pulament i &I Síndic de Greuges per a l  1991. 

Finalment, el Ple dei Parlament, cI*acord amb el que estableix 
l’article 46.2.Sego1-1 del Reglament, ha aprovat el 

IXESSUPQST DEL PARLAMENT DE 

PER AL 1991 
CATALUNYA I DEC sfmrc DE GREUGRIS 

1.  D’acorti amb I’aitidc 46.2.2~1 del Reglament, s’apruva e1 
kqjecte de Pressupost del Prirlament de Catalunya (servei O 1  
de la seccili 01) per al 1991 per un total de 2,280.370.319 
pessetes amb e1 detall que figura en eI document annex n Ú -  
1neI-o 1 .  

2. S’aprova el Projecte de Pressupost del Sindic de Greuges 
per al 1991 (servei 02 de Ia secci6 01) per un totai de 
160.994.737 pessetes amb el detall que figura en el document 
annex riúrnero 2. 

3. Es proposa d’iincorpurar al text articulat de la LIci de Pres- 
supost de la Generalitat, de les seves Entitats Autbnomes i de 
les Entitats Gestores de la Seguretat Sccial per al 1991 les Dis- 
posicions Addicionals segiient s: 

<@rimem: La Comissi6 de &vern Interior del Parlament ha d’in- 
coprar els roments de c M t  de la secci6 O2 dei pressupost del 
1990 als mateixos c;lpitols p~ssupostaris del pressupost del 1991. 

Segona: Les dotacions pressuposthies de la secció O1 s’han 
de lliurar en ferm i peribdicament a nom del Parlament, a mexu- 
ra que aquest ho demanarh. 

Tercera: Jh Gomissi6 de Govern Interior pat a d a r  transferh- 
cies de crbdit e m  cumqtes de b mi6 O1 mse l imkims,  la qual 
cosa ha de fer wjnent al D e p a m e n t  &Economia i Finances.>) 

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 1990 

El Secretari Primer 
Ramon Camp i Batalla 

El President de1 Parlament 
Joaquim Xicoy i Dassegoda 
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ANNEX I 

PARLAMENT DE CATALUNYA I EKerciei 1991 

CAPhOL I 

DESPESES DE B ~ N S  CORRENTS I DE SERVEIS WMLJNERACIONS DEI, PERSONAL 

6.700.000 10 ALTS CARRECS 753.500.000 

753.500.000 

20 LLOGUERS 

Retribucions bhsiques i altres remun 
100.01 Assignacions Diputats 

200.01 Lloguer de Mns mobles 
200.02 LlOgWJ de fotocopiadores 

1.OOO.OOO 
5.700.000 

11 22.500.000 21 CONSERVACI~ I REFARACT~ PERSONAL EWNTUAL 36.800.000 

19.500.000 
3.000.000 

1 fO.O1 Retribucions bhsiques 
1 10.02 Alúcs remuneracions 

210.01 Reparaci6 i conservació de i’cdifici 
210.02 Conservació i mantmiment d d  

2 10.03 Conscwació aire condicionat 

210.05 Conserv~ci6 sistema alimentacid 
elklrica ininterro. 300.000 

210.06 Conservació ccntrdcta electrbnica 600.000 
210.07 ConscwacW dira q u h b i a  i q u i p  3.700.0 

11.OoQ.M30 

sistcmn informatic 15.700.000 
2.500.000 

210.04 Consemmi6 parc mbbil 3.000.000 
12 FUNCIONARIS 378 620.W 

3 1O.OOO.ooO 120.01 Retribucions bhsiques 

121 .O1 Retribucions complementhies 
121 .O2 Altres remuneracions 

66.500.000 
2.120.000 

13 PERSONAL LABORAL 6.M0.000 22 MATERlAL, SUIBMNISTRAMENTS 
I ALTRES 23 1.578.721 

13 1 .O 1 Retribucions salarials 
13 1 .O2 Aitres remuneracions 220.01 Matcrkd ordinari i no Ilventariablc 

220.02 Prcrnsn, revistes, llibres i alires public. 
220.03 Material informbtic no inventarialJe 

1 I .oO0.000 
5.600.000 
2.500.000 14 PERSONAL CONTRACTAT, 

ADMNSTRATiü I ALTRE 4.770.000 
Subministrament tlc bém i serveis 

221.01 Aipm, gas, eiectricitat, caldacci6 
221 .O? Carburants 
22 1 .O3 Vmlwri 
221.06 Altres subministrimarts 
221 .O7 Enregishmcnt i so 

Personal contractat administratiu 
140.01 Retribucions bhsiqucs 
140.02 Refribucions complemetiL~ries 

16.000.Qoo 
2.800.000 
2 , 2 0 . m  
S.ooO.ooO 
2.m.ooo 

2.120.000 
I ,MO.aK) 

Altrc pemami 
i41 .O1 Retribucions bhsiques 
141 .O2 Altres remuneracions 

1 .o6o.OoO 
5311.000 222.0 I Gorrmnicacions 14.W.000 

TNCENTíU AL RENDIMENT I 223 .O 1 Transports 1s 
ACTLVITATS EXTRAORDINAES 4.501 .o00 

224.0 1 Primes d’;issegurmuxs de parc mbbií 
22402 Primes d’;lssegurances tl’edifici, 

rnobilinri i mquin. 

I .250.000 
Incentius al rcndimcnt 

150.01 Productivitat I .o00 5.000.000 

Despeses i gastos 
226.01 Servei de Diu-Restaurant 
226.02 Atencions protocoHkries 

i representatives 
226.03 Publicacions obligathrics 
226.04 l’ubiicacions volunthies 
226.05 Dapcscs d’informhtica 
226.06 Hospital Clínic 
226.07 Fonnació i promoció 
226.08 Allrcs despeses diverses 
226,W Reiacions institucionais exteriors 

i6 QUOTES SOCIALS 2 1 1.6SO.Ooo 

lhf l ,Ol  Quotes Seguretnt Social del pcrsonal 84,000.OM 
160.02 MüFACE 1.500.ouO 
160.03 h4UNFAL 14.500.000 
160.04 Altses rkgims de previsió social s.ooo.ooo 
160.05 Quotes Seguretat Social dels Diputats 92.CKiO.000 
160.06 Classes passives Diputats 1.400.000 
160.07 Asseprimces del Per~omi i dc Diputats 13.aw).OOo 

‘rrcballs rediimts pcr dúes emprcscs 
227.01 Neteja i sanejament 
227.03 Prestixi6 altres serveis informhtics 
227.04 Scrvcis agkncies de noticies 
227.07 Estudis i treballs tkcnics 

Prestacions socials 
164.01 Ajut familiar 

33.128.72 1 
3.m.m 
2.500.000 
3.000.000 

250.000 

TOTAL CAP~TOI, I X .38 1.601 .o00 

INDEMNITZACIONS PER RAd 
DEL SERVEI 

23 
83.500.000 

230.01 Dietes, locomoci6 i tdht 
230.02 Convcni RENFE 

10.M3o.OoO 
500.000 
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23 1 .Oi Altres intiemnitzacions 
23 1 .O2 Indemnihxions Diputats per I’exercici 

50o.m 

de 1;i SCVG fum 72.500.000 

24 DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS 250.000 

240.01 Serveis de nova creaci6 250.000 

TOTAL CAP~TOL 11 358.828. I21 

CAPfTOL 1V 

TRANSFE&NC~;,S CORRENTS 

48 A FAMfLIES I INSTITUCIONS SENSE 
FINALITAT DE LUCRE!. 429.000.000 

48 1 481 .O1 Assipmions als grups parlamentaris 429.000.000 

TOrAL CAPfTOL IV 429.000.000 

ChPfTOL VI 

INVERSIONS REALS 

61 INVERSIONS EN EDWJCIS I ALTRES 
CONSTRUCCIONS 31.000.000 

61 1 .O1 Obres de condicionamcnt de l’edifici 3 1.OOO.OOO 

CAP~TOL I - RHMUNERACXONS DE PERSONAL 

1O.OOO.OOO 

62 INVERSIONS EN MAQUINARLA, 
INSTALLACIONS 1 UTELATGE 26.841 .O00 

621 .O1 Programa microfilmació arxius 1.840.000 
621.02 Pmgratnn d’hudio-visuals 1 .o00 

622.01 Sistma de seguretat 5.ooo.o0O 

623.01 Alba maquinbia 5.m.000 

64 INVERSIONS EN MOBILIARI 
I ESTRIS 

641.01 Adquisici6 de mobiliari lO.OOo.MH3 

65 JNVERSIONS EN HQUJP DE PROCfiS 
DE DADES 36.599.598 

651.01 Pla informlttic 36.599.598 

67 rNwRSIONS EN ALTRE 
IMMOBILJTZATMATERIAL 6.500.000 

67i .O1 Adquisició de llibres 6.500.000 

TUTAL CAPfTOL VI 110,940.958 

TOTAL PRESSUPOST 1991 2.280.370.3 19 

ANNEX 2 

SfNDIC DE GREUGES - Exercici 1991 

Article 10 - Alts c h e c s  
10.01 Rctribucions bhiques 29.4-95.238 
lM3.02 Retribucions complementhrics 16.664.096 

Article I 1  - Pcrsonml cvcntual 
I 10.01 Retribucions bbiques 
I 10.02 Alt res rcmuneracions 

62.777.144 
I2.678.792 

Article 14 - Personai contractat Arh .  i aitrc 
personal contractat Adm. 
140.01 Rcidbucions hasiques 500 
140.02 Retribucions cornplernen tbics 500 
Ahre persom1 
141.01 Retribucions bhsiqucs 500 
141.02 Altres remuiieriicioris 500 

Article 15 I Incentius, rcndiment i activitats 
cxhordinbies 
Incentius a1 rendiment 

150,Ol Productivitat SO0 
Activitacs extraordinhries 
15 1 .O1 Gratificacions servcis cxlraordinaris 500 

36.159.334 

75 -455.936 

1 ,o00 

1.000 

1 .o00 

hrticfe 16 - Assegurances i prestacions socials 
Quotes sociais 
160.01 Seguretat Social 
160.03 MLTNPAL 
160.04 Allres rhgims previsi6 sociai 
Ajut familiar 
164.01 Ajut familiar 

TOTAL CAPÍTOL 

CAPfTOL 2 - DESPESES DE BfiNS CORRENTS 
I SERVñtS 

Article 20 - LIO~UWS 
200.01 Llogucrs de Mns mobles 
201.01 Llogtiers de Mns Immobles 

Article 21 Canscrvacíd i reparaci6 
2 10.0 1 Despeses mantcnimenr hmobilikat 

material 

Article 22 I Mamial, subministraments i dtres 
220.01 Materid ordinari no invcntariable 
220.02 Premsa, revistes, llibres i allres public. 
220.03 Matcrin1 infodt ic  no inventariable 
Subministrament de Mns i serveis 
22 1 .O 1 Aigua, gas, olcctriciiat, cídefaccid i 

cond ic i ommm t d ’ aipia 

i7.84O.524 
2.101.593 

500.m 20.rFt2.117 

52.850 52.850 

132.1 13.237 

75 .OM1 
4.200.000 4,275,000 

5.600.000 5.600.000 

1.300.000 
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22 1 .O 1 Curhitmts 
221 ,O3 Vestunri 
22 1 .OS Productes fmacht ics  
221 Altres submhiisbamcnts 
222.01 Comuniciicions 
223.01 Tmsports 
224.01 Primes d’tuxemrances 
1I)cspescs divcrses 
226.02 Atencions protocolibies i representntives 
226,03 Publicitat i propaganda 
226.05 Redons i conferhcies 
226.07 Formaei6 i promoci6 
226.08 Aitres despeses diverses 
226.09 Publicacions 
Trcbalis realitzats per altres emprcscs 
227.01 Neteja i sanejament 
227.02 Seguretat 
227.04 Postals 
227.07 Estudis i treballs tkcnics 

Article 23 I lndemniizacions per rad dct s 
230.01 Dietes, locomoci6 i trasllats 
23 I .O 1 Altres indcmnitxacions 

rv i 

Artide 24 - Dotacions per a nous serveis 
240.01 Dotacions per R serveis de nova crcació 

TOTAL CAP~TOL EI 

CAPfTOL VI - INVERSIONS REAU 

Article 61 - Invexsions cn edif. i alt, construc. 

Article 62 - hv. mquhhria, instai. i utillatge 

Article 63 - Inv. en miteriai de transport 

Article 64 - hv. en mobiliari i estris 

Article 65 - Inv. en q u i p  de procés de dades 

Article 67 - hv, altre immobilitzat material 

TOTAL CAFfTOL VI 

CAPfTOL I 
CAPfTOL U 
CAPfTOL VI 

4oo.OOo 
75.000 
25,000 

200.000 
1.300.000 

1 .o00 
4oo.OOo 

8oo.ooo 
I .o00 

4oo.m 
4m.m 
4oo.OOo 

i .600.000 

4.300.000 
1.000 
1.OOO 

1.81)O.OOO 

500.000 
1.OOO 

1.000 

9CQ.OOO 

700.000 

so0 

6OO.Mso 

600.000 

4oo.m 

132. I 13.237 
25.68 1 .O00 
3.200.500 

15.304.000 

501.axl 

1 .o00 

25.681.000 

900.o0o 

700.000 

500 

600.000 

600.000 

1ca3.m 

3,200,500 

TOTAL P M S  SUPOST 199 1 160.994.737 

4,45  Composici6 dels organs de la Cambra 

R E N ~ N C I A  A LA co~nrcx0 DE DIPUTAT 
DE L’I. SR. FERRAN CAMPS I VALLEJO 

MEBA DEL PARLAMENT 

Davant Ia Mesa del Parlament, en sessic) tinguda el dia 23 
d’actubre de 1990, ha comparegut el Diputat 1. Sr. Ferran 
Camps i Vallejo, del Grup parlamentari de Convergencia i 
Uni6, el qual, d’acord amb E’article 16.4.t del Reglament, ha 
manifestat la renúncia a la condició de Diputat al Parlament de 
Catalunya, La Mesa ha acceptat la renúncia. 

Palau del Parlament, 23 d’octubre dc 1990 

El Secretari Primer 
Ramon Camp i Batalla 

EI President del Parlament 
Joaquim Xicoy i llassegoda 

SUBSTITUCI6 D’UN DIPUTAT EN LA 
 COMISSI^ DE G O V J ~ N  INTERIOR 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
D’NCIATIVA PER CATAlLJNYA 

(Reg. 21439) 

AL MOLT HONORABLE PRESIDENT DEL 
PARLAMENT 

EE Grup parlamentari d’hiciativa per Catalunya, us fa avi- 
nent, d’acord amb dlb que preveu l’article 36.2 del Reglament 
de la Cambra, que des d’wa el Diputat que assistir& a la CQ- 
MISSI6 DE GOVERN m 0 R  ser& el Sr. JOAN SAURA I 
EAPORTA en lloc del Sr. ROC FWlWIES E NAVARRO. 

Palau del Parlament, i 8 d’octubre de 1990 

Joan Saura i Laporta 
Portaveu de1 G. p. d’JC 
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4.50. Comnliment de resolucions i dc mocions 5/90. AYCJDA FEDER. INVERSXONI3 FERROVIARIAS 

PRESENTAT PER L’H. SR. CONSELLER 
DE POLfTPCA TERRITORIAL I OBRES 

PÚBLIQUES (Reg. 21371) 

AL PRL9IDENT DEL PARLAMENT 

131 compliment de la Resolució 136/iII, del Parlament de Cn- 
talunya, sobre l’estació de la Renk de Sant Sadurni’ d’ho ia ,  
(B.O.P.C. núm. 186, del 2 de juliol dc 1990), em plau notificar- 
vos el segiicnt: 

A I r i  reunió del Gnrp Pemanent Gencralitat-Renfe del dia 25 
de juny de 1990, el Director General de Transports va trametre 
a RENFE la necessitat d’habilitar un terreny a l’estaci6 de Sant 
Sadurní d’Anoia com it phquiiig per als vehicles dels rrsuaris 
del fcnocarril (s’adjunta cbpia de l’aactrl. de la reunió). 

En aquest moment estem il I’cspera de la resposta de RENFE 
que probablement es produir& iz la propera reunió del Crup que 
s’lia de celebrar el riia i 8 d’octubre de 1990. 

Barcelona, 16 d’octubre de i990 

Jaaquim Molins i Arnat 
Conseller de Po1itic;t Territorial i Obres Pdbliyues 

El Sr. Xkdo iriforrna a la reuniiin que la obra ha comcnzado, 
si bicri se esthai calcirlando y valorando las cstnictucas de las 
ohras de fhbrka sobre el ferrocarril. No obstante, esthi pen- 
dicntes dci justiprecio de las expropiacioncs de terrenos de 
RTiIWE que van a ser utilizadas. 

El Sr. Martiri Malo considera que la documentación aportada 
es escasa para valorar la expropiación y solicita quc se le en- 
vien planos de tamaño adccuaclo. De este moc10 se podr5 con- 
testar en breve plazo. 

4/90, <<PARK & R L D b  EN SANT SAIlUJiNi PI’ANOIA 

El Sr. Kamirez da cucnta de la r<Proposici6n No de Ley>> por 
la que se solicita un aparcamiento cn la estaci6n dc esta Iocdi- 
dad y que incide en terrenos de RENFE. 

Ei Sr. Bustlnduy manifiesta que la Direcció11 clc Cercmias 
esth interesada en todo el tema de aparcamiaitos en estaciones, 
si bien debe analimr C Q I ~  tnb detalle esta ptici6n. 

Se contestari al escrito del Sr. Ramircz que ha dirigido a 
RENIT en este sentido. 

El Sr, Palazuelas hace una exposicidn sobre el terna de la 
Ayuda FEDER y 10s problemas de coordinacih que esth sur- 
giendo con 10s Programas Operativos de las Comunidades Au- 
tónornas. 

COMPLIMENT DE LA MOC16 32AIX 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE 

LA POLÍTICA LINGÜfSTICA 

PRESENTAT PER L’H. SR. CONSELLER 
DE CULlzTliA (Reg. 21374) 

M. FI. Sr. Joaquim Xicoy 
President del Parlament de Catalunya 

Benvolgut President i amic, 
En compliment de la Moci6 32/IlI del Parlament de Catalun- 

ya, sobre Politica Lingüística, em plau notificar-vos el se@ent: 

- En relaci6 als p m t s  1 i 2 de la Mucid.: 

1- Activitats més destacables de normalització Eingiiistica de 
la Xarxa T2cnica, del Consorci i dels Serveis Locals: 

a) La xama tknica de normalitzaci6 lingiiistica de la Gene- 
ralitat de Catalunya, que vetIla, sota les ordres de la Comissi6 
per a la Norznalitmci6 Lingiiistica, per 1’6s del catalh a les de- 
pendkncies & la Generalitat, esta duent a terme, entre d’alúes 
activitats, un estudi global de ]’Ús de la llengua catalana entre el 
personal dc la Generalitat. 

b) El Coiisorci per a la Norrnaiització Lingiilstica collabora 
estretament amb la direcci6 general de Politica Lingiiística per 
catalanitzar el. món de l’esport i el sector de l’automocili; parti- 
cipa en ia campanya de normalització lixigüistica ei1 l’hmbit de 
justícia, i promou la catalanització d’einpreses a nivell local. 

c )  Pe1 que fa a l’infrastructura dedicada a augmentar X’Gs del 
catal& arreu de Catalunya, durant el 1990 s’han creat, amb ef 
suport de la dhccci6 general de Politica Lingüística, cinc ser- 
veis comarcals de catala a la demarcació de Tarragona, i cinc 
seweis municipals de catal8 que s’afegehen ai centenar de ser- 
veis Iocals que de manera coordinada promouen 1’6s & la Ilen- 
gua catalana. 

Pel que fa a l’hmbit de 1’Administruciii de Justícia, s’esth 
duent a terme la campanya pilot a Osona, amb la cohboraci6 
dels organismes comarcals, municipals i professionals. Esth 
previst comencar aquesta tardor un h p l i a  campanya, incloent- 
hi una forta intervenció publicithria, per sensibilitzar el gra1 pli- 
hlic S Q ~ R  e3 tema. A més del depanament de Justicia té un 
estudi molt recent sobre el grau d’6s actual --oral i escrit- del 
catal& a I’administració de Justícia. 

2. En reIaci6 a I’ensenyument de catula a adults. El total. de 
les subvencions al llarg de 1990 per la direcci6 general de Polí- 
tica Lingüística per a la realitxacid de cursos de catalil8 orgmit- 
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zats pels ajuntaments no adscrits al Consorci de Normalitzaci6 
Lingüística sers de 95 milions de pessetes. Les subvencions 
pels cursos organitzats per altres organismes (entitats culturals, 
empresarials, etc.) seran d’un total de 70 milions de pessetes 
aproximadament. 

Suport a la normalitzacid lingiiistica a lees universitats. En- 
guany els serveis de normalitza& lingüistica de les tres universi- 
tats que existien a comenpnents d’my han rebut ajudes per valor 
de 10,6 milions de pessetes. Les llnies prioxitkies inclouen uns es- 
tudis sobre 1’6s lingüistic i la traducció de material didhctic, 

3. Suport a la normlitzacib lingüística en els miijms de co- 
municaei6 i indústries culturals. 

Esta previst que la direcci6 gcneral de Politica Lingiilstica 
subvencioni el doblatge i comercialització d’una dotzena de 
Ilargs-metratges en format vídeo, que seran posat a la venda, o 
llogats, als vídeo-clubs de Catalunya abans de finals d’any. 

Cal destacar tambb que a partir de I’any 1990 s’assignen 
tamb6 uns ajuts per a la promoció de les pllícules que s’explo- 
ten exclusivament en llengua catalana en el territori de Catalnn- 
ya. Cal afegir tamb6 que en el marc dels acords entle el 
Departament de Cultura i la Corporació Catalana de Rhdio i Te- 
levisió enguany es destinen 650.000.000 ptes. a la pruducci6 de 
pel-lícules i s&ries per televisió i l’adquisici6 de drets cl’antena. 

Pel que fa a la miisica, a part de suport a la indústria disco- 
grhfica catalana i del suport a les programacions musicals esta- 
bles cl’ajuntarnents, consells comarcals, cicles i festivals i 
consorcis dels quals el Departament de CuItura forma part - 
Palau de la Miisica Catalana i Teatre Forhny de Reus- el fet 
mes ciestacable és la creaci6 del Centre de prumoci6 Musical 
RESSONS que te com a objectiu essencial la promoció de can- 
tants i grups d’expressi6 en certbnens promocionals com el 
Mercat de la M~sicca Viva de Vic, el CDEM de Cmnes, el 
MARS de Paris, 1’Altaveu de Sant Boi o el Merca-Mhica i el 
Merca-Arts de Barcelona. També es pot esmentar la col-labora- 
ci6 amb Televisió de Catalunya per a la gravació i emissi6 de 
vídeo-clips promocionals de cantants catalans. 

Quant al suport a l’edici6 de llibres cal esmentar I’OOrdre de 
13 de desembre de 1989, que possibilita uns ajuts automatics i 
diversificats a la indústria editorial en catalh, A més els llibres 
catalans adquirits s6n distribuyts a biblioteques, centres docents, 
penitenciaris, hospitalaris, casals catalans, universitats estrange- 
res, etc. Cal dir tambB que el Departament de Cultura, a través 
de la direcció general de Romoci6 Cultural, col-labora amb els 
gremis d’erlitors, distribu‘idors i llibreters per organitzar O pati- 
cipar en els certamens prornocionals més importants a l’estran- 
ger -FrankfW i Bohya- i a Catalunya -Setmana del llibre 
catal& Fira del llibre d’ocasió antic i modern, Fira del llibre fe- 
minista, Setmana de2 llibre infantil, etc. Cal fer esment tambk 
de la promoció de llibres catalans -i altres activitats- que 
dihiament fa el Departament de Cultura a través de l’agenda 
cuItura1 a TV3 i (2-33 o programes COM <<La caixa sAvia>) que 
s’han fet en el marc del conveni entre el Departament de Cultu- 
ra i la Corporació Catalana de Radio i Televisi6. Finalment, 
caldria afegir la tasca d’ajuts a la traducci6 d’altres llengües al 
catal& i del cat& a d’altres llengües i a la tasca de promoci6 
d’escriptors catalans -Escriptor del me- i de difusió de la li- 
teratura catalan -Exposició 800 anys de literatura catalana, 
Catalan Writinng, L’Escriptor convidat, etc.-, que duu a terme 
la hstituci6 de les Lletres Catalanes. 

En l’apartat del ajuts a la premsa, cal esmentar els que auto- 
matitzen les publicacions peribcliques en catalh i els addicionals 
als diaris en catdh assignats enguany. 

En relaci6 amb el teatre, a part de les actuacions prbpies del 
Departament de Culhm -Centre Dramhtic de la Generalitat, 
Teatre Catala de la Comedia/Pdiorama, Teatre Obert-, que 
s6n en llengua catalma i que, sobretot en el cas del Romea, fan 
un kmfitsi especial en la promoció d’autors catalans, cal esmen- 
tar 1’Ordre que possibilita el manteniment i l’eixamplment de 
l’activitat teatral en catalh a travks dels circu’its estables COM és 
el cas del Consorci de la Xarxa de Teatres Públics de Catalun- 
ya, A pcmt cal esmentar eIs Festivals de Sitges i Thrrega, fets 
amb et. suport del Dep‘artanent de Cultura i l’aprofitament d’es- 
pais proinociona2s, com s6n el MARS de París o el Merca-Arts 
de Barcelona per oferir a les companyies de teatre catalanes una 
plataforma de projecci6. Es pot esmentar tarnb6 Ja participaci6 
en el Consorci del Teatre Fortuny de Reus, les col.labaracions 
amb els Festivals de tardor de Barcelona, amb I’Institut del 
Teatre de la Diputació de Barcelona o la resolució de i4 
d’agast de 1990, per la qual s’assignen ajuts a companyies tea- 
trals d’expressi6 en llengua catalana. 

4. Actuacions en el sector sbcio-econbmic, suport a h  serveis 
lingiii&s d‘ entitats empresarials i sindicuis. 

S’han atorgat subvencions per vdor de 22,5 milions de pes- 
setes a diferents sindicats, els més importants dels quals dispo- 
sen de serveis lingüístics i plans de normalització lingüistica. A 
més, s’ha subvencionat amb 18’7 milions de pessetes els set 
serveis lingiiistics d’organitzacions empresarials creats recent- 
ment. 

S’hha donat suport econbmic a diferents projectes de norma- 
litzaci6 d’empreses, per un valor de més de 10 milions de pes- 
setes. 

És de presentació imminent als mitjans de comunicació la 
campanya en el sector de I’automwi6. Es prornourh l’ús del ca- 
tal& a les auto-escales (s’editarh molt aviat la versió catalana 
del manual de mbs difusi6 i la direcció general de Política Ljn- 
giiistica ha tradu’it els exhmens de la direcció general de Trh- 
sit), als tallers de reparació de vehicles, on es promourh la 
catalanitzacib de docurnentacib i la informatitzaci6, en catal& 
de pressupostos i factures, i s’encoratjad ells fabricants de vehi- 
cles a augmentar el catalh a la seva publicitat i a la relaci6 amb 
els clients. 

5. Camparnyu despoHs i altres accims en I‘dmbit ,rdcio-cdtwd. 
Ai ilarg de 1990, s’han &ert tres serveis lingüistics nous a 

diferents federacions esportives, mitj anqant Ia col-laboraci6 en- 
tre ia Secretaria General de l’esport i la direcció general de Po- 
lítica Lingüktica. Aquests serveis, que s’afegeixen als dos 
preexistents, promouen 1’6s del catal& en el si i des de les co- 
rresponent s federacions, que tenen 205 .O00 federat s. 

A més, aquesta tardor comenqa una nova fase de la campan- 
ya de normalització lingiilstica en aquest sector que la direcci6 
general de Política Lingiiistica a d q a  sobretot als joves i als es- 
portistes. Hi haur& una generalització dels materials j a  prdu‘its 
de disset esports, una preskncia publicithiit considerable, i la 
collaboraci6 activa dels mitjans de cornunicaci& 

Finalment, continua vigent e1 conveni amb el COOP’92, en 
quE la direcció general de Politica Lingüística té enwe d’altres, 
el compromís de proposar normes d’ús lingüfstic per als jocs 
01 ímpics , 
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6. Suport a E’nrunks. 
Aquest suport ha continuat enguany. La direcci6 general de 

Politica Lingüística ha destinat al Centre de normdlisaciona lin- 
güística dem Val d’Aran mes de 3 2 milions de pessetcs, la ma- 
jor part dc les quals va destinada a augmentar la preskncia 
pública, i l’ús, de l’aranks a la Vall. 

7. Actuacions de projmci6 exteior: campanya en el sector tu- 
ristic, pblicacid de l’ Institut de Sociolingüistica Catalana sobre 
I’irnpacte de les llengües comunithies, suport a les gestions pel 
recarieixement del catal& a E w Q ~ ~ .  

La direcciú gencral de Politica Lingiiistica, amb la. collabora- 
ci6 de la direcci6 general de Turisme, ha proinogut durant l’es- 
tiu una campanya perquk els turistes coneguin Catalunya en els 
seus vessants cultural i lingiiistic. El cost é s  de 15 milions de 
pessetes. 

S’ha previst de fer una exposici6 a Estrasburg sobre la lien- 
gua catalana, amb motiu de la votacib del Ple del Parlament eu- 
ropeu de la petici6 dels Parlaments de Catalunya i les Illes 
Ralears del reconeixement de I’ús del catal& per a determinades 
funcions en el si dels organismes de la CEE. 

L’Tnstitut de Sociohgiiistica Catalana des de l’any passat ha 
estat preparant un informe exhaustiu sobre la situaci6 del catal& 
;I Catalunya i el procés cle canvi lingüístic (mks de 70 autors), 
Actualment 6s en t r h i t  d’eedició. 

Pel que fa a recerca, a més del treball esmentat, s’ha colkbo- 
rat en un estudi sobre Ies resistkncies i els factors a favor d’una 
major irnplantaci6 del catath en e1 món industrial, en un estudi 
sobre e1 jovent i el catal3 i en el disseny de diverses recerques 
locals. 

Entre Ies activitats que podem considerar com a habituals i 
de funcionament ordinari, podem esmentar l’atenció de consul- 
tes sobre aspectes puntuals, tant de persones vinculades ii la di- 
rec&i general de Política Lingüística i el Consorci per la 
Namalitzaci6 Lingiiística, com de pe:rs~nal de l’exterior. Així 
mateix, la publicacih del butlIetí NOVES SL, i la preparació de 
tres estudis diferents per a I’edici6 en les coI4eccions de I’ISC. 

Una altra branca d’activitats ha estat integrada per diversos 
cursos professats a ¡’Escola d’hivem per a professors de catalh, 
1’Escola d’Estiu del Col-legi de Llicenciats, la UCE de Prada o 
les Jornades de Didhctica de la Llengua. 

Finalment, l ’ht i tut  de Sociolingiiística Catalana ha editat un 
llibre sobre Ei repte (sbcio)hgüistic de 1’Acta Única, que per- 
met situar les llengües comunithies a Catalunya, i que facilitarh 
la revisi6 de l’actual politica sobre el tema. 

- En rekcih al punt 3 de la Mmiú, respecte a la col-laboraei6 
amb les altres cumunituts de lleizpa catalana, s6n destacables 
les actuacions segiients: 

1. Coklabaraci6 amb 1’ Ajuntament de I’Alguer, en aplicaci6 
dels acords establerts el marg de 1989 entre les autoritats lacals 
alguereses i la direcció general de Politica Lingijistica. A finals 
de l’any passat van tenir lloc les Primeres Jornades Univcrsith- 
ries 11 f*Ngaer, organitzades pel Departament de Cultura i 
1’Ajuntament algueres. S ’ha constitu’rt una Comissi6 de Norma- 
litzaci6 de l’Alguerhs, que presideix el Dx. Badia i Margarit, 
president de la Secció Filolhgica cle l’hstitut d’EEstudis Cata- 
lans. Ei mes de juliol es va dur a terme una estada de furmaci6 
d’ensenyants i sociolingüistes algueresos ;i Barcelona i a hores 

d’ara es prepara una enquesta socjohgüistica que permeti dis- 
senyar un programa de normalització per a 1’Alguer. 

2. Prosseguint els contactes que van portar al reconeixement 
recíproc de les especialitzacions dels enscnyants de catal& per 
part &Is responsables d’easenyment del Govern Balear i la 
Generalitat Valenciana, es mantenen relacions entre la Junta 
Permanent de Catal&, la Junta Qualificadora de2 Valencih o la 
Junta Avaluadora del Catalh de les Balears, a fi d’homologar 
els corresponents certificats. Aixi mateix, es collabora en les 
Jornades Internacionals per a Professors que se celebren cada 
any a la Porci6ncula de Pdma de Mallorca. 

3. En el camp del llenguatge administratiu, des de 1986 fun- 
ciona tina coordinaciú entre els t6cnics de les institucions de 
Catalunya, Valhncia, les Balears i Andana, a la qual s’ha incor- 
porat també la Catalunya Nord. Aquesta caordinaci6 permet 
unificar criteris i aconseguir que ailguns documents estatals (re- 
gistre civil, eleccions, etc.) siguin coincidents a les comunitats 
autbnomes on el catal2 6s idioma oficial, 

4. Així mateix, hi ha una collaboració creixent amb d Centre 
de Normalitzaci6 Lingüistica de Perpinyh, així com amb la 
Cambra de Comerg i la Universitat. 

5. Així mateix, es mantenen contactes amb els Serveis Lin- 
giiistics del Govern d’Andorra i amb els coordinadors de la 
Campanya Institucional de Normalitzaci6 Lingiiística de les 
Balears, als quds la direcció general de Politica Lingüística 
presta el m k i m  suport. 

- En relaci6 al punt 4 de la Moci6, cat dir que ja s’ha dut a ter- 
me bona part dels treballs previstos per analitzar la urgencia del 
contingut nurmatiu de la Llei de Normalització Lingüística di- 
vidits en els següents temes: 

- Titol preliminar 
- h b i t  d’ús oficial 
- Fwci6 Pública. 
- Mitjans de cornunicaci6 i indrfstries culturals 
- Institucional i t mció 
- Contactes amb altres tenitoris d’ús lingüistic del catala 
- h b i t  sbcio-econbmic 
- Aran& 
- Desplegament de la Llei 
- Institucions europees 
- Registres p~blics  
Eis treballs, que ja han estat presentats analitzen d’una forma 

rigurosa les probables millores th iques  o d’actualització de la 
Llei de normalitzacid tingiiistica, 

La direcci6 general de Politica Lingiiistica j a  ha cornenGat a 
treballar en l’eelaboraci6 de les primeres conclusions d’aquests 
treballs, i ha encomanat una avaluació que permeti indicar qui- 
nes serien les modificacions més importants que caldria efec- 
tuar en la Llei, en cas que hom procedís a revisar-la, incloent-hi 
propostes relatives a l’ensenyment que va quedar fora dels es- 
tudis primers. 

Barcelona, 10 d’octubre de 1990 

Juitn Guitart: i Agell 
Conseller de Cultura 
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COMPLIMENT DE LA RESOLUGI6 116/111 
DEL I’ARLAMENT DE CATALUNYA, SOBltE 

LA PROMOClrd DE LA I,LI@I<NCXATURA 
DE MATEMATIQUES A LES UNIVERSITATS 

CATALANES 

PRP,SENTAT PER L’H, SR. CONSELLER 
D’ENSENYAMENT 

(Reg. 21403 / Tramesa a la CPC / Mesa del 23.10.90) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Per tal de donar compliment a la Resoluci6 116/IíX del Parla- 
ment de Catalunya, sobre la prornocid de la llicenciatura de ma- 
temhtiques a les universitats catalanes, em correspon 
d’informar a la Comissió de Politica Cultural en els termes se 
giients: 

La Comissió de Programaci6 del ConselI Interuniversitari de 
Catalunya esta estudiant la possibilitat d’introduir nous ensen- 
yaments de matematiques a Catalunya. 

En les campanyes d’orientaci6 i informaei6 que porta a ter- 
me el Departament d’hsenyament s’insisteix d’una manera es- 
pecial en el fet que la llicenciatura de matematiques 6s una de 
les que presenta millors perspectives d’ocupaci6, tant en el sis- 
tema educatiu com en el m6n empresarial. 

Barcelona, 16 d’octubre de 1990 

Josep Laporte i Salas 
Conseller d’Ensenyament 

COMPLIMENT DE LA RESOLUGI6 l i4hII  
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE 

PKR A LA GEST16 DE LES IiEQUES ERASMUS 
LA CREACIO DWNA A G ~ N C I A  NACIONAL 

PRESENTAT PER L’H. SR. CONSELLER 
D’ENSENYMNT 

(Reg. 21405 /Tramesa a la CPC /Mesa del 23.10.90) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Per tal de donar compliment a la Resolució 1 I4mI del Parla- 
ment de Catalunya, sobre la creació d’una Agkncia Nacional 
per a la Gesti6 de les Beques Erasmus, em correspon d’infor- 
mar a la Comissió de Politica Cultural en els termes següents: 

A la vista de la informaci6 facilitada pel Patronat Catal& Pro- 
Europa, el Departament d ’Fmsenyament ha soklicitat el dicta- 
men del Gabinet Jurídic Central sobre la possibilitat de 
negociar la creaci6 d’una aghcia nacional per a la gestió de les 

beques Erasmus per a estudiants universitaris a Catalunya, at&s 
que, segons acord del <<Consejo de Universidadesw, s ’encomana 
la seva administració a la. domisi6n de Coordinacitin y Planifi- 
caci6nw. 

Barcelona, 16 d’octubre de 1990 

Josep Laporte i Saias 
Conseller d’Ensenyament 

COMPLIMENT DE LA MOC16 301111 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SORRE 

SOBRE L’WOMOSEXUALITAT 
LA n ~ s ~ ~ u c c r d  DE FITXES POLIC~AQUES 

PRESENTAT PER L’H. SR. CONSELLER 
DE GOVERNACI6 (Reg. 21406) 

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

M. HbIe. senyor Joaquim Xicoy i Rassegoda 

Molt Honorable senyor, 
Em plau de fer-vos tramesa de l’acord del Consell Executiu, 

dels dies 3 i 4 del mes que som, pel qual es d6na compliment a 
la Moció 3Q/III d’aqueix Parlament, aprovada pel Ple del Parla- 
ment, en data 5 d’abril de 1990, referent a la destrucció de fit- 
xes policlaques sobre homosexualitat i d’in€omar-vos que 
tamb6 ha estat comunicat al Govern de I’Estat. 

Ben cordialment, 

Barcelona, 21 de setembre de 1990 

Josep Gomis i Mati  
Conseller de Governaci6 

AGWSTf M, BASSOLS I PARIk3, Secretari del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, 

CERTIFICO: Que en la sessió del Consell Executiu de la 
Generalitat de Catalunya, celebrada els dies 3 i 4 de setembre 
de 1990, es va prendre, entre d’altres, I’acord que es reprodueix 
a continuació: 

<<A proposta del Conseller de Govemaci6 s’aprova la propos- 
ta d’acord pel qual es d6na compliment a la Moci6 30/IIi dei 
Parlament de Catalunya, aprovada pel Ple del Parlament en data 
5.N. 1990, sobre la destnicció de fitxes policíaques sobre ho- 
mosexualitat i es faculta ei Conseller de Governació per tal que 
cxecuti les restants actuacions al respecte.>> 

I perqu& consti i als efectes oportuns, lliuro el present Certifi- 
cat a Barcelona, el vint-i-set de setembre de mil nou-cents no- 
ranta. 

Agustí M. Bassols i Parés 
El Conseller de Justicia 
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PROPOSTA D’ACORD 

Per la qual es cl6na compliment it la Moci6 30/11I del Pala- 
ment de Catalunya aprovada pel Ple del Parlament en data 5 
d’abril de 1990, sobre la destnicci6 de fitxes policiaques sobre 
homosexualitat. 

El grup parlamentari d’hiciativa per Catalunya va presentu 
la moció subsegiient a la interpelkici6 sobre Ia discriminaci6 de 
gais i lesbianes a Catalunya, que va ser aprovada pel Ple del 
Parlament en sessió celebrada el 5 cí’abril d’enguany amb el 
núrn, 30/UI. L’objecte d’aquesta moció 6s instar al Consell 
Executiu de la Generalitat a adreGar-se al Govern de 1’Estat 
sollicitant la destruccili de les fitxes policíaques que consideren 
l’homosexualitat un element de perillositat social. 

La Constituci6 Espanyola en el Títol 1, Capitol lI dedicat als 
drets fonamentais de la persona i concretament l’article 14, 
consagra eI principi d’igualtat davant la llei i de no discrimha- 
ció per ra6 de naixement, xaFa, sexe, religid, opini6 o qualsevol 
altre comlici6 o circurnsthcia personal o social. 

En aquest sentit, l’article 8 de 1’Estatut d’Autonornia de Ca- 
talunya recollint el mandat constitucimal estableix que la Ge- 
neralitat, en l’hrnbit de les seves compet?mcies, s’obliga il 
promoure les condicions perqxi& la llibertat i la igualtat de l’in- 
dividit siguin reals i efwtivcs. 

Constitueixen també drets fonamentals protegits per la Cons- 
tituci6, el de la intimitat, de l’honor i de la pr6pia imatge, aixi 
COM la limita& a IYis de la informhtica per tal de garantir-10s. 
Drets i llibertats que, de conformitat amb l’article 53 de la Llei 
fonamexital, vinculen a tots els poders pLibGcs. 

Aixi mateix, la Declaració Universal de Drets Humans i la 
Convenci6 Europea de Drets Humans que recull els seus prjnci- 
pie, ambdues signades per 1’Estat Espanyol, reconeixen els 
drcts i llibertats de caire personal i la no discriminació. 

La Llei 16/70, de 4 d’agost, sobre perillositat i rehnbilitaci6 
social va ser reformada per la Llei 77/78, de 26 de desembre, 
per tal d’excloure dels supbsits cl’estat perillds, entre d’altres, el 
de la realitzaci6 d’actes d’Iiamosexualitat. 

Els articles 97 i 104 de Ia Constituci6 delimiten les potestats 
del Govern de 1’13stat, del que en depenen les forces i cossos de 
seguretat m b  la missi6 de protegir el lliure exercici dels drets i 
lübertats dels ciutadans, amb total respecte a l’ordenament juri- 
dic, segons preveu l’article 5 de la Llei 2/86, cle 13 dc mar$ de 
Cossos i Forces de Seguretat de 1’Estat. 

Ateses les prescripcions legislatives, I’evoluci6 socio-cultu- 
rat i, per tal de donar comphen t  de la Mwi6 30/íII del Parla- 
ment de Catalunya, a proposta dd  Conseller de Governaci6, ei 
Govern pren el següent 

ACORD 

Sollicitar al Govern de 1’Estat que, en el m6s breu termini i 
cas de que existcixin cn algun ‘arxiu policial, procedeixi a la 
destrucci6 de totes les dades relatives a l’hornosexualitat, per 
vil de garantir i no lesionar els drets legalment pmtegits. 

COMPLIMENT DE LA RESOLUCI6 145/111 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE 
LA CAThLAnNITZACI6 DE LES RECEPTE§ 

DE MEDICAMENTS 
OFICIALS PER A LA PRESCRIBCI~ 

PRESENTAT PER L’I-I. SR, CONSELLER 
DE SANITAT I S E G m A T  SOCIAL 

(Reg. 21556) 

AL PREWDENT DEL PARLAMENT 

Molt Honorable Sr. Joaquim Xicay i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

Molt Hble. President i amic, 
D’acord amb el que estableixen els articles 135.3 i 131 del 

Reglament del Parlament de Catalunya, em plau adjuntar-vos el 
text relatiu al compliment de la Resolució 1 4 5 D  del Parlament 
de Catalunya sobre la cahlanitzaci6 de les receptes oficiaIs per 
a la prescripció de medicaments, adoptada per la Comissi6 de 
Política Cultural el dia 29 de juny de 2990 i publicada al Butlle- 
ti Oficial del Parlament de Cataalurzya nGm. 190, de 19 de juliol 
de 1990. 

Una vegada publicada al Butlletí Oficial de 1’Estat niirn. 35 
de 9 de febrer d’enguany 1’0rdre d’l de febrer de 1990 per la 
qual s’estableixen els models oficials de recepta mbclica per a la 
prestació fmac&utica en el Sistema Nacional de Salut, i’hsti- 
tut Catals de la Salut va iniciar els trebdls necessaris amb I’ob- 
jectiu d’obtenir el disseny del model catalanitzat que hau& de 
distribuir-se a casa nostra, 

Mitjantqant Resoluci6 publicada al DOGC niim. 1036 de da- 
ta 18 de juny, es íreu a concurs públic el subministrament dels 
talonaris dels nous cinc tipus de receptes dels models d’actius, 
pensionistes, llarga durada d’actius, llarga durada de pensionis- 
tes, i accidents de treball o malaltia pr~fess iod,  

Les pliques de les ofertes es van obrir el 14 de setembre 
d’enguany, i es preveu que el dia 30 de novembre hagin estat 
entregats un minim del 15% dels talonaris trets a concum per tal 
de procecb a la seva distibuci6 per tot el territori abans de 1’1 
de gener de 1991 tal i com estableix la legislaci6 vigent al res- 
pec te. 

Per tot aixb, queda demostrada la voluntat de la Generalitat 
de Catalunya pel que fa a la catalanització de les receptes ofi- 
cials per it la prescripció de medicaments, atks que amb anterio- 
ritat a la presenta& de la Proposició No de Llei que va originar 
la Resolrrcih del ParIament de Catalunya ja s’havient hiciat els 
trhmits necessaris per a la seva materialització, 

Barcelona, 22 d’octubre de I990 

Xavier Trias 
Conseller de Sanitat i Seguretat Social. 
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4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris 
i dels diputats 

SOLLXCTTUII) DE COMPAREIXENCA 

ASSOCIACIONS D’ARMADORS DE 
PESCA D’ ARROSSEGAMENT 

DAVANT LA COMISSIb D’AGRXCULTURA, 
KAMAXMiXXA I PESCA 

DWNA REPRESENTACX~ DE LES 

PRESENTADA PER L’AAGRUPACI6 PARLAMENTARIA 
D’ESQUHRRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 

(Reg. 21432) 

A LA MESA DE LA  COMISSI^ D’AGRICULTURA, 
RAMADERIA 1 P B C A  

Josep Llds Carod-Rovira, en qualitat de portaveu de l*Agru- 
pació Parlament &ria d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC), sollicita la compareixeqa, en aquesta comissi6, d’una 
representació de les Assnciacions d’ Armadors de Pesca 
d’hossegament: de Cambrils de Mar, Tarragona, 1’Ametlla de 
Mar, Sant Carles de la Rhpita, 1’AmpoIla i les Cases d’Aicanar, 
per tal de conhixer, directament, la probíernhtica a l’entorn de la 
captura de peix blau que afecta aquest sector. 

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 1990 

Josep Lhís Carod-Rovira 
Portaveu d’ERC 

SOLLICITUD D”HIICI~ DEL 
PROGRAMA SINFONIA ALFA, 
DE CATALUNYA RADIO, EM& 

EL DIA 17 DE SETEMBRE DE i 990 

PRESENTADA PEL DIPUTAT I. SR. 

AMB ALTRE3 CINC DIPUTATS 
DEL GRUP SOCIALISTA 

(Reg. 21494 /Mesa de1 23.10,90) 

XAVIER GWITART I DOM~NECH, JUNTAMENT 

les 2.00 del programa <<Sintonia Alfan,,, presentat pel senyor An- 
d re a s Fa ber-K ai ser. 

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 1990 

Xavier Guitart i Domhnech, Felip h r d a  i Al&, Xavier Seto i 
Cort&, MI. Teresa Utgés i Noguds, Rosa Maií  i Conill, Dolors 
Torrent i Rius 

SOMJCXTUD DE COMPAREIXENCA DEL 
CAP D’INFORMATXUS DE TV3 DAVANT 

COMrSSId DE CONTROL PARLAMENTARI 
DE L’ACTUAGI6 DE LA CORPOlRACI6 

I DE LES SEVIS EMPRESNS FILIALS 
CATALANA DE RADIO I  TELEVISI^ 

PRESENTmA PEL DIPUTAT I. SR. 
XAVIER GUITART I DOMhNECH, JUNTAMENT 

AMEl ALTRES CINC DIPUTATS DEL GRUP SQCIAIlSTA 
(Reg. 21495 / Mesa del 23.10.90) 

A LA MISA DEL PARLAMI“ 

Les Diputades i els Diputats sotasignats, del Grup Sacidista, 
d’acord amb l’article 150 del Reglament del Pariment sabre ei 
fwnciunament de la Comissió de Cuntrol parlamentari de l’llctua- 
ci6 de la Corpomció Cahlana de RhcLio i Televisi6 i de les seves 
empreses filials, solliciten la comparekenga del Cap d’hformtius 
de W-3, senyor Josep Sanz a l’esmentada Comissi6 de ContmL 

Patau del Parlament, 22 d’octubrc de 3990 

Xavier Guitart i Dornhnech, Felip h r d a  i Aláiiz, Xavier Soto i 
Cortes, M. Teresa Utgés 1 Noguks, Rosa Martí i Conili, Dolors 
Torrent i Rius 

4.70, Comunicacions del Govern 

SOL*LICITUD DE SESSI6 INFORMATIVA 
DAVANT LA comssz6 DE PUL~TICA 

SOCXAIJ 

PFE!SENTADA PER L’H. SR. CONSELUR 
DE BENESTAR SOCIAL (Reg. 21415) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Les Diputades i els Diputats sotasignats, del Grup SociaIista, 
d’acord amb l’article 150 del Reglament dei Parlament sobre el 
funcionament de la Comissi6 de Control parlamentari de 1’Ac- 
tuaci6 de la Corporaci6 Catalana de Rhdio i Televisi6 i de les 
seves empreses filials, soiliciten l’audició del programa em& a 
Catalunya Radio el proppassat dia 17 de setembre de les 0.05 a 

AL PRESmENT DEL PARLAMENT 

Molt Honorable President, 
Amb la finalitat de donar compliment a la Resoluci6 26/1H, 

adoptada per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutada- 
na, el dia 29 de novembre de 1988, soNicito una compareixexiqa 
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en Sessió Informativa davant la Comissió de Politica Social 
del Parlament, per tal d’exposar amb tota classe de detalls, 
sobre: 

-- L’Qrganització i Gesti6 de I’EAJA. 
- La rwaptaci6 d’ingressos ptiblics i el pagament de pre- 

mis. 
- Les concessions primeres i eventuals renovacions per a la 

gestió i explotaci6 dcls jocs i apostes que han d’dsser autoritza- 
des per Z’Administració de la Generalitat. 
- El detall de l’aplicaci6 dels beneficis que s’obtinguin dels 

jocs i apostes dependents de la Generalitat a programes depend- 
ents de Renestar Smial. 

Barcelona, 16 d’octubwe de 1990 

Antoni Comas i Baldellou 
El Conseller de Benestar Social 

4.05. itectifi‘rcacions per crror tkcnic 

Ha de dir: rr ... la confrontmi6 amb e2 terme municipal d’&- 
pot...)) 

Annex (Est, segon parhgraf): 

On diu: ((.. . ,fins CL trobar prop dei! poble 6Espot  noves pro- 

Ha de dir: {t..., fins a trobar prop del poble &Espot noves 
pietaris privades.. . B 

propietats privades.. . )> 

Annex (Est, sis& parhgraí): 

On diu: rr ... al final llei telecudir anomenat cota 2000.~ 
Ha de dir: rr ... al final &E tdecadira arnmenat cota 2000.~> 

Annex (Est, ~ l t i m  parhgraf): 

On diu: r r d e  Sort i Torre de cap del la...^^ 
Ha de dir: ((,,,de Sort i Torre de Cabdella...}> 

Annex (Sud, primer parligraf): 

On diu: {(.,,i d’aquíper la línea de mdxim  pendent...^> 
Ha de dir: << ... i d’aquíyer la línia de mdxirn pendent ... n 

Annex (Sud, segon pdgraf): 
Rectificaci6 al BQPC nGm. 169. 

Prujecte de Llei de Mudificaci6 Parciul dels Límits de la Zo- 
riu Per$&ricd de Proreccih del P u c  Nacional dAigiiestortes i 
E,wmy de Sunt Maurici (Reg. .18324) 

On diu: ((Puja pel burrunc Rus, que confruntu ... u 
Ha de dir: d‘uju pel barranc de Rus, qiic conjrunta ... )> 

Phg. lli27 

Annex (Oest, segon parhgraf): 
Phg. 11125 

On diu: crArticle Sogonw 
Ha de dir: rrArticle 2)) 

On diu: <<...de I’article 9.1 de la Llei 2711988, 

Ha de dir: <<.,.de I’article 9,1 de la Llei 711988 
mnrg,.. . >} 

mcrrG, .. . N 

Annex (Nord, primer paragraf): 

1 

I 

On diu: << ..., dei tcrme muncipial &Alí Aran, continua pel pic 

Ha de dir: (l ..., del terme municipiut d’Alt Aran, continuu p d  
Hurle, Pa de Sucre, J’urnkncia Nord, Pic de Monges, I .)) 

pic flarlt., Pir de Sucre, TumZncia Nord, pic de Munkles ... ), 

Annex (Nord, últim parigraf): 

On diu: <(...lli confruntuoi6 nmh ei terme rnuncipul d’Es- 
pot. I ,  )> 

On diu: H,. .o punt de fusta de travessa de riu.. A 

Ha dc dir: rt ... opnnt de ficsta que travessa el riu...)> 

Annex (Oest, últim parhgrit€): 

On diu: K...; creuu el barranc de Comunianu 
I-Ia de dir: N,..; creua el burranc de Comarnianu...}> 

Rectificacions al BOPC n6m. 205, 

Proposició no úe Llei sobre les Cor L w~ituts Catalanes de Fo- 
ru del Puis (Reg. 20895). Prdrrogu dei  termini de presentucid 
desmenes .  

Phg. 13609 

Un diu: {((Reg. 21360)~ 
Ha de cür: (((Regs. 21360 i 21408)~ 

On diu: ((..., vista la sol.licitullprcsentadu pel Grup Sociaiis- 
tu (RES. 21360), ... )> 

Ha de dir: N. .., vistes les sol.licitud,r presentades pel Grup So- 
cialista (Reg. 21360) i pel Grup purlarnentari de Cnnverg2ncia 
i Uni6 (Reg. 2.1408), ...M 
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Al final de la tramita&, cal afegir el text següent: 

A I A  MESA DEL PARLAMENT 

MlMUN ESCUDA i PLADELLORENS, Portaveu dei Grup 
parlameutari de COIw.RG&NCiA i UNI6, d'acord amb E I  
que dispusca E'article 85 del Reglament del Parlament, sdlicita 
que el termini de presentaciú desmenes a la Proposició no de 
Llei sobre les Comunitats Catalanes de Fora del País, presen- 
tada per J'Ag. &ERC (Reg. 20895), sigui prurrugat sct dies. 

Palau del Parlament, I7 d'octubre de 1990 

RAJM0hrESCUD.É I PIMELLURENS 
Portaveu del Grup parlamentari 

de COWERGkNCA I UN16 

Proposició no de Llei sobre la Creacib de I'Emissnra Rddio 
Exterior de Catalunya (Reg. 20906). P r h o g a  del termini de 
presentaei6 d' esmenes. 

On diu: {{ ..., vista Iu sol.licitud presentada pel Grup Suciuiis- 
tu (Reg, 213571, ... M 

Ha de dir: N. .., vistes les so1,licituds presentdes pel Grup So- 
cialista (Reg. 21357) i pel Grup parlamentari de ConvergPncia 
i Unib (Reg. 21409), ... )> 

N final de la trmitaci6, cal afegir el text segiient: 

A LA MESA DEL PARLAMEAT 

KA IMUN ESCUDI? i PL,JWELLORENS, Purtaveu del Grup 
parlamentari de CUWERGkNCIA i U M b ,  $'acord amb el 
que diiSpo,w E'article 85 &i Reglament del Parlament, so !licita 
que el termini de presenracib cl'esrrienes a lu Propusiciú PIQ de 
Llei sohre la Creaci6 de I'Ernissuru de Rddio Exterior de Cuta- 
lunya, presentada per 1'A.p. d'ERC (Reg. 20906), sigui prurro- 
gut set dies. 

Puiau dei Parlament, 17 d'octubre dc 1990 
Phg. 13610 

Un diu: ({(Reg. 21357)~ 
Ha de dir: {((Regs. 21357 i 21 4 0 9 ) ~  

RAIMON ESCUDÉ I PLADEUORENS 
Purtaveu del Grup parlamentari 

de CONVERGkNCIA I UMd 
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5. fNlrEX DE TRAMITACIONS 

Enclou tots els documents cn trmitaci6 i tramitats en el 
període de sessions actual, excepti: les preguntes. 

Text original entrat al Parlament (corresponent al 
ndtncro de registre d’entrarla que figura abans de 
cada titol) 
Jnforme de PonEncia 
Dictamen de Cnmissi6 
Text aprovat pel Ple del Pulment o per la Comissi6 
per dclegaci6 cl’aquell 
Rebuig del docunient: 
Retirada o tlecaiinent del document 
Control del compliment de molucions i de mocions 
Compliment de resolucions i de mocions 
Acord de compareixenp 
13emanda pcr la qual s’interposa recurs 
Allcgacians que Pormula el Parl;mcnt 
Soll icitud CIC Dictanien al Consell Consultiu 
Bsinenes presentades pels Grups 
Senthicia del Tdmud Constituciod 
Dictamen Consell Consuitiu 
Rectificacions pcr error tEcnic 
Acord d’interposici6 de rccurs 
Canvi de tramitació 
Subst mciaci6 
Informe de la Sindicatura de Comptes 

._ Uei de Museus. Icac/. BOPC, 143, 9232 (O}; 144, 9290 (r); 
150,C)MO 0; 152,9732 cí‘); 159,10328 u); 162, ZOSI 1 0; 
171, 11257 (‘JJ; 193,12691 (PI; 195,12836 0; 200,13323 (D 
i I?,); DSPC-P, 75 (A); BOPC, 208,13713 (A). 

t.Ol.lO. Normcs dc i%gim iritcrior 

- Estututs del R,?Rim i ei Govern Interiors del Parlament de 
Cataluriyrr. Modificaci6 del text refbs dei 29 de mar$ de 
1989. /CGI/. BOPC, 208, i3721 (A). 

1.10. Rusolrrcions 

- Resniucid 1 I 4 i m  dei Parliment dc Catalunya, sobre la 
Crtlaciú d’unn Agdncia Nclcional per a la Geatid de les Be- 
ques ERASMUS. /CPC/. BOPC, 136, 8777 (O}; 138, 8879 

(CRM) . 
Rm:rdrdd I 161xXX dei Parlament de Cutulutiya, sobre ld Pro- 
mncid dt la Llicemiatura de Matermltiyues a les U!iiversi- 
rats Crrtdurles. /CPC/. DOPC, 133,8656 (O); 135, 8739 {T); 

208,13755 ( C W ) .  

(T); DSPG-C, 129 (A); BOPC, 150, 9650 (A); 208, 13755 

143, 9244 (E); IXPC-C, 129 (A.); BOPC, 150, (A); 

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

Comissi6 d’Orgmitzaci6 i Admirhtmcih de la 
Generalitat i Govern Local 
Comissi6 de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana 
Comissi6 d’E?conomia, Finances i Pressupost 
Carni ssi6 d’Indlistria, Energia, Comerg i Turisme 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
Comissi6 de Politica Territorial 
Comissi6 de Politica Cultural 
Comissi6 de Politica Social 
Comissi6 del Sindic de Greuges 
Comissió cle Regiment 
ComissiC, cle 1’Estatut dels Diputats 
Comissió de Govern Jnterior 
Comissió cle Control Parlamentari de l’Actuaci6 
de la Corporaci6 Cataiana de RMio i 
Televisió i de les Empreses Fiiids 
Cornissi6 de la Sindicatura de Comptes 
Comissi6 cle Seguiment Catalunya-CEE 
Comissi6 d’Estudi sobre la Problemhtica de la SIDA 

Resolrrcib 1251111 dei Purhment de Catalunya, sobre la 
Conservucid i la Restuuracid del Parc Güell. ICPCI. BOPC, 

{A); BOPC, 171,1125s (A); 195,12860 (CRM). 
R e d ~ ~ i b  1331i.I del Purlament de Cutulunya, sobre Pulftica 
Territoriui (Regs. 18843,18844,18845,1%846,1&&47,18848, 

P, 67 (A); BOPC, 182,12069 (A}; 195,12853 (CcurVr). 
Resolució 1361III del Parlament de Catalutzyu, sobre I’ Estu- 
ció de la RENFE de Sant Sadurní &Anoia. /GIT/. BOPC, 

186,12272 (A); 208,13752 (CRM). 
Resoiucib 144tIII del Purlament de Catalunya, sobre ies Zo- 
nes de Miintunya afectades per les Glagadm. /Ple/. BOPC, 

187,12360 (A); 195,12858 (CCRM). 
Resolucid 1451I‘II del Parlament de Catalunya, sobre la Ca- 
talunitzacib de les Receptes Ofichis per Q la Prescripcid de 
Medicuments. /CPC/. BOPC, 174, 1 1443 (O); 178, 1 i762 
(T); DSPC-C, 161 (A); BOPC, 190, 12548 (A); 208, 13756 
(W). 
Resolircid 1481III del Parlament de Catalunya, relutiva a 
¡’Informe de Fiscalitzacib SCF 06-0189, sobre l’Escola 
d’Administraci6 Pliblica de Catalunya, anys 1984-1987. 
/CSC/. BOPC, 134,8690 (T), 8691 (ISC); 200, 13392 (O); 
DSPC-C, 165 (A); BOPC, 200,13319 (A), 
Kesduci6 14911II del Purlameiit de Cataluriyu, relativa a 
l’lnfurme de F’iscalitzaci6 SCF OI-C/9Q, sobre eis Interessos 

147,9416 (01; 150,gsn crl; i sg , i03a  (E); DSPC-c, 142 

18851,18852,18855 i 18856). BOPC, 180,11950 (O); DSPC- 

162, 10527 (O); 165, 10658 (T); DSPC-C, 154 (A); BOPC, 

169, 11137 (O); 174, 11439 (T); DSPC-P, 70 (A); BOPC, 
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Generats pels Comptes Corrents oberw en Difereiits Entitats 
Financeres camh les qrrcris opera I' Administraei6 de la Gene- 
ralitat, Anys 198-5, 1986, 1987 i 1988. ICSCI. BOPC, 140, 

BOPC, 200,13319 (A). 
Resolucid 15UIIII del Parlatnent de Catalunya, relativa a 
¡'Informe de Fi,~calitzacid SCF 02-Ci90, sobre ei Funs de 
Compensació Inierterritorial, Any 1988. /CSC/. ROPC, 185, 

BOPC, 200,13320 (A). 
Resolucid 3511III del Parlament de Catalunya, relativa u 
¡'Informe de Fiscditzacid SCF 07-D189, sobre I'lnstitut Na- 
cional dEducaci6 Ehica de CatiiEunyn, Anys 1985-1987. 

8955 (T), 8956 (ISC); 200, 13393 (O); DSPC-C, 165 (A); 

12230 (T), 12231 (ISC); 200,13394 (O); DSPC-C, 165 (A); 

/esc/. BOPC, 185, 12230 (T), 122.48 (rsc); 200, 13395 
(O); DSPC-C, 165 (A); ROPC, 200,13320 (A). 
Resolucid 1521III del Parlament de Cataluriya, relativa n In 
Merndria dActivims i Compte Generul de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, corresponent a I' Exercici del 1989. 
/CSC/. BOPC, 190, i2560 (T), 12577 (ISC); 200, 13396 

Resolucid 1531Iii del Parlament de Catalunya, sobre 
I' Orientació Política General del Consell Executiu, B OPC, 

203, 13516 (Rect.). 
Resolucib 154IIII del Parlament de Catalunya, sobre 
E'Aqüeducte Romb de Tarragona. /CPC/, BQPC, 178, i  1766 

BOPC, 201,13408 (A). 
Resolrtci6 155W del Parlament de Ccltalunya, sobre la Im- 
pnrtdncia dels Drets Humans en la Formucih de les Noves 
Generacions de Ciutadans de Curulwnya. /CJD/. BOPC, 
174, 11445 (O); 178, 11763 (T); 183, 12109 (T); DSPC-C, 
167 (A); BOPC, 201, I3408 (A). 
Resolucid 1561M del Parkrmenr de Cutalunyn, sohre E' Rli- 
minacib de les Barreres Arqirie~ctílniqFies. /CPS/, BOPC, 
174, i1439 (O); 178,11759 (T); 183, 12f07 (T); 130,12563 

Resolució 157l.M del Pariament de Cmdwiyii, sobre la Pn- 
lítica de Suport a la Cult im 7'radicionuL i Popular. /CPC/. 

BOPC, 203,13491 (A). 
Xesoluci6 I581III del Padatrient de Cubcllu~rya, sobre Iu DP- 
ciuruci6 de Zmra o Piu Pilot pel  Desenvolupamenr de Regs 
de [u Ribera d'Ebre. /CE/.  ROPC, 178, 11763 (O); í82, 

(A); BOPC, 205,13592 (A). 
Xesolucid 159lIII del Purlament de Catalunya, sobre la Ins- 
tutIuci6 de la Camanddnciu Superior de la Giidrdia Civil a 
Barcelona. (Regs. 18518 i 18577) /CFT/, BOPC, 174,11441 
i li444 (O); 178, 11760 i 11662 (T); 183, 12108 i 12109 

Resoiircid lr5OtIiI del Parlament de Catalunya, sobre la 
Construcció d' Enllaps amb I'rlutopistu A-?, des de Gelida E' 
des de Sant Sadurní d'Anuia. (Regs. 197 16 i 20138) /UT/. 
BOPC, 186,12286 (O); 193,12717 (O); 195,12848 i 12852 

13593 (A). 
Resolucid 161tIIi del Parlament de Caralunya, per ¡a qrml 
ES designen Tres Representanrs del Parlament de Catalunya 

(0); DSPC-C, 165 (A); BUPC, 200,13321 (A). 

200, 13383 (O); DSPC-P, 74 (A); ROPC, 200, 13321 {A}; 

(O); 182, 12079 (T); 190, 12564 (E); DSPC-C, 164 (A); 

(E>; DSPC-C, 168 (A); BOPC, 208,13722 (A). 

SOPC, 186, 12286 (O); 19S, 12848 (T); DSPC-C, 169 (A); 

12078 (T); 190, 12564 (T); 200, 13397 (E); DSPC-C, 171 

(T); DSPC-C, 171 (A); BOPC, 205,13592 (A). 

(T); 203,13502 i 13505 (E); DSPC-C, 171 (A); ROPC, 205, 

en el Coiraeli Ecotrdmic de la Universitat Pompeu Fahra. 

Resolucid 1621iII del Parlament de Catialuiiya, sobre el De- 
senvrrlupavnent de Programes Integrals per a la Prevenció 
de Cnnductm Antisocials. /CPS/. BOPC, 186, 12289 (O); 

175 (A); BOPC, 208,13723 (A}. 
Resolucid 1631I.I del Pariument de Catalunya, sobre la 
Cornposicid de la Cmnissib Assessora del Prop-am per a: Iu 
Prevenci6 i el Control de la SIDA u Catalunya. ICPSI, 

BOPC, 208,13723 (A). 

DSPC-P, 75 (A); BOPC, 208,13722 (A). 

195, 12851 (T); 200, 13399 (T); 203, 13503 (E); DSPr-C, 

ROPC, 190, 12565 (O), 19S, 12851 (T); DSPC-C, 175 (A); 

- Mocid 301111 del Parlament de Catalunya, sobre la Destruc- 
ci6 dc Fitxes Policiaquea sobre E'liumosexuulitut. BOPC, 

9772 (A); 159,10351 (CCRM); 208,13755 (CRM). 
Mocid 321iII del Pariament de Catalunya, sobre la Política 
Liq$.ií,stim. ROPC, 156, 18144 (O); 165, 10665 (E); DSPC- 
I?, 62 (A}; BOPC, 169, 11099 (A); 174, 11448 (CCRM); 
208,13752 CRM). 
Mocib 331Iil del Parlament de Cutulunya, whre la Qualitat 
dels Serveis Turfstics. ROPC, 176, 11565 (O); 180, 11961 

(CCRM). 
Mocid 341111 del Parlament de Catalunya, sobre I'rlplicucitl: 
de iu Llei 211982, del 3 de  mar^, de Proteccid de la Zona 
Volcdnicn de la Gawotxu. BOPC, 176, 11565 (O); DSPC-P, 
G9 (A); BOPC, 182,12072 (A}; 195,12859 (CCRM). 
Macid ,351111 del Parlament de Cutalunya, sobre 1'Ehbm-u- 
ei6 d' un Pla de Reindwrialitzaciú del Sector de la Mineriu, 

(A); 19S$ i2859 (CCRM). 
Mocid 3611II del Parlament de Cutaluriylr, sobre Iu Polftica 

151,9705 (O); 152,9746 (E); DSPC-P, 56 (A}; DOPC, 153, 

- 

- 

(E); DSPC-P, 69 (A); DOPC, 182, 12073. (A); 195, 12858 

- 

I 

IIOPC, 176,11566 (O); DSPC-P, 69 (A); BOPC, 182,12072 

I 

Generui de Desenvoiupamcnt i Gestid p e r  u protegir eis Ex- 
puis Nuturals Afectats per LES Activituts Extractives. DOPC, 

187,12361. (A); 195,12859 (CCRM). 
MocicS 3711xX del Parlaineiit de Catalunya, sohre Iu Política 
de Dihliutqrm. HOPC, 182, 12081 (O); 186, 12292 (E); 

182, 12081 (O); 186, 12291 (E); DSPC-P, 70 (A); UOPC, 

DSPC-P, 70 (A); BOPC, 187, 12361 (A); 19S, 12859 
(CCRM), 
Mocid 381111 del Pnrlumerit de Catulutiya, sobre les Pkn- 
c i m s  i les Coinpetbncies íie les Cambres Agrdries. BOPC, 

Mocid 39MI dei Padumeiit de Cutulunya, sobre la Modifi- 
carió dels Ltmics Territorials dels Municipis. BOPC, 190, 

Mocid 401111 del Parlnment de Cotalwiya, sobre Iu Pollrica 
f ispc@cn per  a les Zotics Urbanes Deprimides dc Catulun- 

13325 (A). 

190,12567 (O); DSPC-P, 76 (A); BOPC, 208,13724 (A). 

12567 (O); DSPC-P, 76 (A); BOPC, 208,13724 (A). 

ya. BOPC, 190, 12568 (O); DSPC-P, 76 (A); BOPC, 208, 

1.20. IntcrpcHacions 

i 7737 Inrerpetlacid al Consell Executiu sobre la política general 
dei transport per  carretera LI Catalunya. 'BOPC, 1 62, 10528 
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(O); 190, 12570 (T); DSPC-P, 76 (S); BOPC, 208, 13725 
GI. 
Interpel.lucid ai Consell Executiu sobre Sa pelítica de p e -  
venci6 i diagndstic de les principals malalties mortals. 

BOPC, 208,13725 (S). 
lnterpellacid al Con.rdl Executiu sobre les Cdmbres de la 
Propietat Urham. BOPC, 182, 12082 (O); 190, 12572 (T); 
DSPC-I', 76 ( S ) ;  BOPC, 208, I3725 (S ) .  
Interpdiucib al Comdi Executiu sobre la polírica turística 
de Cd#dunyu. BOPC, 195, 12856 (O); DSPC-P, 76 IS); 
BOPC, 208,13725 (S), 
Interpdiacid ai Consell Execufir'u sobre Iu pol lticcx general 
d'assisthciu sanitdriu penirencidria. BOPC, 203, 135 12 

17865 

BOPC, 165, 10666 (0); 190, 12571 (T); DSPC-P, 76 (S); 

i8533 

20702 

2 1265 

(0); DSI'C-P, 76 (SI; BOPC, 208, 13725 (S). 

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRAISA, CANVI O 1)r"CA~MEIVT 
2.01. Projectes i proposicions de llei i altres 
propostes de normes 
2.0 1.02. PrQpOSkiQIls de llei 

i8527 Proposici& de Llei de Creacid d u n a  Autoritat i!hic.a de 
Transport de Viatgers a iu Conurbucib de Barcelona. 
UOPC, 174,11435 (O); DSPC-P, 75 (R); BOPC, 208,13726 
(W 0 

2.1 O. Prqjectes i gropostcs dc rcsolució 
2.10.35, IBroposicions no de lillei i altres 
propostes de resoluci6 

Sb6S1 i 
17222 

17747 

i8063 

18502 

18618 

19701 

19791 

Pruposicid no de Llei sobre I'ApiicacS6 de la Llei Catalana 
de Cooperatives. /CJD/. IBOPC, 152, 9741 (O); 159, 10342 
u); 19S, 12847 (T); 201,13409 (KD). 
Proposici& no de Llei sobre un Pacte per a Iu Competitivitat 
de I'Ecomrniu Catdarn. /CPS/. BOPC, 162, 10527 (O); 

Proposr'cid no de Llei sobre la Suspensib d'Aplicacir5 de De- 
crets per part del Consell Executiu sobre Polttka Smitdria. 
/CPS/. ROPC, 169,11136 (O); 171, 11258 (T); 178, 11759 
(T}; 186,12282 (E); DSPC-C, 168 (RD); BOPC, 203,13492 
(RW. 
Proposicid no de Llei sobre la Supressid del Peatxe de les 
Autopistes Manresa-Terrassa, Terrassa-Rub f i la del Garraf. 
/CPT/. BQPC, 174, 11440 (O); 178, 11759 (T); 183, 12107 

C, 17i (R); EOPC, 205,13594 (R). 
Pruposicid no de Llei sobre la Conservacid i la Restaurocib 
de I'AqÜeducte Romd de Tarragona. /CPC/. BOPC, 178, 
i 1764 (O); 182,12078 (T}; 201,13409 (RD). 
Proposicih no de Llei sabre la Prosecci6 i la Gestid del Parc 
Nucimal d'Aigiiestortes i Estany de Sant Maurici i de I# se- 
QU Zorw d'hflutncia. /CPT/. BOPC, 186, 12285 (O); 195, 
12848 (7'); DSPC-C, 171 (R); ROPC, 205,13594 (R). 
Propmicid 110 de Llei sobre I' Ernissid Jul i  Iiforme del Con- 
sell de Proteccid de la Nutura en reloci6 amb el Projecte de 
Llei de Modificaci6 Parcial dels Llmits del Parc hrucional 

165,10658 u); DSPC-C, 168 (IX]; SOPC, 203,13492 (RI. 

(I'); 186, 12283 (T); 195, í2847 ('I'); 200,13397 (E); DSPC- 

d'Aigiiesturtes i Estany de Sant Maurici. /Cm/. BOPC, 186, 

13594 (RD). 
Proposicib no de Llei sobre I'Aplicació del Decret 380188. 

175 (R); BOPC, 208,13726 (R). 
Pruposicid no de Llei sobre Iu Potcnciuci6 dels Estudis de 
Psicologia en els Centres de Furmucib MM'co-Sanitdrilr. 

169 (RD); BOPC, 203,13493 (RD). 

12288 (O), 195,1284 (T); DSPC-C, 171 (RD); BOPC, 205, 

19841 
/CPS/. BOPC, 186, 12289 (O), 195, 12RSQ (T); DSPC-C, 

19843 

/CPC/. BOPC, 186, 12290 (O); 195, 12851 (T}; DSPC-C, 

2.15, Mocions subsegüents a in terpeklacions 

i9935 Mocib subsegüent a la irtterpeilacib al Cansell Executiu so- 
bre lr Concertacid Social a Catalunya per u1 1990. BQPC, 

208,13727 (R). 
Mocid subsegüent a la interpehcib ai Comell Executiu so- 
hre la Política General de la Infdncia. BOPC, 190, 12568 
(O); 205, 1.3615 (E); DSPC-P, 76 (R); BOPC, 208, 13727 
(W. 

190, 12566 (O); 205, 13615 (E); DSPC-P, 76 @)i BOPC, 

19963 

2.20. I n ter peHacioiis 

1762 1 Innterpeilacib u1 Consell Executiu sobre la pol Sticu general 
de despesu corrent, efectiva i pressupostdriu. BOPC, 159, 
10347 (O); 190,12569 (T); 197,12959 (RD). 
Inmpeilaciú ai Comell Executiu sobre la pdítica de bibliote- 
ques. BOPC, 165,10666 (O); 190,12571 m; 205,13595 @). 

17855 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.01. Prqjectes i proposicions de llei i 
altres projectes dc normes 
3A1.01. Projectes de llei 

16103 

1763 R 

17644 

i7709 

17887 

Projecte de Llei del R2girn Jurídic Intern de les Urbanitza- 
cions Privades. /CJD/. BOPC, 138,8862 (O}; 143,9231 (T); 
150,9659 (T); 152,9732 (T), 9755 (Rect.); 159, 10327 (T), 
10420 (Rect.); 162, 10511 (T); 165, i0652 (E); 178, 11753 
(T); 195,12836 (T); 203,13494 e). 
Projecte de Uei  de les Palicies Locals de Catalunya. ICrDf. 

171, 11267 (Rect.); 174, 11420 (T); 180, i1947 (T); 183, 
i2099 (T); 186, i2278 u); 193, 12773 (Rect.); 197, 12960 
(T); 201,13410 (T), 13451 (Rect.1. 
Projecte de Llei de F o m c i b  d'tidults. ICPCJ. BOPC, 162, 
i0512 (a); 165,10653 (T); 169,11122 (T); 178,11754 (T), 
11795 (Rect.); 183, 12099 (T); 186, i2278 (T); 193, 12712 
(T); 195,12837 {E}; 203,13494 (T). 
Projecte de Llei de Creacid del Centre d'Essudis i Formació 
Especialitzudu. /CJD/. BOPC, 162, 10516 (O); 165, 10653 
(T); i69, 11123 (T); i80, 11948 ('I'); 183, 12100 (T); 186, 
12279 (T); 201,13410 (T); 205,13596 (P). 
Projecte dc Llei de Mesures Urgents per a la Gestid dels Re- 
sidus industrials a Catalunya. /CPT/. BOPC, 164, 10642 (O 
i T); 169, 11124 (T); 178, 11754 (T), 11795 mect.); 180, 

200, 13337 (E); 205,13604 (T). 

BOPC, 159, 10328 (o); 162, 10512 cr); 169, 11122 

11949 (T); 182,12075 0); 1~6,12280 cr); 1~3,12713 (T); 
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18324 

i8325 

i8445 

19971 

20341 

21032 

21165 

21 166 

Projecte de Llei de Modificaci6 Parcial dels LImits de La Zo- 
m Perv2rica de Proteccid del Parc Nucional d Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici. /Cm'/. BOPC, 169, 1 I125 (0); 
171,11257 (T); 180,11949 (T); 182, 12076 (T); 193,12713 
(T); 195, 12842 (T); 200, 13368 (E); 205, 13604 (T); 208, 
13758 (i?-ect.). 
Projecte de Liei de Conservacid de la Fauna dei Fans Mar$ 
que conforma les Mes Medes. /CFT/. BOPC, 169, i1127 
(O); 171, 11258 (T); 180, 11950 (I?); 183, 12103 (T); 186, 
12280 (T); 193,12714 p); 200,13377 (E}; 205,13605 (T). 
Projecte de Llei de Filiacions. /CJD/. BUPC, 174, 11429 
(O}; 178, i1755 (T); 182, 12076 (T); 186, 12281 (T); 195, 
12843 (T); 197,12971 (T}; 201,13411 (T); 203,13495 (E). 
Projecte de Llei Reguladora del R2gim Sancionadar en Mu- 
t&ia de Joc, /COAG/. BOPC, 190, 12553 (O); 195, 12843 
(T); 201,13411 (T); 205,13605 (T); 208,13728 (T). 
Projecte de Llei de Reforma de la Comissi6 Jitrldicu Asses- 
sora /COAG/. BOPC, 195,12843 (O); 20í, 13412 (T); 208, 
13728 (T). 
Projecte de Llei de Reforma de la Llei 411983, del 9 de 
Mar$, de Cooperatives de Catalunya. /GI%/. BOPC, 201, 
13412 (O); 203,13495 (T). 
Projecte de Llei sobre i' Autoritat Lingüística de i 'h t i tu t  
d'Estudis Catalans. /CPC/. BOPC, 203, 13496 (O); 205, 
i3606 (T). 
Projecte de Llei de Creacid de les E,rcnles d'hpectors  Fi- 
nancers i d'inspectors Tributaris dins el Cos Superior d'Ad- 
ministraci6 de la Generalitat. /COAG/. BOPC, 203, 13497 
(Q); 205,13606 (T). 

3.01.02. Proposicions de Ilci 

- 

- 

12494 

12983 

16938 

16939 

19904 

20882 

20903 

21 177 

Proposicimis de Llei a qut es refereixen les Disposicims 
Addicionals Primera i Seganu de la Llei 511987, del 4 
&Abril, dei R8gim Provisional de les Competdncies de les 
Diputacions Provhcials. BOPC, 21, 1310 (T). 
Proposicions de Lici a quk es refereiren les Disposicions 
Addicionals Primera i Segona de la Llei 511987, dei 4 
d'abril, del R&im Provisional de les Compct2neies de les 
Diputuciom Provisiona¡,T, B OPC, 26, i 775 (T) 
Propmiei6 de Llei sobre la Titularitat de les Compethcies 
de Carreteres u Catalunya. ROPC, 110, TOS9 (O). 
Proposicid de Llei de Modificaci& de la Llei de la Sindicatu- 
ra de Comptes. /CEF/. BOPC, 1 15,74 i6 (O); 153,9774 (T); 
159,10339 (T); 169,11i30 (T); 174,11433 (T); 178,11755 
(T); 182,12077 (T); 197,12972 (T); 208,13729 (T). 
Proposiciú de Llei sobre la Creacid d' un Registre dlnteres- 
sos dels Alts Cdrrecs del Govern de la Generalitut. BOPC, 
i 50,9660 (O). 
Proposicid de Llei d'lircumputibilitats dels Alts Cdrrecs del 
Govern de la Generalitat, BOPC, 150,9662 (O). 
PropoL~ici6 de Llei de Reguiació dels Horaris Comercials a 
Catalunya. ROPC, 190, i 2559 (O). 
Proposició de Llei de la Bundera de Catrrlunya. 130PC, 197, 
12972 (U). 
Propssicid de Llei snhre Iu Diada de Iu Llengua Catalana. 
BOPC, 197,12973 (O). 
Proposicid de Llei d'Arnpliacií.5 dels Limits del Parc Nacio- 

nal d'Air'giiestortes i Estaiiy de Sant Muurici. BOPC, 203, 
13501 (O). 
Proposicid de Llei de Creucib de l'lnstitiit Cutalh de Serveis 
n IQ Tercera Edat. BOPC, 208,13730 {O). 

21425) 

3.10. Prqjectes i propostes de resolució 
3.10.15. Propos tes dc resoltrció subsegüents 
a! contro1 de la Iegislaci6 delegada 

20224 Procediment relatiu ui control dei Decret Legislatiu 111990, 
pel qual s'aprova la Refosa dels T m m  LeRals Vigents a Ca- 
talunya en Mat2ria Urbanística. ROPC, 193, 12715; 19S, 
12846 (T); 205,13607 (T). 

3.10.25 Propostes de resoluci6 subsegiicnls 
a trn pIa o comunitat del Govern 

21002 Procediment relatiu a I'ucord del Govern per& el Parlament 
es pronurtcii' sobre la tranSfer2nciu de Ers phcina SUM Jordi, de 
la Dipmciid de Barcelona. /CFT/. IBUPC, 205,13607 0. 

3.10.30, Propostes de resoluci6 su bsegi'rcnts 
als informes de la Sindicatura de Comptes 

203 i 0  Procediment relatiu a rlhf'rmc sobre ei Compte General de 
la Generalitat de Catalunya, corre,rponent a i' exercici del 
1988. /CSC/. ROPC, 19S, 12846 (T). 

3,10.35. Proposicions no de Llei i altres 
propostes de resoIucE6 

1598 Proposició no de Llei sobre la Regulació de la Re# 5 i. 
ICOAGI. BOPC, 17, 800 (O); 20, 1239 (T); 21, i312 (T); 
22, 1444 (T); 24, 1555 (Rect.); 46,3021 (T); 58, 3683 ('i'); 
65,4067 (T); 84,5567 (T); 98,6318 (T); 115,7419 0; 122, 
7886 (T); 138,8873 (T); 152,9735 (T); 162,10521 (T); 178, 
117% (T); 190,12561 (T); 201,13431 (T); 208,13732 (7'). 

1600 
i 1615b Proposició no de Llei sobre la! Divisi6 de Catalunya en RE- 

gions. /COAE/. BOPC, 17,802 (O); 20,1240 P); 21,1312 
(T); 22, 1444 (T); 26, 1777 (E); 46,3022 (T); 58,3684 (T); 
65,4067 (T); 84,5567 (T); 98,6319 (T); 115,7420 (T); 122, 
7886 (T); 138,8874 0; 152,9735 (T); 162,10522 (T); 178, 
11756 (T); 190,12562 (T); 201,13431 (T); 208,13733 (T). 
Proposicid no de L k i  sobre el CompIimHt de les Lleis d' Or- 
denacid dei Territori. /COAG/. BQPC, 17, 803 (O); 20, 
i24f u); 21, i313 {T); 22, 1445 (T); 24, IS55 (Rect.); 26, 
1776 (E); 46,3023 (T); 58,3685 (T); 6S, 4068 (T); 84,5568 
{T); 98,6319 (T); 115,7420 (T); 122,7887 (17; 138,8874 
(T); 152, 9736 (T); 162, 10522 (T); 178, 11757 u); 190, 
12562 (T); 201,13431 (T); 208,13733 (T). 
Proposició no de Llei sobre el Traqds de Determinades 
Competkncics i Recursos Econdmics a les Comarques. 
/COAE/. ROPC, 19, 1114 (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 ('I'); 98,6320 0; 115, 
7421 (T); 122,7887 (T); 138,8875 0; 152,9736 (T); 162, 
10522 e); 178,11757 (T); 190, i2563 (T); 201, 13432 ('I'); 

i602 

i725 

208,13734 (T). 
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3394 

17835 

17847 

18570 

18575 

18632 

187% 

18816 

19779 

19838 

19840 

20076 

20137 

20212 

203 OS 

20306 

20798 

Propusici6 no de Llei sobre ¡'Accés dels Parcers de Monta- 
gu6 u Iu Propietat de les Terres que conreen. /CARP/. 
DOPC, 36, 2606 (O i T); 41, 2802 (T); 43, 2921 (T}; 46, 
3026 (T). 
Proposicid no de Llei sobre el Tancament de les Mines de 
Potassa i l'Impuls a la Industrialitzacid de Curdona, /CIE/. 
BOPC, 165,10659 (O); 169,11133 (T); 201,13433 (T). 
Praposicid no de Llei sobre I'Elaboracid d'un Estudi relatiu 
al Sostre Constitucional Mdxim d'tlutonomia i la Prepara- 
cid d' un Avantprojecte de Llei de Reforma Estatutdria. 
/COAG/. BOPC, 165, 10661 (O); 169, 11134 (T); 201, 
13433 (T); 208,13734 (T). 
Propnsicid no de Llei sobre la Descentralitzacid de Barcelo- 
na pel que fa a les Inversions Estrangeres, /CIE/. BOPC, 
174,11442 (O); 178,11761 (T); 186,12283 (El); 208,13735 
cu. 
Proposici6 no de Llei sobre la Pescu d' Armomegament. 
/CARP/. BOPC, 174, 11443 (O); 178, 11761 (T i Rect.); 
208,13735 (T). 
Pruposicm'b no de Llei sobre I'Ekmboracid d ' w  Progruma 
Espcciai de Proteccih i Foment del Sccror Agrari. /CAW/. 
BOPC, 178,11765 (O); 182,12079 ('I?). 
Proposicib no de Llei sobre els Drets de la Infdncia. /CsDJ. 
BOPC, 180, 11959 (O); 182, 12079 (T); 186, 12284 (T); 
197,12974 (E). 
Propnsicid no dc Llei sohre el Seguiment del Procés de Des- 
mantcllurnent & Iu Central Nuclear de VundcElds 3. ICIEf. 
FJOPC, 180, 11960 (O); 182,12080 (T); 186,12284 (T). 
P r t p s i c i b  nu de Llei sobre la No-Renovacid de la Llichciu 
n I'JGnpresci I W E R A M A ,  SA. /COAG/, BOPC, 186, 12287 

PropmicirS no de Llei sobre la Informacid que cal incloure 
en Iu I,iquiducid del Presmpost de Iu Generdird+ /CEF/. 
DOPC, 186, 12288 (O), 195, 12850 (T); 200, i3398 (T); 

Prcrpcrsiciú no de Llei sobre el Cnritrnl dds M i t j m s  de Co- 
rnuriicacid pel que fa  LI llur Incidhcia en la Joventut. ICPCJ. 
BOPC, 186, i2289 (O); 195, 12850 (T); 200, 13398 (T); 
201,13434 Cr); 205,13608 (E). 
Pro~~osicib no de Llei sobre Iu Implantacií5 de Pannells In- 
Jhrmnatius de Iu Cotnarca de I'Als Pened2s CI les Autopistees 
A-2 i A-7. /CIE/. BOPC, 193, 12715 (O); 195,12852 (T). 
Pmposiciú MO de Llei sobre la Modificaci6 de 10 Resolucid 
37/I del Parlament de Cafalitnya, sobre els D I T ~ S  de la ILI- 
fdncia, /CJD/. DOPC, 193, 12716 (O); 195, 12852 (T); 197, 
12977 (T); 200,13399 (T); 203,13504 (E). 
Prnpoaicid 110 de  Llei sobre IQ Implantacid de Pannells In- 
formatisis de la Comurclr del Bagcs a I' Autopista Terrcrssa- 
Manresa. /CIE/. BOPC, 193,12718 (O); 195,12853 (T). 
PmposI'ciIJ no de Llei sohm Iu Millora de la Quulitut de 
I' I:'n.wiyument Pliblic a les Comtlrqiies Gironines. /CPC/. 

P w p s i o i h  no de Llei sobre ~ i n  Plu de Seguitnenb per a com 
I m r E  En P l a p  que afecta les Sicredes deis Municipis d' Osor, 
Su,wpeda i Arner. /CARP/.nOl'C, 195, 12854 (O); 201, 
i3435 (T}. 
Proposl'cid no de Llei sobre els Serveis d'E.stucions d ITV 
dutunt el Perlode de Vrrcunces. /CIE/. DQPC, 147, i2977 
(O); 201,13435 (T). 

(0); igs ,  12849 CrS. 

201,13434 CE'); 203,13503 Crl. 

BOPC, i g 5 , 1 2 m  (o); 201,13435 crl. 

20820 

20827 

20894 

20895 

20896 

20897 

20901 

20904 

20906 

20907 

Proposicid no de Llei sobre i'Accés Públic al Sumari del 
Consell de Guerra seguit contra ei President Líuis Com- 
panys. /COAG/. ROPC, 197,12978 (O); 201,13436 ("). 
Propnsicib no de Llei sobre el Rebuig de la Violhnciu i el 
Suporr a la Via Deniocrdtica. ICOAGl. BOPC, 197, i2978 
(O); 20i, i3436 (T). 
Proposiciú no de Llei sobre la Represen faci6 Institucional 
Catalana a 1'Exterior. ICQAGI. BOPC, 197, i2979 (O); 
201,13436 ('I?); 205,13608 (T). 
Proposicid no de Llei sobre les Cumunituts Catalanes de 
Fora del País. /COAG/. BOPC, 197, i2980 {O); 201, 
i3437 (T); 203, 13516 (Rect.); 205, 13609 (T); 208, 
13758 (Rect.). 
Proposicid no de Llei sabre la Creacid de I'lnstirut Ramon 
LLull. /CPC/. BOPC, 197, 12980 (O); 201, i3437 (T); 205, 
13609 (T). 
Proposició no de Llei mbre la Pres2ncia de la Liengua Ca- 
talana en els Tractats Internacionui,y ,risnats per I'Estat Es- 
panyol. /CPC/. BOPC, 197,12981 (O); 201,13437 (T); 205, 
13610 (T). 
Proposició no de Llei sobre I'linpuls de la Construcció de¡ 
Canal Algerri-Balaguer, /CPT/. BOPC, 197, 12982 (O); 
201,13438 u); 208,13736 (E). 
Proposicid no de Llei mbre la Installaci6 ER els Accessos 
d' Entruda a les Auropistes Catulunes d'iins Senyals Infor- 
matius sobre ies Condicions Actrcals de cada Trurn Circula- 
tori. /CFT/. BQPC, 197,12982 {O); 201,13438 ('n. 
Proposicib nu de Llei sobre Iu Creacid de I'Emissoru Rddio 
Exterior de Catalunya. /CPC/. BOPC, 197, 12983 (O); 201, 
13438 (T); 205, E3610 (T); 208,13759 (Rect.). 

i 20956 Proposicib no de Llei sobre la Reduccid del Pla Director 

20948 

2095s 

21019 

21021 

21.050 

21 122 

21 141 

21160 

21 167 

cl' lwmiuns I ~ c a l s .  /COAG/. BOPC, 201, 13439 (O); 203, 
13505 (T). 
Pro~iosicid no de Llei sobre la Celebrucid de la X Scmzairu 
del Cava a Sarit Sadurní #Arioia 1'Any 1991. /CARP/. 
ROPC, 201,13439 (O); 203,13506 (T). 
Proposicid no de Llei sobre lli Declarucib d'Excepcirl dels 
Corre-borrs de Curdona rmpecte a Iu Llei de Priireccid dels 
Animals. /CARP/. BOPC, 201, 13440 (O); 203,13506 (T). 
Proposicih no de Llei sobre les Afeccions d'fdole  Pdquica 
en el Collectiu deh Docents de Catalunya. /CPC/. BOPC, 
201,13440 (O); 203,13506 (T). 
Proposició no de Llei sobre la Gratuftat dels Llibres de Text 
a I'Ensenyament Obligarori, /CPC/. BOPC, 201,13441 (O); 
203,13507 (T). 
Proposicid no de Llei sobre la Retolacid de les Vies de Cir- 
culaci6 Catulanw. /CpTTI. BOPC, 201, 13441 (O); 205, 
13611 (T). 
Proposicid no de Llei sobre el Sector Lleter a Cutaluriya. 
/CAKP/. BOPC, 203,13507 (O); 205,13611 (T). 
Proposicid no de Llei sobre una Campanya de Prevemib i 
Educacid en relaci6 amb la Medicaci6 Perillosu per a la 
Cunduccib. /CPT/. BOPC, 203,13508 (O); 205,1361 I. (T}. 
Proposicib no de Llei sobre una Ajuda a la Lligu per u IU 
Pmtecci6 &Ainimuls i Plantes de Barcelona. fCAWl .  
BQPC, 203,13508 (O); 205,13612 fl). 
Prqiosici6 no de Llei sobre um Subvesicid clls Esmdiant,s 
Universitaris per a cobrir les Despeses ocusionades pels 
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21222 

21255 

21266 

21306 

21307 

21370 

21393 

21421 

2144G 

21449 

21455 

Peatges de les Autopistes, /CPC/. BOPC, 203, 13509 (O);  
205,13612 (T). 
Proposiciú no de Llei sobre la Hedwcid de i'inpacte Nega- 
tiu del Tancament per Obres de la Carretera de Terradecs. 
/CPT/. BOPC, 203,13509 (O); 205,13612 (T). 
Proposicid no de Llei sobre la Connexid d' i c n a  Linia Telefd- 
nicu a I'E,~tacid de la Granada del Penedds. I C E / .  BOPC, 
205,13613 (O); 208,13736 (T). 
Propusició no de Llei sobre el Cmird dei Trdfic i l'ox de 
les Substdncies per u i' Engreixament dels Animals. /CARP/. 
BOPC, 205,13613 (O); 208,13737 (T). 
Proposicid no de Llei sobre una Política de Prevencid i 
Educacid dels Joves en relacid amb I'Addiccid a I'AicohoI i 
al Tabac. /CPS/. BOPC, 205,13614 (O); 208,13737 (T). 
Proposició rw de Llei sobre el Truclament i l'Especirrl Atencid 
de les Persones Integrants de Grups Marginals de Mosivacid 
Violenta. EPS/, BOPC, 205,13614 (O); 208,13737 0. 
Proposicib no de Liei sobre I'Adjudicacib de les Vacants 
Docents dels Centres d'Ensenyarnent Secunduri. BOPC, 
208, i3738 (O), 
Proposicid no de Llei sobre I' Eluborucid d'un Progrum 
d'Actuacib Urgent per al Smejament de la Conca del Riu 
Besds. BOPC, 208,13738 (O). 
Proposicid no de Llei sobre la Construccib d'un Monument 
Commemoratiu en el Camp de la Bdta. BOPC, 208, i3739 
(0). 
Proposici6 no de Llei sobre el SO0 Aniversari de I'Edició de 
Tirant 10 Blanc. BQPC, 208,13739 (O). 
Proposicid no de Llei sobre la Necessitat d' Assegurar la 
Continui'tat de les Activitats de 10 Lliga Protectora d' Ani- 
mals i Plantes de Barcelona i de ia Resta d'Awociacions 
Anhlogues. BOPC, 208,13740 (O). 
Proposiei6 no de Llei sobre la Retolucid en Llengua Cutala- 
nu de Ics Vie,r de Circuiucib que sdn Compethcia del MO- 
PU. BOPC, 208,13741 (O). 

3.10.40. Projectes i propostcs de resolució 
cl'acEuaciG davant ics Corts Generals 

1643 

12133 

14311 

Projecte de Resolucid per la qual $acordo de presentar a la 
Mesa dei Congrés dels Diputats la Proposicid de Llei Ur@- 
nicu per la qual es ddna Compliment a la Disposicid Addi- 
cionul Primera de la Llei 511987, del 4 $Abril, del Rtgirn 
Provisional de les Compethies  de les Diputacions Provin- 
cials. /COAE/. BOPC, 19, 3 121 (O$; 21,1319 (T); 46,3029 
(T); 58,3691 (T); 65,4074 (T); 84,5574 (T); 98, 6327 (T); 
108,6916 (T); 117,7687 (T); 135,8742 {T); 143,9251 (T); 
150, 9677 (T); 165, 10663 (T); 178, 11766 (T); 190, 12565 
(T); 201,13442 (T); 208, i3741 (T). 
Proposta de Resolucib per la quai s'acarda de presentar a 
la Mmu dei Congrés dels Diputats la Proposicid de Llei de 
Modificaci6 de /'Article 37.2 de la Lki  de ['Estat 8/80, del 
10 de M q ,  de I'Estatut dels TrehaIIadors, BOPC, 106, 
6824 (O).  
Proposta de ResoIucid per la qual s'acorda de presentar a 
la Mesa del Congrkx dels Diputats lr Proyosicid de Llei de 
Modificacid de 1'Article 37.2 de la Llei de ¡'Estat 811980, del 
10 de  mar^, de I'Estatur dels Treballadors, per a la Modifi- 
caci6 del R8gim de F e m s .  DOPC, 130,8397 (O), 

17545 Proposta de Resolucid per la gual s'acurda de presentar a 
la Mesa del Conpks dels Dipputars la Proposicib de Llei de 
Reforma de la Llei 48184, Reguladora de I'Objeccid de 
Conscidnciu i de la Presíaciú Social Substirutdria. /CJD/. 

(T); 182,12080 (T); 195,12855 (T); 201,13443 0- 
BOPC, 156,10140 (O); DSPC-P, 63 u); BQPC, 178,11767 

3.15, Mocions subsegüents a interpeHacions 

2i420 Mocid subsegüent a Icr inrerpetlucib al Consell Executiu so- 
bre la Política de Prevencib i Diugndstic de les Principa1,r 
Mulalties Mortal&r. BQPC, 208, i3742 (O). 
Mocid subsegiien f a la interpefiacid ai Comei¡ Executiu .to- 
bre la Política General d'Assist2ncia Sanitdria Penitencid- 
ria, BOPC, 208,13743 (O). 
Moció subsegiiens a la interpehcib al Comd Ejcecuth sobre 
la Pullticlr Twímka de Catalunya. BOK,  208,13743 (O). 

2143 1 

21442 

3.20. ZnEerpeHacions 

17642 

17739 

18090 

18580 

18885 

19719 

19856 

19972 

19974 

20703 

20784 

20785 

20885 

20955 

2096 1 

2 1096 

Interpetlacid ai Consell Executiu sobre Iu situucid de la in- 
ddstria tt?xtil a Catalunya. RQPC, 159, 10349 (O); 190, 
12569 (T). 
Inberpetlaciú al Consell Executiu sobre la pol fticu general 
de subvencions del Departament de Berzemr Social. BOPC, 
162,10528 (O); 190,12570 (T). 
Xnterpefiucib al Consell Executiu sobre la pollrica financera 
J de I' ordenacid de I'estalvi a Catalunya. BOPC, i69,11138 
(O); 190,12572 (T). 
Interpellacib al Consell Executiu sobre la política del cine- 
ma catalt. BOPC, 174,11446 (O); 190,12573 (T). 
Interpellacid al Consell Executiu sobre I'apiicacib del Pro- 
jecte de Llei d'UrdenacirS General dei Sistema Educatiu al 
sistema educutifi catalh. BQPC, 186, 12293 (O); 190,12573 
(T) - 
Interpe!iaciú ai Consell Exccutiu sobre el transport de mi- 
nusvdlids. BOPC, 197,12984 (O). 
Interpllaci6 al ConseEl Executiu sobre el control ambiental 
i rudioldgic a Cutalunyu. BOPC, 186, 12294 (O); 190, 
12574 (T). 
Inrerpetiacib al Consell Executiu sobre la politica de perso- 
nul a la sanitat piblicu. BOPC, 190,12574 (O). 
incerpe~lucid al Consell Executiu sobre eis ingresstls públics 
i el rendiment dels impostos cedits, BOPC, 190, 12574 (O). 
Imerpetlucid al Consell Execictiu sobre la polff icu peniten- 
cidria de Catalwtycl. BQPC, 195,12856 (O). 
Intcrpetlueid al Consell Executiu sobre la situacid actual i el 
futur del turisme a Catuluriya. BOPC, 197,12984 (O). 
Interpetlacid al Consell Executiu sobre la incid2ncia de les 

sectes en la societat entalarur. BOPC, 203,135 i O (O). 
Interpetlucid al Consell Execuciu sobre la seguretar dels po- 
lfgonspetroleoquCmics. BOPC, 203,135 10 (O). 
interpd1acir.l al Consell Executiu sobre la política d' integra- 
ció luborul de les persones dtminuiiles. BOPC, 201, 13444 

Interpe fiacid al Conseli Executiu sobre la política d'elimi- 
nucid dels residus sdlids urbans. DOPC, 201 , I3444 (O). 
Xtirerpe!lucid al Comell Executiu sobre la política de con- 
tructacid d' obres i serveis. B OPC ,203, 1 35 1 1 (O). 

(0). 
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21 139 Xnterpdhcr'b cri Consell Executiu sohrc l'uplicacid i e/ des- 
p lepment  de les Ilei,~ d'ordmacib territoriuiai. IIOPC, 203, 
13511 (O). 

d'abocudors controlats de residus sblids urhans. ROPC, 
203,13511 (O). 

del medi natural. EIOPC, 205 131516 (O).  
1rtterpel.lacib al Consell Executiu sobre Iu política general 

Interpel.lclcib al Consell X~xecutiu sobre la polhica pesqiiera 
de la Comunitat Europea en EU Mediterrdniu. ISQPC, 205, 
13616 (O). 
Interpel-¡~cid al Consell Executiu sobre la polltim de suport 
a la prem,ra escrita en catald. BQPC, 208,13744 (O). 
intcrpetlucid ni Consell Executiu snhre Iu situació de i0 in- 
dústria tdxtii a Ccatalurtyu. BOPC, 208, 13744 (O).  

2 i223 lizterpellacib al Consell Executiu sobre els emplagaments - 

21281 Interyeklucid ai Consell Executiu sobre la polftica general - 

21 282 

2 1283 
d'ensenyameiit a di,Ttdnch. BOPC, 205,13616 (O). +- 

21388 

21417 

- 

- 

3.30. Altres trainitacions 
3.30.05. Isrocediments davant el Tritiunal 
Constifircional 

- 
- 

Recurs d' inc~~ , r t i tuc ion~l i t~ t  interposut pel Parlament con- 
tra la Ley  I611 985, de 25 de junio, dei Pntrimonio Histbrico 

41 1 0  (AC); 89,41,4132 (ALFP). 
Recurs (i' incnn,s~itucioPlalitt inter~mat pel Govern de l ' f i , ~ -  
tat c m m  Iu Llei de Modernitzucid de I'Empresa Fumiliur 
Axrdria. BOPC, 90/11, 4202 (AC); 109/íi, 5136 (AJJP); 

q u ñ i o i  ~ ~ ~ , ~ ~ i ~ c i ~  47111: BOPC, mu, 4048). BOPC, 881f1, 

- 
- 

I i 2/12, s2w ( A r m ) .  
Recurs d' inctmstitucionali~~t inteerpmai pel Goverti de 1'E.e - 

tat omitru lu Llei de in Fiiiicid Pública de i' Administrucr'd de 
la Generditut. BOPC, lOZ/rr, 4134 (AC); 104/1T, 4792 
(ALFP); I Zlm, 5794 (ALFP). 
Recurs d' incnnsrituciunalitar interposut p d  Govern de 1'Es- 
tat cnm-u Iu Llei de Prevenciú i Assisr2ttciu en MdtPrici de 
Sithstdncits que poderi generur Dependhciu. 23 OPC, 102/Ii, 
4735 (AC); lOS/II, 4866 (ALPP); 123b i, 5972 (ALPP). 
Recurs d' inconsritucior~lllitat intcrposut pel Govwtz de l'& 
[ut contra la Llei de Pescu Marítirnu de Cutulunyu. BOPC, 

- 

- 
-- 

- .- 

1afi1, fi975 (AC); imfir, 7118 (ALFP); m,x, 7528 
(ALFP). .- 
Recurs d' incons~iluciorrrrlit~s interposat pel P a r l m m t  con- 
Ira la Ley 1311986, de 14 de abril, de Fomento y Coordina- 
c i h  General de la Investigacidn Cietitlfica y r'kciiica 
(Resolrioid 86/11: BOYC, 144I1, 696.5). ROPC, 147/II, 7 122 
(AC i ALFP). 

tro el Real Decreto Legislativa 78 I I1 986, de 18 de a h i l ,  por 
ei que sc apriceha d Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales Vigentes en Materb de Rkgimen Loctrl (Resnlucib 
82/11: ROPC, 143111, 6943). BOPC, 147/Ii, 7127 (AC i 
ALVP). 
Recurs (1' i ~ i  L'onslitucicinal~~ut interposut pel Govew de 1' Es- 
tut cntittx Iu Llei d' Ordenacid dels. 1:'nsenyamms i10 Rcgtnts 
FII  ei Rigr'm 1;Jducatr'u Cornií i de Crerrcid de I'histilirt Cutald 
de Noves Professions. BOPC, 160/11,71',88 (AC i ALFP). 
Recurs d' inuo~istiriicinnalitat interposat pel Govern de ¡'Es- 
tat contru la Dispnsicib Addicional & ln Llei so lm Residits 

-- Recurs d' incr}~ixtitucionallrat interposat pel Parlament con- -- 

- 

- 

- 

- 

Inclusaicrls, creada pel Decret LRgislatiu 611983, d' Adequa- 
cih de ¡a Llei a la Normativa Cornunithria. BOPC, 173/II, 
88G6 (AC i ALFP). 
R ecim d' incons tiiu c ionalita t interposar per cinquun ta -sis 
diputats dei Congrés contru la Llei d' Equipaments Comer- 
cials, BOPC, 214/LT, 11010 (AC); 215/ít, 3 1080 (ALFP). 
Recurs d' inconstitucionalitut interposat pel Govern de 1' Es- 
tat contra la Llei Municipal i de R&im h c a l  de Catalunya. 
BOPC, 216/rr, 11 132 (AC i ALFP); 235/II, 12201 (MJP). 
Recurs d' incunstituciunulitat inrerposat pel Govern de I'Es- 
fat coma la Llei de Reguiacil5 del Transport de Viatgers per 
Carretera mitjaripnt Vehicles de Motor. 'BOPC, 224m, 
i 1469 (AC i ALFP); 245111,12902 (ALPP). 
Recurs d' inconstitucionalitad interposat pel Govern de ¡'Es- 
tat contra la Llei de Successió Intestada. BOPC, 224JD, 
11473 (AC i ALPP). 
Recurs d' inconstjtucionulitac interposat pel Parlament con- 
fra ta Llei 1611 987, del 30 de juliol, d' Ordenacib dels Tram- 
ports Terrestres (Resolució 135IIi: BUPC, 222JI, 11375, i 
229111, 11865). BOPC, 227/II, 11758 (AC i ALEP); 229/iT, 
11 865 (Rect.), 
Recurs d' inconstimionaiitat interposat pel Parlament coma la 
Llei Orgdnica 511987, del 30 de juliol, de Jlelegacid de Facul- 
tut,v de I'Esiat a les Comrrnitats Autdnomes en relaci6 amb els 
%imports per Carretera i Cable (Resulucih 135111: BOPC, 
222iJJ,11375,226lfl, 11746, i 229JJI, 11865). SOPC, 227/Ií, 
11764 (AC i ALP); 229/3I., 1 1865 (Recta). 
Recurs d' inconstitucionuiitut interposat pel Govern de ¡'Es- 
tat contra la Llei Reguladora de i'Admini,m-aciú Hidrduíica 
de Catulunya, BOPC, 239/U, 12390 {AC i ALFP); 252m, 
13367 (ALFP). 
Recurx d' inconstitucionulr'rat interposat pel Govern de PES- 
fat contra la L k i  d'lncompatihilitm del Personal ai Servei 
de  I'AdmitiLtraci6 de la Getierulitrrt. BOPC, 257/IJ, 13656 
(AC); 258/II, 13701 (ALFP). 
Recurs d inconstitucionalitut interposat per cin punta-qua- 
tre senadors contra la Llei per la quui si estableixen els Cri- 
teris de Fimnpment  del Pla Úuic d'Obres i Serveis CIE 
Catalunyu i les flusw per a iu Seieccid, 10 Disrr-ibucid i el 
Finunpment de les Ohres i eis Serveis u incloure-hi. BOPC, 
258fli, 13707 (AC); @UI, 14I) (ALFP). 
Recirrs d' inuoiistitucionulitut interposat pel Govern de 1'Es- 
mat contra Iu Llei per iu qual s'estabieixen els Criteris de Fi- 
nancament del Pla lh i c  d' Obres i Serveis & Catahriyu i !es 
Buses per a la Selecciú, la Distribucid i el Fiilanprnent de 
les Obres i els Serveis a incloure-hi. BOMJ, 258/U, 13707 
(AC); t;/m, 140 (ALFP). 
Recurs d' inconsSituciDnalitas interposat pel Parlament COR- 

trd la Llei 1011988, del 3 de rnaiR, de Televisió Privrrda (Re- 
solucid 7iIU: BOPC, 9JIII, 196). BOPC, 10, 231 (AC i 
ALFP); 12,473 (T). 
Recurs d' inconstitucionalirat interposat pel Parlament de 
Catahnyu contra la iey 2211988, de 28 de Julio, de Costas 
(Resolucib 15111%. ROPC, 19,1072). BOPC, 19, i139 (AC i 
ALFP), 
Recurs d' incons3itucr'nnalit~t interposat pel Parlatnent de 
Ccltalunya c o m a  la Ley 24ll988, de 28 de Juli,, del Merca- 
do de Vuiores (Resolucid 1fiiIII: BOPC, 19, 1072). BOPC, 
19,1139 (AC i ALFP). 
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*- Recurs d inci)nscicueionalitat interposat pel Parlaament de 
Catalunya confra la Ley 32íI988, de 10 de Noviembw, de 
Marcus (Resolucid 37lIII: BOPC, 38, 2699). BOPC, 41, 
2812 (AC i ALFP); 43,2943 (Rect.). 
Recurs d' inconstitucionalitat interposat pel Parlunieiit de 
Catalunya contra la Ley 3911988, de 28 de Diciembrtl, Re- 
guladora de las Haciendm Locales (Resolució SOIIIJ: - 
BOPC, 53,3409)). BOPC, 53,3424 (AC); SS, 3574 (ALPPI. 
Recurs d'I~consticucionalirt interposat pel Govern dc 
¡'Estat contra Iu Llei 1311988, del 31 de Desembre, de 
Pressupost de la Generalitat de Catnlunya i de les Seves 
Entitats Autdnomes i de les Entitats Gestores de la Segu- 
retat Social per al 1989, ROPC, 67,4217 (AC); 48,4989 
(ALFP). 
Rec urs d'lnconstiducional itut interposut pel Parlumenr de 
Catalunya contra la Llei 4iXY89, de I'Estat, del 27 de 
Marc, de Conservacid dels E , y a i s  Naturals i de la Floru i 

- 

I 

- 

I 

la Fauna Silvestres (Resoluci6 74iIII: BOPC, 78). BOPC, 
78,4997 (AC); 88,5798 (ALFP). 
Recurs d' empara davant el Tribunul Cofirtitucional interpo- 
,rat pel Grup parlamentari d'Iniciuriva per Catulunya conira 
una Resolucid de Iu Presidhcr'a del Parlament. BOPC, 88, 
5804 (AC i ALFP), 
Recurs d' inconssitucional~~u~ interposat pel President del 
Govtlrrz contra la Llei 611989, de 23 de Mai,p, de Modificu- 
cib de la Llei 1511985, de 1'1 de Juliol, de Caim d'Estalvis 
de Catdwaya. BQPC, 92,5996 (AC); 95,6197 (ALFP). 
Recrrrs d' inconstitucionalit~t interposut pel Parlament de 
Catalunya contra la Llei de I'Estut 2011 989, dei 28 de Juliol, 
d'rldaptaoib de l'impost sobre la Renda de les Permnes Fí- 
siques i de lIhpost Extraurdimri ,rebre ei Pcrtrimuni de les 
Persones FLviques. BOPC, 102, GS58 (AC); 104, 6705 
(ALFP). 
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ANNEX 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.20. InterpeHacions 

INTERPEIAACI6 A L  CONSELT,EXEDXJTIU SOBRE XA SITUACId DE LA 
INDOSTRIA TkXTIL A CATALUNYA 

(Reg. 21417) 

TRANTITACI~ PEL, PROCEDIMENT DVRGENCIA 
(Reg. 216 16 / Mesa del 26.10.90) 

A LA MVSA DEL PARLAMENT 

Higini Clotas i Cierco, Portaveu del Grup Socialista, comuni- 
ca a la Mesa del Parlament que es desitja que la interpellaci6 
sobre la situa& de la indústria tkxtil a Catalunya (dm. de re- 
gistre 21417)’ presentada al Parlament en data 17 d’octubre, si- 
gui tramitada pel procediment d hirg&ncia. 

Palau del Parlament, 25 rl’octubre de 1990 

Higini Clotas i Cierco 

XNrERPl2LLhCI6 A L  CONSELLEXECUTIU SOBRE EIS ACCESSOS 
A IMRCELONA 

yue FORMULARA EL DIPUTAT I. SR. FUMON CAMP I BATALLA, 
DEL GRUP PARLAMENTARI DE CONVERG~NCIA I w ó ,  

A TRAMITAR PEL PROCEDMENT DWRG~NCIA 
(Reg. 21635 / Adtnissi6 a t r h i t :  Mesa del 26.10.90) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon CCmp i Jlatalla, Diputat del Grup parlammtari de 
Convergkncia i Uni6, €ent bs d’allb que es preveu als articles 
128 i següents del Reglament de la Cambra, formula la inter- 
pelhili  que segueix al Consell Execritiu amb trhmit d’urghn- 
cia. 

Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat de Cata- 
lunya en relació a la politica d’accessos de I’entorn barceloni? 

Palaii del Parlament, 26 d’octubrc de 1990 

Ramon Camp i Batalla 
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4.55.15 Convocatbries 

SESSI6 PLENARIA NdM. 59 

CONVOCADA PER AL QIA 30 D’OCrUBRE DE 1990 

PRF,SIDk“IA DETd PARLAMENT 

D’acord amb els articles SO, 62.2 i concordants del Regta- 
ment, es convoca les il.lustres senyores diputades i els il-lustres 
senyors diputats a la sessi6 del Ple del Parlament que s’obrirh el 
propvinent dia 30 d’octubre de 1990, n l e s  10 hores, amb l’or- 
dre del dia següent: 

1. Debat i votació del Dictamen de la Comissi6 de Justi- 
cia, Dret i Seguretat Ciutczdma sobre ell Prqiecte de Llei de 
Cre;tccid del Centre d’Estudis i Furmacib Especialitmda, i de 
Ics esmenes reservades per a defensar en el Ple. (ROPC, 207, 
13 698). 

2. Presa en consideraci6 de la Proposic:i6 de Llei de la Ban- 
dera de Catalunya, presentada pel Diputat H. Sr. Joan Hortal&, 
juntament amb altres quatre diputats del G. Mixt (Reg. 20882). 
(BOPC, 197,12972). 

3. Elecció d’un representant del Parlament de Catalunya al 
Consell Social de la Universitat Autbnoma de Barcelona { A r t s .  
4.2.g) i 7.3 de la Llei 2611984, del 19 de desembre, de Coordi- 
naci6 Universitiria i de Creaci6 de Consells Socids). 

4, Interpeklació al Consell Executiu sobre la situació de la 
indústria thxtil a Catalunya, que formulara el Diputat I. Sr. 
Santiago Riera i Olivk, del G. Socia1istr-l (Regs. 21417 i 
21 616), a tramitar pel procediment d’urgkncia, (ROPC, 208, 
13744). 
5, Merpellaci6 al Consell Executiu sobre els ~~ccessos a Bar- 

celona, que formularh el Diputat I. Sr, Ramon Camp i Batalla, 
del G. p. de Convcrghcia i Unió (Reg. 21635). (BOPC, 208, 
i 376 8) .  

6, Interpellaci6 al Consell Executiu sobre la situació de la in- 
d6stria tkxtil a Catalunya, que formular8 la Diputada I. Sra. Ro- 
sa Fabian, del G. p. d’hiciativa per Catalunya (Reg. 17642). 
(BOPC, 159,10349). 

7. Interpehci6 al Consell Executiu sotixe la politica finance- 
ra i de l’ordenació de l’estalvi a Cathnya, que formular& el 
Diptitat H. Sr. Joan Hortalh, del G. Mixt (Reg. 18090). (BOPC, 
169,11138). 

8. InterpeElaci6 al Consell Executiu sobre la politica general 
de subvencions del Departament de Benestíu Social, que for- 
mular& la Diputada I, Sra, Rosa Fabian, del G. p. d’hiichtiva 
pes Catalunya fReg. 17739). (BOPC, 162,10528). 

9. hterpeIlaci6 al Consell Executiu sobre la política d’inte- 
graci6 laboral de les persones disrninui’cles, que formularan la 
Diputada. I. Srix Rosa Barenys i el Diputat I. Sr. Josep M. Raii6, 
del G. Socialista (Reg. 20957). (BOPC, 201,13444). 

10. InterpeE4aci6 al Consell Executiu sobre la política d*eli- 
mina& dels residus sblids urbans, que formulari¡ el Diputat I. 
Sr. Manue€ Nadal, dei G. Socialista (Reg. 20961). (ROPC, 201, 
13444). 

1 1. hterpeMaci6 al Conse11 Executiu sobre l’aplicaci6 del 
Projecte de Llei d’Ordenaci6 General del Sistema FAucatiu al 
sistema educatiu catalb, que f ~ r m ~ l a r h  el Diputat 1. Sr. Aleix 
Vidd-Quadras, del G. p. Popular (Reg. 18885). (BOPC, 186, 
12293). 

12, Tnterpel.laci6 al Consell Executiu sobre la seguretat dels 
poligons petrolequimics, que formula& el Diputat 1. Sr. Victor 
Gimeno, del G. p. d’hniciativva per Catalunya (Reg. ZOSSS). 
(BOPC, 203,135 10). 

13, Interpellació al Consell Executiu sobre I’aplicaci6 i el 
desplegament de les lleis R’ordeiiació territorial, que fomularrli 
el Diputat 1. Sr. Joan Saura, del G, p. d’hiciativa per Catalunya 
(Reg. 21139). {BOPC, 203,13511). 

14. Moció subsegiient a la interpelhci6 al Consell Executiu 
sobre la Politica General d’Assistkncia Saniaria Penitcncihia 
(Reg. 21265), presentada pels Diputats I. Srs. Joan Oiiart, Joan 
Ma. AMM, Daniel Font i Josep Ma. Brunet, del G, Socialista 
(Reg. 21431). (BOPC, 208,13743). 

15. Moci6 subsegiient a la interpel.laci6 al Conseil Executin 
sobre la Politica de Prevenció i Diagnbstic de les Principals 
Malalties Mortals (Reg. 17856), presentada pel Diputat I. SP. 
Manuel I;, RauA, del G. p. Popular (Reg. 21428). (BOPC, 208, 
1 3742). 

16. Moció subsegüent a la interpeMaci6 al Consell Executiu 
sobre la Política Tudstica de Catalunya (Reg. 20702), presen- 
tada pel Portaveu de I’A. p. del CDS; (Reg. 2144.2). (ROPC, 

17, Preguntes amb resposta oral. D’acord amb l’article 133.3 
dei Reglanient es fa avinent que seran substanciades ii les 1630 
hores del dia 31. 

208,13743). 

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 1990 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 




