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Número 248 / 111 Legislatura J Sete periode Barcelona, 18 de marq de 1991 

I. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT 
APROVAT O CLOSES EN LA FORMUtACId 
2.10. Hesolucions 
- Resoluci6 192A del Parlament de Catalunya, sobre la 
Pesca d’hssegament Furtiu a la Badia de RQSZS, adoptada 
per la Comissi6 d’Agt-icultura, Ramaderia i Pesca el nia 7 de 

- Resoluci6 193/III del Parfament de Catalunya, sobre la 
Politica Agrhia de les Comunitats Europees, adoptada per la 
Comissió d’Agricuitura, Ramaderia i Pesca el dia 7 de rnaq 
de 199i (DSPC-C, 205). 
- Resolució 194Jm del Parlament de Catalunya, sobre els 
Drets de la Inbcia, adoptada per la Comissi6 de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana el dia 7 de m q  de 1991 (DSSC- 
C, 206). 
- Resoluci6 19Sm del Parlament de Catalunya, sobre una 
Campanya de Pevenci6 i Educaci6 en relació amb la Medi- 
caci6 Perillosa per a la Conducci6, adaptada pr la Comissió 
de Política Territorial el dia 8 de mar$ de 1991 (DSPC-C, 
207). 
- Resoluci6 196DI del Parlament de Catalunya, relativa (z 

la Mernbria sobre la Qualitat de les Aigües de les Platges 
Catalanes corresponent a 1’Estiu dei 1990, adoptada per la 
Comissi6 de Política Territorial el dia 8 de mar$ de 1991 

- Resolucih 197DI del. Parlament de Catahmya, sobre la 
Posada en Funcionament de les Juntes Arbitrals de Trans- 
port Terrestre en el Territori de Catalunya, adoptada per la 
Comissi6 de Politica Tenitorid el dia 8 de marq de 1991 

m ~ q  de 1991 (DSPC-C, 205). 

(DSPC-C, 207). 

(DSPC-C, 207). 

- Resolució 198/III. del Parlament de Catalunya, sabre la 
Restaufaci6 i la Pavimentacib del Camí d’Ac&s a Siurana, 
adoptada per la Comissi6 de Política Territoriai el dia 8 de 
m ~ q  de 1991 @SPC-C, 207). 16487 

16484 

16484 

ió435 

16486 

16486 

16487 

1.30, Altres tramitacions 
1.30,05. Procediments davant el Tribunal 
Constitucional 
- Recurs d’inconstitucionaiitat interposat pel Govern de 
I’Btat: contra la Liei de la Funció Priblica de l’Ahinistraci6 
de la Generalitat. Senthncia del Tribunal Constitucional 
(Reg. 26674). 16488 

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVi O DECAjihlENT 
2.10. Projcctes i propostes de resolució 
2.10.35. Proposicions no d e  llei i altres propostes 
de rcsoluci6 
- Proposicib no de Llei sobre la Celebraci6 de la X Setma- 
na del Cava a Sant Sadurni d ’ho ia  1’Any 1991 (Reg. 

- Proposició no de Llei sobre la Necessitat d’Asseprar la 
Continuiltat de les Activitats de fa Wiga Protectora d’Ani- 
mals i Plantes de Barcelona i de la Resta d’Associacions 
Anaogues (Reg. 21449). Rebuig de la ProposiciG (DSPC-C, 
205). i6489 
- Ipropesició no de Uei sobre X’Elaboraci6 del Pla d’Orde- 
naci6 de les Fztraccions dels Aqüífers del Baix Francolí 
(Marge Dret) i del Bloc del GA3 (Reg. 21600). Rebuig de la 

20948). Rebuig de la Proposici6 (DSPC-C, 205). 16489 

Proposici6 (DSPC-C, 207). 16490 

(Dos fascicles) Fascicle primer 



- Proposició no de Llei sobre la ConstituciG de Diverses 
Comunitats d’U‘sunris (1’ Aprofitament d’higües Subterrhies 
(Reg. 21601). Rebuig de la Proposicib (DSPC-C, 207). 
- Proposició no de Llei sobre l’Actualitzaci6 del Pla 
d’Obres i Correccions a fer a la Xarxa Hidrolhgica de Cata- 
lunya (Reg. 21602). Rebuig de la Propici6 (DSPC4, 
207). 
- Proposició no de Llei sobre la Conservació de la C-2,46, 
entre 1’Hospitdet de Llobregat i les Costes del Garraf (Reg. 
22120). Retirada de la Proposicib (DSPc-C, 207). 
- Proposició no de Llei sobre l’Elaboraci6 d’un Programa 
d’Actuaci6 Global de Rehabilitació dels Habitatges cons- 
tru’its entre 195Q i 1970 (Reg. 22224. Retirada de la Prop- 
sici6 (DSPC-C, 207). 
- ProposiciC, no de Liei sobE I’Aturacla de les Obres co- 
rresponents al Desviament de la N-II a Girona (Vaü de Sant 
Daniel) (Reg. 22534). Rebuig de la Propsici6 (DSPC-C, 
207). 
- Proposicib no de Llei sobre la Construccib d’una Carre- 
tera entre la Pairna d’I3bre i Vinebre - la Torre de I’Espmyo- 
1 a la Ribera d’Ebre (Reg. 23340). Rebuig de la Propici6 

- Proposició no de Llei sobre el Projwte d’Abmt;unent 
d’Aihqia a les Poblacions de la Costa Brava Central (Reg. 
23483). Rebuig de la Proposició (DSPC-C, 207). 
- Proposició no de Liei sobre el Restabliment del clrir; del 
Riu Ondara d Pla d W g d  (Reg. 23484). Rebuig de la Pro- 
posicib (DSPC-C, 207). 
- Proposició no de Llei sobre eJ Transferiment la Gme- 
mlitat i la Millora del Traqat de la Carmera TV-4141 entre 
As&-Vinebre i Garcia (Reg. 23555). Rebuig de la hoposi- 
ci6 (DSPC-C, 207). 
- Proposició no de Llei sabre les Installacions de Ga 
(Keg. 23627). Retiracla de la Proposicid (DSPC-C, 207). 
- Propsici6 no de Llei sobre el Conflicte del Golf Phrrsic 
(Reg, 238361, Retirada de, la Proposici6 (Reg. 2678 1 ). 

(Dsl’C-C, 207). 

2.10.40. Prqiectes i propostes dc resoluci6 
tl’actrraci6 davant les Corts Generals 
- Proposta de Resoluuci6 per la qual s’acclrda de presentar a 
la Mesa del Congds dels Diputats la Propsicih de Uei de 
Modificació de la Llei Orghicca 7/1985, de i Ilikrtats 
dels Estrangers a Espanya (Regs. 26491 i 26569). Retirada 
de la Proposta (Reg. 26764). 

3. ‘rRAMITACIONS EN CUTIS 
3.01. Pro,jcctes i proposicions de llei i altres 
propostes dc normes 
3.01.01. Projectes de llei 
- Projecte de Llei de Filiacions (Reg. 18445). Informe de 
la Ponbncia de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciu- 
tadann. 

Projecte de Llei sobre I’Autoritat Liingiiistica de l’ltnstitut 
d’Estudis Catalans {Reg. 21165). Prbsroga dcl termini de 
presenta& del Dictanien de la Comissi6 de Politica Culmal 
Weg. 26775). 
- Projecte dc Llei de 1’Institut Catalh d’Energia (Reg. 
23628). &menes il la totalitat presentades pels grups parla- 
mentaris (Regs. 26534 i 266443. 

16490 
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- Projecte de Lbi Reguladora de f’Ac&a a la Fumi6 i%- 
blica Docent del Personal Docent dels Cenms que, en Virtut 
de la tlei 14/1983, del 14 de Juliol, del Parlament de Catdu- 
nya, s’hm inkgmt a la Xarxa de Centres Púbiics Depend- 
ents de la Generalitat de Catalunya (Reg. 25771). Prhrroga 
del termini de presentació d’esmenes (Reg. 26774). 
- Projecte de Wei de Reconeixement de la Unhenitat Ra- 
M Q ~  Llull (Reg. 26479). Tramesa a la Comissi6 i termini de 
presentacih d’esmenes. 

3.10. Projectes i propastcs de resolucW 
3.10.35. Proposicions no de Illeí i altres propastes 
de resoluci6 
- Roposició no de Uei sobre la Situat56 Actual a les Re- 
públiques BUtiques (Reg. 24.881). Tramesa a la Comissi6 i 
termini de presentacci6 d’esmcnes. 
- Pmposici6 no de Llei sobre la Situació deis Immigrants 
Estrangem (Reg. 26087). Prbmoga del termini de pmentaci6 
d’esmenes (Reg, 26780). 
- Proposici6 IIQ de Wei sobre 1’Impacte Ambiental de 
i’htapista Tenassa-Rubí (Reg. 26249). Tramesa a la Co- 
missió i termini de presentaci6 d’esmenes, 
- Propici6 no de Llei salm les Mesms Necesshb per 
a la Prestaci6 Eficq del Servei de Comus a Catalunya 
(Reg, 26258). Tramesa a la Comissi6 i termini de presenta- 
ci6 d’esrnenes. 
- koposici6 no de Llei sobre el Respecte a l’Organitzaci6 
Politica de l’Estat de les Autonomies pel que fa a la Creació 
de les Direccions de Zones de la Direccih General de Co- 
rreus i Telbgrafs (Reg. 262!59>, Tramesa a la Comissi6 i ter- 
mini cle presmtacid d’esmenes. 
- Proposici6 no de Llei sobre el Foment de l’Eciucaci6 per 
la Pau (Reg. 26334). Tramesa a En Comissi6 i termini de pre- 
sentació d’esmenes. 
- Prqosici6 no de Liei sobre la Millora de la Senyalitza- 
cid del Polígon Industrial de Bufalvent (Reg. 26427). Tm- 
mesa a la Comissi6 i temini de presenta& d’esmenes. 
- Proposicib no de Lkei s o k  l’hanjament: de l’Enllaq de 
la Carretera C-1411 amb 1’Autopista Terrassa-Manresa, a 
Sant Fmit6s de Bages (Bages) (Reg, 26428) Tramesa a la 
Comissi6 i termini de presentaci6 d’esmenes. 
- Proposició no de Llei sobre la micaci6 Definitiva d’una 
Estació rl’Inspecci6 T W c a  de Vehicles (ITV) a la Zona de 
Berga (Reg. 26469). Tramesa a la Comissió i tennini de pre- 
sentacci6 d’eesmenes. 
- Proposicih no de Llei solm 1’Agjlitacid dels Serveis de 
Grua en els Accidents de T r b i t  (Reg. 26470). Tramesa a la 
Comissi6 i teermini de presentacid d’esmenes. 
- Proposicib no de Llei sobre la Ubicaci6 d’un MelQmrt B 
S m  Sadumf d’Anoia (Ah Pen&%s) (Reg. 26486). Tramesa 
a la Comissi6 i temini de presenta& d’esmenes. 
- Proposici6 no de Llei sobre la Ikcimci6 de la Comarca 
del Montsa corn a Zona Agrícola Desafavorida (Reg. 
26495). Tramesa a la Comissi6 i temiini de pmentacib d’es- 
menes. 
- Proposici6 no de Llei sobre la Tramferhicia de la Titula- 
ritat dels Boscos de i’Estat existents a Catalunya (Reg. 
26.396). Tramesa a la Comissi6 i termini de presentaci6 d’es- 
menes. 
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- Propsici6 no de Llei sobre la Romoci6 #una Cultura 
de Pau, presentarla per YA* p. d’aquerm Republicana de 
Catalunya (Reg. 26595). 

4. INFORMACI~ 
4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels 
drgans dc la Cambra 
- Sollicitud de compareixenga d’una Comissió del Grup 
de Presons, de la Comissió de Defensa dels Drets de la Per- 
sona, de 1’Dlm. Collegi d’Advocats de Barcelona davant la 
Comissi6 de Justicia, Dret i Seguretat Ciutadana (Reg. 
22304; BOPC, 221, 14677). Acord de la Conlissi6 (DSPC- 
C ,  206). 
- Sollicitud de cornpareixenga de l’Excm, Sr. Pere Nava- 
ITO, Governador Civil de Girona, clavant la Comissi6 de Jus- 
ticia, Dret i Seguretat Ciutadana (Reg. 22333; BOPC, 221, 

- Sollicitud de compareixenp dei Sr. President del Conqe- 
jo de Seguridad Nuclear i de la Sra, Directora General de 
Pmteccib Civil davant la Comissi6 d’htudi del PENTA 
(Reg. 13515; BOPC, 122,7904). Prbnoga del termini per a 
debatre la sdkitud (Reg. 26762). 

14677). Acord de la COIII~SS~~ @SPC-C, 206). 

4 3 .  Compliment de resolucions i dc mocions 
- Control del compliment de la Moci6 48m dei Parlament 
úe Catalunya, sobre les Conseqükncies de ia Guerra del Golf 
P&rsic. 
- Control del compliment de la Moció 49m del Parlament 
de Catalunya, sobre el Tractament de la Violencia en 1’Es- 
port. 
- Control del compliment de la Moci6 SO/Iü del Parlament 
de Catalunya, sobre 12t Política General de Natalitat i 
d’Orientaci6 Familiar. 
- Compliment de la Resoluci6 176D del Parlament de 
Catalunya, sobre la Plaga que afecta les Suredes de fes  Co- 
marques Gironines, presentat per 1”. Sr. Conseller d’Agri- 
cultura, Ramaderia i Pesca (Reg. 26784). 
- Compliment de la Resoluci6 175mI del Parlament de 
Catalunya, sobre la Pesca d’hossegament, presentat F r  
1”. Sr. Conseller d’Agicultura, Ramaderia i Pesca (Reg. 
26787). 

4.55. Activitat pariarnentAria 
4.55.05, Reunions tingudes i qüestions tractades 
4,5510. Relació de doctrments cntrats a la Cambra 

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i 
dels diputats 
- Proposta de candidats a Shdics de Comptes, presentada 
pel G. p. de Converghcia i Unió (Reg. 26770). 
- Proposta de candidat a Sfndic de Comptes, premtada 
pd G. Socialista (Reg, 26791). 
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4.70. Comunicacions del Govern 
- lnfomle referent a les actuacions dute!! a terme en relaci6 
amb les patologies esbucturals en els dificis d’habittatges, 
amb especiai referhcia als forjats constniits amb bigues de 
ciment aluminós, tram& per I’I-I. Sx. Conseller de Politica 
Tedorial i Obres Nbliques (Reg. 26678). 
- Delega& de ies funcions executives del M. H. Sr. Presi- 
dent de la Generalitat en 1”. Sr. Conseller d’hxnomia i Fi- 
nances (Reg. 26692). 
- EnCamc &i despatx de 1”. Sr. Conseller de Cultura a 
1”. Sr. Conseller d’Ensenyament, i del de 1’W. Sr. Conseller 
d’hdtístria i Energia i de 1”. Sr. Conseller de Comerq, Con- 
sum i Turisme a X’H. Sr, Conseller d’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca (Reg. 26693). 

4.90. Altres informacions 
- Senthcia del Tribunal Constitucional sobre el recurs 
contra la Llei de la Funci6 Mblica de l’Admidstraci6 de la 
Generalitat (Reg. 26674). 

495. Rectificacions per error t&cnic 
- InterpeMacM ai Consell Executiu sobre la politica d’uni- 
versalització dels serveis sanitatis ai conjunt de la pobla& 
(Regs, 23663 i 23701; BOPC, 245,16335). 
- Mwi6 subsegüent a la intepliaci6 a l  Consell &ecutiu 
sobre la Politica General d’Higiene hlimenthria (Reg. 
26047; BOPC, 245,16336). 

5, INDEX JEE TRAMRACPONS 

ANNEX 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.20. InterpeHacions 
- Interpellnci6 ai Consell Executiu sobre la cmació de no- 
ves uiliversitats (Reg. 26230). Tramitació pel procediment 
d’urgencia (Reg. 26908). 
- Interpel.laci6 a l  Consell Executiu sobre la programació 
universithia i la creacib de noves universitats (Reg. 26248$. 
Tramitaci6 pel procediment d’urgkncia (Reg. 26887). 
- Xnterpellació ai Consell Executiu sobm la política gene- 
rai de programaci6 universithria, que formularh el Diputat 1. 
Sr. Joan Marti i Fe&, juntament amb altres nou diputats del 
G. p. de Convergencia i Uni6 (Reg. 268 11). Tramita& pel 
procediment d’urgkncia (Reg. 26899). 

4.55. Activitat pariamenaria 
4.55.15. Convocathries 
- Sessifi plenbia núm. 68, convocada per al dia 20 de 
marq de 1991. 
- Sessi6 plenhia núm. 69, convocada pr d dia 20 de 
mar$ de 1991. 
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Els documents publicats en ei’ Butlleti Oficial del Pariament de Catalunya 
s6n una repruducciú fidel deis &cuments uriginuls entrats a registre. 
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1 .  
1.10. Resolucions 

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACI6 

’ 

RESOLUCId 192hH DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE LA PESCA 
D’ARRQSSEGAMENT FURTIU A LA BADIA DE ROSES 

ADOPTADA PER LA COMKSI6 D’AGNCULTURA, IMMADERIA I PESCA 
HL DIA 7 DE MARC DE 1991 

(DSPCX, 205) 

COMISSI6 D’AGRICULTURA, RAMADERIA 
1 PFSCA 

La Comissi6 d’ Agnicultura, Ramaderia i Pesca, en sessÍ6 tin- 
guda el dia 7 de maq de 11391, ha estudat el text de t Proposi- 
ci6 no de Llei sobre la Pesca &Arrossegament Furtili a la Dackia 
de Roses, presentada pel Diputat I, Sr, Joaquim Nadal, junta- 
ment amb altres quatre Diputats del Grup Socialista (Reg. 
21 897), i I’esmcna transaccional presentada. 

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

RESOLUCI~ 

El Parlament insta el Govern a installar bibtops artificials a 
la badia de Roses, en les zones que, després dels estudis perti- 
nents, es demostri que s6n les mds adequades, ajuden la regene 
raci6 pesquera i eviten l*arrarrossegament illegd, d’acord amb el 
pia de protecci6 establert per la Direcci6 General de Pesca. 

Paim del Parlament, 7 de maq de 1991 

El President de la Comissi6 
Ramon Aleu i Jornet 

El Secretari 
Josep Oriol Sufier i Carbb 

RESOLUCI~ ra3/1rr: DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE LA POL~TICA 
AGRARIA n~ LES COMUNITATS EUROPEES 

ADOPTADA PER LA COMISSI6 D‘AGlUCUL,TURA, RAMADERXA I PESCA 
EL DIA 7 DE! MARC DE 1991 

(DSPC-C, 205) 

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en sessió tin- 
guda ei dia 7 de mar$ de 1991, ha estudiat el text de la Proposi- 
ció no de Llei sobre la Política Agrhria de la CEE, presentada 
pel Grup parlamentari de Converghncia i Uni6 (Regs. 23655 i 
239231, i les emenes presentades pels grups parlrunentwis. 

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

RESOLUCJb 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a dema- 
nar al Govern de I’Estat la promocici de mesures que pemetin 

una participaci6 del Govern de la Generalitat en els organismes 
negociadors de 1’Estat amb les comunitats europees, per a les 
modificacions de la polltica agrhia comuna. 

El Parlament considera que el Govern de l’mtat ha de pro- 
moure la negociació de clhusules de salvaguarda per a protegir 
els productes agraris que han quedat en una situaci6 d’indefen- 
si6 davant la campetkncia de tercers palsos que han subscrit 
acords preferencials amb la Comunitat Econbmica Europea, els 
quals daten primordialment ei sector agrari. 

Palau del Parlament, 7 de maq de 1991 

EI Secretari 
Josep Oriol Suñer i C a M  

El President en funcions 
Josep Moliné i Horensa 
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RESOLUCI6 194AIX DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE ELS DRETS 
DE LA INFhVCIA 

ADOPTADA PER LA COMISSI6 DE JUSTfCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA 
EL DIA 7 DE MARC DE 1991 

(DSPC-C, 206) 

COMISSI6 DE WSTÍCXA, DRET 
I SEGURETAT CIUTADANA 

La Comissi6 de Justicia, Dret i Seguretat Ciutadana, en ses- 
sió tinguda el dia 7 de maq de 1991, ha estudiat el text de la 
Proposici6 no de LIei sobre ets Drets de la h k c i a ,  presentada 
pel Grup parlamentari de Converghncia i Uni6 (Reg. 18756) i 
de la Proposició no de Llei sobre la Modificaci6 de la Resotu- 
ció 37/I del Parlament de Catalunya, sobre els Drets de la in- 
fhcia, presentada pel G. Socialista (Reg, 20137), i les esmenes 
presentades pels grups parlamentaris. 

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

El Parlament de Catalunya, tenint presents 121 Declaraci6 U i -  
versal dels Drets de l’Infant, del 20 de novembre de 1959, la 
Resolucib 37/I del Parlament de Catalunya, sobre els Drets de 
la Infhcia, del 10 de desembre de 198 1, i la Convenciri sobre 
els Drets de l’hfant, adoptada per 1’Assemblea General de les 
Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, proposa els prin- 
cipis de politica de la infancia següents: 

1. La protecci6 de la i nhc ia  s’ha de basar en l’interks supe- 
rior de l’infant i s’ha de fonamentar en els principis de la Uiber- 
tat i de la dignitat d’aquest i en el respecte als seus senyals 
d’identitat i a les seves cai-actenlstiques individuals i collectives. 
S’entén per infant tot &ser hum& menor d’edat. 

2. Tots els infants han d k e r  tractats igual per la llei. 
3. La responsabilitat primordial de la crianqa i el desenvolu- 

pament de l’jnfmt carrespon en el mateix grau al pare i a la ma- 
re o, si s’escau, als seus representants legals. La politica envers 
l’initlfant inclou totes les actuacions necesskies per a l’assoli- 
ment dels seus drets, tenint en compte que el benestar de l’in- 
fant va intimament relacionat amb el de la seva fardia. 

4. Les necessitats de l’infant han d’ésser satisfetes, sempre 
que sigui possible, all& viu i creix i entre aquells amb qui viu 
i creix, tenint presents, alhora, el seu benestar material i el seu 

5.  L’organitzací6 jurídica de la famflia ha de tendir, COM un 
dels seus objectius principals, a l’harmoniosa crekenga de l’in- 
Emt, el qual ha d’Qser reconegut com a persona amb existkncia 
@pia, 

6, I& un dret de I’infant de viure amb els seus pares, excepte 
en eis casos en quk la separació es faci necesshria. És també un 
dret de l’infant de mantenir el contacte amb el pare i amb la 
mare, si esta separat d’un d’ells o d’ambd6s. 

7. Assegurar e1 compliment dels drets de l’infant és un deure 
dels pares i de la societat. La legislaci.6 i les actuacions en rela- 

benestar espiritual. 

ció amb l’infant i la famflia han de fomentar i ajudar la correcta 
acci6 dels pares o dels seus representants legals en aquest sen- 
tit, tenint present que el coneixement d’aquests drets, tant de 
part dels adults corn de part dels infants, és una garantia perquk 

8. La societat ha de protegir l’infant en cas de mai Ú s  de les 
facultats dels pares o de les facultats atribuYáes a altres persones 
que en tinguin cura. 

9. Tot infant ha d’ésser protegit contra les formes de negli- 
gkncia, crueltat, explotacid i manipuiacid encara vigents en la 
societat i ha d’bsser igualment protegit contra 1”s i el trMc 
d’estupefaents i de psicbtsops i contra l’explotaci6 i I’abús se- 
xuals, incloent-hi la prostitució i les prhctiqrres pornogrhfiques. 

10. L’infant menysvalgut Eísicament, psíquicament o senso- 
rialment ha de rebre les atencions necesshies que li permetin 
de valdds per si mateix i que li facilitin la seva normalització 
social. 

11. L’infant en situació de desprotecci6 familar, temprai o 
pemanent, t6 dret a una protecci6 i una assisthncia que substi- 
tueixin L’atenci6 familiar mitjayant un recurs alternatiu. 

12. L’infant t6 dret a exercir drets civils i politics tan aviat 
corn es pugui formar un judici propi i sense m6s limitacions que 
les disposicions legals inecesshries per a protegir les llibertats 
fonamentals dels altres. 

13. Tot infant ha de rebre el rnkh nivell d’educació possi- 
ble. L’educaci6 s’ha &orientar vers la Seva formaci6 perma- 
nent, Els mixtodes d*educació han d’6sser susceptibles dels 
canvis necessaris per tal que els infants es puguin integrar en 
una societat canviant. El sistema educatiu ha d’ésser compensa- 
dor i ha de tenir en compte el respecte a la prbpia identitat, a la 
llengua, al meni ambient, a la igualtat entre els sexes i també 
als valors culturals d’aitres paisos. 

14, Tot infant té dret al millor nivell de salut possible i a la 
prevenci6 del risc sbcio-sanitari, a tenir accés a l s  serveis mk- 
dics i rehabilitadors, quan siguin necessaris, i a beneficiar-se de 
la seguretat social. 

15. Tot infant té dret ai descans i ai illeure i a participar en les 
activitats recreatives i cuIturds prbpies de la seva edat. 

16. Els brgans judicials i administratius que s’ocupen dels in- 
fants n’ han de tenir present la psicologia i la personalitat. 
17. Tot infant acusat o declarat culpable d’haver infringit la 

llei penal i.& dret que li siguin aplicades mesures alternatives, 
pedagbgiques i no repressores i té dret a kneficiar-se de garan- 
ties juridiques, 

es compleixin. 

Palau del Parlament, 7 de marq de 1991 

La Secrethia 
Rosa Bruguera 

El President de la Comissió 
Joan Rigol 
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RESQLUCXd 1951x11 DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE UNA CAMPANYA 
DE PREVENCIQ x EDUCACIO EN RE LACI^ AMB LA MEDI CACI^ PERILLOSA 

PER A LA CONDUCCI6 

ADOPTADA PER LA COMTSSI6 DE POLfTTCA TERRITORIAL 
;EI, DIA 8 DE MARC DE 1991 

(DSPC-C, 207) 

La Comissi6 de Política Territorial, en sessi6 tinguda el dia 8 
de rnaq de 1991, ha estudiat el text de la propOsici6 no de Llei 
sobre una Campanya de Revenci6 i Educacid en Rdaci6 amb 
Ia Medicació Perillosa per a la Conducció, presentada per 
1’Appació parlamentbia del Centre Democrbtic i Social (Reg. 
21 141). 

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

El Parlament de Catalunya insta el Consell Fxecutiu a ence 
tar una campanya informativa, enquadrada dins les campanyes 
de prevenció i educaci6 vial, sobre el Mll que cornportu pren- 
dre certs mdcments  havent de conduir. 

Palau del Parlament, 8 de mar$ de 1991 

I31 Secretari en funcions Ei President de la Comissi6 
Ferran Pont Esteve Tomhs 

RESOLUCI~ I ~ I L I  DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, RELATIVA A LA M E M ~ R I A  
SOFERE LA QUALITAT DE LES AIGÜFS DE LES PLATGES CATALANES 

CORRESPONENT A L’ESTXU DEL 1930 

ADOPTADA PER LA COMI§SI6 DE POLf’TICA TERRl’TOFtIAL 
EL DIA 8 DEMARC DE 1991 

(DSPC-C ,207) 

La Comissió de Poiítica Territoriai, en sessi6 tinguda el dia 8 
de marq de 1991, ha estudiat el text de la fioposiciri no de Llei 
Relativa a la Membria sobre la Qualitat de les Aigües de Ies 
Platges Catalanes Corresponent a 1’Estiu del 1990, presentada 
per 1’Agrupació parlamenthria de1 Centre Democdtic i Socid 
(Reg. 21599). 

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

EI Parlament de Catalunya insta el Consell Faecutiu a pre 
sentar davant la Comissi6 de Politica Territorial, en el Eermifli 
de dos mesos, la Membria sobre la qualitat de les aigiies de 
bany de les platges catalanes corresponent a l’estiu del 1990. 

Palau del Parlament, 8 de mag de 1991 

El Secretari en funcions El President de la Comissi6 
Ferran Pont Esteve Tornhs 
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RESOLUCId 1971Lnt DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE LA POSADA 
EN FUNCIONAMENT DE LES JUNTES ARBITRALS DE TRANSPORT TERRESTRE 

EN EL TERRITORI DE CATALUNYA 

ADOPTADA PER LA COMISSX~ DE POL~TICA TERRITORIAL 
EL DXA 8 DE MARC DE i991 

(DSPC-C, 207) 

La Comissió de Politica Temitorial, en sessi6 tinguda ci dia 8 
de m q  de 1991, ha estudiat el text de Ia Proposici6 RO de Llei 
sobre la Posada en Mama de les Juntes Arbitrals de Transport 
Terrestre en el Territori de Catalunya, presentada per I’Agmpa- 
ci6 parlarnenthria del Centre Democrhtic i Social (Reg. 21603). 

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

El Parlament de Catalunya insta el Consell &ecutiu a posar 
en fimcionament les Juntes Arbitrals de Transport en el territori 
de Catalunya en m termini mhim de tres mesos. 

Pdau del Parlament, 8 de marg de 1991 

EI Secretari en funcions EI Resident de la Comissi6 
Ferran Pont %teve Tomba 

RESOLUCI~ I~#/III DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE LA KESTAURACH~ 
x LA PAVIMENTACI~ DEL CAMI D ’ A C C ~ ~ S  A SIURANA 

ADOPTADA PER LA comssr6 DE POL~TICA  TE^^ 
EL DIA 8 DE MARC DE 2991 

(DSPC-C, 207) 

La Comissi6 de Política Territorial, en sessi6 tinguda el dia 8 
de m a q  de 1991, ha estudiat el text de la Proposició no de Llei 
sobre la Restauració i Ia Pavirnentaci6 del Cami d’Awbs a Siu- 
rana, presentada pel Grup parlamentari de Convergkncia i Uni6 
(Reg. 22357), i les esmenes presentades pels grups parlamenta- 
r is. 

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

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a proce- 
dir a la restauració i la pavimentacid de 1’actual c d  de Cornu- 
della a Siurana amb la coklaboració d’aitres entitats i insti- 
tucions interessades, atesa la preciiria situació dels seus habi- 
tants, la importhncia artística-histbrica del Ilw i el gran nombre 
de persones que el visiten. 

Palau del Parlament, 8 de mar$ de 1991 

Ei Secretari en funcions El President de la Comissi6 
Ferran Pont Esteve Tomas 
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1.  TRAMITACIONS CLOSES AMI3 TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACI6 
1.30. Altres tramitacions 
1..30.05. Procediments davant el Tribunal -- Constitucional 

RECURS ID’XNCONSa*XTUCIO~AL~~AT INTERPOSAT FEL GOVERN DE L’ESTAT 
CONTRA LA LLEI DE LA FUNCX6 PdBLICA DE LfAnMINISTWAC16 

DE LA GENNRALXTAT 

SENThNCIA DEL TREWNAL CONSTXTUCIONAL (Reg. 26674) 

PRESDhNCIA DEL PARLAMENT Aixi mateix, d’acord amb l’article 90.2 del Reglament, ha or- 
denat de publicar-la en el Butlletí Oficial del Parlament de Ca- 
talunya. La Mesa del Parlament, en semi6 tinguda el dia 12 de mag 

de 1991, ha pres nota de la SentEncia del Tribunal Constitucio- 
nd sobre el recurs d’inconstitucionditat interposat pel Govern 
de 1’Estat contra la Llei de la Funci6 miblica de l’Aúministraci6 
de la Generalitat. 

Palau del Parlament, 12 de marg (Fe 1991 

Joaquim Xicoy i Basseguda 
President del Parlament de Catalunya 

N, de la R.: La Sentdnciu del Tribunul Constitucional és pu- 
blicada a la Secciú 4.90 del Butlletí. 
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2. 
2.10. 
2.10,35. Proposicions no de IIei 

TRAMITACIONS CLUSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI 0 DECAIMENT 
Projectes i propostes de resolucid 

PROPOSICId NO DE LLEI SOBRE LA CELEHHAC16 DE LA X SETMANA 
DEL CAVA A SANT SADURNI D’ANOIA L’ANY 1991 

(Reg. 20948) 

REBUIG DE IA PROPUSlCId 
(DSPC-C, 205) 

COMISSI6 D’AGRICtJZTURA, RAMADERIA 
I PESCA 

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha acor- 
dat de rebutjar l’esrnentada Proposició no de L’iei. 

La Colmissió d’AgricuItura, Ramaderia i Pesca, en sessi6 tin- 
guda el dia 7 de mars de 1991, ha estudiat el text de la Proposi- 
ci6 110 de Llei sobre la Celebra& de la X Setmana del Cava a 
Sant Sadurni d’hoia  1’Any 1991, presentada pel Gmp parla- 
mentari Popular (Reg. 20948), 

Palau del Parlament, 7 de m a q  de i991 

El Secretari 
Josep Oriol Suñer i Cab6 

El President de la Comissió 
Ramon Aleu i Jornet 

PROPOSICId NO DE LLEI SOBRE LA NECESSITAT D’ASSEGURAR LA C O N T I N U h T  
DE LES ACTIVITATS DE LA LLXGA PRQTECTORA D’ANJMALS I PLANTES 

DE BARCELONA ]E. DE LA RESTA D’ASSOCIACXONS ANALOGUES 
(Reg. 21449) 

TCEBUíG DE LA PROPOSEI6 
(DSPC-C, 205) 

COMISSId D’AGMOJLTUFU, RAMADERIA tament amb altres cinc Diputats del Grup parlamentari Popular 

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha acor- 
I PESCA (Reg. 21449). 

La Comissi6 d’Agricdtura, Ramaderia i Pesca, en sessiii 
tinguda el dia 7 de marg de 1991, ha estudiat ei text de la 
Proposici6 no de Llei sobre la Necessitat d’Assegurar Ia 
Continultat de les Activitats de la Lliga Protectora d ’ h i -  
mals i Plantes de Barcelona i de la Resta d’Asswiacions 
Aniilogues, presentada pel Diputat I. Sr. Antonio Perea, jun- 

dat de rebutjar l’esmentada Proposicid no de Llei. 

Palau del Parlament, 7 de marg de 1991 

El Secretari 
Josep Oriol Sucier i Cab6 

El Resident de la Comissi6 
Ramon Aleu i Jornet 
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REBUIG DE LA PROPOSICI6 
(DSPC-C, 207) 

 COMISSI^ DE P O L ~ I C A  TI~WTORIAL Finalment, d’acord amb J’article 135 de€ Reglament, ha acor- 
I dat de rebutjar l’esmentada Propici6 no de Llei, 

La Comissi6 de Politica Territorial, en sessi6 tinguda el dia 8 
de marg de 2991, ha estudiat el text de la Proposició de Llei 
sobre I’Elaboraci6 del Pla d’Orcfenilci6 de les Extraccions dels 
Aqiiifers del Baix Francolt (Marge Dret) i del Bloc del GdB, 
presentada per 1’Agrupació parlamenthia del Centre Demacra- 
t ic i Social (Reg. 21600). 

Palau del Parlament, 8 de maq de 1991 

El Resident de la Comissi6 
Esteve Tomhs 

E1 Secretari en funcions 
Ferran Pont 

PROPOSICI6 NO DE LLEI SOBRE LA CONSTITUC16 DE DIVERSES COMUNITATS 
D’USUARIS IPSABROFITAMENT D’AIGOES SUBTr(:RRhNIES 

(Rea. 21601) 

REBUIG DE LA FROPOSEI~ 
(DSPC-C, 207) 

cohlrssió DE POL~TICA ~ R R ~ ~ O R I A L  Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha acor- 
dat de rebutjar I’eesrnentada Proposició no de Llei. 

La Comissió de Politica Territorial, en sessi6 tinguda el dia 8 
cla maq de 1991, ha estudiat el text de la Proposici6 no de Llei 
sobre la Constituci6 de Diverses Comunitats d’Usuaris d’ Apm- 
ñtarnents d’Aigiies Sabterrhnies, presentada per l’Agrupaci6 
parlarnent?da del Centre Demoerhtk i Social (Reg. 21601). 

Palau del Parlament, 8 de mar$ de 1991 

EI President de la Comissi6 
Esteve Tombs 

El Secretari en funcions 
Ferran Pont 

PROPOSICI6 NO DE LLEE SOBRE 1,’ ACTUALITZACId DEL PLA D’OIIRES 
1 CORHECCIONS A FI3W A LA XARXA HIIlROLbGICA DE CATALUNYA 

(Reg. 21602) 

REBUIG DE LA PROPOSICI6 
(DSPC-C, 207) 

COMISSI6 DE POLÍTICA TERRITORIAL Finalment, d‘acord amb l’article 135 del Reglament, ha acm- 
dat de rebutjar l’esmentada propOsici6 no de Llei. 

La Comissi6 de Política Territorial, en sessi6 tinguda el dia 8 
de tnaq de 1991, ha estudiat el text de la Propmicid no de Llei 
sobre I’Actualitzacib del Pla d’Obres i Correccions N fer a la 
Xarxa Hidrolbgicla de Catalunya, presentada per l’Agmpaci6 
parlament hria del Cent re Dernmrhtic i Social (Reg, 2 1602). 

Palau del Parlament, 8 de marq de 1991 

El Secretari en funcions El President de la Comissió 
Ferran Pont Esteve TornAs 
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PROPOSICId NO DE LLEI SOBRE LA CONSERVACIO DE LA C-246, 
ENTRE L’IWOSPITALET DE LLORKEGAT I LES COSTES DEL GARRAF 

(Reg. 22120) 

RETITUDA DE LA PROPOSICl6 
(DSPC-C, 207) 

 COMISSI^ DE P O L ~ C A  ‘L~RJTORLAL 246, entre IWospitaiet de Llobregat i les Costes del Garraf 
(Reg. 221203. 

En la sessi6 de Ja Comissió de Politica Territorial, tin- 
guda el dia 8 de marq de 1992, e1 representant de 1’Agru- 
paci6 parlamentaria dei Centre Democrhtic i SociaI en la 
Gomissid, Diputat I. Sr, Javier Latorre Piedrafita, ha reti- 
rat la Proposició no de Llei sobre la Conservaci6 de la C- 

Palau del Parlament, 8 de marg de 1991 

El President de la Comissió 
Esteve Tumas 

El Secretari en fimcions 
FenanPont 

PROPOSICI6 NO DE LLEI SOBRE L’ELABORACIo D’UN PROGRAMA 
D’ACTUAC16 GLOBAL DE REHABILITACI6 DELS HABITATGES 

COlVSTRUfTS ENI‘RE 1950 11970 
(Reg. 22224) 

RETIWDA DE LA PROPOSICId 
(DSPC-C, 207) 

COMISSI6 DE POLfTICA TRRRlTORIAT, bilitaci6 dels Habitatges Constnfits entre 1950 i 1970 (Reg. 
22224). 

En la sessi6 de la Comissi6 de Política Tenitorial, tinguda 
e1 dia 8 de maq de 1991, el representant del Grup parlamen- 
tari d’hiciativa per Catalunya en la Comissió, Diputat I. Sr, 
Ignasi Riera i Gassiot, ha retirat la Pmposici6 no de Llei so- 
bre l’Elaboraci6 d’un Programa d’Actuaci6 Global de Reha- 

Palau de1 Parlament, 8 de maq de 1991 

El President de la Comissió 
Esteve Tomhs 

EI Secretari en funcions 
Ferran Pont 

PROPOSICId NO DE LLEI SOBRE L’ATURADA DE LES OBRES CORRESPONENTS 
AL DESVIAMENT DE LA N-II A GIRONA (VALL DE SANT DANIEL) 

(Reg. 22534) 

REBUXG DE LA PROPOSICld 
(DSPC-C, 207) 

 COMISSI^ DE P O L ~ C A  TERR~ORIAZ, Finalment, d’acord amb l‘article 135 del Reglament, lla acor- 
dat de rebutjar l’esrnentada Proposici6 no de Llei. 

La Comissió de Politica Territorial, en sessi6 tinguda el dia 8 
de maq de 1991, ha estudiat el text de la PrclpasicicS no de Llei Palau dei Parlment, 8 de maq de 1991 
sobre 1’AAturada de les Obres Corresponents a1 Desviament de Ia 
N-Il a Girona (Vall de Sant Daniel), presentada pel Grup parla- El President de la Comissi6 
mentari d’hiciativa per Catalunya (Reg, 22534). Ferran Pont bteve Tornhs 

El Secretai en funcions 



PROPOSICIb NO DE LLEI SOBRE LA CONSTRUCCIO D’UNA CARRETERA 

A LA RIRERA D’EBRE 
(Reg, 23340) 

ENTRE LA PALMA D’EIRRE ]I VINEBRE - LA TORRE DE L’ESPANYOL 

RFBUTG DE XA PROPQSICI~ 
(DSPC-C, 207) 

COMES16 DE POLhICA TERRITQRJAL Finalment, d’acord amb l’artide 135 del Reglament, ha acor- 
dat de rebutjar l’eersmentada hposició no de Llei- 

La Comissió de Politica Territorid, en sessi6 tinguda el dia 8 
de mar$ de 1991, ha estudiat el text de la E)ipoposici6 no de Llei Palau dei Parlament, 8 de maq de 1991 
sobre la Construcci6 &una Carretera entre la Palma d’Ebre i 
Vinebre - la Torre de E’Hspanyol a la Ribera d’Ebre, presentada El President de la Comissi6 
pel Grup Mixt (Reg. 23340). Fenan Pont Esteve Tomhs 

El SecretA en funcions 

PROPOSICIb NO DE LLEI SORRF EL PROJECTE D’ABASTAMENT D’AJIGUA 

{Reg, 23483) 
A LES POBLACIONS DE LA COSTA BRAVA CENTRAL 

REBUIG DE LA PROPOSICrr6 
(DSPC-C ,207) 

comss~b BE POLÍTKA TJXRITORIAL Finalment, d’acord amb I’article 135 de1 R@ment, ha acor- 
dat de rebutjar I’esmentada Praposicid no de Llei. 

La Comissió de Politica Territorial, en sessi6 tinguda el dia 8 
de mar$ de 1991, ha estudiat el text de la I’roposició de Llei 
sobre el Projecte d’Abastment d’Aigua a les Poblacions de la 
Costa Brava Central, presentada pel Diputat I. Sr. Joaquim Na- 
dal i Parreras, juntament amb altres quatre diputats del Grup 
Socialista (Reg. 23483). 

Pdan del Parlament, 8 de mar$ de 1991 

El Resident de la Comissi6 
Esteve Tornhs 

El Secretari en funcions 
FerranPont 

PROPOSICIb NQ DE LIXI SOBRE EL RESTABLIMENT DEL CURS 
DEL RIU ONDARA AL PLA D’URGELL 

(Reg. 23484) 

REBUIG DE LA PROPOSICX~ 
(DSPC-C, 207) 

COMISSI6 DE POLfTICA ~ ~ O R I [ A L  Finalment, d’acord amb l*xticle 135 del Reglament, ha %or- 
dat de rebutjar l’esmentada Proposici6 n~ de Llei. 

La Comissi6 de Politica Territorial, en sessió tinguda el dia 8 
de mar$ de 1991, ha estudiat el text de la Proposicid no dc Llei 
sobre el Restabliment del Curs del Riu Ondara al Pla dTJUrgeiE, 
presentada pel Diputat I. Sr. Ramon Aleu i Jornet, juntament 
amb altres cinc diputats del Grup Socialista (Reg. 23484). 

Palau del Parlament, 8 de maq de 1991 

El President de la Comissi6 
Esteve Tomas 

I31 Secretari en funcions 
Ferran Pont 
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PROPOSICId NO DE LLEI SOBRE EL TRANSFERIMENT A LA GENERALITAT 

ENTRE ASC6-VINEBRE I GARCIA 
(Reg, 23555) 

I LA MILLORA DEL TRAGAT’ DE LA CARRETERA TV-7141 

REBUIG DE LA PROPUSICI6 
(DSPC-C, 207) 

co~~ssrb DE POL~TICA TEWUTORIAL Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha acor- 
dat de rebutjar l’esmentada Prop0sici6 no de Llei. 

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el dia 8 
de marq de 1991, ha estudiat el text de la Proposici6 no de Llei 
sobre el Transferiment a la Generalitat i la Millora del TraGat de 
la Carretera Tkr-7141 entre Ascó-Vinebre i Garcia, presentada 
pel Grup Mixt (Reg. 23555). 

Palau del Parlament, 8 de rnaq de 1991 

El President de la Comissi6 
Esteve Tomhs 

El Secretari en funcions 
Ferran Pont 

PROFOSICId 1\10 DE LLEI SOBRE LES INSTAMACIONS DE GAS 
(Reg. 23627) 

=TIRADA DE LA moposrcrxd 
(DSPC-C, 207) 

Eh la sessi6 de la Camissió de Poiiticca Territorial, tinguda el dia 
8 de maq de 1991, el representant del Grup Mixt en la CemissW, 
Diputat Ilh. Sr, Joan Manuel Sabanza i March, ha retirat la RQ 
posici6 no de Llei sobre les Installacions de G a s  (’Reg. 23627). 

Palau del Parlament, 8 de mag de 1991 

El Secretari en funcions El President de la Comissi6 
Ferran Pont Esteve Tomhs 

PROPOSICI6 NO DE LLEI SOBRE EL CONFLICTE DEL GOLF PkRSIC 
(Reg. 23836) 

RETIRADA DE LA PROPOSI& 
(Reg. 26781 /Mesa del 12.83.91) 

El Grup parlamentmi d’hiciativa per Catalunya, soNicita que 
la Proposici6 no de LIei {Reg. 23836), sobre el Conflicte del 
Golf Pksic, sigui retirada. 

Palau del Parlament, 12 de mar$ de 1991 

Joan Saura i Laporta 
Portaveu del G. p. d’IC 
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2. 
2.1 o, 
2.10.40. Pro,jjectes i propostes de ------ resoIuci6 d’aetuaci6 davant les Corts Generals 

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

PROPOSTA DE RESOLUGI6 PER LA QUAL S’ACORDA DE PRESENTAR 
A LA MESA DEL CSNCRfiS DELS DIPUTATS LA PROPClSICI6 DE LLEI 

DE MODIPICACI6 DE LA LLEI ORGANICA 7/1985, DE DRETS I LLHIU3RTATS 
DEES ESTRANGERS A ESPANYA 

(Regs. 2ó491 i 26569) 

RITIRADA DE LA PROPOSTA 
(Reg. 26764 /Mesa del 12.03.91) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

El Grup parlamentari d’hiciativa per Catalunya, sollicita que 
la Proposta de Resolució per presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Propici6 de Llei de Modificació de la Llei 
Orgllnica 7/1985, de Drets i Llibertats dels Estrangtxs a Espa- 
nya (Reg. 264911, sigui retirada. 

Palau del Parlament, 11 de rniq de 1991 

Joan Saura i Laporta 
Portaveu del G. p. d’IC 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.01, 
3.01.01. Projectes de -<- liei 

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de normes 

PROJECTE DE LLEI DE FILIACIONS 
(Reg, 18445) 

INFORME DE LA PONhNCLA DE LA CQMlSSId DE SUSTfCIA, DRET I SEGURETAT ClUTADANA 

A LA MESA DE LA COMISSI6 

La Ponhcia de la Comissili de Justícia, Dret 1 Seguretat CiU- 
tadana, nomenada e1 dia 2 d’octubxe de 1990 i formada pels Di- 
putats I, Srs, Enric Renau i Enric Vendrell, del G. p. de 
Convmgkncia i Unió; Joan M. Abelló, del 8. Socialista; Jaume 
Nualart, del G. p. d’hiciativa per Catalunya; Antoni0 Perea, del 
G. p, PopuIaq Armand Raenas, del G, Mixt; Javier Latarre, de 
I’A. p. del CDS; i Josep LluSs Card-Rovira, de l’A, p. d’Es- 
quema Republicana de Cataiunya, s’ha reunit al Palau del Parla- 
ment els &es 18 i 30 d’octubre, 27 de novembre de 1990 i 5 de 
mar$ de 1991. A la vista del Projecte de Llei de Filiacions i de 
les esmenes presentades, proposa I’Infome seglrent als efectes 
del que disposa i’articb 97.1 de1 Reglament del Parlament. 

AddicM d’un nou Titol i Art.icle 

Esmena núm. 3 De rnodiflcaciú 

A .  p .  dei CDS 

<<.,,abans dels tres-cents dies següents a la seva d i i t a t  clisso- 
luci6 o a la separació...>> 

Esmena núm, 4 De modificcrcid 

A .  p .  del CDS 
<<...respecte dels quals es pugui provar, mitjanpmt totu clume 

de proves que han nascut de relacions cunjuguls, D 

Esmena núm. 5 Esmena nlirn. S D ’ addicib D ’ addicid 

A. p .  dei CDS 

D’un nou Tftol I i Article 

RTítol 1 
Classes de Filiaci6 

La filiacib pot tenir I ~ Q C  per naturalesa i per ~ 1 d ~ p c i 6 ,  En la 
filiuciú per naturalesa produeixen els mutehus efectes la matri- 
monial i i’ extrtamtn‘munial. >> 

La Ponencia no fa cap recomanació, 

Titol 1 
Determinació de la filiaci6 

Article 1 

Esmena nljm 2 De modtpcacid 

e. Mixt 

<<Es presumeixen fills del marit els nascuts desprbs dels I80 
dies següents a la celebruciú del matrimoni i abans dels 270 
dies següents a la sepuracib efectiva dels cdnjuges.>> 

G. Socidista 

<<,..consentiment previ i exprks del marit...), 

Esmena mzirn, 6 De modijkacib 

G .  Socialista 

ic ... formalitzat d’acord amb la Llei.)) 

La Ponkncia recornana l’acceptació del terme aefectivva>> de 
I’esrnena nlirn. 2. 

La Ponkncia recomana i’acceptaci6 de I’esmena transaccio- 
nal al parhgraf segon de l’article 1, amb el text següent: 

<<Produird el mateix efecte ia fecunducid assistida de l’espo- 
sa amb E I  comentiment exprés del marit furmaliízat en docu- 
ment autdntim 

L’acceptació d’aquesta esmena transaccional comportaria la 
retirada de l’esmma núm. 5. 
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Article 2 

Parhgraf primer 

I- __- 

Esmcna nhm, W De modiftcaciú 

G. p.  d’Inieiativa per Catalunya 

vant la complida i concloent prova que aquest no pot ser...>) 
<<...de paternitat podrd ser impugnada pet marit i cedir& da- 

Esmena n6m, 9 De moúificaciú 

A. p .  del CDS 

no pot ser pare del fili...>> 
a,.. pudrh ser impugnada, i c d r h  quan es provi que el marit 

Esmena n h .  10 De modificaci6 

A. p.  del CDS 
<<...proves. No s’admetrh la impugnacih de la jiliacib rnatri- 

muniu1 del f i l l  nascut per imeminuciii artificial quun el marit hi 
hagi prestat el seu cunsentirnent, tant si la inseminaci6 s’hu fet 
amb material reproductor del m r i t  com si s’ha fet amb cuntri- 
hucid d’un altre donant.)) 

Esmcna núm. 11 D’addicid 

G. ~ ~ c i u l i s t u  

ci,..del marit, prestat de confounitut amb la L1ei.D 

~- ~ 

Esmena núm. 12 D ’addicib 
. 

G. Socialista 

<<...del marit. Resta oberta l’Ircci6 de reelamaci6 de la pater- 
nitat. )) 

<<...següents u1 coneixement úd naixement,>> 

Lletres a) i b) 

No hi ha presentada cap esmena. 

Lletra c) 

Esmena núm. 14 De supressib 

G.  p .  Popular 

Tot el text de la Lletra, 

Esmena ni’rm. 15 D ’ aúdicib 

G. Socialista 

<<. , .sexuals amb I’ actual marit durant. . >) 

Esmena nbm, 16 13’ addrcib 

G. Socialisia 

<<.,,de la concepció, sens prejudici que el marit impugni la 
paternitat per concúrrer relucions sexuals de la m r e  amb un 
tercer, H 

La Ponhcia recomana I’acceptacib d’una esmena transaccio- 
nal al par&graf primer de 1’Articb 2 amb el text següent: 

c... No s’admetrd la impugnacib bus& mmés en la fecun- 
daci& assisfida de I’esposm, quan s’hagi fet amb el consenti- 
ment del marit, formalitzat en dociment authtic.,) 

E’ acceptació d’aquesta esmena tsansacciond comportaria la 
retiracla de l’esmena nGm, 1 1, 

La Ponhncia recomana l’acceptaci6 d’una esmena tmsaccio- 
nai al par3graf segon, Lletra c), de 1’Article 2, amb el text se- 
güent: 
a) Quan la mare demostri I’existdncia de relacions sexuuls 

amb el marit durunt el periode legal de la concepcid,>) 

];’acceptació cl’aquesta esmena transaccional comportruia la 
retirada de l’esmena núm. 15. 

Addició de nous Articles 

Esmena nrim. 17 D ’ addicib 

G. Socialista 

D’un Article 2 bis 

wirticle 2 bis 
E!sfiEls rslrscuts abans dei matrimoni dels pares tindran, des 

de la data $aquest, Iu condicih de matrimonials amb cardcter 
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general, sempre que la filiació quedi legalment deterrnimh 
dacord amb aquesta Llei. 

EI que estableix el pardgraf anterior henejiciurd, si els per- 
tuca, els descendents del fill mort. 
Si la filiacib haglaés estat determinada per viu de reccmeixe- 

ment formal, la impugnaciú es regird per les regles de la filia- 
ci6 exírmatrirnuniul .m 

Lletres b) i c) 

No hi ha presentada cap esmena. 

La Ponkncia recomana l’acceptaci6 #una esmena íransaccio- 

Ha)  .. $ecundaci6 assistida de la &nu-rnure del nu&, forma- 
nal a I’Article 3, Lletra a), amb el text següent: 

litzat en document aut2ntic.b 

Esmena nrim. 18 

G. Socialista 

D ’ addi ci6 L’acceptació d’aquesta esmena transaccional comportaria la 
retirada de l’esmena núm. 21. 

D’un Article 2 ter 

drticle 2 ter 
Es presumeixen fills del segon marit, els nascuts després de 

contreure la mare mu matrimoni seme que el primer hagi estut 
dissolt u dintre dels tres-cents dies posteriors u la seva dissolu- 
cib. 

Si procedis h c c i ó  d”impugnaci6 de Iu ptraiernitat, reneix la 
presurnpcid de paternitat matrimonial relativa a l’anterior ma- 
rit.>> 

La Ponhncia recomana l’acceptació d’una esmena tsansaccio- 
nal consistent en l’addició d’un Apartat 2 a l’hicie 3, amb el 
text segiient: 

~ 2 .  EN el reconeixement miíjanGant testament, document pú- 
blic o &ant 1’ encarregat del Registre Civil, no es pudrd mani- 
festar Videntitat & E’altre prugenitor si nu és que j a  estd 
determina& legalment, P 

L’acceptaci6 d’aquesta esmena transaccional comportaria la 
retirada de l’esmena ndm, 36. 

La Ponbncia no fa cap recomanacifi. 
Article 4 

Article 3 

Parhgraf primer 

Esmena nirm. 19 D ’ addicib 

<(La filiaci6 extramatrimmial, es tructi o no dels fills nascuts 
d‘una parella de fet ,  podrh..,)) 

Lletra a) 

Esmena núm. 20 De modificació 

G. Socialista 

a,..en testament, en document p~blic o en e2 document que 
[’home presti el consentiment per a la fecundació assistida,.a 

Esmena núm. 21 De rnodvicacib 

G.  Socialista 

<<...plasmat en les €omes establertes a la Llei.}) 

Esmena núm. 22 De supressib 

G. S Q C i d h l  

Tot el text de l’hicle. 

Parhgraf primer 

Esmena núm. 23 De rnodificaciú 

G. p .  d’lniciurivu per Catalunya 

presumeixen fills del membre varó d’ UPW parella de fet  
els nascuts després de la inscripcid de la parella en- el corres- 
ponent registre i abans dels tres-cents dies segients a la &so- 
lucid de la parella degudament notificada al mateix registre i 
també els nascuts després daquesrs tres-cents dies, respecte 
dels quals es pugui provar complidament que han nascut de re- 
lacions sexuals mantingudes per l’ esmentat membre var6 amb 
la muren 

Esmena n6m. 24 De modijhcib 

G. Socialista 

cc..,l’home que hagi cohabitat amb la mare en el pedode..,}) 
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Esmcna núm. 25 De mdiflcacib Esmena num. 31 De modficucib 

A, p .  del CDS 

<< . . , extramatrimonial l'homc que hagi mantingut una convi- 
vbncia de fet amb la mare.. . n 

Esmena nrlm. 26 D'addició 

G, Sociulista 

i& el procks d'irnpugnaci& de la paternitat extrrzmatrimo- 
nial es presurneix...>> 

ParBgraf segon 

A. p .  del CDS 

c4'equip-a a lu convivdncia de fet el reconeixernepit fet ex- 
pressa o tdcitament i la fecundació assistida de la h m f e t a !  
amb el consentiment de l'home furmulitzat ert document aut2n- 
tic, tant si  la inserninacib s'ha fet amb material reproductor d d  
signant com si s'ha fet  amb contrihuci& d'un altre donunt.>) 

Esmcna nbm. 28 De modificaci6 i de suprcssi6 

G .I). r u iar 

d e r d  equiparat a la cohabitaci6 sexual el reconeixement 
aformal o thci t la fecundació assist.ida de la dona.. .H 

Esmena nlim. 23 De supressib 

G,  Socialista 

<<Seran equiparats a la cohabitwió ,raua/ el reconeixement 
aformal.. . )> 

G. Socialista 

s formalitzat d'acord amb la Llei.n 

La Ponhncia no fa cap recomanació. 

hrtick 5 

Esmena núm. 32 De rnodijkacib 

G. Mixt 

<<Tindran capacitat per al reconeixement de la patemitat els 
majors de 16 anys. En el cas de la maternitat, sempre que 
s'acrediti el fet del part. El reconeixementfet per menom de 16 
anys o per incapacitats, reguerira pe,r a la seva validesa, l'apm- 
wci6 judicial, amb intervencib del Ministeri Fiscal,>> 

La Ponbcia recomana l'acceptaci6 del terme <cintervenci6w 
de I'esrnena núm. 32. 

Article ti 

ParBgraf primer 

Esmena niim. 33 De modificaci6 

G.  p .  d'hiciwtiva per Catalunya 

fill major d'edat capuc no..,>> 
<iEl reconeixement previst al pardgraf a) de Sarticle 3 d'un 

Parhgraf segon 

Esmena níírn. -34 De supressib 

G.p. Popular 

rad de la tar&np en ei reconeixement. 
c..deteminaci6 de la fdiaci6 llevat que qiiedi jmt@cualra la 

Es requerir& 1' aprovacid . . i> 

lbrnena ntím. 30 De modificaci6 

G. p .  d'lniciutiva per Catalunya 
Esmena núm. 35 D'aa'dicid 

G.  Socialista (<...feta amb el consentiment del membre vurd de la pnrellu 
defet formalitzat en...>> ic ... efectes civils que els de la rneru deteminaci6 ... >> 
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Parhgraf tercer 

No hi ha presentada cap esmena. 

cepci6 els des  que haguessin iranscurregut fSns al part o u la 
interrupci6 de I’ernbardr.)> 

L’ilcceptaci6 d’aquesta esmena transaccional comportruia la 
retirada de l’esmena núm. 37. 

Esmena nrlrm. 36 

G. Socialistu 

D ‘ addici6 
Article 7 

D’un nou parhgraf quart Esmena nlirn. 38 

Quan un progenitor en faci el recurteixernenb separa&- 
ment, no podrd manifestar-hi la identitat de I’alrre si nu és que 
ja estd determinada legalment.)) 

G. Socialista 

Tot el text de 1’Article. 

La Ponencia recomana I’ acceptació d’una esmena transaccio- 

<&I reconeixement &un f i l l  extramatrimoniai major d‘&t 
nal al pnrhgraf primer de 1’Article 6, amb el text següent: 

no pruduird efectes sense el seu emsentiment exprh o tdcit. h) 

L’acceptaci6 d’aquesta esmena transaccional comportaria la 
retiratla de l’esmena ndm. 33. 

La Ponhcia recomana l’acceptació de l’esmena nlirn, 35. 

La Ponencia recomana una esmena tecnica ai par3graf tercer 
de 1’Article 6, per coherhcia amb el redactat de l’hticle 5, 
amb el text següent: 

requerird I’apruvacih judicial amb intervencih del Mi- 
nisteri Fiscal ... >z 

Parhgraf primer 

Esmena nrirn. 39 De modi3”icaci6 

Gp Socialista 

<L,Q de qui colubituva amb eila sempre que...)) 

Lletra a) 

No hi ha presentada cap esmena. 

Lletra b) 
Addició d’un nou Article 

Esmena núm. 37 D ’ addiciti 
__ ~~~~ 

G. Socialista 

D’un Article 6 bis 

x<Si durant els tres-cents dies anteriurs al naixement d‘m f i l l ,  
dhugu6s interromput o complert un altre emhards, nu es tin- 
h a n  en compte per a la determinucid de2 mornen1 de la con- 
cepcib els dies que haguemin transcorregut f ins a la 
interrupcid de I’embards o del part.>> 

La Ponencia recomana l’acceptació d’una esmena trmsaccio- 
nal consistent en l’addició d’un nou Article 6 bis, amb el text 
s eg iien t : 

Esmena núm. 40 

G. Socialista 

Tot el text de la Lletra. 

Esmena nrim. 41 Dc supressi6 

A .  p .  del CDS 
Tot el text de la Lleba. 

Esmena núm, 42 De modifmci6 

Si durunt els tres-cents dies anteriors al naixement d’ un f i l l ,  
s’hugués interromput u complert un altre embar&, no es tin- 
dran en compte per a la determinacib del moment de la cun- 

G. p .  Populur 

<<Que es limiti a un sol cas, compr&s el part mdltiple, si ei fe- 
tus reuneix tots els requisits estabiert,r pei Cudi Civil per a ser 
consih-ut n a d h  
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Elctra c) 

Esmena nrirn, 43 

A. p .  del CBS 
<cQne el procés d’hnseminaci6 s’iniciii dins el termini &rn 

de sis m e m ~  després de la mort del marit o d’aquell m b  qui la 
marc convivia. Aqriest termini porlrh ser prorrogat pel jutge 
amhjrrsta causa)> 

T h l 2  
Accioms de fiiiació 

Article 8 

Parhgraf primer 

No hi ha presentada cap esmena. 

Parhgraf segon 

Emmena nlini. 44 De sipressió 

C .  Socialista 

<<(...amb qui la mare convivia. Aquest termini podrd  SE^ pro- 
rrogat pel jutge amb justa causa.>> 

G, p ,  d’hiciaiivu per Catulunya 

maril. ..)> 
<<...en el termini mdxim de nou mesos després de la mort del 

G. Socialista 

<<Que el procés de fecuducib s’jnic?i ... )) 

Esmena nairn. 47 

G. Suciahtu 

Esmena ahm. 48 De modificacili 

G. Sucialista 
- 

<<...amb qui la mare cohabitava. Aquest...>> 

La Ponbncia recomana l’acceptacili de les esmenes nfirns. 39, 
45,46 i 48, 

La Poonhncia recomana I’acceptaci6 d’una esmena transaccio- 

4) Que es limiti a un sol cas, comprks el pari rnriltiple.r> 
rial a I’hrticle 7, Lletra b), amb el text segiient: 

L ’ accep t ac i6 Q ’ aquest a esmena ~ a n  sac cioon a l  comport ari a 1 a 
retirada de l’esmena riiim, 40. 

Esmena nllm, 49 De rnud@cacid 

G. Suciaiistu 

<<...de les proves en les quals hagi...>> 

D ’ addici6 Esmena nrim. 50 

G. p.  d’hiciutivu per Catalunya 

xos l’ucci6 iniciada pe’lfi1l.u 
<c.,.els esmentats terminis, poden també continuar els mutei- 

La Ponhcia recomana l’aicceptaci6 de l’esmena mím. 49. 

Article 9 

Parhgraf primcr 

Esmena ncim. 51 J)’ addicid 
_ _  

A. p .  dei CDS 

per a cmnpletar els esmenilats terminis.)) 
<<.,.fills o descendents i els seus hereus dins el femps que furti 

Esmena nlim. 52 

G. p ,  d’lrticiutiva per Catalunya 

ció iniciada pel fi l l .))  

D ’ uddici6 

rc ... i a l s  seus hereus, els quals podran també continuar rac- 

1% r hgra f scgo n 

No hi ha presentada cap esmena. 

- -. . Y 
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Parhgraf tercer Parigraf segon 

Esmena nrim. 53 De supressi6 Esrncna núm. 58 De supressid 

G.  p .  d Iniciativa per Cataiunyc? 

Tot el text del parhg~af. 

La Ponencia recomana l’acceptaci6 de E’esmena núm. 51. 

AddicM d’un nou Article 

G. Mht 

Tot el text del pariigraf# 

~ . 

Esmena nbm. 59 D’&cih 

G. Socialista 

D ’ addicib; #...o hcapaq que es trobi sota la Seva guarda i custddia, h- Esmena nlim. 54 

G. p .  Shiciativa per Catalunyu 

pugnar.. * 

D’m Article 9 bis 

<CE1 pare J la mare estaran legitimats per a qualsevol acci6 
de redamacid de putemirut o maternitat extramatrimonial, en 
nom i inter& propi, en els casos en qu& el seu reconeixement 
ho hagi resultat e f i c a ~  per defecte de consentiment del fill o de 
I’uprovació judicia1.n 

I Esmena núm. 60 D ’ uddicid 

G, M k t  

D’un nou parhgraf segon 

<<Turnbk podrd exercir-se I‘acci6 d’impugmci6 de la paterni- 
tat matrimonial quan el marit conegui el reconehment fet pel 
pare de1fiil.m La Ponhcia no fa cap recomanació. 

Article i0 Esmena núm. 61 D’addicib 

A. p .  del CDS 
Esmena núm. 55 De supressid &...vida en comú i en els casos de nullitat, separació i divor- 

CiJ> 
G. p .  $Iniciativa per Catalunya 

Tot el text de I’Article. 
La Ponhcia recomana I’acceptació de les esnienes n6ms. 59 

i 61. 
Parhfraf primer 

Article 11 
Esmena n6m. Sli 

G. Socialista 

De mod@caci6 i d’addici6 

Esmena nGm, ti2 De supressi6 

<<,.,en el termini d’un any a comptar des de la inscripcib de la 
fiZiaci6 en el Registre Civil. Tanmateix, el termini no correra 
rnentrc el marit ignori el naixement. Aquesta uccid es trans- 
met.. . >> 

G. M h c  

<<...caduca als quatre anys des que existeixi, o si mcau es co- 
negui I’estat que s’impugna ... P 

Esmena ndm. 57 De mod@caci6 
Esmena nlim. 63 De modificaci6 

G. Socialista 
<<..,en el temini d’un any a comptar des que conegui les cir- 

curnstdncies o exist2nciu dei fill9 ... Y <<...des que existeixi o, si s’escau, es  conegui.,.^ 
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Article 12 
Esmena nbm. 64 D'addicib 

G. Socidista Esmena nrim. 66 De modificmill 

D'un nou segon parhgraf 

<<En el pr&s d'impugnuci6 úe la filimi6 exirumtrimonial 
es presumeix que és pare del f i l l  extramatrimonia¡ l'home que 
hagi cohabitat amh la mare en el període legal de concepció, 
entenent per aquest els primers cent-vint dies dels tres-cents 
que van precedir el naixement del f i l l ,  excepte que proves bio- 
ldgiques concloents demostrin que la gestuei6 va durar més de 
tres-cents dies, en el qual cus el perbde legal cumpreruIrd els 
primers cent-vint dies dei temps real de gestucib. Seran equipa- 
rats a Iu cohahitacib el reconeixement formal o tdcit i lufecun- 
daciú assistida de la úom feta amb el consentiment de l'hume 
formaliizut d'acord amb la Llei.)) 

La Ponencia no fa cap recomanaci6. 

Addici6 d'un nou Article 

Esmena núm. 65 D ' adúici6 

G. Socialista 

D'un Article 11 bis 

<<L'accib d' impugnacid del reconeixement realitzat mirjan- 
gunt error, vio12nda o iniimiduciú correspon a qui 1'hagué.s 
atorgui. L'acció caducurd al cup d'un any del reconeixement o 
des que va cessar el vici del consentiment i podrd ser exercitu- 
da o conrinuada pels fills, dmcendenis i hereus daquell si ha- 
gués mort abans de transcórrer un any.>> 

La Ponhcia, a proposta dels G.p. de Converghcia i Uni6, 
Socialista, d'Tniciativa per Catalunya i Mixt, recomana l'accep- 
tacib d'una esmena tknica consistent en l'addició d'un nou Ar- 
ticle 11 bis, amb el text següent: 

d r t i c l e  11 bis 

En tot procks de filicrcib haurun de ser rdemandcxdes les pes- 
xones Ea paternitat, la maternitat o la filiació de les quals esti- 
gui legalment determinada i que m intervinguin en altra 
qualitat en aquest prucés, En cas de mort, l'acció es dirígird 
contra els seus hereus.lr 

MOl"ACl6: Omplir un buit important detectat en l'aaiculat del 
Prqjecte relatiu a la regdaci6 dels processos de filia&. 

G. Mixt 

<<En aquest cas, ser& declarat pare aquell la patemitat dei qual 
resulti mhs conduent pel resultat de les proves bioldgiques, i en 
cus de dubte s'eesiublird una presumpcid u fuvor CEe la parella 
més estable de lu mare dins dels primers 120 dies dels 300 que 
diu I'article 4 . ~  

Esmena nhm. 67 De mudflcacid i d'addici6 

G. Socialista 

<<,,,és semblant, es declarurh la peternitut que resulti més 
verseemblant tenint en compte les proves bioldgiques a manca 
d'aquestes, es declarar& la paternitat que s'fnfereixl del re- 
coneixement exprbs o thcit, o d'altres fets an?rlegs.>> 

Esmena ncim. 68 De rnodi'cucid 

G. p .  d'hiciutivu per Catalunya 

<<...la probabilitat entre els possibles pares ég semblant, serd 
declarat pare el membre var6 de la parella de fet inxrita en el 
corresponerit registre, i en d'altres cusos el que ofereixi una si- 
tuucib més beneficiosa pel mcmr a criteri del jutge.>> 

La Ponhncia no fa cap recomanaci6. 

Article 13 

Esmena núm. 69 De modificacid 

G.  p .  d'lniciativa per Catalunya 

6.. .contradigui una dtra determinada en resolució ferma. >) 

La Ponencia recomana l'acceptació de l'esmena núm, 69. 

Addici6 de nous Articles 

Esmena núm. 70 D 'addicid 

G.  Socialisia 

D'un Article 13 bis 

d e s  accions que corresponguin al fill menor d'ea'at u inca- 
pac po&an ser exercitades indidntamertt pel seu representant 
legat o pel Ministeri Fiscal.>> 
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Esmena niim. 71 D ' addid6 
Titol3 

Efectes de la filiació 

G. Sociuhtu 

D'un Article 13 ter 

<.Mentre duri el procediment de reclnmcrci6 o impugnaciú de 
la filiaci6, el Jutge adoptard les mesures de proteccid oportu- 
nex sobre !a per,wna i els b é s  del f i l l .  En cus d'irnpugruzcid 
p0di-h acordur aliments a favor seu i a cdrrec del progenitor la 
paternitat del qual s'impugna.,) 

Esmena num, 72 D' addicib 

Article 15 

Esmena num. 76 

G. Socialista 

D ' addicib 

D'un noi1 segon parhgraf 

seva deterrninacib legal té efectes retroactius sempre 
que la retroactivitat sigui. cornputihle amb lu naturalesa 
d'aquells i la Llei no disposés el contruri.n 

G. Sucialista La Ponbncia no fa cap recomanació. 

D 'un Article 13 quater 

d e s  part$ litigants i els tercers resten obligats a prestar el 
seu concurs u les proves que siguin necessdries per a determi- 
nar la filiacid i que puguin ser exigibles $elis, respectant el 
seu dret u la intimitat i a la salut.)) 

Article 16 

Esmena nixm, 77 De supressid 

La Ponhcia no fa cap recomanacid G. Socialista 

Tot el text de 1'Article. 

Article 14 La Ponhcia no fa cap fecornanacidi. 

Esmena núm. 73 De supressió 

G, Socialisia 

Tot el text de I'Article. 

Article 17 

Parhgraf primer 

No hi ha presentada cap esmena. 

Esmena num. 74 D 'addicid Lletra a) 

G. Socialista 

<<...deteminada dacord amb aquesta Llei.)) Esmena núm. 78 De rnodvcacib 

G. Suciulisiu 

<<...hagi estat condemnat per causa de les relacions a que ha- 
Esmena nlim. 75 D'adici6 gi obei't la filiació segons senthcia penal ferma.)) 

G. Socialista 

D'un nou segon parhgxaf: Lletra b) 

<al que estableix el pnrdgrafastterior heneficiard, si els per- 
Esmena nirm. 79 D'addicib i de modificació tuca, els descedents del f i l l  mort.)> 

G. Socialista 
La Ponhncia no fa cap recommació. a.. .hagi estat judicialment determinada amb I'oposici6,..)> 
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Article 19 La Ponhcia recomana l’acceptació d’una esmena úansawio- 
nal a l ’h ic le  17, Lletra a), amb el text següent: 

<<a) Quan el progenitor hagi estat condemnat en un prucedi- 
ment peml  mitjaqant santdnciu ferma per cuusa de les rela- 
cions a quL hagi ohek lafliaciú.,) 

~- 

Esmena nllrm. 84 De supressió 

G.  Socialista 

Suprimk <<Article 1% 
L ’ acc eptací6 d ’ aquest a e srnen a tran s ac cim al 

retirada de I’esmena núm. 78. 
la 

1.” La Ponencia recomana I’acceptaci6 d’una esmena transaccio- 
nal a l ’hicle  17, Lletra b), amb el text següent: 

c&) Quan la filiació hagi estat 
I‘ opusiciú del progeniturw 

declara& judicialment amb 

transaccional cornpo&irka la 

Esmena num. 85 De supressid 

G. Mixt L’acceptaci6 d’aquesta esmena 
retirada de X’esmena núm. 79. Tot el text del punt. 

Article 18 NQ hi ha presentada cap esmena. 

3: 
Esmena nirm, 80 De suprem% 
--.  .__ 

G. Socialista Esmena núm. 86 De supressiú 
Tot el text de I’Article. 

G. Socialistu 

Tot el text del punt, 

Esmena nbm. 81 De supressid 

Addició d’un nou punt 
G. p .  Popular 

ñliaci6 ... >> 
<<Mentre duri el procediment de reclamcib o hpugnaci6 de 

Esmena nrim, 87 D ’ addició 

G. p .  d’lniciativa per Catalunya 

D’un punt 4.a 
Esmena núm, 82 De mud@cucid 

<<4.a. LA Generalitat huurd de crear en un termini de sis me- 
SQS comptats des & la publicaci6 &aquesta llei, un registre per 
a la itrscr@ció de les purelles de fet i el reglament reguluhr 
de I se u furi cimurnen t 

G. Socialistu 

<<..,protecció oportunes sobre la persona i e h  bkas del fill, 

La Ponhcia no fa cap recomanació. 

Esmena nrim. 83 De rnod9cació 
Article 20 

G. Socialista 

<<...al fill. En cas d’impugnacidpo&d acordur atimmts ... w Esmena núm. 88 De slrpr~ssii5 

G.  Socialista 
La Ponhcia recomana I’acceptaei6 de les esmenes nlims. 82 

Suprimir <Article 20n i 83. 

La Ponencia no fa cap recomanació. 
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Addici6 d'una DisposicW Addicional 
Esmena núm. 92 D addicih 

Esmena mim. 89 D' addicib 

G. Socialista 

c<D isposi& Addicional 
Suddicimm un nou article 99 bis al Titol I del Llibre Segon 

de la Compilució del Dret Civil de Gatalurya, amb el segümt 
re& cta t: 

Article 99 bis: En els casos que sigui daplicucib Ja fecunda- 
cib msistilk4 post murtern, lu vídua o companya supervivent 
haurd de posar en coneixement del Juige del darrer domicili 
del causant, abuns de nou dies des de la mort d'aquest, la seva 
vuluntat expressa de prucedir u la ditufecundaci6. 

El Jutge acorhrd les providhcies necessdries per pruveir 
la seguretat i admitlistrució dels bkns relictes en la f u m  estu- 
bkrta pel judici necessari de testumentdriu. 

El Jutge acurdard necessdriarnent la suspensió del dret d'ac- 
ceptudd o repudiacid de I'her2ncia, del dret de deliberacid i 
de2 de sotlicitur el benefici inventari, restunt I"up1icucid a aild 
que preveu I'article 99. 

Aquestes mesures precautbries es perllongaran durant el ser- 
mini que duri el pro& de fecundacib fins e1 naixement o f ins  
que es tingui coneixement que aquest no tindrd  lloc.^ 

La Pmhncia no fa cap recomanació. 

Exposiciti de Motius 

Parhgraf primer al tercer 

No hi ha presentada cap esmena, 

Paragraf quart 

Esmena núm. 90 De supressib 

G. Socialista 

De I'Aparíat 3.r. 

Esmena nlim. 91 De supressib 

G. Socialista 

ec...p udhl antre Xauna 3 l'dtra, sense més difér&nciu que la 
previsibk, en consideracib a la dqerent situaciú bticu i social 
que Zes sepura €31 la rnatrimoniai..,r> 

- _ _ _  

G. Socialista 

gui impugna& la paternitat extrumutrimonial, partint de**.B 
<<..,esquema funcional d 'ua  presunci6 legal en el cas que si- 

Parsgraf cinqu& 

No hi ha presentada cap esmena. 

ParBgraF sisi! 

Lietrcs a), b), c) i d) 

No hi ha presentada cap esmena. 

Lletra e) 

Esmena núm. 93 De supressi6 

G. Socidista 

De tot el text de la Lletra e), 

La Ponhncia recomana'l'acceptaci6 d'una esmena trmsaccio- 
nal a 1'Exposició de Motius, Pmbgra€ 4t, Apartat 3r, amb el text 
següent: 

d , r  En la mateixa lfnia de no discriminació entre la filiaei6 
matrimonial i I'extramatrimonki, i en coherhcia amb el prin- 
cipi del *favorfilit, s'estubleix un r2girn de deteminacid de la 
paternitat parallel entre ¡'una i l'aaltra, seme méx diferknciu 
que la previsible, en cumiderució u la diferent realitat que les 
separa ... Y 

L'acceptaci6 d'aquesta esmena transaccional comportaria la 
retirada de l'esmena núm. 9 1. 

Titol de la Llei 

No hi ha presentada cap esmena. 

Palau de1 Parlament, 5 de maq de 1991 

Enric Renau, Enric Vendrell, Joan M. AbelI6, Jaume Nualart, 
Antoni0 Perea, Armand RMenas, Javier Latorre, i Josep Llufs 
Carod-Rovira 
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PROJECTE DE LLEI SORRE L’AUTQRITAT LJNGfifSTICA DE E’INSTITUT 
D’ESTUDTS CATALANS 

(Reg. 21165) 

PR~RROGA DEL TERMINI DE PWSENTACI~ DEL DICTAMEN DE LA COMJSSI~ 
DE POLITICA CULTURAL Feg. 267755 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 12 de maq 
de 1991, vista la sol-licitud presentada pel Resident de la Co- 
missi6 de Politica Cultural (Reg. 26775), d’acord amb els arti- 
cles 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 Comissi6 sobre el Projecte de Llei sobre 1’Au- 
toritat LingüEsEica de l’hstitut d’Estudis Catalans (Reg. 21 1653, 
el qual temini finir& el dia 27 d’abril de 1991. 

Palau del Parlament, 12 de maq de 1991 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlstment de Catalunya 

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

Molt Honorable senyor, 
La Mesa de la Comissió de Polftica Cultural, d’acord amb 

allb que estableix I’article 39.2 del Reglament del Parlament, 
ha acordat de soliicitar a la Mesa del Parlament una amplia& 
del termini per a l’elabmació del Dictamen del Projecte de Llei 
sobre I’Autoritat Lingüística de l’hstitut d’Estudis Catalans 
(Reg, 21 165). 

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

Palau del Parlament, 12 de maq de 1991 

Joan Colomines i Puig 
President de la Comissió 

PROJECTE DE LLEI DE L’INSTIITUT CATALA D’ENERGXA 
(Reg. 23628) 

ESMENES A LA TOTALJTAT PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS 
(Regs. 26534 i 26644 /Acimis& a t rh i t :  Mesa CIE del 13.03.91) 

ESMENA A LA TOTALITAT PRESENTWA 
PEL GRUP PARLAMENTARI D’JNICIATIVA 

PER CATALUNYA (Regs. 26534 i 26644) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

EI Grup parlamentari cl’lniciativa per Catalunya, d’acord 
amb alib que preveu l’article 94 del Reglament de la Cambra 
presenta la següent esmena a la totalitat arnb text alternatiu al 
Projecte de Llei de l’hstitut Catai& d’Eiiergia. 

Esmena niarn. 1. A l t ~  totalitat 

G. p ,  d’lniciutivu per Catalunya 

Esmena a la totalitat amb text alternatiu, 

Exposició de Motius 

El Llibre Blmc de I’hergia a Catalunya, publicat pel Depar- 
tament cl’hdústria i Energia de la Generalitat l’any 81 i poste- 
riorment revisat l’any 1985, definia i orientava la seva política 
energetica d’acord arnb els següents eixos: 
- Assegurar la satisfacci6 de la demanda energktica, dinarnit- 

zant els costos a llarg termini. 
- Afavorir el desenvolupament simultani de l’economia i de 

l’ocupaci6 a Catalunya. 
- Facoratjar I’ús racional de l’energia i afavorir el desenvo- 

lupament de les energies renovables per dismhuir la dependh- 
cia exterior i els desequilibris territorials. 
- Conservar el medi ambient. 
En els darrers anys a l ’hbi t  energ&tic estan sorgint nombro- 

ses transformacions, al costat dels canvis tecnolbgics i del crei- 
xent procés d’internacionalització en tots els hmbits, les fonts 
majoxithies d’energia no gaudeixen d’una consolidaci6 clara, 
L’energia derivada del petroli es& subjecta a situacions can- 
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viants de rnoits dels pdisos productors, les centrals nuclears es- 
tan demostrant que no s6n tan segwes i Innocues, accidents 
com el de Txernbbil o Vandellbs han posat en evidhcia el risc 
que representa un centre d’aquestes caracteristiques i la prhctica 
impossibilitat de controlar un accident amb fugues radioactives. 

P,n aquest context, les investigacions orientades al desenve 
Iupament: de les energies renovables no esta adquirint una gran 
irnporhcia, atesa I’escassn atenció de les administracions p& 
bíiques en el tema. 

Parallelament, la miliora de les tecnologies energktiques en 
els sectors classics no es veu tradu’it amb una reducci6 dels cos- 
tos energ&ttics, que, en tot cas, els usuaris veuen constantment 
augmentats. Tampoc es millora sensiblement en mesures de ra- 
cionalitzaci6 del consum i d’augment de l’eficitmcia energetica, 
Mesures que en abes pdisos ja s6n des de fa temps aplicades, 
com normativa especifica per a la canstrucci6 d’edificis, im- 
plantaci6 de sistemes de cogeneració o campanyes de conscien- 
ciació ciutadana, s6n a Catalunya meres mkcdotes. 

D’altra banda, l’avaIuaci6 dels efectes que poden produir les 
emanacions de Iees centrals temiques i nuclears, els impactes 
ambientals d* aquestes i altres installacions energetiques en el 
territori, el control rigor& del correcte funcionament de les 
fonts d’energia ubicades a Catalunya cal que tinguin un instru- 
ment públic específic per exercir-10s. 
En aquesta situa&, cal plantejar la creaci6 d’un organisme 

que coordini i impulsi les diverses actuacions desenvolupades 
fins ara de forma dispersa, que fomenti la investigacic) i l’apli- 
caci6 de sistemes de producció d’energia renovable amb el d& 
ble objectiu de diversilicar las fonts energbtiques augmentant 
l’autanomia de determinats territoris, i de reduir la dependkncia 
exterior actual. Un organisme que promogui l’estaivi a traves 
de l’educaci6 contra e1 malbaratament de recursos i de la mill+ 
ra de i’eficihcia energktica, que controli l’impacte ambiental 
deis centres productors d’energia, i que contribueixi a la forma- 
ció dels t h i c s  addients per realitzar totes aquestes tasques. 6s  
en aquest sentit que es crea l’hstitut Catal& d’hergia 

Capitol I 
Disposicions generals 

Article 1 

I.  L’hstitut Cat& d’E?nergia (ICAEN) es, d’acord amb l’ar- 
tick 1.b) de la Llei de i’Estatut de 1’Empresa Piiblica Catalana, 
una entitat de dret piiblic, amb personalitat jurídica prbpia, I’ac- 
tivitat de la gual s’ajusta a I’ardenament juridic privat, Hevat de 
les excepcions que assenyala aquesta LLei. 

2. L’hstitut CaW d’hergia és adscrit al Departament d ’h-  
diísíria i Energia i es regeix p r  aquesta Llei i, en aUb que no hi és 
establert, per la Líei de 1’Eatatut de I’Empresa Pública Catalana. 

Article 2 

L’hstitut Catala d’Energin té per finalitats bhsiques i’impuls 
a la inrestigacib, desenvolupament i aplicaci6 de les energies 
renovables, la prommi6 de l’estalvi i la racionalització del con- 
sum energktic, la millora de l’eficihncia i de Xa gesti6 dels K 

cursos energbtics, la divenificacid de les fonts d’energia i el 
control de l’impacte ambiental de les instaklacions de producció 
d’energia que afectin d territori de Catalunya. 

Article 3 

1, L’hstitut 6s subjecte en les seves activitats als programes i 
a les directrius generals de recerca i desenvolupament energ&- 
tic, tecnolbgic i medio-ambiental del Govern de la Generalitat, 
especialment de2 Dep-ent d’hcldstria i Energia i de Medi 
Ambient. Tanmateix i d’acord amb la seva finalitat, pot elabo- 
rar propostes i programes d’actuaci6 per contribuir a la defini- 
ci6 d’aquestes directrius. 

Article 4 

1 I Les funcions generals de 1’Institut s6n: 
a) Fomentar la recerca en el camp de les energies renovables 

i al desenvolupament de les tecnologies, Mns d’equip i senreis 
industrials que se’n derivin, i participar i collaborar amb els 
centres universitaris en els programes de recerca, i avaluació 
dels recursos energktics renovables. 

b) Promoure programes d’estalvi i millora de l’eñcikncia 
energktica i de racionaiitzaci6 en 1’6s de l’energia, amb temes 
con la fiexibilització tarifhria, la intrducci6 de nomes concre- 
tes per a la constxucci6 d’edificis i d’elec~&m~stics, de regu- 
laci6 del tmnspoxt, i tots aquells que vagin orientats a aquest fi ,  

c) Fomentar la impiantaci6 de sistemes de producció d’ener- 
gia renovable i de cogeneració a escala local i commal per in- 
crementar l’autonomia energ&tica dels municipis i aconseguir 
una major diversifica& de les fonts d’energia. 

d) Orientar els usuaris en la modificaci6 dels hhbits de con- 
SUM energ&tic mitjanqant campanyes i actuacions especffiques. 

e) Organitzar programes de fomaci6 i reciclatge professional 
en collaboració amb centres de formaci6 d’hbi t  universitari i 
professional per obtenir tknics especialistes en energies reno- 
vables i en tecnologies d’estaivi energ&tic. 

f )  Fer el seguiment, control i avaluació de l’impacte mediarn- 
biental resuItant de les installacions de producci6 d’energia, 
proposant, si s’escau, al Departament de Medi Ambient I’adop- 
ci6 de les mesures addients, inclosa el tancment, per rninimit- 
zar-10 fins a valors autoritzats legalment. 

g) Fomentar la participació catalana en els programes mer- 
getics estatals i internacionals, principalment els endegats per la 
Comunitat konbmica Europea, aixf com en general, informar i 
assessorar sobre les directrius i programes comunitaris adrqats 
a l ’hb i t  mergetic. 

h) Exercir qualsevol altra funcid que, en i’hmbit mergetic, 
vagi destinada al €oment de la seva eficihcia, la. utilitzaci6 ra- 
cional de I’energia i en la introducció de tecnologies innovado- 
res, dins de1 marc de respecte al medi ,ambient. 

2. Per a l’exercici de les seves funcions l’hstitut C a M  
d’hergia pot: 

a) Establir convenis i contractes amb institucions públiques o 
privades interessades, en l’iimbit de les funcions de l’lnstitut. 

b) Crear un fons econbmic propi, per promoure, en collabo- 
racid amb d’altres institucions públiques o privades, el desen- 
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volupament de programes d’estalvi energ&ttic i d’implantacid de 
sistemes de cogeneracid, autogeneració i diversificaci6 energ&- 
tica. 

c)  Constituir o participar en societats que tinguin limitada la 
responsabilitat dels seus socis, siguin aquests píblics o privats, 
sempre en cmpondhc ia  amb I= funcions @pies de I’institut. 

cl) Realitzar qualsevulla altra activitat dirigida a desenvolupar 
les fimims encarregades a l’limitut mitjanpnt questa Llei. 

Capítol L1: 
ijrgans de ~’~nstitut 

Article 5 

Els brgans de govern, de 1’Institut s6n el Consell d’Adminis- 
traci6 i el Director. L’lnstitut compta amb l’orientaci6 i assis- 
tkncia d’un Consell Assessor. 

Article 6 

1, El Consell d’Administraci6 és l’brgan de direcci6 i controx 

2. S6n membres del Consell d’Adminisuaci6: 
a) El President, que és el Conseller d’lndústria i Energia. 
b) El Vice-president, que 6s el Director General cl’Energia, 

auxilia el President i el substitueix en cas d’abshcia. 
c )  Tres vocals representants de l’Administraci6 de la Genera- 

litat proposats pel Conseller d’hdústria i Energia. 
d) Tres vacals representants de la Universitat i d’dtres insti- 

tucions o organismes relacionats amb les compethcies de 
I’Institut, proposats per aquestes entre persones de reconegut 
prestigi en l’hmbit de I’energia. 

de 1’Institut. 

e) El Director de l’hstitut, amb veu perb sense vot. 
3. Els vocals del Consell d’Administraci6 s6n nomenats i se- 

parat s pe1 Cansel 1 Executiu. 
4. Pertoquen al Consell d’Admjnist-ració les €uncions se- 

güents: 
a) Fixar les dirextrius de l’actuacid de l’hstitut de conforn- 

itat amb les funcions generals d’aquests. 
b) Aprovar els programes d’actuaci6, d’inversi6 i de fmanga- 

ment i la mernbria de l’Institut, elaborar-ne el pressupost d’ex- 
plotació i de capital, presentame el balanq i avaluar 
peribdicament els programes d’actuaci6 de l’hstitut i els seus 
resultat s. 

c) Aprovar les plantilles i el regim retributiu del personal, 
d) Aprovar els convenis de cooperacili amb les altres admi- 

nistracions públiques, les universitats i els contractes i convenis 
de col4aboració que es formalitzin per a la consecuci6 de la fi- 
nalitat fundacional, 

e) Fixar els preus i les tarifes que Z’Institut hagi de percebre 
per la prestació dels seus serveis. 

f) Decidir la constituci6 de societats mals, o la participaci6 
en societats. 

g) Acomplir qualsevol altra funci6 que no sigui encomanada 
expressament a l s  altres brgans de I’hstitut. 
5. EI Consell d”Administraci6 pot delegar en els seus mem- 

bres l’acornplirnent de funcions especifiques. 

Article 7 

1. El Director de l’hstitut condueix l’nctivitat del mateix so- 
ta les directrius del Conseli d’Administraci6. El Director 6s no- 
menat i separat pel Consell Exemtiu de la Generalitat 8 

proposta del h e s i d a t  de l’hstitut, &aquestes decissions es h a -  
rB compte a i  Consell d’Administraci6 i al Consell Assessor. 

2. Pertoquen ai Dire,ctor les funcions següents: 
a) Executar els acords del CunseU. d‘Adminisúikci& 
b) Dirigir, coordinar, gestionar, inspeccionar i controlar totes 

c) Exercir la dirwci6 de tat el personai. 
d) Resentar aI Consell d’Administraci6 per a la seva aprova- 

ci6, les propostes de programes d’actuacib, d’inversib i de fi- 
nanqament, aixi com la membria de l’hstitut. 

e) Realitzar les funcions especifiques que el Consell d’Admi- 
nistraci6 li delegui, 

les dependkncies, les installacions i els serveis. 

Article 8 

1. El Consell Assessor és un brgan de caracter consultiuu, 
en el qual són representades les parts interessades de l’hmbit 
energbtic catal&, piibliques o privades, a fi de coordinar es- 
fortps que condueixin a la cansecuci6 dels objectius basics 
de l’hstitut. 

2. El Consell Assessor és integrat pels membres segtients: 
a) El President, que és el Conseller d’hddstria i Energia. 
b) El Vice-president, que és ei Director General d’Energia, el 

qual auxilia el Resident i el substitueix en cas d’abshcia O 

d’ impossibilitat. 
c) El Director de l’lnstitut. 
d) Un nombre de vocals representants de I’Administracib de 

la Generalitat, de l’Administraci6 local, de les Universitats, de 
la indhstria, de les organitzacions sindicals, organitzacions con- 
servacionistes, associacions de consumidors i d’dtres institu- 
cions o organismes relacionats amb les compet&ncies de 
l’hstitut, escollits entre persones de reconegut prestigi en l ’ h -  
bit de l’energia, El nombre de vocals serh com a m h  de 20 
membres. 

3. Els vocais s6n nomenats pel Conselier d’hdústria i Ener- 
gia a proposta de les entitats, organismes o administracions 8 
qui representin. El c h e c  de membre &l Consell Assessor no 
6s remunerat. 

4. Et Consell Assessor es reunhh com a mlnim una vegada a 

5.  Pertoquen al Consell Assessor les funcions següents: 
a) Assessorar el Consell d’Administraci6 en totes les qües- 

tions relacionades amb l’hstitut. 
b) Proposar acords i disposicions convenients per d millor 

funcionament de 1’1nstitut. 
c)  Informar sobre qualsevol assumpte que, en l ’ h b i t  de les 

compethcies de l’hstitut, li demani el Consell Executiu o e1 
Conseller d’hdtlstria i Energia. 

d) Informar sobre eis programes #actuació, d’inversi6 o de 
finanpment. 

e)  Aquelles ahes que li puguin ser conferides d’acord amb la 
legislació vigent i altres disposicions posteriors. 

l’atly. 
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6. El Consell Assessor pot constituir en el seu si comissions 
de treball de compasÍci6 variable segons les necessitats d’asscs- 
sorament de cada moment. 

Article 9 

El Consell Assessor i el Consell d’Adrninistraci6 es regeixen, 
pel que fa llur regim d’itcords i fimionament, per la normativa 
general sobre brgms col.legiats de 1’Administració apiicable a 
Catalunya. 

Article 10 

1. Els brgans collegiats de l’hstitut poden tenir sessions or- 

2. El Consell d’Admhistraci6 tinclrh sessions ordinbies al- 
dinhies i extraordiniuies. 

menys una vegada al trimestre. 

Capitol III 
8 R&girn jurídic 

Article 11 

L’activitat desplegada per l’hstitut Catalb d’Energia s’ha de 
sotmetre, en les relacions externes, ai dret privat. En les rela- 
cions internes amb l’Adrninistraci6 a que és adscrit, s’aplica el 
dret administratiu. Semestxaiment es remetrh al Parlament de 
Catalunya un informe detailat de les activitats i programes d’ac- 
tuaci6 de l’hstitwt. 

hrticie 12 

El patrimoni de l’hstitut Catalh d’Energia 6s constitult pels 
bens que li s6n adscrits, b6 directament, M mitjanqant l’ads- 
csipcib de les unitats, els organismes i els ens que s’hi hcorpo- 
ren, els quals conserven la quaiificaci6 jurídica originkia. 
L ’ adscrlpci6 no implica la trammissi6 del domini ni la desafec- 
tació dels béns. 

Així mateix, 6s constitu’it pels béns i els drets, materials i im- 
materials, que produeixi o adquireixi, els quals passen a fomar 
part del patrimoni propi. 

Article 13 

L’adqaisici6 dels bCns immobles i l’execució d’obres s’hm 
de sotmetre a procediments basats en els principis de pubiicitat 
i de lliure C Q ~ C W ~ I I C ~ ~ .  

Capitol IV 
RQim econbm ico- financer 

Article 15 

L’Institut Catala d’Energia eiahm anualment el programa 
d’actuaci6, inversions i de hanpunent i la membria col”resp- 
nent, ei pressrrpost d’explotació i de capital i el balms ajustat. 

Articlc 16 

L’Institut Catalh d’hergia compta amb els m u m s  següents: 
a) El r e b e n t  dels béns que li s6n adscrits O dels qual té el 

dret d’iEs i dels béns i valors que adquireix en l’exercici de les 
seves funcions, així com el rendiment de les operacions h a n -  
ceres que pugui realitzar, 

b) Les dotacions que es consignen en eh Pressupostos de la 
Generaii t at . 

c )  Hs ingressos que s’oóté per la pmtaci6 dels seus serveis o 
x)ers estudis i els úeballs que fa en l’exescici de les seves funcions, 

d) Els i n p w s  i h e f i &  de tota mena que deriven de la partici- 
pi6enIes societatsaquhfaafehciad’apaxtat segmdeI’artkk4. 

e) Les subvencions, les aportacions i les donacions que con- 
cedeixin a favar seu els organismes i les entitats, públics o pri- 
vats, i els particulars. 

f) Els crhdits i prbstecs que li siguin concedits. 
g) Qualsevol altra aportació que li sigui atribukia. 

Disposicions Finals 

Primera 

Es dmga l’article 3,l.a de la Llei 5/1985, de 16 d’abril, de 
creació del CiDEM en allb relatiu a l’estalvi de l’iis de ¡‘energia. 

Segona 

El CIDEM pmedirh, previs els trhrnits pertinents, a trmsfe- 
rir les seves participacions accionarials en empreses relaciona- 
des amb l’estaivi de 1’15s de l’energia a 1’ICAEN. 

Tercera 

S’autori~za el Consell Executiu per a qiie reditxi les transh 
rhncies de credit necesshries amb c h e c  a la Secció 13 -Depar- 
tament d*hdirstria i Energia- dels pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 1991 per atendre la despesa de- 
rivada de la dotacid inicial de l’hstitut . 

Quarta 

S’autoritza el Consell Executiu perquh dicti les disposicions 
necesshries per a desenvolupar aquesta Llei. 

Article 14 
Palau del Parlament, 1 de mar$ de 1991 

El personar propi de I’Instat Catal& t. Energia 6s subjecte a 
la legislació laboral. Jorn Saura i Laporta 

Portaveu del G. p. d’IC 
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PROJECTE DE L I ~  REGULADORA DE IACC$S A LA F U N C I ~  PURLICA 

LA L m  i 4/1.983, ~ K L  14 DE JUL~OL, 1 9 m  PARLAMENT DE CATALUNYA, 
DOCENT DEL PERSONAL DOCENT DELS CENFRIF:S QUE, EN VIRTUT DE 

S’MAN INTNGRAT A LA XARXA DE CENTMES Pa‘JHLICS DEPF”ENTS 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

(rteg. 25474) 

PRbRROGA DEL E R M ”  DIJ PIUISENTAC16 D’ESMENES (Reg. 26774) 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 12 de mar$ 
de 1991, vista la sollicitud prescntada per l’Appaci6 parla- 
menthria dcl Centre Democrhtic i Sacia1 (Reg* 26774), d’acord 
amb els articles 85 i 94.1 del Keglament del Parlament, ha acor- 
dat de concedir una prbrroga de vuit dies hhbils del termini de 
presenta& d’esrnenes al Projecte de Llei Reguladora de I’Ac- 
cks a la Fimi6 Hiblica Docent del Personal Docent dek Cen- 
tres que, en Virtut de la Llei 14/1983, del 14 de Juliol, del 
Parlament de Catalunya, s’han integrat a la Xhrxa de Centres 
Wblics Dependents de la Genemlitat de Catalmya (Reg. 
25774), el qual termini, attes l’acord de la Mesa del Parrament 
del 20 de juny de 1988 (ROPC, 2lm, 23)’ finir& el dia 25 de 
mars de 1991 , a dos quarts de deu del matí. 

Xavier Latonre i Yiedrañta, Portaveu de l’Agrupaci6 Parla- 
menthria del Centre Demwrhtic i Sociai, fent bs d’dlb quc dis- 
posa l’article 85 del Reglament de la Cambra, demana sigui 
ampliat el termini per a presentar esmenes al Projecte de Llei 
Reguladora de l’Acc6s a la FunciC, Rjblica Docent del Pmorrd 
Docent dels Centres que, en Virtut de la Llei 14/1983, del 14 de 
juliol, del Parlament de CataJunya, s’han integrat a la Xarxa de 
Centres Pliblics Depndents de la Generalitat de Catalunya, 

Palau del Parlament, 12 de mar$ de 1991 

Javier Latorre Piehfita 

Pdau del Parlament, 12 de rnaq de 1991 

Joaquim Xicoy i 13assegoda 
President dei Parlament de Catalunya 

PKO.JECTE DE LLEI DE RECBNEIXJIZMENT DE LA UNIVERSITAT 
RAMON LLULL 

(Reg. 26479) 

TRAMESA A LA COMISSI6 I 7” DE FRESENTACZ~ DWMENES 

PWID~NCIA DEL PARLAMENT presentar-hi emenes, que, atbs l’acord de la Mesa del Parla- 
ment del dia 20 de juny de 1988 (BOPC, 2/IIT, 23), finir& el dia 
8 d’abril de 1991, a dos quarts de deu del matf. La Mesa del Parlament, cn sessi6 tinguda el dia 12 de mar$ 

de 1991, d’acord amb els articles 93,2 i 94.1 del Reglament del 
Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de reme- 
tre el Projecte de Llei de Reconeixement de la Universitat Ra- 
moli Llull (Reg. 26479) a la Comissili de Polftica Cultural 
perquE el tramiti i d’obrh un termini de quinze dies hhbils per a 

Palau del Parlament, 12 de m a g  de 1991 

Joaquim Xieoy i Bassegoda 
Resident del Parlament de Catalunya 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.10. Projectes i propostes de resoluci6 
3.10.35. Proposicions no de llei i altres propostes de resolucici 

PROPOSICI~ NO DE LLEI SOBRE LA SITUACI~  ACTUAL A LES R E P ~ L I Q U E S  
R ALTIQUES 

(Reg. 24881) 

TRAMESA A LA COMTSSI~ I TERMINI DE PRESENTAC16 D’WMENES 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el &a 12 de mar$ 
de 1991, d’acord amb l’article 134,2 del Reglament del Parla- 
ment, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de remetre la 
Proposició KIQ de Llei sobre la Situació Actual a les Repfibli- 
ques Bhltiques (Reg. 24881) a la Comissió d’Organitzaci6 i 
Administraci6 de la Generalitat i Govern Local, 

Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 134,3 del 
Reglament del Parlament, es €a avinent que els grups padarnen- 

taris disposen d’wn termini de set dies hhbils per a presentar es- 
menes a la damunt dita Proposici6, el. qual termini, ates l’acord 
de la Mesa del Parlament del dia 20 de juny de i938 @OPC, 
2/lxC, 231, fmirh el dia 27 de maq de 1991, a dos quarts de deu 
del matí. 

Paiau del Parlament, 12 de mar$ de 1991 

Joaquim Xicoy i Rassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

IPROPOSXCI6 NO DE LLEI SOBRE LA SITUACIO DELS IMMIGRANTS 
ESTRANGERS 

(Reg. 26087) 

PRbFtROGA DEL TERMINi DE PRESFNTACI6 D’ESMENES (Reg, 26780) 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 12 de mar$ 
de 1991, vista la soliicitud presentada pel Grup parlamentari de 
Convergencia i Unió (Reg. 26780), d’acord amb els articles 85 
i 134.3 del Reglament del Parlament, ha acordat de concedir 
una prbmga de quatre dies hhbils dei termini de presentaci6 
d’eesmenes a la Proposici6 no de Llei sobre la Situaci6 dels Im- 
migrants Estrangers (Reg* 260&7), el qual termini, atks I’acorá 
de la Mesa de1 Parlament del dia 20 de jnny de 1988 (BOPC, 
Z/íU, 23), finir& el dia 18 de mar$ de 1991, R dos quarts de deu 
del matí. 

Palan del Parlament, 12 de mar$ de 1991 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
FWsident del Parlament de Catalunya 

Raimon Escudé i Pladellorens, Portaveu del Grup parlamen- 
tari de Convergencia i Uni& d’acord amb el que disposa l’arti- 
d e  85 del Reglament del Parlament, sollicita que el termini de 
presentació d’esmenes a la hposici6 no de Llei sobre la situa- 
ci6 dels immigrants estrangers, presentada pel Grup parlamen- 
tari d’hiclativa per Catalunya (Reg, 26087), sigui prorrogat set 
dies. 

Palau del Parlament, 12 de m a q  de 1991 

Raimon Escudé i Pladellorem 
P~rtaveu del G. p. de Converghncia i UniB 
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PROPOSICId NO DE LLEI SOBRE L’IMPACTE AMBENTAL DE L’AUTOPISTA 

(Reg, 26249) 
TERR ASS A-RUR~ 

PRESIDl?NCLADELPARLAMI3E6T taris disposen d’un termini de set dies hhbils per a presentar es- 
menes a la damunt dita Proposició, el qual temhi, ates I’acord de 
la Mesa del Parlament del dia 20 de Wy de 1988 @OX, 
23)’ f ~ f h  e1 dia 27 de maq de 1991, a dos quarts de deu del mati. 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 12 de maq 
de 1991, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament del Parla- 
ment, escoltada la Junta de Portaveus, ba acordat de remetre la 
Proposici6 no de Llei sobe l’Impacte Ambiental de 1’Autupista 
Temwa-Rubi (Reg, 26249) a la Comissi6 de Politica Territarirtl, 

Aixf mateix, d’acord amb el que disposa l’arkicle 134.3 del 
Reglament del Parlament, es fa avinent que els p p s  pulamen- 

Palau del Parlament, 12 de marq de 1991 

Joaquim Ximy i Bassegda 
President del Parlament de Catalunya 

PRQPOSICltd NO DE LLEI SQBRE LES MESURES NECESSARIES PER A LA PRESTAC16 
EFICAC DEL SERVEI DE CORREUS A CATALUNYA 

(Reg. 26258) 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 12 de mar$ 
de 1991, d’acord amb l ’ d d e  I342 del Reglament dei Parla- 
ment, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de remetre la 
Propsici6 no de Llei sobre les Mesures Necesshies per a la 
Prestaci6 EficaG del Servei de Correus a Catalunya (Reg. 
26258) a la Comissi6 de PoUtica Temitorial. 

Així mateix, d’acord amb ei que disposa l’articcb 134.3 del 
Reglament del Parlament, es fa avinent quc els grups parlamen- 

taris disposen d’un termini de set dies habils per a presentar es- 
menes a la damunt dita hposici6, el qual temhi, ates l’acord 
de la Mesa del Parlament del dia 20 de juny de 1988 @OX, 
2/III, 23), fmi& el dia 27 de mar$ de 1991, a dos quarts de deu 
del matf. 

Palau del Parlament, 12 de mwg de 1991 

Joaquim Ximy i Bassegoda 
hesident del Parlament de Catalunya 

PROPOSICIO NO DE LLEI SOBRE EL RESPECTE A L~ORGANITZACI~ 
rpoLfrrncA DE LWS’FA’F DE LES AUTONOMIES PEL QUE FA A LA C R E A C I ~  

I TELI~GRAFS 
DE LES DIRECCIONS DE XONES DE LA DIRECCId GENERAL DE CORREUS 

(Reg. 26259) 

TRAMESA A JA COMISSI6 I TESRMINT DE PRESENTACI6 DFE!SESM“ES 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 12 de mar9 
de 1991, d’acod amb l’article 234.2 del Reglament dei Parla- 
ment, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de remetre la 
Proposici6 no de Llei sobre el Respecte a l’Orgdtzaci6 Polfti- 
ca de I’Estat de les htonomies pel que fa a la Creació de les 
Direccions de Zones de la Direcci6 General de Correus i Tel& 
grafs (Reg. 26259) a la Comissi6 de Pdtica Territorial. 

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

taris disposen d’un temini (Se set dies MbiIs per a presentar es- 
menes a la damunt dita Proposicici, el qual temini, ates l’acord 
de la Mesa del Parlament del dia 20 de juny de 1988 (BOPC, 
2/III, 23)’ ñnirA el dia 27 de mar$ de 1991, a dos quarts de deu 
del mati. 

Palau del Parlament, 12 de rnaq de 1991 

Joaquim Xkoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 
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PROPOSICI~ NO DE LLEI SOBRE EL FOMENT DE LWDUCACI~  
PER LA PAU 

(Reg. 26334) 

PRESIDFNCIA DEL PARLAMENT menes a la damunt dita Proposicifi, el qual termini, atks l’acord 
de la Mesa del Parlament del dia 20 de juny de 1988 (BOPC, 
2/U, 23), finir& el dia 27 de mar$ de 1991, a dos quarts de deu 
del mati. 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 12 de m q  
de 1991, d’acord amh l’articcle 134.2 del Reglament del Parla- 
ment, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de remetre la 
Proposició no de Llei sobre el Foment de l’Educaci6 per Ia Pau 
{Reg. 26334) a la Comissi6 de Política Cultural. 

Aixi mateix, d’acord amb el que disposa l’article 134,3 del 
Reglament del Parlament, es fa avinent que els grups parlarnen- 
tuis disposen d’un termini de set dies hhbils per a presentar es- 

Palau del Parlament, 12 de mar$ de 1991. 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSXCP6 NO DE LLEI SOBRE LA MILIAIRA DE LA SENYALITZACId 
DEL POLfGON INDUSTRIAL DE BUFALVENT 

(Reg. 264277) 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 12 de mar$ 
de 1991, d’acord amb I’article 134.2 del Reglament del Parla- 
ment, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de remetre la 
propOsici6 no de Llei sobre la Millora de la SenyalitzacM del 
Paligon Industrial de Bufaivent (Reg. 26427) a la Comissi6 de 
Politica TerritoriaL 

A i x í  mateix, d’acord amb el que disposa l’article 134.3 del 
Reglament del Parlament, es fa avinent que els grups parlamen- 

taris disposen d’un termini de set dies hiibils per a presentar es- 
menes a la damunt dita Proposici6, el qual termini, at&s I’aacord 
de la Mesa del Parlament del dia 20 de juny de 1988 POPC, 
2/IIi, 23), finid el dia 27 de m a q  de 1991, a dos quarts de deu 
del matí. 

Palau del Parlament, 12 de marq de 1991 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PIROPBSICI6 NO DE LLEI SOBRE L’ARRANJAMENT DE LWNLLAC DE 
LA CARRETERA G-1411 AMB C’AUTOPISTA TERRASSA-MANRESA, 

A SANT FRUIT6S DE RAGES (BAGES) 
(Reg. 2M28) 

TRAMESA A LA comssrd I T- DE PREJSENTACI~ DTSMENES 

PWZDkNCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda e1 dia 12 de rnaq 
de 1991, 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 l’hanjament de I’Bnilaq de la 
Carretera (2-141 1 amb 1’Autopista Terrassa-Manresa, a Sant 
Fruit& de Bages (Bages) (Reg. 26428) a la Comissió de Pol& 
ca Tenitorial. 

Aixl mateix, &acord amb el que disposa l’article 134.3 del 
Reglament del Parlament, es fa avinent que els grups parlamen- 

taris disposen d’un termini de set &es hhbils per a presentar es- 
menes a la damunt dita Fropsici6, el qual termini, ates l’acord 
de la Mesa del Parlament del dia 20 de juny de I988 (BOPC, 
2/m, 23 ,  finir& el dia 27 de mar$ de 1991, a dos quarts de deu 
del mati. 

Paiau del Parlament, 12 de mar$ de 1991 

Joaquim Xicoy i Rassegoda 
President del Parlament de Catdunya 
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TRAMESA A LA co~ssrb I TERMINI DE PRF~SEWACI~ D’HSMWS 

La Mesa dcl Parlament, en sessió tinguda el dia 12 de mar$ 
de 1991, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament ch1 Parla- 
ment, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de remetre la 
Proposici6 no de Llei sobre la Uhicació Definitiva d ’ tm Esta- 
ci6 t l ’ Insp i6  T h i a  de VehicXes (TW) a la h a  de Berga (’Reg. 
26469) a la &missi6 d’Ind&trria, Etwrgia, C m e q  i ‘Ihrisme. 
Aií mateix, d’acord amb cl que clispsm l’wticle 134.3 del 

Reglament del ParIament, es fa avinent que els grups parhmen- 

taris disposcn d’un temini de set dies hhbils per a presentar es- 
menes a ln damunt dita Prupsici6, el qual termini, aths X’acord 
de la Mesa del Parlament del dia 20 de juny de 1988 (BOPC, 
2/ItI, 23 ,  finir& el dia 27 de mar9 de 1991, a dos qwuts dc deu 
del ma?i 

Palau del Puiament, 12 de maq de 1991 

Joaquim Xicoy i Bassegda 
Resident del Parlament de: Catalunya 

YKOPOSIC16 NO 1113 X,IJIEI SORRE LIAGILITACId DELS SERVEIS DE GRUA 
EN ELS ACCIDENTS DE TRANSIT 

(Reg. 26470) 

Ida Mesa del Parlament, en sessilj tinguda el dia 12 de r n a y  
de 1991, d’;icord amb l’article 134.2 del Reg’lnment dcl Parla- 
ment, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de mrnetre la 
Roposició no de Llei sobre l’AglIitaci6 dels Serveis de Grua en 
els Accidents de Trhsit (Reg. 264’70) a la Comissi6 dc Politica 
Territorial, 
Aixf mateix, d’acord amb el que disposa l’article 3134.3 del 

Regllament del Parlament, es fa avinent que els grups parlarnen- 

taris disposen d’un temini dc set dies hhbils per a presentar es- 
menes a la dmunt dita Proposició, el qual termini, at&s l’acord 
de la Mesa dei Parlament del dia 20 de juny de 1988 (BOPC, 
2/iII, 231, finir& el dia 27 de m q  de 1991, a dos quarts de deu 
del mati. 

Palari del Parlament, 12 de m a g  de 1991 

Juaquim Xicoy i Hassegoda 
President de2 Parlament de Gatdunya 

TRAMESA A LA  COMISSI^ I TERMINI: DE PRFSENTACI~ ID~HIISMP~INPX 

PW3IDfiNCIA DEL PARI.,AMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 12 de maq 
de 1991, d’acord amb l’ruticle 134.2 del lieglament del Parla- 
ment, escoltada la .Tunta de Portaveus, ha acordat de remetre la 
Proposició no de Llei sobre la 1Jbicaci6 ri’un Heliport a Sant 
Sadurní d ’ h o i a  (Alt Penedi%) (Reg. 26486) B la Comissi6 de 
Pol itic a Territorial. 

A i x í  mateix, d’acord amb el que d i spsa  l’Lartide 134.3 del 
Reglament del Parlament, es fa avinent que els grups pulamcn- 

taris disposen ci’un termini de set dies hhbils per a presentar es- 
menes a la damunt dita Propsició, el qual termini, ates l’acord 
de la Mesa del Parlament del dia 20 de juny de 1988 (ROFC, 
2flI1, 23)’ finir& el dia 27 de mar$ de 1991, a dos quarts de deu 
del mati. 

Palau del Parlament, 12 de maq de 1991 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
Pwsident del Parlament de Catalunya 
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PROPOSICI6 NO DE LLEI SOBRE LA DEGLARACId DE X A  COMARCA 
DEL MONTSIA COM A XONA AGRtCOLA DESAFAVORIDA 

(Reg. 26495) 

P W I D h C l A  DEL PAWAMENT taris disposen d’un termini de set dies ,Ab 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 12 de marq 
de 1992, d’acord amb I’article 134.2 del Reglament del Parla- 
ment, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de remetre la 
Proposici6 no de Llei sobre la Declara& de la CQITWC~ del 
Montsi& corn a Zona Agrícola Desafavorida (Reg. 26495) a la 
Comissió d’ Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

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

is per a presentar es- 
menes a la damunt dita Proposici6, el qual termini, aths I’acord 
de la Mesa del Parlament del dia 20 de juny de 1988 (BOPC, 
2/xII, 23), finirh el dia 27 de marq de 1991, a dos quarts de deu 
del mati. 

Palau del Parlament, 12 de marc de 1991 

Joaquim XGOY i Bassegoda 
Resident del Parlament de Catalunya 

PROPOSICId NO DE LLEI SORRE LA TRANSFER$!”IA DE LA TITULARITAT 
DELS BOSCOS DE L’FSTAT EXISTENTS A CATALUNYA 

(Reg. 26496) 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda d dia 12 de mar$ 
de 1991, d’acord amb l’article 134.2 del RGglament del Parla- 
ment, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de remetre la 
Propici6 no de Llei sobre la Trmsferhncia de la Titularitat 
dels Boscos de I’Estat existents a Catalunya (Reg, 26496) a la 
Comissi6 d’ Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 134,3 del 
Reglament del Parlament, es fa avinent que eIs grups parlamen- 

taris disposen d’uun termini de set dies hhbils per a presentar es- 
menes a la damunt dita Proposici6, el qual termini, atks l’acord 
de la Mesa del Parlament del dia 20 de juny de 1988 (BOPC, 
ZflII, 23)’ fiiirh el. dia 27 de maq de 1991, a dos quarts de deu 
úel mati. 

Palau del ParIament, 12 de mar$ de 1991 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSICId NO DE LLEI SOBRE LA PROMOC16 D’UNA CULTURA DE PAU 

PRJBENTADA PER L~AGRUPACI~ PARLAMFNTW D>~SQUEF~RA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA 

(Reg. 26595 /Admissib B trhit:  Mesa del 12.03.91) 

A LAMESA DIZLPARLAMENT Exposici6 de Motius 

Josep Llufs Card-Rovira, en qualitat de portaveu de 1’Agru- 
pació Parlamentkia d’Esquem Republicana de Catalunya 
(ERC), i d’acord amb al1b que preveu el Reglament de la Carn- 
bra, presenta la següent propOsici6 no de llei sobre promoci6 
d’una c u h a  de pau. 

Davant l’increment a causa de la recent guerra del Golf Pbr- 
sic d’un clima social de familiarització amb la cultura bellicista 
i militarista, i per tal de fer prevaler el respecte a la pau, la lli- 
bertat i la convivencia entre eis ciutadans, com a valors su- 
prems de les persones i dels pobles, 1’Agrupacib ParimentMa 
d’ERC presenta la següent 
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PROPOSICI6 NO DE LLEI 3. Divulgar en el si de la societat civil el tarilmnh i In ts;adici6 paci- 
fista del nostre pais a tmv& cle la nostra cultura i dels difermts movi- 
ments a favar de la p u  que existeixen o han existit al nostre @, 1. Promoure una cultura de pau en tots els centres educatius 

catalans, des de les llars d’infants fins a les universitats (incar- 
porant-la curriculmmt). Parlament, 5 de maq de 1991 
2. 13esenvolupar en els mitjans de cornunicaci6 hstitucio- 

nals, programes divulgatius a favor de la pau i la na-violi%- Josep Llds Card-Rovha 
cia. Portaveu parlamentari d’ERC 
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4. INIFORMAC16 

4*40. Acords, resolucions i comunicacions 
dels breans de la Cambra 

SOXXICITUQ DE COMPAREIXENCA D’UNA 
COMISSI6 DEI, GRUP DE PRESONS, DE LA 
COMISSI6 DE DEFENSA 1Bk:LS DRETS DE 
DE EA PERSONA, DE L’XLLM. CQSIXEGI 
D’AII)VOCA’FS DE IFARCELQNA DAVANT 

1 SEGURETAT CIUTADANA 
(Reg, 22304, BOPC, 221,14677) 

LA  COMISSI^ 1m JUST~CIA, DRET 

ACORD DE LA COMISSI6 
(DSPC-C, 206) 

COMISSId DEJUSTiCLA, DRET 
I SEGURETAT CIUTADANA. 

La Comissi6 de Justka, Dret i Seguretat Ciutadana, en ses- 
si6 tinguda el dia 7 de maq de 1991, a proposta del Grup parla- 
mentari d’hiciativa per Catalunya (Reg. 223w BOPC, 221, 
14677), ha acordat per unanimitat dels presents de sollicitar la 
compareixeqa d’una Comissió de2 Grup de Presons, de la Co- 
missi6 de Defensa dels Drets de la Persona, de l’XL.lrn, Collegi 
d’Advocats de Barcelona per tal d’infomar sobre les tasques 
que realitzen en el tema de les presons. 

La SecreWa 
Rosa Bruguera 

l’I3crn. Sr. Pere Navarro, Governador Civil de Girona per in- 
formar de l’ecfició en llengua castellana d’un Directori sobre les 
comarques gironines, presentada pel Grup parlamentari d’Ini- 
ciativa per Catalunya (Reg. 22333; EOPC, 221, 14677), i ha 
acordat de rebutjar la dita sol~licitud. 

La SecretAria 
Rosa Bruguera 

Palau del Parlament, 7 de maq de 1991 

El hesident de la Comissi6 
Joan Rigol 

SOIAJCITUD DE COMPAREIXENCA DEL 
SR. PRESIDENT DEL CONSEJO DE 

SEGUWIDAI) NUCLEAR I DE LA SRA. 
DIRECTORA GENERAL DE PROTECCId 

D’ESTUDI DEL PENTA 
(Reg. 13515; BOPC, 122,79(14) 

CIVIL DAVANT LA  COMISSI^ 

PRbRROGA DEL TJXhlN PER A DEBATRE 
LA soLzxcm 

(Reg. 26762) 

Palau del Pulament, 7 de mar$ de 1991 

El President de la Comissi6 
Joan Rigol 

SOL4JCITUX) DE COMPAREIXENCA DE 
L’EXCM. SR. PERE NAVARRO, 

GOVERNADOR CIVIL DE GIRONA, 

DRET X SEGURETAT CIUTADANA 
(Reg, 22333; BOPC, 221,14677) 

DAVANT LA  COMISSI^ DE .SUST~CPA, 

ACORD DE LA COMISSI6 
(DSPC-C, 206) 

COMISSXd DE JUSTfCIA, D E T  
I SEGURETAT CIUTADANA 

La Comissi6 de Justlcia, Dret i Seguretat Ciutadana, en ses- 
sió tinguda el dia 7 de mar$ de 1991, d’acord amb l’article 40 
del Reglament, ha debatut la sollicitud de compareixenpi de 

La Mesa del Parlament, en sessilj tinguda el dia 12 de mar$ 
de 1992, vista la soilicita adrqada al M. H. Sr. President del 
Parlament pel President de la Comissió d’Estudi del PEWTA, 
de prbrroga del termini per a debatre la soklicitud de comparei- 
xenqa del Sr. Donato Fuejo, President del Consejo de Seguridad 
Nuclear, i de la Sr, Pilar Bravo, Directora General de Protecci6 
Civil (Reg. 26762), d’acord amb el que disposen els articles 
39.2 i 85 del Reglament, ha acordat de concedir una prbrroga 
d’un mes, el qual termini finir& el proper dia 18 d’abd de 1991. 

Palau del Parlament, 12 de mar$ de 1991 

El Secretari Segon 
Lluís A. Garcia i Sáez 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

AL PRESXDENT DEL PARLAMENT 

M, H. Sr, Joaquim Xicoy i Bassegoda 
hesident del Parlament 

Molt Honorable senyor, 
La Mesa de la Comissi6 d’Estudi del PEWA, d’acord amb 

allb que estableix I’article 39.2 del RegIament del Parlament, 
ha acordat de soklicitar a la Mesa del Parlament una ampliaci6 
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del termini per a debatre la so14icitud de compareixenga del Sr. 
Donato beja,  President del Consejo de Seguridad Nuclear, i de 
la Sra. Pilar Bravo, Directora General de Proteccid Civil, da- 
vant Ia Comissió d’Estudi del PFiNTA, presentada pel Gmp 
parlamentari d’hiciativa per Catalunya (Reg. 135 15). 

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

Palau del Parlament, 1 1 de marq de 1.991 

Joan M. Abell6 i Alfonso 
President de la Comissi6 

I’Esport, aprovada pel Ple del Parlament el dia 28 de febrer de 
1991, correspon a la Comissió de Política Cultural. 

Palau del Parlament, 12 de maq de 1993 

La Secrethria Tercera 
Flora Sanabra i Villamoya 

El President del Parlament 
Joaquim Xicsy i Bassegoda 

CONTROL DEI, COMPLIMENT DE LA 
MOC16 50/III DEL PARLAMENT 

DE CATALUNYA, SORRE LA POLiTICh 
GENERAL DE NATALITAF k D’ORIENTACI6 

FAMILIAR 

MESA DEL PARLAMENT 
4.50. Compliment de resolucions i de mocions 

CONTROL DEL COMPLIMENT DE LA 
MOC16 48/1%1 DEL PARLAMENT DE 

DE L A  GUERRA DEL GQLF PfiiXSIC 
CATALUNYA, SOBRE LES CQNSEQ~J~NCIES 

MFSA DEL PARLAMENT 

h Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 12 de maq 
de 1991, d’acard amb 1’article 131 del Reglament del Parla- 
ment, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat que e1 control 
del compliment pel Consell Executiu de la Mwi6 48/m del 
Parlament de CataIunya, sobre les ConseqülEncies de la Gueiza 
del GOE P&rsic, aprovada pel Ple del Parlament el dia 28 de fe- 
brer de 1991, correspon a la Comissió d’Orgmitzaci6 i Acirni- 
nistració de la Generalitat i Govani ILocal. 

Palau del Parlament, 12 de marc de 1991 

E1 Secretari Segon 
Lluís A, Garcia i SAez 

El Besident del Parlament 
Joaquim Xicoy i Hassegoda 

MPSA DEL PARLAMED?T 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 12 de mar$ 
de 1991, cl’acorci amb i’article 131 del Reglament del Parla- 
ment, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat que el control 
del compliment pel Consell Ekecutiu de la Moció 49/IJJ del 
Parlament de CatnIunya, sobre el Tractament de la Violhcia en 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 12 de maq 
de 1991, d’acord amb l’artick 131 d d  Reglament del Parla- 
ment, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat que el control 
del compliment pel Consell Executiu de la Moció 50/in del 
Parlament de Catalunya, sobre la Pol*iica General de NatatiEat i 
d’Orientaci6 Familiar, aprovada pel Ple del Parlament el dia 28 
de febrer de 1991, correspon a la Comissi6 de Política Sacid. 

Palau del Parlament, 12 de maq de 1991 

La Secrethia Quarta 
Rosa Pabian 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

COMPLIMENT DE LA RESOLUCIb 176hJIT 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SORRE 

L A  PLAGA QUE A I W X A  LES SUREDES 
DE LES COMARQUES GIRONINES 

PRESENTAT PER L”. SR. CONSELLER 
D’AGMCULTURA, RAMADERIA I PESCA 

(Reg. 26784 /Tramesa a la C A W :  Mesa del 12.03.91) 

ALA MESA DEL P~~ 

En compliment de la Resolucib 176m del Parlament de Ca- 
talunya (BOPC niim í86, de 2 de julioi de 1990) i d’acorcl amb 
el que disposen els articles 13 1 i 135 del Reglament del Parla- 
ment, em plau notificar-vos el següent: 

De cara a evitar enguany una possible expansi6 de la plaga, 
el mes de gener, e1 Servei de Protecció dels Vegetals vit efec- 
tuar un seguiment complet de les zones afectades a fi de deter- 
minar les que calin controlar. Aquest seguiment ha mostrat que 
els inúrets mes afectats s6n alguns punts del municipi d’Osor, 
Angles, la Cellera de Ter, Susqueda, Vilanova de Sau i Rupit i 
que, en conseqiikncia, caldrh posar en marxa una campanya de 
tractments plaguicides. 
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El tractament es realitzarh finicament a les zones més greu- 
ment afectades, les quals s’han avaluat en unes 1O.ooO ha, EI 
pressupost estirnatiu de la campanya 6s de 17.oQo,000 de pesse 
tes, les quals ja s’han inclbs en el presssupost per programes del 
DARP per a l  1991. 

La campanya de tractaments s’efectuarh els propers mesos de 
maig i juny, que és quan neixen les erugues d’aquesta plaga i 
són més susceptibles als tractaments plaguicides. L’aplicació es 
far8 per mitjans aeris i amb productes selectius, a causa que 
aquesta plaga t6 molts enemics naturals que cal respectar. El 
producte que s’utiiitzarh ser&, concretament, el diblubenzuron 
ULV 45%’ inhibidor del creixement de les erugues. 

Barcelona, 22 de febrer de 1991 

Joan Vallv6 i Ribexa 
Conseller d’ Agricultura, Ramaderia i Pesca 

COMPLIMENT DE LA RESOLUCId 175hII 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE 

LA PESCA D’ARROSSKGAMENT 

PRESENTAT PER L’H. SR. CONSELLER 
D’AGRICIJKWRA, IUMADERIA I PESCA 

(Reg. 26787 /Tramesa a la CARP: Mesa del 12.03.91) 

ALAMESADELPARLAMENT 

En compliment de la Resolucid 175DX del Parlament de Ca- 
talunya, sobre la Pesca d’hssegammt (BOPC núm. 221, del 
3 de desembre de 1990) i d’acord amb el que disposen els arti- 
cles 131 i 135 del Reglament del Parlament, em plau notificar- 
vos el següent: 

EI Decret 81/1988, de i 0  de maq, pel qual es regula la pesca 
d’arrossegament de fons a1 litorai catal&, preveu la possibilitat 
de capturar quaisevol e s e i e  marina sempre que l’art s’utilitzi 
correctament. 

Amb posterioritat, el govern de 1’Estat va aprovar el Reiai 
Decret 679/88, de 25 de juny, pel qual es regula l’exercici de la 
pesca d’arrossegament de fons al Mediterrani. Aquesta disposi- 
ció 6s d’apIicaci6 a tot el litorai catal&, amb excepció del que es 
consideren aigiies interim. 

La prohibició especifica que els vaixells d’arrossegament 
pesquin peixos pelhgics, estabIelerta per l’esmentat Reial Decret 
sols ha afectat les costes tarragonines, donades les caracteristi- 
ques especiats d’un determinat segment de la flota d’arrossega- 
ment dels parts de l’Ametlla, CmbriIs, Tarragona i Sant Carles 
de la Rhpita. 

El problema plantejat ah pescadors de Tarragona per aquesta 
prohibició ha estat assumit per la Direcci6 General de Pesca 
Marltima del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, la 
qual ha realitzat, prop del govern de 1’Estat gestions, tant perso- 
nals com per escrit, a fi d’slconseguir que l’esrnentat Reial De 
cret no fos d’nplicacid a Catalunya, basicament i fon,wnentai- 

ment a la zona de Tarragona, que 6s en definitiva Ia mes afecta- 
da. 

Igualment, aquesta Direcció General present& propostes d- 
tematives a l’esborrany de Resoluci6 pel qual s’autoritzava, ex- 
perimentalment, l’exercici de la pesca de la sasdina i del seitó 
m b  arts d’arrossegament en la provincia de Tarragona, les 
quals no foren recollides per la Direcci6 Generat d’&denació 
Pesquera de la Secretaria General de Pesca Marítima. 

Així mateix, al llarg d’aquests darrers mys, s’han traslladat a 
Madrid diverses propastes per resoldre la dificultat d’aplicaci6 
de la normativa a Tarragona, les quals tampoc han estat consi- 
derades. 

Barcelona, 20 de febrer de 1991 

Joan V d v é  i Ribera 
Conseller d’Agricultural Ramaderia i Pesca 

4.55 Activitat Darlamenthria 
4.55.05 Reunions tineudcs i ai‘xestions tractades 

21 de febrer 

Junta de Portaveus 

Mesa del Parlament 

22 de febrer 

Comissi6 d’Estudi sobre e1 Pla HidroIbgic de les Conques h- 
ternes de Catalunya 
- Nomenament, si escau, dels especialistes que s’hm d’in- 

coprar a la Comissi& 

Comissió d’Estudi sobre el Pla Hidrolbgic de les Conques Jn- 
ternes de Catalunya 
- Compareixenqa dels senyors Francesc Vilar6 i &gol, Di- 

rector General d’Obres Hidrhuiiques i President de la Junta 
d’Aigües, Agustí Arma, Director CYEXRE~ de Planificació i Ac- 
ci6 Territorial, i Xavier Subias i Fages, Cap del Servei de Plani- 
ficaci6 Territorial, per informar sobm els criteris inspiradors del 
Pla Territorial de Cataiunya pel que fa a les previsions de crei- 
xement demogrMc i econbmic de les diferents bees del territo- 
ri catalh, les previsions de creixement de demandes d’aigua de 
consum domestic, de regadiu o industrial, i els trebails que s’es- 
tan realitzant. 
- Prupstes de treball dels diferents Grups parlamentaris, 

26 de febrer 

Comissió de Govern Interior 
- Reunici de la Ponencia de Pressupost del Parlament 
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Comissió d’Organitzaci6 i Administraci6 de la Generalitat i 
Govern Local 
- Reuni6 de la Ponhcia que ha d’daborar l’informe al Pro- 

jete de Llei de Oeacib de les Escales d’hspctors Financers i 
d’hspectors Tributaris dins el Cos Superior d’Adrnhistraci6 de 
la Generditat. Cooperatives de Catalunya. 

6 de mrg: 

Comissió de Politica Social 
- Remi6 de la Ponhcia que ha d’elaborm l’hfome al Pro- 

jecte de Llei de Reforma de la Llei 4/1983, del 9 de Maq, de 

Comissi6 de Justicia, Dret i Seguretat Ciutadana 
- Nomenament de la Ponkncia que ha d’elabrar I’hforme 

sobre el Projecte de Llei de Creaci6 del Collegi de TEcnics 
d’Ernpreses i Activitats Turlstiques de Catalunya 
- Sessi6 informativa conjunta de I’H. Sr. Conseller de Justí- 

cia i de 1’1% Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social per tal 
d’informar sobre l’estat actual de la sanitat penitencibia 
(BOPC, 201,13446). 
- Sessió informativa de 1’H. Sr. Conseller de Justicia per tal 

d’informar sobre els fets succei’ts el dia 14 de maig a la presi6 
Model de Barcelona i sobre la destituci6 de tres alts funcionaris 
d’aquest centre penitenciari (BOPC, 201,13445). 
- Sessi6 informativa de 1’1% Sr. Conseller de Justfcin per tal 

d’infomar sobre les actuacions del Consell Catalh Penitenciari 
(BOPC, 201,13445). 

Mesa del Parlament 

Junta de Portaveus 

27 de febrer 

Ple del Parlament 

Ple del Pwlament espclfic 

Ple del Parlament 

28 de febrer 

Comissi6 de Govern Interior 

7 de murG 

Comissi6 d’hgicultura, Ramaderia i Pesca 
- Debat i votació de la Propsici6 no de Llei sobre la Cel* 

bracib de la X Setmana del Cava a Sant SadumI d’hoia  1’Any 
1991, presentada pel G. p. Popular (Reg. 20948) (ROPC, 201), 
i de l’esmena presentada pel G. Socidista (’Reg. 21581) 
(BOPC, 210). 
- Debat i votaci6 de la Proposició no de Llei sobre la Neces- 

sitat d’Assegurar la Continuirtat de les Activitats de la Lliga 
Protectora d’hirnalls i Plantes de Barcelona i de la Resta d’As- 
sociacions Anhlogues, presentada pel Diputat T. Sr. Antoni0 Pe- 
rea, juntament amb altres cinc Diputats del Grup parlamentmi 
Popular (Reg. 21449) (BOPC, 208). 
- Debat i votació de la Proposició no de Llei sobre la Pesca 

d’kossegament Furtiu a la Badia de Roses, presentada pel Di- 
putat I. Sr. Joaquim Nadal, juntament amb akms quatre Dipu- 
tats del. Grup Sacialista (Reg. 21897) (BOPC, 215). 
- Debat i votaci6 de la Proposició no de Llei sobre la Política 

Aghia de la CEE, presentada pel G. p. de Converghcia i Uni6 
(Regs. 23655 i 23923) (BOPC, 234), i de l’esmena presentacla 
pel G. Socialista (Reg. 26175). 
- Debat i votaci6 de la solkitud de compareixenqi del k s i -  

dent de Xa Fderaci6 Catalana de Canfraries de Pescadors &- 
vant la Comimi6 d’Agricultura, Ramadesia i Pesca, presentada 
pel G,  p. de Converghcia i Unió (Reg. 22281) (BOPC, 221). 

Comissió de Justicia, Dret i Seguretat Ciutadana 
- Elaboració del Dictamen sobre el Projecte de Llei de Filia- 

cions. 
- Elaboracid del Dictamen sobre el Projecte de Llei de Crea- 

ció del Collegi de Tknics d’Empreses i Activitats Turístiques 
de Catalunya. 

Mesa del Parlament 

Ple del Parlament 0% de m r c  

5 de febrer 

Comissi6 d’Estudi sobre les Bosses de Pobresa 
- Compareixerqa d’un representant del Patronat d’lnvestiga- 

ció Social del Departament de Treball sabre la situació de la 
pbresa a Catalunya 

Comissió de Justicia, Dret i Seguretat Ciutadana 

jecte de Llei de Filiacions. 
- Reunit5 de la Podncia que ha d’elaborar I’lnfome al Pro- 

Mesa dei Parlament 

Comissió de Política Territorial 
- Debat i votaci6 de les esmenes a la totalitat de retorn del 

Projecte de Llei ai Consell Executiu presentades pel G. p. Po- 
pular (Reg. 18264), 1’A. p, del Centre Democrhtic i Social 
(Reg, 19896) i el G. Mixt (Reg. 18823) i de les esmenes a la to- 
talitat m b  text alternatiu presentades per 1’A. p. d’Esquerra Re- 
publicana de Catalunya (Reg. i8781), el G. Mixt (Reg. 19933), 
el G. p. Popular (Reg. 20761)’ el O. p, d’hiciatka per Catalu- 
nya (Reg. 20766) i el G, Socidista (Reg. 20774) al Projscte de 
Llei de Mesures Urgents per a la Gestió dels Residus Indus- 
trials a Catalunya (Reg. 17887) (BOPC, 164, 10642) esmenes: 
BOPC, 200). 
- Nomenament, si s’escau, de la Ponencia que haurh. d ’ e l a b  

rar 1’Infome sobre l’esmentat Projecte de Llei, 
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- Debat i votaci6 de les esmenes a la totalitat de retorn del 
Projecte de Llei ai Consell Becutiu presentades per I’A. p. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (Reg. 191 1 l), el C.  p. 
Popuiar (Reg. 19518), I’A. p. del Centre Democratic i Social 
(Reg. 19762) i el G. Mixt (Reg. 19794) i de les esmenes a la to- 
talitat amb text alternatiu presentades pel G. Socialista (Reg. 
20813) i pel G. p. d’hiciativa per Catalunya (Reg. 20814) al 
Projecte de Lili de Mdiicaci6 Parciai dels Limits de la Zona 
Perifirica de Protecció del Parc Nacional d*Aigiiestortes i Es- 
tany de Sant Maurici (Reg, 18324) (BOPC, 169,11125) (Esme 
nes: BOPC, 200). 
- Nomenment, si s’escau, de la Ponkncia que haurh d ’ e l a b  

rar l’hfame sobre l’esmentat Projecte de Llei. 
- Debat i votació de l’esrnena a la totalitat amb text alternatiu 

presentada pel G, Socialista (Reg. 20772) al Projecte de Llei de 
Conservacia de la Fauna del FWS M d  que Conforma les Illes 
Medes (Reg. 18325) (BOPC, 169, 11127) (Esmenes: BOPC, 
200). 
- Nomenament, si s’escau, de la Ponencia que haurh d ’ e l a b  

rar l’hfome sobre l’esmentat Projecte de Llei, 
- Debat i votaci6 de la propOsici6 no de Llei sobre la Supres- 

si6 del Peatge de les Autopistes Manresa-Tenassa, Terrassa- 
Rubi i la del. Garraf, presentada pel Diputat I. Sr. Magi 
Cadevall, juntament m b  altres quatre Diputats del 6. Socialis- 
ta (Reg. 18502) (BOPC, 174, 11440) i de les esmenes presenta- 
des pel G,  Mixt (Reg, 19900) i gel G. p. de Converghcia i 
Uni6 (HOPC, 200). 
- Debat i votació de la Proposició no de Llei sobre la Caser- 

na de la Gubria Civil de la Travessera de Gracia de Barcelona, 
presentada pel G. p. d’hiciativa per Catalunya (Reg. 18518) 
(BOPC, 174,11441). 
- Debat i vota& de la huposició no de Llei sobre la No 111s- 

tallaci6 de la Cornmdbcia Superior de la Guhrdia Civil en el 
Barri. de Grhcia, presentada per 1’A. p. d’Esquem Republicana 
de Catduya (Reg, 18577) (BOPC, 174,11444). 
- Debat i votaci6 de la Propsici6 no de Llei sabre la Decla- 

ració de Zona o Pla Pilot pel Desenvolupament de Regs de la 
Ribera d’Ebre, presentada pel 6. Mixt (Reg. 18602) (BOPC, 
178, 11763) i de les esmenes presentades pel G. p. de Conver- 
gencia i Unió (Reg. 20716) (BOPC, 200). 
- Debat i votació de la Proposici6 no de Llei sobre la Psotec- 

ci6 i la Gesti6 del Pac Nacional d’Aigüestmtes i Estany de 
Sant Maurici i de la seva Zona d’llnflubncia, presentada pel G, 
p. d’hiciativa per Catalunya (Reg. 19701) (BOPC, lü6, 
12847). 
- Debat i votació de la ProposiciG no de Llei sobre la Cons- 

trucci6 d’un Enlla$ amb 1’Autapista A-7 entre Sant S a d d  
d’hoia-Tarragona, presentada per la Diputada I. Sra, M. De 
lors Montserrat juntament amb altres cinc Diputats del G. p. 
Popular (Reg. 19716) @OPC, 186, 12286) i de l’esmena pre- 
sentada pel G, p. de Convergkncia i Unió (Reg. 21005). 
- Debat i votaci6 de ia Propsici6 no de Liei sobre l’Edssi6 

d’un Informe del Consell de Protecció de la Natura en relació 
amb el Projecte de Llei de Modificaci6 Parcial deis Limits del 
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, presen- 
tada p i  G. p. d’hiciativn per Catalunya (Reg. 19791) (BOPC, 
186,12288). 
- Debat i votació de la Proposició no de Llei sobre la Cons- 

trucci6 d’un EniiaG amb 1’Autopista A-7 des de Gelida i Sant 

Sadurni d’Anoia, presentada pel G. Smialista (Reg, 20138) 
(BOPC, 193,12717) i de I’esrnena presentada pel G.  p. de Con- 
verghcia i Uni6 Reg. 21004). 

Comissió de Poiítica Social 
- Reunió de la Ponencia que ha d’elahrar l’hfome al Pro- 

jecte de Llei de Modificació de la Llei 20185, de Prevenció i 
Assisthcia en MaMa de Substhcies que poden generar De- 
pendknci a, 

4.55 10. 

2.2.769 

24770 

2477 1 

24772 

24773 

24774 

24775 

24776 

24777 

24778 

24779 

24780 

2478 1 

24782 

Relaci6 de documents entrats a la Cambra 

24-0 1 

24-01 

24-01 

24-0 1 

24-01 

24-01 

24-01 

24-01 

24-01 

24-01 

24-01 

24-01 

24-01 

24-01 

Projecte de Llei de Muturilitats de Revisi6 Smiat de Ca- 
talunya, prcseotat pel Consell Executiu de Ia Generaiittlt 
(Reg. 24769). 
Escrit adrwat aL M. H. SI. President del Parheni ,  pre- 
sentat per Enric Mallol i Toldt. 
XnterpHaci6 d Consell Executiu sobre la htegracih de 
l*atenci4 de la salut mental en el Semi  CataiR de la Sa- 
lut, formulada pel Diputat I. Sr. Joan Saura, del G. p. 
&iniciativa per Chtaiunyn (Reg. 24772), 
InterpeHaci6 al Consell Ehecutiu sobre el sanejament 
dels rius de Catalunya, forsnulah pels Diputats I. Srs. 
Estevc Tos&, Rafael Maducño i Manuel Nadd i per IG 
Diputada I. Sm. Rosa Mnrtí, del G. Socialista (Reg. 
2.4777). 
Proposicid no de Llei sobre el Control tle les insidia- 
cions i Canaiitmcions del Gas Natural, preaentada per la 
Diputada I. Sra. M. Dolors Montserrat, del G. p. Popdar, 
amb la siguatum de cinc diputats més del mateix Grup 
parlarnen& (Reg. 24773). 
Tclegrm comiinicmt tramesa de credencial dei Sr. Vic- 
tor Vila i Gitó, trmh per la Junta B i e c t ~ d  Ceniral. 
Soklicitud adrqada a la Mesa del Parltunent pel G. p. 
n‘hiciativa per Catalunya dc prbrroga del termini de pre- 
sentací6 d’esmenes al Projecte de Llei de Modificacid de 
la Llei 20/85, de Revenci6 i AssistEnciR en Matkria de 
Substhncies que p i e n  Generar Dependkncia (Reg;. 
24775). 
Resposta a la pregunta al CanseIt bwiitiu sobre e1 k a n s -  
port dels residus hospitallatis, famuladn per la Diputada 
I. Sra. M. Dolors Montserrat, Rel O. p. Popdar (Reg. 
234770); tramesa per 1’11. Sr. Conseller de Sanitat i Segu- 
retat Social (Reg. 24776). 
Interpclimi6 ril Consell Executiu sobre 61 sanejament 
dels rius a Catalunya, presentada pels Diputats I, Srs. Es- 
teve Tomhs, Rafael Mdueño, Mimel Nadal i per la Di- 
putada I. Sm. Rosa Md, del G. Socialista. 
Preputn ai  Consell Executiu sobre la contaminncid de la 
Riera Gavmsa (Osona) per ahocments incontrohts, 
formulada pel Diputat I. Sr. Antoni Noguer, del G. So- 
cialista {Reg. 24778), per tal que sigui resposta per escrit. 
pregunta al Consell Executiu sobre habitatges gestionats 
i administrats per ADIGSA, fomuldn gels Diputnts I, 
Srs. Joan Oliart i Estcve Tomhs, del G. Socialista (lbg. 
24779, per tai que sigui resposta per escrit. 
PreguntA ai Consell Executiu sobre hversiom previstes 
per ADIGSA per a l’exercici dei 199,  formulada pels 
Diputnts I. S m  Joan O l h  i Estevc Tom,  del G. Socia- 
lista (Treg. 24780), per a? quc sigui rosposta per escrit. 
Pregunta ai Consell Executiu sobre inversions En a e r i -  
sicW de sbl pel Servei de Patrimoni de l’institut Catalh 
del Sbl durant I’any 1990, formulada pels Dipntats I. Srs. 
Joan Olinrt i Esteve ’Tomb, del G. Socialista (Reg. 
24781), per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta nl Consell Famliu sohe ajuts a fons perdut 
concedits per la Direccid General de Joventut per a a& 
quisicid d’habitatges a preu t m t ,  formulada pels Dipu- 
tats 1. Srs, Joan O l M  i Esteve TomBs, del G. Socialista 
(Reg. 24782), per tal que sigui resposta per escrit. 
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24-01 
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Pregunta al CoriselI Hxrxiitiu sobre c r b d h  ritorgats per 
les caixes d’estulvi durant l’my 1990, n i’empara de1 De 
cict 162/199a, formulada pels Diputats I. Srs. Jorn Oliart 
i Esteve Tomhs, del G. Sucidisrrl (Reg. 24783), peer tal 
que sigui respcrstíi per escrit, 
beguntii al Consell Executiu sobre els edificis gestionatq 
i adrninistmts per ADZGSA nfectats per defectes estnrc- 
tiimls que tinguin a veure amb la iltiliimció ric biguetes 
durnirimes, formulada pels Diputats I. Srs. Joan Olim i 
Esteve Tords, del G. Socidisti1 (Reg. 24784}, per tal que 
sigui resposta per escrit. 
PrcpmrA al Consell Rxecutiu solm Iti situacid fiscai 
d’11ns polfgons ges1 ionats i iidminisirats pcr ADIGS A, 
formulada PIS Diputats I. Sxs. Tom Oliart i Esteve To- 
mhs, del G. Socialisiíi (Reg. W785), pcr tal que sigui res- 
posta per cscrit. 
Pregunta al Conwll hmutiir sobre prcssumpecs malmc- 
tnrncrits soferts per l i t i  intcrn del centre penitenciari de 
Qudee Cmnins, foi-nlulada pels Ilipiitats 1. Srs. Joan 
Uliwt i Joan M. AM16, del G. Socialista (Reg. M786), 
per tal que sigui resposta per escrit. 
I’regiintn ai  Consell Executiu sobre la reforma del mMul 
de dones del centre penitenciari Lleida I, fomrilarla PIS 
Dipntnts i. Srs. Joan Olinrt i Som M. Abell6 i per Etl Ui- 
putíi;ltla I. Sra. M. Teresn Ut@, del O. Socidista (Rcg, 
M787), per tal quc sigui resposta per escrit. 
Prcgunta nl Consell Bxtctitiu sobre e l s  criteris per nssig- 
niu les places vacants dc nova creació ca ceritIcs peniten- 
ciaris, formnlnda peL7 Diputais L Sm. Joan Oliart i Joan 
M. Abell6 i per k DipuLída I. Sra. M. Terem Ut@, del 
G. Socialista (Reg. 2,47881, per tal que sigui resposta per 
escrit. 
Pregunt¿t al ConLdi €??ccutiu soltre la fuga de. tres ~ ~ l i i -  
soos del centre penitenciari Lleida I, forrnulntla pels Dipu- 
inis I. Srs. Jorn 0ii;irt i Jorn M. Abeild i per In Diputada 
I. Sra, M. Teresa Utgds, del G. Socialista (Reg. ?,47R9), 
lpcr td que sigui resposta per escrit. 
PreEJunta al C.k~lscll ihecutiu sobre la prestncid d‘avals ai 
mtWi d’assisthcia social hmt l’exmici del 1991, for- 
rniil,?tL? pcr la Diputarla 1. Sm. ROM Barwys, (k:1 G. So&- 
listn (Reg. M790), per tal que sigui mpostn per escrit. 
Preguntii al Consell I?xecutiu sobre UN tramkrbcia dc 
crMit per a fiilanpment dels serveis mials de I’INSHR- 
SO &Is anys 1990 i 1991, fomuIutltt per la Diputada i. 
Sra. Rosa Rarcrtys, tkl Q. Sociallstíi (Reg. 24791), per tal 
qiu: sigui resposta per escrit. 
Pregmia ni Consell Rxtxutiu sobre l’apf icaci6 del Dccret 
220/N88, dol 28 d’ngost, so lm tlelegxi6 de compe9rr 
cim en matErja de serveis sachls a les comqies  de Ca 
talunya, formiiítda pr la Diputada I. Sra. Rosa Elarenys, 
del G. Swidish  (Rep,. 24792$, per td que sigui respostti 

Pregunta al Corisdl Executiu sobre l’tlplict~ih de ¡’Ordre 
del 17 de maig de 1989 pel que fa R la rcgulricid de 
I’atencM prinrhrin de serveis socials cl’hmbit cormrcd, 
formulada pr la Diputada 1. Sra. Rosa Buenys, del G. 
Socialisin (Reg. 24793, per tal que sigui rcsprrsta pcr cs- 
crit. 
Pregunta al Consell Fxeciitin sobre Ics pussibilitnts que 
els professors iriteriris i substituts accedeixin a la fiincid 
píblicib fermuhdn pel Diputat 1. Sr. Magf Cadevali, del 
G. Socialista (Reg. 247941, p r  tat que sigui rcspstn per 
escrit. 
Pregunta al Consell F;lcecutiu sobre el detall de Xa desti- 
nació d’unn quantitnt assignada a narniaiiímci6 lingiiísti- 
CIL durant l’excrcici del 1W0, formulada pet Diputat I. Sr, 
Magf Crldevall, del G, Socintifita (Reg. 2479S), per tal 
que sigui resposta pcr escrit. 
Escrit adrqat a la Mesa del Pdament, presentat pel Cap 
del Sexvei de Publicacions. 
F,scrit adrqat R I  M, 11. Sr. President del Parl~ment, sobre 
expedició de credencial de Diputnt al Sr. Vfctox Vila i 
a h ,  m6s la credcrlciai, trninks per h Junta Electoral 
Conlral, 
Escfit a h q a t  al M. H. Sr, President del Parlamentprs 
sentat pel Partit de Justfcia Social i Estttt de Dret. 
Escrit atlrqyt d Parlnmcnt sobre compareirrenqa davant 
LI IrL.ipecci6 Tribritbia, presentat per la Delagaci6 #Hi- 
scrida de Rarcelom. 

pm cscrit. 
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Espemes ai Projecte de Llei de Modiñcacid de h Uei 
20p5, de Prwmci6 i Assisthnck en MtW de WbsM- 
cies que podar g e n m  Dependimcin, tramem pe,r 1’1. Sr, 
M. Femin Rauib, del O. p. Popular, 
Interpebció ai  Consell Executiu sobre la seguretat de les 
insraHRcions industrials, formulada pel Dipubt I, Sr, 
Joan Saura, del G. y, d’Inicinliva per Catnhinyn (Reg. 
24324). 
Pregunta ai Consrel1 Executiu sobre les condicfans de 
conipm de f’ernprmn Mines d’Oolot, SA, forndatla pel 
Diputat I. Sr. h a n  Saura, del G. p. d’hiniciativa per Gata- 
lunyn (Reg, 24825), peer tal que sigui resposta mlment 
cn el Ple. 
Pregunta al Consell F~ecutiu sobre la rcstauraci6 de l’es- 
pai del voId Croscat (Gmotxa), fomultuln pe1 Diputnt 
i. Sr. Jonn Saur&, del G. p. d’rniciativn pes Catdiinya 
(Reg. 248261, pw tai qne sigui raposta per e.scsit. 
Escrit adrqat al Servei de Personal, ndjrmtant ciirricu- 
lum, presentfit per Enric Aran i Vhquex. 
Pregunta al Consell Execlriiu sobre I’eshrdi d’impacte 
mlriental del port de Sant Feliu de Girlxols, formulada 
pel Diputat 1, Sr. Joan Saura, del G. p. d’rniciativa per 
Catalunya (Reg. M846), p a  tal que sigui resposta per BS- 
crit, 
Resposta a Ia pregunttt nl Consell Bxmutiu sobre l’assi- 
gantura d’hticn a l’hstitut Martf i FmnquEs de Tarmp 
na, formulnda pels Diputatq i. Srs. Josep Lluís 
Cluoci-Rovira, h g e l  Colom i Miquel heyo, de 1”A. p. 
d*Eqiema R q u b l i m  de Catalunya @te& 22529); tra- 
mesa per 1’1% Sr. Conseller d’Hwmymenl (Reg. 
24347). 
Respostil n la pregunta d Canseli Executh sobre el pos- 
sible incompliment de la normativa dei Depmament 
d’Fhxqment a f’lnstitut d ’ m p m t  Mitja de Salou, 

hpl  Colom i Miquel W y o ,  de Z’A. p. d’Esquerra Repu- 
blicnna de Catdunya (Reg. 22530); tmmeslz per l’€L Sr, 
Gondler d’hmyirneM (Reg. 24348). 
Resposta A In pregunta al Comell Executiu sobre el con- 
curs pfihlic de mkrifs per R In provisi6 de diversos llocs 
de trebiilI de fa Inspwci6 d’Enenyament clc Catalunya, 
fonnuhda pels Diputats I. Srs. Josep luds Carod-Rovira, 
b e i  Colom i Miqucl heyo,  de PA. p. d’flquem Re- 
publicana de Catíilunya (Reg, 2 5 2 8 ) ;  iramesn per 1’13. 

Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre les me- 
s i ~ : ~  8 prendre per@ 1’Insiilut Alcjmtlro Satoms de 
Matar6 reinici’i cl seli funcionament nomal, fornulaila 
pei Uiputnt 1. Sr. Antonio Peren, del G. p. Popufar Weg. 
23335); mmma per 1”. Sr, Conseller d’rJnscnyment 
(Reg. 24850). 
Escrit sobre el Recurs d’inconstitucioditat irWposat 
pel parlament dc Catalunyn contra la Ley 39/1988, de 28 
de desembre, Reguladora de lm Risendcs I d s ,  t w r k s  
pel Tribunat Constilucioml. 
Escrit adrqat al Cnp del Servei de Compm, Obres, 
MNlteniment i Personal, presentat pel Secrctnri-Trans- 
criptor Sr, Viceq Buesa. 
Escrit aclrept al Cap del Servei de Conipres, Obrw, 
Mmtenimcnt i Pmcmnl, presentnt pel Swretari-‘xknns- 
criptor Sr. Lluís Varela. 
Escrit a d r w t  a1 Cap del Smei de Compres, Obres, 
Mmteniment i Personal, presentat pcr la SecretIuja- 
Transcriptora Sm. Araceii Albh. 
Escrit adrwt  RI Cap del Servei de Compres, Obres, 
Manteniment i Pmond, presentat pm IR Secrethh- 
Transcriptora Sm. Montserrat Alchcer. 
&crit a d r q t  al Cap del Servei de Cornpres, Obres, 
Manteniment i Personal, presentat per In Secmthria- 
Transcriptora Sra. Dolors Daura. 
lnsthcin per a m e d i r  B la convocotbrtt de promoci6 in- 
tema per a cobrir unn plrqn d’Aiixiliar de Biblioteca del 
Parlnraent de Catalunya, presentada pex Llucs Gibesgn. 
13smenes a irt Propsicid no de Llei sobre la JRestauraci6 i 
la Prtviment(wi6 del Camí d’Acck n Shram, presentades 
per 1’1. §r. Joan Manuel S a b a  i Mmh, del E, Mixt. 
propsici6 no de I h i  pr R I’acondicionament i millora 
de trapt de la carretera T-334 cnúx Horta de Sant Joan i 
1301, presentatla pel O. p. Mixt (Reg. 24860). 

formulada pels Diputats 1. sm, Yasq I M 3  C‘urd-hvim+ 

ST. COILWlk d’EILWny¿#ITlmt (RE& 24#49). 
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Escrit d q a t  al Cap del Servei de Compres, Obres, 
Manteniment i Personal, presentat per la SecretMa- 
Transcriptora Sra. A d l h  BosciL 
Emit  adrqai al Cap del S m c i  de Compres, Obres, Man- 
teniment i Fmmd, prwnht peJ Sr. Llurs Gutikmz. 
Resposta a la pregunta RI Con,wll Executiu sobre el paga- 
mmt de les quotcs de h Conwibuci6 Urbana dels habitat- 
ges de titularitat pública administrats per ADIGSA, 
formulada pel Diputat 1. Sr. Joan Oliart, del G. Socialista 
(Reg. 224%); r n e ~  per l’H, Sr. Conseller de Benestnr 
Social (Reg. 24863). 
Pregunta fil Consell Executiu sobre els ports esportius, 
formuhdn pels Diputat9 I. SrE. Joaquim Nadal, Lluís Me 
dir, Manuel Nadal, Arseni Giberl i IHm. Sr. Dnniel Te 
rradcllas, del G. Socidista (Reg. 248641, per tal que sigui 
resposta per escrit. 
Interpe2.lació al Consell Executiu sobre la p0Iítici-i generat 
d’edaMCi6 a disthcia, fomuiadn pel Diputat 1. Sr. Magí 
Cadevall, del G. Socidista @ep. 24865). 
Interpel.laci6 1 Consell Executiu sobre el procts d’elabo- 
mi6 i tmmitncid del Pla Territorin1 Gcneral de Catnh 
nyn, formulada pel Diputat I. Sr. Estcve Tords, del G. 
Socialista (Reg. 2.466). 
hoposicid no de Llei sobre el conveni subscrit per Itl ru 
mdeiacid del barri de la Mina, de Sant Adria del Beds, 
presenta& pels Diputats I. Srs. Joan Oliart, Esteve Te 
mh, Manuel Nadal i Rafael Maduefio I per la Diputada I. 
Sra, Rom 
propOsici6 QO de Llei sobre l’actualitzaci6 de la normati- 
va relrltiva a les v i v e n d ~  dels mestres, presentada pel 
Dipuiat I. Sr. Magf Cadevall, del G, Socialista, amb IA 
signatura d’aitres qwtre diputats del mateix Grup (Reg. 
24868). 
Pregunta 111 Consell kwutiu sobre les cntitats munici- 
pals descentraliimdeq, formulada pel Diputat I. Sr. Ests 
ve Tombs, de1 G. Socialiilta (Rcg. 24869), per tal que 
sigui rcsposztr per e,writ. 
Escrit adrqat al M. H. Sr. President de1 Parben?, rec la  
mant determinada infomció, presentat pel Diputat 3. 
Sr. Esteve Tomi. 
Preguntn ni Consell Executiu sobre les ajudeq a la comar- 
ca d ’ h o h  dels diversos p b  d’ocupacid, formula& pel 
Dipuíat Excm. Sr. Antoni Dalmau, del G. Socidista 
(Reg, 2.48711, per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la plmta depuradora 
d’ai@es residunls situah al teme muuicipai de Vilano- 
va del Camí, formulada pel Diputnt Excm. Sr. Antoni 
Dalmau, del G. Socialista (Reg. 248721, per tai q u ~  sigui 
resposta per escrit. 
Pregunta al Cornell Executiu sobre el Pla dc Sanejament 
de la zona S, fomdnda pel Diputat Excm. Sr. Antoni 
Dalmau, dei G. Socidista (Reg. 24873), per tal que sigui 
r e s p  ta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre el Pla Complementari. 
de Sanejament de la zona 5,  formulada pel Diputat 
Excm. Sr. Antoni Daimau, del G. Sociatisia (Reg. 
248741, per tai quc sigui T C S P O S ~ ~  per escrit. 
Prcgunttt al Consell Executiu sabre Les quantitats liquida- 
des pcr la Junta de Sanejament en collcepte de c h m  de 
sanejament, formulah pel Diputat Excm. Sr. Antoni 
Dalmau, del G .  Socialistn (Reg. 24875), per tai que sigui 
resposta per escrit. 
Pregunta al Coasdl Executiu sobre els increments de ta- 
rjfes de sanejament, formulada pel Diputat Excm, Sr. 
Antoni Dalmu, del Q. Sochrista (Reg. 24876), per td 
que sigui resposta per escrit. 
Soklicitud d’ajomament per al proper Ple de la presa en 
consideració de la Proposicid de Llei de Creaci6 de l’hs 
titrtt Catalh de la 3 ~ .  F~lat, presentada per 1% Sr. ?darpi 
C~sanovas 1 Guerd, del G. Mixt. 
Escrit adrqat al Cap del Servei de Cornpres, Obres, 
Manteniment i Personal, presentat pei Sr. Enric Momrd. 
Dossier de Diputat, presentat per I’t. S t .  Vfctor Viía i Gi- 
r6. 
Escrit adrqat a la Mesa del Parlament, presentat per 26 
funcionaris del Parlament. 
Proposició QO de Llei sobre In situiicid actual a les rep& 
bliqucs bMtiques, presentada per 1’A. p. d’Esquerm Rs 
publicaria de Catalunya (Reg. 2488 1). 

i Conill, del G. Socialista (Reg. 2,4867). 
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presunta al Cornell Exe~utiu sobre les respostes a pre- 
guntes per escrit, fomuhda pel Diputat I. Sr. Javicr I..& 
tom, de l’AA. p. del CDS (Reg. 249821, per tal que Sigui 
resposta per escrit. 
Retirada de la hierpeliaci6 al Consell Executiu sobre 
l’aplicacib de la mmativa sobre normalització llngufsti- 
ca a I’Adminismcid Pública (Reg. 23920), presentada 
pel Diputnt I. Sr. Aleix Vidal-Quadras, del G. p. Popular 

InterpeSlaci6, a tramitar pel procediment d‘w@ncia, d 
Consell hwutiu sobre l’apiicació de la normativa sobre 
mmnlili timió lmgiiística ~1’Adminislrrrcid pdrblicn, for- 
mulada pel Diputat I. Sr. Aleix Vidal-QuRdras, del G. p. 
Popular (Reg. 24.884). 
hegunt~ at ConwJl Executiu sobre l’article 3 de 1’EWtut 
d’Autanomia, formulada pe’ Irt Diputada I, Sra. Rosa M. 
Fahim, del G. p. d’hicintiva per Catalunya (Reg. 
24885), per tal que sigui resposta oratment en el Ple. 
Pregunta al Consell Executiu sobre um circular relativa a 
1’6s de la lfengua catalana i cnstellana, fonnubtda per la 
Diputadn i. Sra. Rosa M. Fabian, del G. p. d’hichtiva 
per Catalunya (Reg. 24886), per iai que sigui resposta 
oralment en el Ple. 
Pregunta al Conscii Executiu sobre els habitatges de la 
mm residemiai Ih Balconada-ii, de Mamxa, formulada 
pel Diputat I, Sr. Joan Saura, del G. p. d’hiciativa per 
CaEalunya (Reg, 24887), per tai que sigui resposta oral- 
ment em el Ple. 
Pregunta al Comell Enecutiu sobre la reparaci6 dels de- 
fectes de ~onstnicci6 apareguts en els habitatges de In m- 
m residencial La Baicontula-li, de Wmn, formulada 
pel Diputat 1. Sr. Jorn Saiira, del G. p. d’iniciativn per 
Catalunya (Reg. 24888), per tal que sigui resposta per es- 
crit. 
Regunta al Consell Exwutiu sobrcr les responsabilitats 
demanades a 1’INCASOL i a l‘empresa consíructorn dels 
habitatges de ln zona residencial La Balconada-ll, de 
Man~sa, fomulada pel Diputat I. Sc. Joan Snura, del G. 
p. d’lniciativa per Catalunya (Reg. %889), per tal que si- 
gui resposta per escrit. 
Resposta R la pregunta ai Comli Executiu sobre un acci- 
dent ocorregut a la flbrjca de pnper T o m  Hostench, de 
SarriL de Ter (Gironhs), formulada pels Diputats I. Sm, 
Joaquim Nadal, Llufs Medir, Manuel Nadal, Arseni Gi- 
bert i ilim Sr. Daniel Temdellas, del G. Socialista (Reg. 
21 890); tramesa per 1”. Sr. Cmsellet d’hdústria i fies- 
gia W g .  24890). 
Resposta a la pregunta ai  Consell Executiu sobre els ajuts 
concedits a la cofnarca del Berguadh arran de la declara- 
ció de Zona d’Ordenacib d’Explolacions, forrnuhda pel 
Diputat I. Sr. Joan Roma, del G. Socialista (Reg, 23460); 
tramesa per l’H, Sr. Conseller d’Ag~icuItur4 ICRmaderia i 
Pern (Reg. 2489 1). 
Resposta R la pregunta ai Consell Executiu sabre els cri- 
t d s  que ~’haa seguit per autoritzar l’explotwi6 silvfcola 
R l’ftla del riu HuviA (Garrotxa), formulnda pels Di utats 
1. Srs. Joosep Lluís Card-Rovira, M i e i  b e y o  i ingei 
Colom, de 1’A. p. d’Bsquem kpubticana de Catalunya 
(Reg. 22248); m e s a  per i’N. Sr. Conseller cl”Agricultu- 
ra, ]Ramaderia i Pemi (Reg. 24892). 
Retirada de la resposta (Reg. 23877) a la pregunta p g .  
21464), traMesa per 1%. Sr. Conseller Secretari del (30- 

Pregunta al Consell Executiu sobre els projectes de ,se 
gregacions municipals, formulada pels Diputats I. Srs. 
J Q ~ ~ u ~ I  Nadal, LMs Merlir, Manuel Nadal, And Gi- 
bert i Mm. Sr. Daniel Terradellas, del G. Socialista Reg. 
24894.), per tal que sigui resposta pcr escrit. 
Escrit arlrqat al Cap del Servei de Compres, Obres, 
Manteniment i Personal, presmt  pe1 Sr. Josep Fcrrer. 
Escrit d q a t  al Cap del Servei de Compres, Obres, 
Mmtdrnent i Pmsod,  presentat per la Sra. Marta Mo- 
reno. 
lescrit a d q a t  al Cap del Servei de Compres, Obres, 
Manteniment i Pmon.d, presentat per In Sra. Filisenda 
Famades. 
Escrit W a t  ai Cap del Servei de Compres, Obres, 
Mnnteniment i Personal, presentat per la Sra. Maxh Mo- 
rena 

(’Reg. 24883). 

Vern. 
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248w 

24900 

24951 

24902 

M903 

24w 

24905 

24306 

24907 

24909 

M910 

24911 

24912 

24913 

24914 

24915 

24916 

24917 

24918 

2,4919 

24920 

2492 i 

2.4922 

2.4923 

30-01 

3&01 

3Ck01 

30-01 

30-01 

30-01 

30-01 

30-01 

30-01 

30.01 

01-02 

01-02 

01-02 

01-02 

01-02 

01-02 

01-02 

01-02 

01-u2 

01-02 

01-02 

01-02 

01-a2 

01-02 

Escrit adrqat al Cap del Servei de Compres, Obra, 
Manteniment i Femomi, presentat pcr h Sra. Neus Pi- 
nart. 
Escrit adrqat  nl Cap del Servei de Compres, Obres, 
Manteniment i Personal, presentat pcr la Sra. Caterina 
HarO * 
Hscrit a d w t  al Cap del Servei de Compres, Obm, 
Manteniment i P~soml, presentat per la Sra. Merce Va- 
liejo. 
Hscrlt adrqat al Cup del Servci de Compres, Obra, 
Manteniment i Personai, presentat per la Sra. Susnnna 
Fosch. 
Escrit adrept fil Cap del Servei de Cmprcs, Obres, 
Manteniment i Personal, presentat pel Sr. Enric Tutl6. 
Escrit adrept al Cap del Servci de Compres, Obres, 
Manteniment i Personal, presentat per la Sra. MmgRt.idn 
Sanjnwme . 
Escrit a d r q t  al Cap del Smei  de Compres, Obres, 
Manteniment i Personal, presentat pel Sr. Josep M. Mes- 
tres. 
Pregunta ai ConscIl Executiu sobrc la prqmaci6 de &l 
per activitat aconbmica al Pln d’Urgell, formuladii pels 
Diputats 1. S m  Francesc Xavier Bada, Isidre Gavfn, Jo- 
sep Bomhs, Josep M. Gmells, Jaume Aliph,  Francesc 
Guasch i Miquel Patlilla i per les Diputades 1. SES. Pi& 
Busqucb i Terem Ribes, dcl G. p. de Convcrgbncia i 
Wni6 (Reg. 249061, per tal que sigui resposta oralment en 
el Ple. 
Resposta a I’escrit dc data 25.01.91, ttamesrl pel Sr. En- 
ric C;rrmados, Director General de la Corporació Catala- 
rn de RMio i Televisid. 
Resposta a la mi3icitud d’informacid del M. H. Sr. €‘resi- 
dwt dei Parlnmcnt, de 21.01.91, tramesa per 1’”. Sr. 
Conseiier de Benestar SocLd. 
Retirada de la Fropsici6 no de Llei (Reg. 21306), pre- 
scntadn per 1’1, Sr, Autonio Perea Oliva, del G. 1). Popu- 
lar. 
Sollicitud de prbrroga del termini de greseritaci6 d’esme 
nes a1 Projecte de Llei de Creaci6 del Collegi d’hpre-  
ses i Activitats Turfstiques de Cntaliinya. 
Designaci6 dc 1’1. Sr. Vih i GM, com a memim de la 
Comissi6 d’Bconomia, Finances i Pressupost, pscntatia 
pel G. p. de Convergkncia i Uni6. 
Hsmenes R la hposicid 1111 de Llci sobre el Desplega- 
ment i I’Aplicacib de la LOGSE a Catalunya, premsenia- 
des pel G. p. de Converghcia i ZTni6. 
Escrit aclrept al Cap del Servei de Compres, Ohes, 
Manteniment i Personal, prcscntat pel Sr. Antoni Amo- 
dS* 
Escrit zulrept d Cap del Smvai de Comprts, Obres, 
Mmlcniment i Personal, presentat pel Sr. dxcar h d c s .  
Escrit adrept al Cap del Servei de Compres, Obres, 
Mmitedment i Pcrsonai, presentat pel Sr. Joai Carles 
C;muper¿l. 
Rscrit adrqat al Cap del Servei de Compra, Obres, 
Mmtenhent i Personal, presentat p r  la Sra. Teresa Gil. 
Escrit adregt al Cap del Servei de Compres, Obres, 
Mmtcniment i Pcrsonai, presenlat per In Sra. McrcE Re+ 
quebl. 
Rcspostn H la pregunta al Consell Executiu sobre el re- 
tard de l’inici del curs en els centm d’Educaci6 Secun- 
t k i a ,  quc formuhh el Dipiitat I. Sr. Neix 
Vidal-Quadras, del G. p. Popular (Reg. 21369); trnmesn 
per 1”. Ss. Conseller d’Ensenyament (Reg. 24919). 
Rcsposta a la soliicitud d’infomíi6 (Reg. 23615), Tra- 
mesa per 1”. Sr, Conscllcr d’lensenyarnent. 
Resposta a la preguntn al Consell Execntiu sobre el paga- 
ment del pmgramn de vac1u1c~9 de 1’INSERSO per R 
l’any 1989, formulada p i  Diputat I. Sr. Caleslin~ Sdn- 
chez I s ,  del O. p. Mixt (Reg. 2202s); tramesa per 
1’H. Sr. Conseller do Benestar Social (Reg. 2,4921). 
Resposta ~1 la sollicitud d’iuform~ci6 presentada per 1’1. 
Sr. Drmiei Terri~dellns, tramesa per 1’14. Ss. Conseller 
d’Agriciiltura, Ramtlerin i Pcscn. 
Pregunta al Director General de la Corportui6 Catalann 
de W i o  i Televisi6 sobrc el cmdidnt ;L l’nlcddia &e 
Cnsteilllell i E1 Vilar per Convergkncia i Unió, formulada 
pel Diputat I. Sr. Javvier Lstorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 
?A923), p a  tal que sigui resposta oralment en h Comis 

249% 

24925 

24926 

24927 

24928 

24929 

24930 

2493 1 

24932 

24933 

24934 

24935 

24936 

24937 

24938 

2495 1 

24952 

01-02 

01-02 

01-02 

01-02 

01-02 

01-02 

01-02 

01-02 

01-02 

01-02 

01-02 

01-02 

01-02 

01-02 

o 1-02 

04-02 

04-02 

sió de Control parlamentari de l’uctuacid de h Curpora- 
ci6 Cataitlnsl de Rgdio i Televisi6 i de les empreses fi- 
lials. 
Sonidiud adrepda al MM. Sr, Frealdent del Pdammt 
pel Pxeaidmt de la Comi;ssib de Palítica Culturat, de prb- 
noga del m i n i  pm a i’ehhmcid del D i c W  del Pro- 
jectc de Llei sobre 1’AutoritaE Ihgiiísticn der f’lmtltut 
d’Hstudis Catalans (Reg. 24%!4}. 
InterpeHaci6 ai Consell Executiu sobre el Pla d ’ A c W 6  
per a la Igualtat d’Opamitatfi per R la llom 1989-92, 
formulada pr les Diputades 1. Sres. MRnuela de Madre, 
Ropa &renys i Dofors Tarrent, del O. Socialisia (Reg. 
24925). 
Emenes ai Projecte de Llei de Modificació de la Lld 
20185, de hevenci6 i Assisthnch en Mat& de SubstBn- 
cies que poden general Dependhcia, presentada pel G. 
Socialista 
Esmenes al Projecte de Llei de Creació de les E d e s  
d’hspectors Fi’inancers i d‘lnspectors Triburaris das ei 
Cos Superior B’Administrmib de la Generalitat (Reg. 
21 1661, presentades pel O. Socialish. 
Regunta al Consell Exeautiu sobre l’adquisicid de te 
rzcnys per part de i’hqtitut Catab del Sbl, forndada 
pels Diputats I. Srs. Joan Oliart, Yosq M. Salrl, Ramon 
Aleu i per fa Diputada I, Sra, M* Teresa Utgh, del a, So- 
cialish (Reg. 24928), per tnl que sigui resposta per e,9crit. 
Preguntn al Consell Executiu sobre ela habitatges del cn- 
mer de I’Om-Arc del Teatre, formulada pi Diputat I. Sr. 
Joau Oliart, del G. Socialista (Reg. 24323), per tal que si- 
gui E S P O S ~ ~  per escrit. 
Escrit a d q n t  al M, H. Sr. Raident del I’arlammt, so”- 
citant determinada informa&, presentat pel Diputat 1. 
Sr. Joan Oliart, del G. Socialista. 
Pregunta ai Consell Executiu sobre l’ai~toPitZRci6 per a la 
installacid #un centre comercial a Fip;uaes, formulah 
pels Diputats I, S n ,  Luls Medir, Manuel Nadai, Arami 
Gihrt i llim, Sr. Daniel Tmadellm, del O. Socialista 
(Reg. 2493 I), per tal que sigui r q m t a  per e,wit, 
Bmit  recl;unmt resposta a la pregunta (Reg. 2004.11, 
presentGt per 1’1. Sr. Antoni Noguer, dcl G. Socialista, 
Escrit reclrullnnt resposta a la pregunta (Reg. 21270), 
presentat per 1’1. Sr. Antoni Naguer, del G. Socidista. 
Pregunta ai Consell Executiu sobrc el conveni entre el 
Dep;utament d’Agricuitum, Rnmaderia i Pesca i les Di- 
putacions de Giron% Tanagom, i3arcelona i Lleida 3 Te- 
lefbnien, SA, formulada pels Diputats I. Srs, Joaquim 
N&l, LSufs Medir, Manuel Nadal, Arseni Gibert i IHm 
Sr. Daniel Terradellas, dcl Q, Socidista (Reg. 24934), 
per tal que sigui raposta per escrit, 
Proposicid no de Llei sobre Ja circulació fora de les vies 
de comunfcacid dels vehicles *tot terrenp i de les motos 
de munhnya, presentada pel Diputat 1. Sr, Joan Ganyct, 
del G. Smhlista, amb Ia signííturtt de quatre Diputats 
més del mteix Grup pwlmentnri (Reg. 24935). 
Emmes al Projwtc de Llei de h w i 6  dei Collegi de 
TBcnics d’Emgreses i Activitats Turístiques de C~lalu- 
nya, presentades pcr I’A, p. del Catre ~cmocrhtic i So- 
C i d .  
Sotlicitud adreqda al M,H, Sx. President del Parlament 
pel President de IR Comissi6 de Jmtfcia, Dret i Seguretftt 
Ciutadana, de prbrroga del termini per a l’elaboruió dels 
Dicthmens segiients: sobre el Projecte de Llei de les Pdi- 
cies Locals de Catalunya; i sobre el R&gim Jurfdic Intern 
de les Urbaniir,acionr: Privarles (Reg. 24937). 
Sol.licitud adrqada d M.I.I. Sr. Plesidcnt del Parlament 
pel President de la Comissi6 Re Justícia, Dret i Segurebt 
Ciutadana, de prbrroga del termini per a debatre lm ho- 
posicions 110 do Llei següents: sobre els Drets de la In- 
&cia; i sobte la Modiik.aci6 de Ia Rmlucid. 37/I d d  
Parlament de Catalunya, sobre els Drets de la Infhcia 
(Reg. 24938). 
kcgunta al Consell Execiitiu sobre Ia relació d’invex- 
sions de l’htitut Catalh de la Saiut (Adminisbaci6 Ge- 
neral) m edificis i altres constnrccions (projectes 
d’hversid de reposicid), fornul& pel Diputat I. Sr, JR- 
vim Latorre, de I’A. p. del C D S  (Reg. 249.5: I), per tnl que 
sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Ekmutiu sobre la relaci6 d’hver- 
sions de 1’Tnstitut Uatdh de la Snlut {Adminisimió Ge- 
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24953 

24954 

24955 

24956 

a 9 5 7  

24958 

24959 

24960 

2496 1 

24962 

24963 

24964. 

24965 

wo2 

04-02 

04-02 

04-a2 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

n e d )  en maqminbrh, installaci6 i utillatge (projectes 
d’inversib: de reposicid}, formulada pel Diputat i. Sr. Ja- 
vim Utorre, de I’A. p. del C D S  (Reg. 24952), per tal que 
sigui resposta per escrit, 
Pregunta d Consell Executiu sobre la relaci6 nominal de 
gratificacions atorgades per l’hstitut cotalb de la Salut 
(Assistkncia Sanithrh Domicilihria), formulctdn pel Dipu- 
tat I. Sr. Javier Lntorre, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 24953)’ 
per tat que sigui resrosta per escrit. 
Regunta aI Consell Executiu sobre la relai6 n o m  de 
gratificacions atorgadent per l’hstitut Catalh dG In Salut 
(Assistkncia Sanithria amb mitjans propis en instidia- 
cions obertes), formulada pel Diputat 1. Sr. Jnviex h t ~ -  
m, de I’A. p. del C D S  @ep. M954}, per tai que sigui 
resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relaci6 de despeses 
de con~ervaci6 i reparaci6 d’edficis i altres con,skuc- 
cims de l’lnstitut Catalh de la Salut (Assisthcia Sanit& 
ria amb mitjans propis en instaklacionr: obertes), 
formulada pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. del 
CrrSS (Reg. 24953, per tai que sigui resposta per escrit. 
Repota a3 Consell becutiu sobre la relaci6 de despeses 
de conservaci6 i reparació de maquinbh, installacions i 
uitiltatge de 1’Institut Catalh de la Sdut {Assistkncia Sani- 
ikh amb mitjans propis en instdlacions obertm), formil- 
fadn pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. del CDS 
(Reg. 249561, per hl que sigui rcspsttr per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobc IR relaci6 de despeses 
de subministmment de 1’Institut Cataili de la Salut (As 
sistkncia Sanithifi amb mitjans propis en instdlacions 
obert&), formulada pel Diputat I. Sr. Javia Utorre, de 
1”. p. del C 5 S  (Reg. 249571, per tal que sigui resposta 
per escrit. 
Regunta d Consell Executiu sobre la relació de despeses 
de trebdls realitzats per altres empreses de I*institut CR 
tala dc Ia Salut (Assistkncia Smithria amb mitjans propis 
en inStn13acions obcrter;), fornuiadia pel Diputat i, Sr. Ja- 
v ia  Lrltorre, de I’A, p, del CDS (Reg. 24958), per tai que 
sigui resposta per escrit, 
PreguntR al Consell E;lrecutiu sabre la rdaci6 d“invmions 
de 1’Imtiúit Crltallt de la Salut (Assiqthcia SaniMa amb 
mitjans pmpis en lasmiiacions o M t x ) ,  en &cis i altres 
construccions: (projectes de nova invmid), formulada pel 
Diputat i. Sr. Jwier htom, de I ’ A  p. delel CDS (’Reg. 
24959, per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Bxecutiu sobre la reiac16 d’inver- 
siow de I’lnstltut Catalh dc la Salut (Assistbncia Sani& 
ria amb mitjans propis en instalEacions olrertes) en 
q u i d & ,  inst;lI‘lncions i utillatge (projectes de nova 
inversifi), forndada ]pel Diputat 1. Ss. Savier iaiorre, de 
1’A. p. del CDS (Reg. 24960), per tal que sigui resposta 
pes escrit. 
Preguntn al Consell Executiu sobre la selaci6 d’inver- 
sions de L’Institut Cahlh de Ia Salut (Assisthcia Sani& 
ria amb mitjans propis en instdiacions obertes) en 
edificis i altres construccions (projectes d’inversib de r e  
posicib), formulada pel Diputat i. Sr. Javiex Latorre, de 
X’A, p. del CDS (Reg. 24961), per tal que sigui resposta 
per escrit. 
pseeUnta al Consell Executiu sobre la relaci6 de despeses 
de conservaci6 i reparaci6 d’etiiñcis i altres COQSWUG 

dons de 1’Institut Catala de In Sdut (Atsistbncia Sanith- 
ria amb mitjans propis en iastaplacions tancades), 
formulada pel üiputat I. Sr. Javier Uitorre, de 1’A. p. Rel 
CDS (Reg. 24.962$, per tal que sigui E S P O S ~ ~  per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la rciacÍ6 de despeses 
de coriservacid i reparaci6 de maquinhria, installaci6 i 
utillatge de S’InstiZut Cat& de la Salut (AssistEnccia Saui- 
tftrin amb mitjans propis rn iaStrtl.lacians tancades), foF 
mulada pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, de i’A. p. dei 
CDS (Reg. 24963), per tíii que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Exmtiu sobre h reiació de despeses 
Re wbmiaistrment de f’lnstitut Catal& de la Salut: (A& 
sisthcia Sauiiliria amb mitjans propis en installacions 
tancfides), formulada pe1 Diputat 1. Sr. Javia iatorre, de 
1’A. p. del CDS meg. 249ó4), per tal que sigui resposta 
per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la rekcid d’inver- 
siom de l’lastitut Ca&& de 1~ Salut (Assistkncia Sanith- 

24966 

24967 

24968 

24969 

24970 

24971 

24972 

24973 

24974 

24975 

24976 

24977 

24978 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

0402 

04-02 

04-02 

04-02 

ria amb mitjana propis en instaMacions tancades) en ali- 
ficis i altres umsmcciontz (projectes de nova immid), 
formulada pel Diputat I. Sr. Savier Latorre, de 1’A. p, del 
CDS (Reg. %%SI, per tal quc sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Ekecutiu sobre ia relm216 de despeses 
de trebaits realiwM pes altres emprem de L’Imtiiut Ca- 
talh de Iri Salut (Assistencia Sanittuia amb mitjrlni; propis 
en iastaklacions maides), formulada pel Diputat i, Sr. 
Javies bitorre, de 1’A. p. del CDS (Ug, 24966), per tal 
que sigui resposta per escrit. 
Pregunta d Camell Ekecutiu sobre la relaci6 d’invm- 
sions de 1’Institut Catalh de la Salut (Assistbncia Sanitli- 
ria amb mitjans propis en instnHacions tancades) en 
miquidria, instaIIacions i utillatge (projectes de mva 
inversid), formulada peA Diputat I. Sr. Jnvier ILatotre, de 
1‘A. p. del CDS meg. 24%7), pec que sigui resposta 
per escrit. 
Pregunta ai Consell Executiu sobre la relaci6 d’hver- 
sions de I’institut Catals. de la Salut (Assistbch Sani& 
ria amb mitjans propis en instaliacions tancdes) en 
edificis i aftxes consiniccions (projectes d’inversi6 de re- 
posici6)” formulada pel Diputat I. Sr. Javier lhtam, de 
1’A. p. del CDS (Reg. 24%8}, per tal que Bigui raposta 
per escrit. 
Pregunta al Consell Execuriu sobre la relaci6 d’inver- 
sions de 1’Institut Caialh de la Salut [Gssistkacia Saniih- 
rin amb mitjans propis en instdiacions maáeil) en 
maquinhrki, installacions i utillatge (projectes dYnvmió 
dc reposicib), formulada pel Dipirtat T. Sr. Javia h t o e ,  
de 1”. p. del CDS (Reg. 24%9), per tal que sigui respos- 
ta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relaci6 nomrnal de 
gratificacions atorgades per 1’Imtitut Cataih de la SRlut 
(Dmkncia), fomulda pel Diputat I, Sr. Javier Latom, 
de 1’A. p. del CDS (Reg. 24970), per to3 que sigui m.spos- 
trl per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relaci6 de tramfe- 
rbncies corren& lliurades per l’htimt Chtalh de Ia Salut 
(Docencia} R empreses públiques i d’dhes ens públics, 
formbhda pel Dipiitaf 1. Sr. Javier Utorre, de VA. p. del 
C D S  (&.S. 24971), per tal guc sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Con.wll Executiu sobre la relacid de les 
himsferkncies corrents, i per quins conceptcq, lliurades 
per I’Institut Catnlh de la Mut (DocEnch) a Corpom- 
cions Locals, formulatla pel Diputat 1. Sr, Javier Latorre, 
de 1’A. p. del C D S  (Reg. 24972), per ral que sigui respos- 
ta per escrit. 
Pregunta al Conseli Executiu sobre ia relaci6 de transfs- 
rhncies correnh, i per quins comptes, i l i d e s  ERT l’insti- 
tuc Cataih de la Salut ( D w h i t t )  a emprem privades, 
fomuiltulu pel Diputat E. Sr, Javia Latom, de 1’A. p. del 
CDS (Reg. 24973), per tal que sigui resposta pr esuit. 
Preguritn d Consell Executiu sobre la relaci6 de tramfe- 
rEncies corxentx, i per quim conceptes, Ihradw per 
1’Institut Caialh de 1~ Salut @ d n c i n )  a famff ics i insti- 
tuciom emc  finalitat de lucre, formulada pel Diputrlt I. 
Sr. Javier Latorre, de 1’A. p, del CDS Wg. 249741, per 
tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Coruell Executiu sobre la relaci6 norninal de 
gratificacions atorgades per I’lastihit Catalli de la Salut 
(Ahniaistraci6 Gcnerai), formularla p l  Diputat I, Sr, Ja- 
viec Mom, de I’A. p. del C D S  (Reg. 249751, per tai que 
signi resposta per esait. 
Regunta al Consell Executiu sobre la relació de defipeses 
de subministraments de L’institut Catai& de la Saiut (Ad- 
ministraci6 General), formuiada pel Diputat 1. Sr. Javier 
htorrc, de 1’A. p. del CDS (Reg. 2497Ci), pet tnl que si- 
gui resposta per escrit. 
Pregunta al CowU Bxacudu sobre la relacid de despeses 
de trcbniis realitzats per atires empreses de i’hstitut Ca- 
taiB dc la Salut (Administraci6 General), formulmia pel 
Diputat i. Sr. Javicr Latorre, de 1”. p. del CDS (Re,g. 
249773, per tai que sigui resposta per escrit, 
Prep~ta al Comell Executiu sobre la rehi6 de @ansfe- 
rkncies corrents, i per quins conceptes, Hiurade~ per 
1’Jnstitut Caullh de la Salut (Administraci6 General) a 
empreses pdbliques i altres ens pbiics, formulada pel 
Diputat I. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 
2d978), per tal que sigui resposta pcr escrit. 
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Pregunta nl Consell Hxecutiu sobre la relaci6 d’inver- 
sioiis dc 1’Institut Catala de IA Salut {Assisthcia S a n W  
ria mi1 mitjans propis mi instal%wions ohtes)  en 
maquinhria, imtnliacions i utillatge (projectes d‘inversih 
de reposici6), fornniada pel Diputat 1. Sr. Javier litome, 
de I’A. p. del C D S  (Reg. 249791, per tal que sigui respo.9- 
ta pcr escrit. 
Pregunta al Coawll Execiitiu sobre la relaci6 nominat de 
gralificaciom per serveis extmordinarls atorgades pcr 
l’hostitut Catalh de la Salut (hsistbncin Snnithria amb 
mitjms propis m instalhcions tmcadcq), formuldit pel 
Diputat I, Sr. JaviH htorre, de 1’A. p. h i  CDS (Reg. 
%!%O), per tal que sigui rcsposta per escrit. 
Pre~;linta al Consell Executiu sobre In relaci6 de tramfa- 
rkncies corrents lliurades pec L’Xnstitut Cntnlh de la Salut 
(Administració General) A Cmflies i iastituciom seme fi- 
hilitat de lucre, formulada pel Diputat 1. Sr. Javier Lato- 
rre, dc I’A. p. dcl CrrrS (Reg. %981), per tal que sigui 
rcspos?íí per escrit. 
Regunta al Cornell Eaeciitiu sobre la relaci6 d’inver- 
sions de l’institut Catnlh de la Sallit (Adniinistraci6 % 
neral) en equippa per al processamcnt de la iníomci6 
(projectes de nova inversió), formulada pel Diputat I. Sr, 
Javvicr Latom, de Z’A. p. del C D S  (Reg. 24982), per tal 
que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre b relació de pitifi- 
cacioms per serveis cxtraordinwis aiorgats pel Gabinet 
del eloa~eller i Secretaria General del Depmutament de 
Governació, formulada pel Diputat I. Sr. Javicr htorre, 
de YA. p. del C ü S  (Reg. 24.983, per tal que sigui respos- 
ta I m  escrit. 
Pregunta al Consell FaeCutiiL sobre adjudicacions d’estu- 
dis i treballs timics amb chrrec al Gabinet del Con,wller 
i Secrct;lria General. del Dcpartamcnt de Governació, for- 
inuladn pel Diputat i. Sr, Javier Latorre, de 1’A. p. del 
CDS (Reg. 249841, per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta d Conscll Hxec~itin sohe la relaci6 de despeses 
d’rltencians protmoliRt.ics i represenhtivtx del Gabinet 
del Conseller i Secretari General del Conseller de Gover- 
nííid,  fammularla pel Diputat I. Sr. Javiec Lntorrc, de VA, 
p. del C D S  (Reg. 24985), per tal que sigrii resposta per 
escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la rdaci6 de dcspeses 
de la campanya i edicions de divulgaci6 i prevencid del 
Gabinet dcl Conscllcr i Secretaria W m a l  del Departa- 
ment dc Govemacid (Reg. 24986)’ pcr tal que sigui res- 
postn per escrit. 
Repinta al Consell Executiu sobre la reZnci6 tlc subven- 
cions atorgades pel Gabinet del Conseller i Secrettuia 
General dei Department de Govemci6 d’acortl m b  la 
Lici 9/1988, del 12 d’abrii, forntriacia pel Diputat I. Sr. 
Javiu Latorre, de I’A. p. del CDS (Reg. ?!987), per tal 
que sigui rcsposttl per escrit. 
Pregunta al Consell hccrrtiu sobre Ia relmi6 d’invcr- 
sions i per quins conceptes, per quins sistemes d’atljurli- 
caci6 i fi  quins adjudicataris del Gabinet dcl Conseller i 
Secreetaris General del Depíirtament. de Governacid, for- 
muldn pel Diputat I. Sr. Javier htorrc, de 1’A. p. del 
CIDS (Reg. 2.4988)’ per tal q i e  sigui resposta per escrit, 
Rqyintn al Consell Executiu sobre la relaci6 rlc despeses 
tlc publicacions de treballs i dtres nctivitnts de la Direc- 
ci6 Genem1 d’Adminisbaci6 Local, formulada pcl Dipu- 
tat 1. Sr. Javier ~ A Q I T ~ ,  de I’A. p. del C D S  (Reg. 24989)’ 
per tal que sigui reespostn per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre adjudicacions d’estu- 
ilis i treballs tkiiics B c h  de h D i r a i 6  General 
d’Administraci6 i o d ,  fomrlntla pel Diputat I. Sr. Ja- 
vier Morre, de l’A. p. del CDS (Reg. MWO), per tal quc 
sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la Elació tl’njuts ex- 
traordinaris als miinicipis, atorgats per b Direcci6 Gens- 
ral d’Adrninishaci6 iacal, forrnuhda pel Diputat I. Sr. 
Javier Latom, dc I’A. p, del C D S  (Reg. M991), per tal 
que sigui resposta per escrit. 
Prcgunta RI Consell Executiu sobre la relació d’njnta ex- 
traordinaris de 1~ Dimci6 General d’Adrrunislmció Lu- 
c d  per a la cobertura de deficits dc xarxes d’aigua, 
formulada pel Dipitnt 1. Sr. Javier htorre, de l’A. p. del 
CDS (Reg. 24992), pcs d que sigui resposta per escrit. 
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Pregunta al Consell Executiu sobre la relai6 de m f e -  
rhdes de capital de I& Diremió Gmemt d‘Adminktnr- 
ci6 lacal per al fornent de IR fusió de municipis, 
formulatla pel Diputat I. Sr. Javier btorre, de 1’A. p. del 
CDS (Reg. 24333), per tai que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell l3xeculiu sobre la relaci6 de deapeses 
promoi-lbies i repxesmmtiv~~ de la Delegaci6 Territ* 
rial dc 3a1w€om del Dcpartartlent de Govemflcid, for- 
miriada pel Dipuht i. Sr, Javicr M o m ,  de f’A. p. del 
G D S  (Reg. 24994.1, per tal que sigwi respasta per escrit. 
Pregunta nl Consell Hxmtiu sobre h relnci6 de despeses 
d’atenciom protmoB8ries i reprmenhthes de k Delega- 
cid Territorid de Girom del Depnrtamcnt de Governa- 
ci6, formulada pel Diputat i. Sr. Jnvier Litorre, de 1’A. p. 
del CDS (Reg. MW5), per ral que sigui resposta per es- 
crit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relació de deqxses 
de pubiicitat i propaganda de In Delegaci6 Tenitorial de 
G ~ O M  del Depahment de Govemci6, fomuhda pel 
Diputnt I. Sr. Javia latorre, de 1’A. p. del CDS (Reg.. 
24996), per tal que sigui resposta per cmi t  
Pregunta nl ConselI Hxecutiu sobre la relació de despeses 
d’atencions protoco Wiries i representatives, i per quins 
conceptes, dutes a terme per In Deleg~ci6 Territorin1 de 
Lleida del Depwment de c;oVemncib, formidadn pel 
Dipirtat I. Sr. Javier htorre, de 1’A p. del CHS (Reg. 
24W7), per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Corneli Executiu sobre h refaci6 de despeses 
d’atcncions protwcrHhries i representatives de IA Delega- 
ci6 Territorial de Tmagona del Department de &ver- 
naci6, ímir lada pel Diputat i. Sr, Jnvier Latorre, de 1’A. 
p. del CDS (Reg. 24998), per tal que sigui respostn per 
escrit, 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relaci6 de despeses 
d’atencions protocollh-iea i representatives de la Direc- 
ció General (el Joc i d’Espectmles, fomuhda pel Dipu- 
tat I. Sr. Javier Latorre, de FA. p. del C O S  {Reg. 249991, 
per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta ai Consell Executiu sohe la relació de despeses 
de la Diracid &mrd del Joc i rl’Espectaclcs per a dota- 
cions per a serveis de nova creació, fomuldlrtn pel Dipir- 
tat I. Sr, Javier Latorre, de VA. p. del C D S  (Reg. 25W), 
per tal que sigui miposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relaci6 tlkljudica- 
cions d’cstudis i dicthmens a c h i x  de la Dkeccid Gene- 
mi dei J o c  i d’Espectacles, formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latarre, de I’A. p. del C ü S  (Reg. 25001), per tnl 
que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre In rclacid de gratifi- 
cncions per serveis e x l m m h m i s  atorgades per la Dir=- 
ció General de Pmvenci6 i Fxtincib d‘incendis, 
fortnulatla pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. del 
CDS (Reg. 2S0021, per tai que sigui resposta per escrit. 
Pregunta RI Consell Emxutirr sohe la rclnció dc despeses 
de mmtenirnent de l’immobilitmt mterinl de la Dbeui6 
General de Prevenció i Extinció d’Incendis, formulmta 
pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, de 1’A p. del CDS (Rep,. 
Z5003), per tal que sigui resposta per escrit, 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relmi6 de despeses 
pel concepte Re lloguer d’helicbpters a c h e c  de la Di- 
recció General de Revencid i Extinci6 d’Incendis, for- 
mulada pel Diputat I. Sr. Javieer htorre, de 1’A. p. dei 
CDS (Reg. WW), per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relaci6 d’arljudim- 
ciom de la Direccid Genefal de Prevenció i Fxtinci6 
d’inwndis per ri h construcci6 de parcs de bombers, for- 
muida pel Diputar I. Sr. Javier Latom, de 1’A. p. del 
C D S  mcg. ZSIXIS), per tai que sigui rtxpostn pe,r escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sotrre la rdncid de despeses 
en adquisicions de mitjans aeris 8 dirrec de la Direcció 
Genml  de Prevenció i htinció d’Imndis, formulada 
pel Diputat I. Sr, Javier Utorre, de 1’A. p. del C D S  (Reg, 
250061, pi* tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta ai Corneli P,xscutiu sobre h relació &adjudica- 
cions dutes R t m e  per la DireCcl’6 Generat de Prevencid 
i htincib d’Incendis pa a In renovacid de la xarxa de 
comunicacions, formulada pel Diputat I. Sr. Jnvier hW 
nc, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 25007), per tal que SI@ 
resposta per escrit. 
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Pregunta ai Comell hecutiu sobre la relació de subvem 
cions A municipis, corn a transferbncies de capita1 de la 
Direccid General de Prevencid i &rimi6 d’Incentlis, for- 
mulada pel Diputat I. Sr, Javier Latorre, de I’A. p. del 
CDS (Reg. 251#38), per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta d Conseli Executiu sobre la rehi6  de gralili- 
cacions per serveis extraordinaris atorgades per la Diree 
ció General de Seguretat Ciutadana, formulada pel 
Diputat I. Sr. Javier Latorre, de t’h. p. del CDS (Reg. 
25009), per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre In rclaci6 de despeses 
de publicitat i propaganda de la Direcció General de Se- 
guretnt Ciutadana, formulada pel Diputat I, Sr, Javier Lri- 
torre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 25010), pr tal que sigui 
resposta per escrit. 
Pregunta nl Consell  executi^^ sobre la relaci6 de despeses 
de IR Dirai6  General de Seguretat Ciutadana per a do- 
tncions per IL serveis de nova creacib, fomuhda pcl Di- 
putat I. Sr. hvier Lttorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 
2501 11, per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al ConseU Fbecutiu sobre la relaci6 tl’adjudica 
cions dutes a terme per la Dirccci6 General Re Seguretat 
Ciutadana etz obres d’adqmci6 d’edificis i hqtdlacions, 
fomuhda pel Diputat 1. Sr. Javier hitorre, dc l’h. p. del 
CDS (Reg. 25012>, per tal que sigui resposta perescrit. 
Pregunta ai Consell Executiu sobre la rclaci6 d’adjudica 
cions de la DireccM General de Seguretat Ciutadana per 
a l’adquisici6 d’equips de proc4s de dades policinls, for- 
mulada pel Diputat I, Sr. davier Latarre, de l’A, p. del 
CDS (Reg. 250131, per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregha ai Consell Executiu sobre In rciaci6 d’ajuts a 
municipis, duts a terme per 18 Direccid Generd de Sem 
retnt Ciutadana, formularla pel Diputnt I, Sr. Javier Late 
me, de l’k, p. del CDS (Reg. 250141, pcr tal que sigui 
resposta per escrit. 
PreguntR al Coa~dl  Executiu sobre patificaciom per ser- 
veis extraordinaris, atorgades pel Gabinet de€ Conseller i 
Secretaria General del Departament de Justicia, fonnuli+ 
da pel Diputat I, Sr. Javier hitorre, de YA. p. del CDS 
(Reg. 250153, per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre despeses d’atencions 
protocoHhries i q ~ n i a ~ v ~  del. Deprtmcnt de Justicia, 
formulada pel Diputnt i. S T ~  Javier hhm, de 1’A. p. del 
C D S  (Reg. 25016), per MI que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell. Executiu sobre despeses d’estudiis i 
t~&alls tknics del Gabinet dei Conseller i Secretaria Gs 
neral del Departament de Justícia, formulada pel Diputat 
I. Sr. Javierhtom, de 1’A. p. del CDS (Reg. 250171, per 
tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre trmsfcrhncies c e  
rrents del Gnbinet del Conseller i Secretarin QCXW~ dcl 
Depament  de Justícia a empreses pdbliques i d’dtres 
em pdblics, formulada pel Diputat I. Sr, Javier Utorre, 
de YA, p. del C D S  (Reg. 25018), per tal que sigui respos- 
ta per escrit. 
Pregunta al Consell Ehecutiu sobre trmfcrhcics co. 
rrents lliurades pcl Gabinet del Conseller i Secretaria Ge 
neral del Departament de Justicia a famflies i inTlihlcions 
sense finalitat de lucre, formulada pel Diputat I. Sr. Ja- 
vim Latorre, de I’A. p. del C D S  (Reg. 250191, per t ~ l  que 
sigri resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre inversions en edificis 
i altres conshaions R carrec del Gabinet del Conseller i 
Secretaria General del Departament de Justicia, fornula- 
da pel Diputat I. Sr, Jwier Latorre, de l’A p. del Cas 
(Reg. 250201, per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta nl Consell fiecutiu sobre transfcrkncies co- 
ments de ln Direcció General de Protecci6 i Tutela de 
Menors a institucions sense finalitat de lucre que tenen 
cura de menors, formulnda pel Diputat 1. Sr. Javier hte 
me, de 1’A. p. del CDS (Reg. 2501,1), per tal que sigui 
resposta per escrit. 
Pregunta al Consell FZxecutiu sobre inversions de la ai- 
recció General dc Protecció i Tuteln de Menors en cons- 
bucci6 i obres de reforma de centres, formulada pel 
Diputnt I. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 
250223, per tal que sigui resposta pw escrit. 
Preguntn al Cornell Executiu sobre despeses de publiciut 
i propaganda de la Direcció General de Scrveis Penitca 
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ciaris i Rehabilitnci6, formulada pel Diputat I. Sr. Javier 
Latorre, de l’A, p. del CDS (’Reg. 25023), per tal que si- 
gui resposta per escrit, 
heguntn nl Consell Executiu sobre lrdanCies co- 
rrents de la Dirmi6 General de Serveis Pmiteenciaris i 
Rehabilitacid n institucions sense finalitat de lucre, for- 
muhda pel Diputat i. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. del 
CDS (Reg. 250241, per tal que sigui mposta per escrit. 
Freg~nta al Consell Executiu sobro inversions de la Di- 
recci6 General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitaci6 en 
consllUcci6 i obres de reforma de centres, formutada pel 
Diputat i. Sr. Jarier Latom, de 1’A. p. del CDS (Reg. 
250251, per td que sigui resposta per escrit. 
Pregunta ai Consell Executiu sobre inversions de la Di- 
reccid General de Serveis Penitenciaris i RehabiIitaci6 en 
la consttuccid de l%ospM penitencimi, Somulndn pel 
Diputat I. Sr, Javier Latorre, de 1’A. p. del CDS (Reg, 
25026), per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta ai Consell Execuliu sobre inversions de h Di- 
recció General dc Serveis Penitenciaris i Rehabilitacid en 
la construccill de centres penitenciaris nous, formulada 
pel Diputat I. Sr. Javier Uttorre, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 
250271, per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta aI Consell Executiu sobre despesa d’estudis i 
irebíílls tknics tle la Direcci6 Gmaal d’htitats Jurfdi- 
que5 i Dret, formulada pel Diputat T. Sr. Yavier Latom, 
de l’A, p. del CDS (]Reg. 250281, per tal que sigui respos- 
ta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre tmmfertmci~ co- 
rrents lliurarles per la Direccid General d’IlntititatQt Jurídi- 
ques i Dret a empreses pdbziques i d’dtres em púbiics, 
fornuiatia pel Diputat I. Sr. Javier htorre, de l’h. p. del 
C D S  (Reg, 25029), per hi que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Conmll Executiu sobre tmmfer&ncies co- 
rrents lliurades per la D ira i6  Gcneral d’Plntitats lwrídi- 
ques i Dret B fadics  i institucions sense finalitat de 
lucre, formulada pel Diputat I. Sr. Javier ’Latorme, de I’A. 
p. del CDS (Reg. 250301, per tnl que sigui resposta per 
escrit. 
Preguniad Consell Bxecutiu sobre despews d’estlldi8 i 
treballs ikcnics de la Direcci6 Generai de Relacions amb 
l’Administraci6 da Jmtícih formulada pel Diputat 1. Sr. 
Javier Latom, de 1’A. p. del CDS (Reg. 25031), per tal 
que sigui resposta per escrit. 
Pregunta ai Consell Exscutiu sobre despeses de piiblicitat 
i propagandti de la Direcci6 General de Relacions amb 
l’Administrci6 de Justícia, formulada pel DiptAt I. Sr. 
Javia Zatorre, de I’A. p. del C D S  (Reg. 250321, per tal 
que sigui resposta per escrit. 
Pregunta d Consell Executiu sobre tmmfdacies CD. 
nats de In Dimxi6 Generai de Rehcions amb 1’Admi- 
nistraci6 de Juustlcia a empreses públiques i d’ailres ert*, 

ptíblics, formulada pel Diputat I. Sr. Javim htorre, de 
I’A. p. del C D S  (Reg. 25033), per tal que sigui resposta 
per escrit. 
Pregunta nl Consell Executiu sobre iramferhcies co- 
rrents de la Direcci6 General de Relacions amb l’Admi- 
nistrmid de Jusrfcia tl famílies i institucions seinse 
finalitat de lucre, fomwlnda p i  Dipuht I. Sr. Javier ]La- 
tonc, de I’A. p. del CDS (Reg. 25034)’ per tal que sigui 
resposta per escrit. 
Pregunta al Cooseii Executiu sobre gmtificacions per ser- 
veis extraordinaris atorgades pel Departament d’Ensen- 
yament, fonnulada pel DjputRt I. Sr. Javier htam, de 
l’A, p. del CDS (Reg. 250351, per tal que sigui resposta 
per escrit. 
Regunta al Consell Executiu sobre despaes d’atencions 
protocollliries i representatives a c h e c  del Departament 
d’Ensenyment, formvlada pel Diputat 1. Sr. Javim Late 
me, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 25036), per tal que sigui 
resposta per escrit. 
Pregunta ai  Consell Executiu sobre adjudicacions d’estu- 
nis i treballs tknics dutes a terme pel Departament d’Bn- 
senyament, formulada pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, 
de 1’A. p. del CDS (Reg. 25037), per tal que sigui respos- 
ta per escrit. 
Pregunta ai Comell Executiu sobre despeses de publicitat 
i propaganda dutes a t e m  pel Departament d’hsenyn- 
ment, fornulatla pel Diputat I. Sr. Jrrvier Latorre, de 1’A. 
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p. del G D S  (’Reg. 25038), per tal que ai@ resposh per 
escrit. 
Pregunta al Consell becutiu sobre l’import transferit pi 
Departament d‘Xlnsenyament a l’btitut d’Estudis Cara- 
lans com a trms€erbncia corrent, formutada pel Diputat I. 
Sr. Javiex Latorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 25039), per 
tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta ai Consell fiecutili sobre ndjudicaciom [!e 
construcció i instai-Iacions dutcs a terme per t Consell& 
Tia i ln Semetaria General d’Bnsenyament, formulada pel 
13iputHt I. Sr. Javi& Latorre, de l’h. p. del C U S  (Reg. 
25040), per tal que sigui resposta per escrit. 
Preguntn al Con~Al Executiu sohe adjudiacions d’estu- 
dis i trebdls tknics dutes a terme per la Direcció G e n s  
ral d’Ordmi6 i innovaci6 Educativu, fotrniilnrln pel 
Diputnt I. Sr. Jmicr Latorre, de 1’A. p. dei CrrS (Reg. 
250121), per tal que sigui resposta per escrit, 
Pregunta al Consell Faecuiiu sobre subvencions atorgrl- 
(les per la Dirmi6 &neral d’Ordeimci6 i Imvncid 
Educativa RIS ajunfamma com R tramferixicies corrents 
lpm R progmes dc joves escolars rurals, aducncid com 
pensatbria i pmmoci6 de In mhica i l’esport R l’escola, 
formiilada pel Diputat I. Sr. hvier Xatom, de l’A. p. c t d  
Cas (Reg. 2504.2), per taI que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre subvencions atorga- 
da~ per la Direccid General d’Ordenaci6 i Innovncid 
Eklucativa als consells commals com a tramferlacies 
corrents pcr 8 propmes de joves escalars rurals, educa- 
ció compensatbrh i promoció de la masica 1 l’esport a 
l’escoia, formulada pel Diputat I. Sr. Javier latom, de 
1’A. p. dei CllDS (Reg 250431, per ral que sigui resposta 
per escrit. 
Pregunta d Conseli Executiu sobre rljuts a institucions i 
entitats OrIucalives atorgades per la Dirccci6 Generai 
d’Orddenaci6 i Xnnovaci6 I3iucativa pel. Departament i 
progrmes de reforma educativa, infodtica,  mitjans Ru- 
tiiovisuals i ilmgiies estrangeres, formulada pel Diputat 
I. Sr. Javier Latorre, de l’A. p. del CDS (Reg. Z S M ) ,  per 
tal que sigui resposta per escrit. 
Frcgunh d Consell Executiu sobre ajuts i institucions i 
entitats educatives atorgades per la Direccib General 
d’Odenwi6 i Imovaci6 Phcativa COM R tnssfcrhcies 
corrents per a programes de suport R l’cscoln i n o d i t -  
mció lingüística, educaci6 per a la salut, promocid de la 
mdsica i l’csport a l’escola i dotnció de llibres de text i 
material didhctic, fomulada pel Diputat 1. Sr. Jnvier ia- 
torre, de 1’A. p, del CDS (Reg. 2504.5), pcr tal que sigui 
resposkl per escrit, 
hcpnti i  RI Conscll Executiu sobre ajuts atorgats per la 
Dirccci6 General d’Ortlenaci6 i Innovació Fducativa 
com R transfedncies corrents a entitats pro dcficienis, 
formulada pel Diputat 1. Sr. Javicr X-atorrc, de l’h. p. del 
C D S  (Reg. 25046), pr tal que sigui resposta per escrit, 
Pregunta al Consell Executiu sohre ajuts a famflies ator- 
gats per h Direcci6 General d’Ordenmi6 i hnovació 
FAlircntiva corn a trimsfdncies corrents per a borses 
d’estudi, formulrula pel Diputat I. Sr. Javicr Latorre, CIC 
VA. p. (fel C D S  (Reg. ZSWI), per tnl que sigui resposta 
per escrit. 
Prcginta a1 Consell Executiu sahe ajuts a famílies otor- 
gats per h Direcci6 Generat d’Ortimaci6 i JnnovacM 
Hducntiva com a transferkncies corrents pcr n programes 
d’acció tutarinl i d’ in f~mci6  i arkntacid a l’cstudht, 
formulada pel Diputat I. Sr. Javier I A m e ,  de 1’A. p. del 
C D S  (Reg. 250481, pcr tal que sigui resposta per escrit. 
Fregmta al Conw4l Execirtiri sobre rrmsferkncies co- 
rrents efectuades a l s  ajuntaments per In Dirmci6 Gciieml 
de G s t i b  del Professorat i Ccnlres Docents per a convs 
nis de cenires d’educació especial, formulada pcf Diputat 
I. Sr. Javier btorre, de 1’A. p. del c’1)S (Rep;. 25049), per 
hi que sigui resposta pcr escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre tmrlsf’erh5es cc)- 
ments efectuades ais ajuntaments per la Direccid Gened 
de Gcstib del Professorat i Centres Docents per R conva 
nis de centres d’EGE, fonnulnda pel Diputat I. Sr. Javier 
Latorrc, de PA. p. del CDS @eg. 25050), per tal que si- 
gni resposta per escrit. 
Pregunta al Consell P~ecntiu sobrc trmferkncies co- 
rrents efectiiades ds ajuntaments per la D i r ~ c i 6  General 
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de Oestió del Professorat i Cenues Doctnts per w conve 
nis de centrea de batxillerat, formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latom, de i’A. p. del CDS (Reg. 25051), per tal 
que sigui resposta per escrit. 
k c p t a  ai Consell Executiu sobre trHnsfcrtnCies co- 
rrents efecutades als ajurrmcnts per b Dimxi6 General 
de Gestid del Profesaorat i Centres Dmenti; per a conve- 
nis de mlres de formi6  professional, formulah pel 
Diputnt i. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 
25052), per hi que ai@ raposta per e b t .  
Pregunta nl Conmll l;r,ecutiu sobre k mimi6 nominal de 
tcansfmhncies corrent# efectuades als ajuntaments per hi 
Direcció General de Getió del Profemmt i Cenes ib 
cents per a convenis de I- d’infmts, formulada p d  Di- 
putat 1. Sr. Javier hbm, de l’A, p. del CDS [Reg. 
250531, per hl que sigui mpsta per escrit. 
1prcgunm al Consell Executiu solm la relaci6 nominal 
d’ajuts a institucions i entilats educatives atorgats per ia 
Dirmcid General de Gestid tlel Professorat i Centres Du- 
cents per a centres d’EGB, formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier MQXE, de VA, p. del C D S  (Reg. 25054), per tat 
que sigui resposta per escrit. 
Pregunta &I Consell Executiu sobre la relació nominal 
d’ajutts a institucions i entitats educatives atorgats per la 
Direcció Gemal de Gati6 tlel Professorat i Centres Do- 
cents com a trPmsfer2mcies corrents per a centres d’edm- 
ci6 especial, formulada pcl Diputat i. Sr. Javier Latorre, 
de 1’A. p. del CDS (Reg. 250.55)’ per tal que sigui ~spos-  
taper escrit. 
f i c p i a  ai Consel4. Executiu d r e  la relació nominal 
d‘ajuts B institucions i entitais educatim atorgats per h 
Direcció &mexal de Gesti6 del Professorat i Centres Do- 
cents: com a trnnsfdncies corrents per a antigues sec- 
cions filials, formulada pel Diputat I. Sr. Javier hiorre, 
de 1’A. p. del C D S ,  per tal que sigui resposta per escrit. 
Preguntn ai Canrdl Exscuiiu sobre la relació nominal 
d’ajuts R institucions i cntiiats educatives atorgats per la 
Diresció General de Gwti6 del Professorat i Centres Do- 
cents com a transfer&ncies corrents per a centra de for- 
m c i 6  psofessionnt de lr grau, fornul& pel Diputat I, 
Sr. Javier Lmrre, de VA. p. del C D S  (Reg. 25057)’ per 
tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta d Consell Executiu sobre h rclrlcib nomimi 
d’ajuts a institucions i entitats edricativar ntorgats per Irl. 
Dhwci6 General de GatM del Professorat i Centres Do- 
cents com a bansferhcies corrents per a mim de for- 
mació professionnl de 2n grau, formufada pel Diputat 1. 
Sr. Jnvier Latom, de 1’A. p. del CDS (Reg. 2S058), p r  
tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Fzecutiu sobre ln relacid nominal 
d’ajuts a institucions i entitats erlumtives atorgats per h 
Direcció General de Gestió det Rofessorat i Centres Do- 
cents carn a trwferbncies comntw per a I h s  #infants, 
formulada pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, de l’A, p. del 
CDS (Reg. ZSOSS), per tal que sigui r a p s i a  per esccrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relaci6 d’adjudicR- 
ciorls rl’obres de cenires d’ensayment primnri i secen- 
dnri duttx a terme per la Dirscci6 General d’hquitectm 
Escolar i Inversions, €omubda pel Diputat I. Sr. Javhr 
Latorre, de PA. p. dei CDS (Reg. 25060)’ per tal quc si- 
gui resposta per escrit. 
Pregunta al Comell Executiu sobre la relació d’adjudica- 
cions d’obres de cenbes d’enrrenyament univmihri du- 
tes a terme per ia Direcció General d’hquitectura 
Escolar i Inversions, fornulacia pet Diputat I. Sr. lnvict 
Latorre, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 25M1), per tal que si- 
gui reapos ta per escrit. 
Regunta al Consell Executin sobre la rellaci6 d’inver- 
sions Rutes a terme per In Dhmid Gcnwd d‘ArquitBCbi- 
ra Escolar i Inversions per f i  la integraci6 de centres 
privats IL In xarxa de centres públics, formularla FI Dipii- 
tat I. Sr. Jnvier htorre, t b  1’A. p. del C D S  (Reg. 25M2}, 
per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta RI Consell Executiu sobre la nelaci6 d’rutjudicn- 
cions en mobiliari i estris corresponents al Ph m@al 
d’equiptlments dutes B terme per la Direcsi6 Getiemt 
d’Aquitectura Escolar i Invcrsioils, formulada pel Dipu- 
tat I. Sr, Jnvier latorre, de 1’A. p. del C D S  (Reg, 25063), 
per tal que sigui resposta per escrit. 
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Prepta  al Consell Exwcutiu sobre la relaci6 d’adjudica 
cions relatives a dotacid infomitica de centres d’enserr 
yment (Pla infomhtittic educatiu} dutes a terme per la 
Direcció Genal d’Arquitectura Escolar i inversions, 
formulada pel Diputat 1. Sr. Javicr Latorre, de 1”. p, del 
C D S  (Reg. 25064)’ per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Con~ell Executiu sobre la relaci6 nominal de 
inmferkncies de capital dutes a terme per la Direcci6 
General d’Arquitectura Escolar i inversions pet a conve 
nis d’obres amb ajuntaments, forrnufacln pel Diputat i. Sr. 
Javier h t o m ,  de I’A. p. del CDS (Reg. 25069 per tal 
que sigui resposta per escrit. 
Pregunta ai Consell Executiu sobre la relació nominal de 
transferkncies corrents a families i institucions sense fi- 
nnlitnt de lucre dutes a terme per b Direcci6 General de 
Promoci6 i Serveiq Bscolws destinides a intercanvis e s  
cotarS amb nlurnnes de la CEE, fomui8da pel Diputat I. 
Sr. Javier Utom, de 1‘A. p. del C D S  (Reg. 25M6), per 
tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Conseli Fbecutiu sobre la relaci6 nomulal de 
msferbncies corrents a famflies i instihrcions sense fi- 
nalitat de lucre, dutes a terme per la Direcci6 Gencrai de 
promOci6 i Saveis Escolats destinades 8 programes d’in- 
serció professional, formulada pei Diputat I. Sr. Javier 
Latorre, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 250671, per tai que si- 
gui respostaper escrit, 
Pregunta al Coasell Executiu sobre la relació de subven- 
cions atorgades per la Direcci6 General d‘Universitats, 
corn a trawferhcies corrents a In Universitat de Barcelona, 
formulada pel Diputat 1. Sr. JaVier Latom, de 1’A. p. dci 

Pregunta al Consell Elxscutiu sobre la relaci6 de mbven- 
cions atorgades per la Direcci6 General d’universitats, 
com a lransferkncias corrents, a la Universitat Autbnoma 
de Barcelonn, formulada pel Diputat I. Sr. Javier Iatorre, 
de 1’A. p. del CDS (Reg. 25069), per tal que sigui r e s p s  

Pregunta al Conself Executiu sobrc la relaci6 de subvm 
cions atorgades per la Direcció General d’universitats, 
com a transfakncies correnh a la Universitat Polithica 
tle Catalunya, formulada pel Diputat i. Sr. Javier Latorre, 
de l’A, p. del CDS meg. 250701, per tal que sigui respos- 
?a per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre fa relaci6 de subverr 
cions, i per quim conceptes, atorgades per la Direccid 
Generai d’lllniversitats, corn a tram! ferimics corrents, 
per a atencions extraordin8ties a i’ensenyament universi- 
tari, formultula pel Diputat I. SI. Jnvier liatorre, de l’h. p. 
del CDS (Reg. 25071), per tai que sigui resposta per e s  
crit. 
Pregunta al Consell Executiu sobrc la relaci6 d’inver- 
sions en immobilitzat immaterial, destinades a la Quarta 
Universitat, dutes a terme per la Direcció Generai d’Uni- 
versiiats, forndada pel Diputat I, Sr, Javier Latorre, de 
1’A. p. del CDS (Reg, 25072)’ per tal que sigui resposta 
per escrit. 
Regunta af Conscll Executiu sobre la reiació nominal de 
gratificacions per serveis extraordinaris atorgades per la 
Secretaria General del Departament de Presidhncia, for- 
mulada pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, de l’A. p. del 
CDS mg, 25073), per iai que sigui mspostn per escrit. 
Pregunta al  Consell Executiu sobre la rclació de despeses 
del cnpítol d’atencions protocokEwies i representatives a 
chrrec de la Secrettuia Generai del Depattnment de Presi- 
dkncia, formulada pel Diputat I, Sr, Javia Latorre, de 
1’A. p. del CDS (Reg, 250741, per tnl quc sigui resposta 
per escrit. 
Pregunta d Consell Executiu sobrc Is. relació de despeses 
pel concepte de lloguer de vuhiclt~~, a chmc de Is 5- 
tarla General del Deppartnment de Residencia, formulada 
pel Diputat I. Sr. hvier Iatom, de I’A. p. del C D S  (Reg. 
250751, per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Bxrxutiu sobre fa relnci6 de despeses 
de publicacions, treballs i altres activitats a crreC de la 
Secretarin General del Depnrhment de Presidkncia, for- 
mulada pel Diputat I. Sx. Javier Latarre, de 1’A. p. del 
CDS Qbg.  25076), per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Conseli i!!aitiu sobre la relaci6 de despcscs 
de publicitat i propagmch R &trec tic la Secretaria G e n s  

ms (Reg. zscms>, pzr talque sigui resposta perauit. 
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ral del Departnment de Presidkncia, formulada pel Dipu- 
tai I. Sr. Javier Laiorre, de l’h. p. del 6235 (Reg. 25077), 
per tal que sigui resposta per escrit. 
lkegunta al Consell XJXecutiu sobre la daci6 de despeses 
d’accions de promoci6 cultural i econhica de la Secra- 
taria Generai del Depariament de Presidhcia, formulada 
pel Diputat I. Sr. Jwicr Latorre, de l’A, p. dei CDS (Reg. 
25078), per tal que sigui respostn per escrit. 
Pregunta al Conwll P~ecutiu sobre la xelacid de despeses 
d’exposicions II citrrec de la Secretaria Genecal del De- 
pamment de h s i d h c i a ,  formulada pel Diputat i. Sr. JG- 
vim Yatorre, de I’A. p. del Ces (Reg. 25079)’ per td que 
sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sabre la relaci6 de ú d e  
rhcies corrents de la Secretaria General del Departa- 
ment de Presidbncia H Censres reIaciomts amb fa 
Presid&ach, fonnu& pel Diputat I. Sr. Javier Lntorre, 
de I’A. p. del CDS (Reg. 25080), per tal que sigui respos- 
ta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre fa relació d’ntljudica- 
cims de ia Secretaria Generai del Departamenr de Resi- 
dencia per a Li remodelaci6 del Palau Centelles 
Soiferino, famuladn pel Diputat 1. Sr. Javier Lntorre, de 
1’A. p. del CDS (Reg. WOSX), per tal que sigui respostn 
per escrit, 
Pregunta ai CoawU Executiu sobre In rehci6 #adjudica- 
cions de treballs per al  Departament, dutes a tem2 per la 
Secrehria General del Departament de Presidhin, for- 
mulada pel Diputat I. Sr. Javvier Lfttorrc, de l’h. p. del 
CDS (Reg. 25082), per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Comii  Executiu sobre la relaci6 d’ndjudicrl- 
cions dutes a tcrme d’estudis i rlichens a cbrrec de la 
Secretaria General del ikpartament de Presidkia, for- 
mufada pel Diputat I. Sr. Jnvier Utorre, de I’A, p. del 
C D S  (Reg. 250H3), per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu soim la relaci6 d’adjudica- 
cions de la Secretnria General de Pwsid&ncia per a la re- 
modelaci6 del Palm de la Genemlitat, formulada pel 
Diputat I. Sr, Javier Latorre, de I’A. p. del C D S  (Reg. 
250841, pa tal que sigui resposta p a  escrit. 
Preguntn al ConseU Executiu sobre la r e h i 6  d’adjudica- 
taris de la Secrettuia General del Departament de Fresi- 
dknch per a la remodelaci6 del Palau ROM, formulada 
pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, de l’A, p. de1 Q3S (Reg. 
25085), per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta nl Conell Executiu sobre la reiacib d’adjudica- 
taris per la Secretaria Generai del Departament de Presi- 
dtncia per a l’adequacib de la residhcia d’autoritats, 
formulada peel Diputat I, Sr. lavier Latorre, de 1’A. p. del 
C D S  (Reg. 25086), per tal que sigui resposta per escrit. 
Regunta nl Consell Executiu sobre Irl, relaci6 nominal de 
gratificacions per semis extraordinaris atorgades per la 
Direcci6 General de 1~ Joventut, formulada pel Diputat I, 
Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 250871, per 
tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre fa relació de despeses 
de. prcmsa, revistes, llibres i altres publicacions a chec 
de la Direccid General de la Joventut, furmulada pel Di- 
putat I. Sr. Javier h o m e ,  de I’A. p. del ct)S (Reg. 
25088), per tal que sigui sesposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre relaci6 de despeses 
de propaganda i publicitat a ciirrw: de la Dimcid Gene- 
ml de la Joventut, formulatla pel Diputat I. Sr. Javier La- 
tom, de I’A. p. del (3.3s {Reg. 25089), per tai que sigui 
resposta per escrit. 
preffunta a3 Consell Executiu sobre la relaci6 de despeses 
efectuades per la Direccid h e r a l  de la Joventut amb 
cAt~ec al concepte *Participaci6 en Rctivitats de carhcter 
de les selacians amb l’actuscid del Departamentu, formu- 
larla pel Diputat I. Sr. Javier Latom, de 1’A. p. del C D S  
(Reg. 250901, pcr tal que sigui resposta per ascrit. 
Prepynta ai Consell Executiu sobre la r e k i b  de despeses 
amb c b e c  al concepte prcssupostfui ttDataCions pex 8. 

serveis de nova creaci6n de Irt Direccid General de In Ja 
ventut, formulada pel Diputiit 1. Sr. Javier iatorre, de 
1’A. p. del CDS (Reg, 25W1), per taI que sigui resposta 
per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relació de trmfe- 
rkncies cornuts de la Direcci6 &neral de la Joventut al 

Fascicle segon 
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25093 

25094 

25095 

25096 

25097 

25098 

2 5 m  

25 1M) 

25101 

25102 

25103 

25 104 

25105 

2s 106 

25 1M 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

w m  

Consell Nacional la Joventut de Catalunya, formulada 
pel Diputat I. Sr. Jmier htorre, de 1’A. p, del CDS (Reg. 
25@22), per tal que sigui resposta per escrit 
Pregunta ai Consell Executiu sobre la ~elacib de tramfe- 
Amies comnts de la Direccid General. de h Joventut 
com a ajuts per a activitats juvenils, formulada pel üipu- 
tat I. Sr. Jrrvier Latosre, de I’A. p. del C D S  (Reg. 25094), 
per tal que sigui resposta per escrit, 
Pregunta al Consell Exmilu sobre la relació de m f e -  
h c i e s  de capital de la D i r 4 6  O e d  de la Joventut 
com ajuts a ajuntaments per a inversions amb finalitat ju- 
venil, formuida p l  Diputat i. Sr. Javier htum, de I’A. 
p. del CDS (Reg. 25094), per tal que s i p i  resposta per 
escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la mlacib de m f s -  
&mies de capital efectuades per la Direcci6 General de 
h Joventut, com ajuts a entitats juvenils per a hvmions 
sense finalitat de lucre, formuhb pel Diputat I. Sr, Jn- 
vier Laiorre, de l’A, p. del CDS (Reg. 2501,5), per taI que 
sigui reesposta per escrit. 
Rcgunta ai Consell J3xecutiu sobre la relaci6 d’adjdicn- 
cloris d’estudis i treballs tknics a cimec de Irl D i r e i 6  
General dc h Joventut, formulada pel Diputat I, Sr. Ja- 
vicr Latorre, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 25C96), per tal que 
sigui resposta per escrit, 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relacid nominal de 
gratficaciom per serveis extraordinaris atorgades per la 
Secretaria General d’P!prts, formulnda pel Diputat i. 
Sr. hvier Latme, de I’A. p. del ClDS (Reg. 2!i5097), per 
tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunia al Consell Executiu sobre la ~ l a c i 6  de despeses 
d’atmcions ~ ~ W Q I M ~ S  i representatives de h Secreta- 
ria General d’Esports, formuhda pel Diputat I. Sr. hvier 
Latorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 25098), per tal que si- 
gui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relaci6 #adjudica- 
cions d’estudis i treballs tknics a &rec de Irr Secretaria 
General d’Bsport, formulada pel Diputat i. Sr. Javier La- 
torn, de 1’A. p. del CDS (Reg. ZSaUS), per tal que sigui 
resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relmi6 de dapeses 
dei cancepte pressupostari ctCampanyes de dfvulgacib e+ 
portivm, de la Smctaria General #Esport, fomuhda 
pel Diputat i. Sr. Iavier htorre, de 1’A. p. del C D S  (Reg+ 
25100), per tal que sigui resposta per escrit, 
Regunta al Consell Executiu sabre la relació de despeses 
del concepte pressupostari KCampanyes de recerca R ] ’es 
porb, de la Secretaria General d’Esport, formulada pel 
Diputat I. Sr. Javier Latonre, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 
25 1 O1 ), per tal que sigui resposta pes ascri t, 
Pregunta al Consel1 PF;lrecutiu sobre la relaci6 de despefies 
del concepte pressuposmi rcCampanyes de pmmmi6 e& 
portiva de bam, de la Secretaria General d’Esport, for- 
mulada pel Diputat I. Sr. Javier Latom, de 1’A. p. del 
CDS (Reg, 25 102)’ per iai que sigui resposta per escrit, 
Pregunta d Consell Executiu sobre la relació nominal de 
subvencions de la Semetaria General d’BIEl)Offs a empre- 
ses pdbliqiies i a altres ens públics, fornuIda pel Diputat 
i. Sr, Savier Lntorre, dc 1’A. p. del C D S  @fig. 25103), per 
tat que signi resposta per escrit. 
Pregunta Rz Consel1 Executiu sobre la relaci6 nominal de 
subvencions de la Secretaria G e n d  d’F,spOrts a c o p  
mions XOCRIS, formulada pel Diputat I. Sr. Iavier Late 
me, de l’h. p. del C D S  (Reg. 25104), per tal que sigli 

Pregunta al Consell Executiu mhe la rdaci6 de subvek 
cims de la Secretaria General d’Esports a empreses pri- 
vatles, formulada p1 Diputat I. Sr. Javier I~torre, de 1’A. 
p. del CDS (Reg. 251053, p a  tal que sigui resposta per 
escsit. 
psegunta al Consell Executiu sobre la relaci6 de transfe- 
&mies correntq de la Serrebria General d’Esports com a 
ajuts R federacions i clubs i seleccions eqmrtives catala- 
nes, formulada pel Diputat I. Sr. Javbr Latom, de 1’A. p. 
del CDS (Reg. 251M), per tnl que sigui wsposta per e s  
crit. 
Pregunta ai Consell Executiu sobre la rcfaccib de tramfe 
rEncies corrents de ln Secretaria Genmai d’hpurts com a 
fons Esportius Escolars a Catalunya, formuhdrl pel Dipu- 

resposta per escrit. 

25i08 

25109 

25110 

25111 

25112 

25 113 

25 114 

25 115 

25116 

25117 

25118 

25119 

25120 

25121 

25 i22 

25 123 

tat I. Sr. Javicr hitorre,, de I’A, p, del CDS (Reg. 25107), 
per tai que sigui respostaper escrit. 
Pregunta al Cornell Executiu sobrc la rtl&crCló de transfb 
rencies coments de la Secretarla Generai d’EPports corn a 
ajuts a Campanyes Esportives, formulada pel Dipuíat I. 
Sr. JaVier htarre, de I’A. p. del C D S  (Reg. 25108), per 
tat que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relacid de transfe 
rkncies c o m t s  de la Secretah General d’Hsports amb 
chrrec ais p l m  de tecnificació i alt rendiment, formulada 
pel Diputat I. Sr. Jader ]Latarn, de f’A. p. del C D S  (Reg. 
25 lW), per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta ai Cornell F i u t i u  &obre la mimi6 de transfe- 
r&ncies comnts de la Secretah General d’Efprts amb 
cRHec a accions esportives especials d’alt nivell, formu- 
lnda pet Diputat I. Sr. Javier ]Latorre, de 1’A. p. del CDS 
(Reg. 25 1 lli), per bi que sigui raposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relacid d’hver- 
sions de In Secretaria aeneral d’Esprt amb dirrec a 
construcció i adcqmci6 d’insta1l;rciona esportives, for- 
muiada pel DiputAt I. Sr. Javia Lntom, de I’A, p. del 
CDS (Reg. 25 11 i), per tai qua sigui resposta per &t. 
Pregunta al Coiwii Executiu mbre la relaci6 de subven- 
cims de ia Secretaria General d’Eesports a colporacions 
lwcrhs pcr a instxtiiacions tsp~ri ivt~,  fommulada pel Dipii- 
h t  1. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. del C D S  (Reg, 2 5 i  12}, 
per tal que gigui resposta per escrit. 
Freguntn al Consell Executiu s o h  la daci6 de aubven- 
cions de la Seacwia General d’Esparts a corporacions 
locals per a installacions esportives olímpicpes, fomdn- 
da pel Diputat I. Sr. Javia htom, de 1’A. p. del CDS 
(Reg. 25 113)’ per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Coase11 Executiu sobre ln relació de subven- 
cions de la Secretaria oeneral d’Pspom a f a d i e s  i insti- 
iuuciom mxe fimmlitat de h per B imtaHmim~ espmtives, 
formulada pel Mpltnt L Sr. Javia htme, de I’A. p, del CDS 
(Reg. 2Sl14), per td que signi resposta per escsit. 
Pregunta ai Consell Executiu sobre h relaci6 de despeses 
de la Sccre?aria General d’Hspor?s desthuies a aporta- 
cions II compte de capital a empreses pdbiiques i d’aiúes 
ens p~íblics, fomuhtla pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, 
de VA. p. del C D S  mg, 251 lS), per tal que sigui respos- 
ta per escrit 
Pregunta al Corneli Executiu sobre la relaci6 de despeses 
de pubiicitnt de la DiEecci6 Genml d’Afers interdepwta- 
mentrrls pel concepte de publicitat i propaganda, formu- 
lada pel Diputat I. Sr. Javier Utorre, de 1’A. p. del CDS 
(Reg. 25 116)’ per tal que sigui resposta per escrit, 
Pregunta al Corneli bwutiu sobre h relacid de degpeses 
efectuades pcr la Direcció C;enerwl d’Afers Interdeparta- 
mentals com a uAccions de promocibn, fomuhda pel 
Diputat I. Sr. Javier Latom, de l‘A, p. del C D S  (Reg. 
251 17)’ per tal que sigui raposta per escrit. 
Pregunta rrl Consell Executiu sobre la relacid de tramife 
&mies corrents efectuades per la Bireccid General 
&Afers hterdepartnmentals, fomlada pel Diputat I, Sr. 
Javier ]Latom, de 1’A. p. del CDS W g .  ZSllS), per tal 
que sigui resposta per escrit. 
Preguntn ai Consell Executiu gobfe la relaci6 de despeses 
d’esludis i treballs tkcnics de h Direcció General de Ser- 
veis de Telecom1inicnci6, formulnrla pel Diputat 1. SL Ja- 
vier Ilatorre, de 1’A. p. del cI)S (Reg. 25 119)’ per tal que 
sigui resposta per escrit. 
Pregunta RI Cansell Executiu sobre la relaci6 d’ingringressos 
de h Junta d’Ai@es d’esludis i coL1sultes, formulada pel 
Diputat I. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. del C n S  (Reg, 
25 120), per tai que sigui raposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre I’himport de les taxes 
cursdcs per la Junta d’Aigiies, formdtlda pel Diputat I. 
Sr. Javier Uttorre, de 1’A. p. d d  C D S  (Reg. 25121), per 
tai que sigui resposta per escrit, 
Pregunttz ai Cornell Executiu sobre l’imprt de smcions 
cumufes per la Junta #Aigües, formulada pel Diputat 1. 
Sr. Javier h t o m ,  de 1’A. p. del C D S  (Reg. 25122)’ per 
tal qie sigui resposta per escrit. 
Regunta al Consell ExeGutiu sobre la nelacid deis pres- 
tecs rebuts per la Junta d’lc\iglies, formulada pel Diputat 
i. Sr. Javier htorre, de 1’A. p. del CIPS (Reg. 25 123), pcr 
tal que sigui resposta per escfit. 
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25 i24 

25 125 

25 i26 

25 127 

25 128 

25 129 

W 130 

25131 

25 132 

25133 

25 134 

25 13s 

25136 

25 137 

25138 

25139 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

0402 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

F’regunta al Consell Fhmtiu sobre la refaci6 de despeses 
rl’akncions protocolibies i represmtatives de la Junta 
d’Aigiies, formutah pel Uipuwt I. Sr. Jnvier Latom, de 
VA, p. del CDS (Reg. 251241, per ta l  que sigui resposta 
per escrit. 
Pregunta ai Consell Executiu sobre la rebi6 de desgeses 
d’estudb i hbniis tknics de la Junta d’Aig(les, formula 
da pel Diputat I. Sr. Javier Latorrc. de 1’A. p. del CDS 
(Reg. 25125), per taX guc sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Execuiiu sobre la relació de ú a d e  
rkncies corrents lliurades per fa Junta d’Aigiies a fadies  
i imtitucions seme finalitat de lucre, formulada pel Dipw 
tat 1. Sr. lavier Latorre, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 25126)’ 
per tai que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la rchci6 d’inver- 
sions de la Junta d’Aigües en terrenys i Mm naturals, 
formulada pel Diputat I. Sr, Javier Latarre, de VA. p. del 
CDS (Reg. 25127), per tai que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Exmtiu sobre la relai6 d’inver- 
sions de la Junta d’Aigiles ea edificis i altres cunstru~ 
cions, fomulndn pel Diputat I. Sr. Javicr Latorre, de I’A, 
p. del C D S  (Reg. 251281, per tai que sigui resposta per 
escrit. 
Regunta al Consel1 Executiu sobre la relaci6 d’invcr- 
sions de la Junta d’Ai@es en obres dels P h  de Sime& 
ment, forndada pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, de 1’A. 
p. del CLPS (Reg. 25129)’ per ra t  que sigui msposta per 
escrit. 
Preguntn al Consell Executiu sobre la relació d’inver- 
sions de La Junta #Aigües en Mus ciestinais a 1’6s gen* 
ral, formulatla pel Diputat I. Sr. Javier hatorre, de I’A. p. 
dei CDS (Reg. 25130), per tai que sigui resposla per ec  
Cli t .  
Pregunta al Consdl Executiu sobre l’irnport satisfet per 
la Junta d’Aigiics com a amortitzacid de prdstecs i bes 
tretes, formulada pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, de I’A, 
p. del C D S  (Rega 25131), pcr tal que sigui resposta per 
escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la facturacid de c& 
nom de Ia Junta #Aimes, formulada pel Diputat I. Sr. 
hvier Latorre, de liA. p. del C D S  (Reg. 251321, per tal 
que sigui resposta per escrit, 
Pregunta al ComPE Fjre~utiu sobre l’import deIs htcres 
60s de prkstecs i bestretes abonats per la Junta d’Aigües, 
formuLqda pel Diputat I. Sr. Javier Latom, de I’A. p. de2 
cr>S (Rcg. 25 f 3 3 ,  per tal que sigui rcsposti~ per escrit, 
Preguntfl al Conself Executiu sobre la rclmi6 nominal de 
grat~caciom pcr servcis exmordinaris atorgadcs per 
1’Esmla de Policia de Catalunya, formula&,? pel Diputat 
1. Sz. hvier htorre, de 1’A. p. dei C D S  (Reg. 25 134). per 
tal que sigui resposta per escrit, 
Prejymta d Consell Exexutiu sobre la relacid de despeses 
(!’atencions pro toco€lhrim i representatives de 1’Escola 
de Policia dc Catalunya, formulada pel Diputat 1. Sr, Ja- 
v i a  Latorre, de I’A. p. del CDS (Rcg. 25 135)’ per tai que 
sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Con,sell Executiu sobre la relaci6 d’inver- 
sions de 1’Escola dc Policia de Catdlunya en edificis i al- 
tres construccions, formulada pel Diputat I. Sr. Javier 
Latonre, de 1’A. p. dei C D S  (Reg. 2Si36), pcr tai que si- 
gui resposta pcr escrit. 
Pregunta ai Consell Executiu sobre h rclació de bansfe 
rkncies de capital lliurades per la Direcció Generai de 
Turisme a famflies i institucions scnse fumlitat de lucre 
per G la fomci6 i cl rcciclatgc, formulada pel Diputat I. 
Sr. Javier Latom, de 1’A. pa del CDS (Reg. 25137), per 
tai que sigui resposta per escrit, 
Prcpmtrl al Consell Executiu sobrc fa relaci6 de msfe- 
rhcies de capital llimdes per la Direcci6 c4wad de 
Turisme a empreses privades per a la prommid i e1 reci- 
clatge, formulada pel Diputat I. Sr. Jnvier Latorre, dc 
1’A. p. del CDS {Reg. 251385, per tat que sigui raposta 
per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relmi6 iiosninaI de 
gratificacions per serveis extraordinaris atorgades pel 
Gabinet del Conseller i Secretaria General del D e p a  
ment clc Corner$, Co~lsum i W s m e ,  forniuIda pel DI- 
pitat I, Sr. Javier Litorre, de I’A. p. dcl CTIS (Reg. 
251391, per tal que sigui resposta pm escrit. 

25 140 

25141 

25 142 

25 143 

25 144 

25 145 

25 146 

2s I47 

25 148 

25 149 

25 I50 

25151 

25 252 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

Preguntn ai Caawii I3xe.atiu sobre la reiació de despeses 
d’ ntenciom protocokkies i reprcsenatives del Oabinet 
de1 Conselles f Secretaria k e r d  del Departament de 
Corners, Consum i Turiame, formulada pel Dipuint 1. Sr. 
Javier Utorre, de 1’A. p. dei CDS (Reg. 25140), per tal 
que sigui resposta per escrit. 
Pregunta ai Consell Executiu sobre Ia relació de dewses 
d’estudk i treballs thnics del Gabinet del Conseller i Se- 
cretaria G a m 1  del Department de Comeq, Consum i 
Turisme, fomu2arh pel Diputat i. Sr. Jnvier Latme, de 
1’A. p. del CDS (Reg, 25f41), per tal que sigui resposta 

Pregunta al Consell Executiu sobre la relació de despeses 
de publicitat i propaganda dei Gabinet del Conseller i Se- 
cretarin General del Dcpm-imuent de Corner$, Consum 1 
Tuiismc, formulada pel Diputat I. Sx, Javier Latorre, de 
X’A. p. del C D S  (Reg. 25142)’ per tal que sigui resposta 
per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre Ea relaci6 de despescs 
per actcs de promocid comercial i turística del G n b h t  
del Conseller i Secretaria General del Department de 
Corner$, Consum i Turisme, formulada pel Diputat I. Sr. 
Javia Latorre, de I’A, p. del C D S  (Reg. 25143), per tal 
que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relaci6 de transfe- 
rkncies de capitd lliurades pel Gabinet dcl Conseller i 
Secretaria General del Departament de Comtq, Consum 
i Turisme a Corpomions h a i s  com G ajuts per a In mi- 
lIora d’iinfrastruchrres, equipaments i serveis, formulada 
pel Diputat I. Sr. Javier htorre, de X‘A. p. del C D S  (Keg. 
25 144)’ per tnE que sigui resposta per escrit, 
Pregunta al Consell Executiu sobre In relació de transfc- 
rkmies de capitat lliurades pel Gabinet del Conseller i 
Secretaria General del Departament de Coma$, Consum 
i Tutime a fmflias i institucions sense f a i t a t  de lucre, 
famrrlada pel Diputat i. Sr. hvier Utorre, de I’A. p. del 
CDS (Reg. 251451, per tal que sigui resposta per escrit. 
F’regmltn ai Consell Bxecutiu sobre k rekci6 de tmsfe- 
rkncies coments lliurades per IR Direcci6 General del 
Consum i D i s c i p h  dei Mercat a Corporacions b a t s  
per a actuacions c i ’ in fomid  i assistemia tkcnica als 
commidors i u d s ,  formulada pel Diputat I. Sr. Javier 
Latorre, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 2514(i), per tai que si- 
gui resposta per escrit. 
Pregunta ai Consell Ekecutiu sabre la relació de tramfe- 
rencies concnts lliurades per la Direcció General del 
Conwm i Disciplina de Mercat a organitzacions de con- 
sumidors per a llur funcionament i ~ctuaci6 en defensa 
deis consumidors i usuaris, formulada pel Diputat i. Sr. 
Javier Morre, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 25147)’ per td 
que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre h relaci6 de tramfe- 
rencies corrents lIiurades per la Dirs~ci6 General del Co- 
merg Interior i Serveis a famílies i institucions seaqe 
finalitat de lucre per rl la creaci6 de materiai didhctic per 
ii la formaci6 professional en el sector comercial, formu- 
lada pel Diputat I. Sr. Javier Latom, de 1’A. p. del C D S  
(Reg. 25148), per tal quc sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Taeclith sobre la relaci6 d’inver- 
sions de Xa Ditecció General del Corneq Interior i Ser- 
veis per a reaiitzaci6 d’estudis del sector comercial, 
formulada pel Diputat 1. Sr. Javier htorre, de YA. p. del 
CDS (Reg. 25149)’ per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Fienitii sobre h relació d’inver- 
fiions de la Direcci6 Generd del Comeq Interior i Ser- 
veis en accions d’oricntaci6 i difusi6 per a impulsar les 
campanyes dc modernització del comerc, formulada pel 
Diputat I. Sr. Javier Latom, de 1’A. p. del CDS (Reg. 
25 i50), per tat que sigui resposta per escrit. 
h e p t a  al Consell Executiu sobte la relació de tmnsfe- 
rkncies de cnpitai lliurades per la Dlrecci6 General del 
Cornac interior i Serveia R empreses pdb1iqie-s i d’dtres 
cns pdblics per a la pmmoci6 de la fomci6 i msisthcia 
tecnica en el sector comercial, formulada pel Diputat I. 
Sr. hvier U~QIT~,  de I’A. p. del CDS (Reg. 25151>, per 
till que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre h relaci6 de tramfe- 
rkncies de capital lliurades per la Dimcib General del 
C o m q  Interior i Serveis a Corporacions Locals per a la 

per escrit. 
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25155 
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25157 

25158 

25159 
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25163 
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04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

realilaci6 del programa dc reforma de les estructures co- 
mcrcids, formulada pel Diputat I. Sr. Javier htome, de 
1’A. p. del CDS (Reg. 251523, per tal que sigui respom 
per escrit. 
Regunta al Consell Executiu sobre la relaci6 dc transfe 
rkncics de capital lliurades per la Direcció Generfil del 
Cornq Interior i Serveis a empreses privades p r  a In xa 
ditzrlció del prognlma de reforma de les estructures c e  
merciais, formulada pel DipuMt I, Sr. Jarier Latorre, de 
I’A. p. del 0 3  (Fteg. 251531, per tal que sigui resposta 
per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relmi6 de iransfe- 
rhncies de capital lliurades per la Direccid General del 
Comeq Interior i Serveis a empreses privada per a ac- 
cions de formacib i assistemia th ica ,  formutarla pel Di- 
putat I. Sr. Javier Litorre, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 
25 154), per tal que sigui resposta per escrit, 
Pregunta ai Cornell Executiu sobre la relació de transfe 
&ncies de capihi lijurades pec In Dirni6 General del 
Comeq Interior i Serveis a famílies i infititucions sense 
flnnlitat de lucre per II la mlitzacid de reforn de les es- 
tructures comerdds, estudis i assistench tkcnica al co- 
merciant, formulada pel Diputat I. Sr. Javim hiorre, de 
1’A. p. del CDS (Keg. 25155), per tal que sigui resposta 
per escrit. 
Pregunta al Comell Executin sobre Is relació de transfe- 
rkncies corrents ltiurades per la Direccid General de Tu- 
risme a Corporacions h c a l s  com a njufti per a accions de 
promocid lurlsticrl, formulada pel Diputat 1. Sr. Javier 
Latorre, de FA. p, del C D S  (Reg. 25156), per tal que si- 
gui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Hxecutiu sobre la relaci6 de tmnsft+ 
&mies corrents lliurades per la Direeció Omaal de Tu- 
risme a agbncies de viatges i altra empreses per a In 
creació i desenvolupament de noves rutes turlstiques, for- 
mulda pel Diputat I. Sr, Javier htorre, de I’A. p. del 
CDS (Reg. 25 1571, per tal gue sigui resposta per escrit. 
Pregunta ai Consell Executk sobre la mIaei6 de -fe 
fimies corrents ~liumdes pi- la D h c i 6  General de Tu- 
risme a famflies i institucions seilse finalitat de lucre per 
a fa promocib de borses, mercaB i sales d’e.spechlitat tu- 
rlstica, forruuhdn pel Diputat I, Sr. Javier Latorre, de 
I’A. p. del CDS (’Reg. 25158), per !ni que sigui resposta 
per escrit. 
Pregunta a l  Consell Executiu sobre la relació de transfe 
&mies corrents lliuratles per la Direcció General de Tu- 
risme a Centres d’hiciatives MsEiques i altres entitats 
sense finalitat de lucre per a accions de promoció Mqti- 
ca, formulada pel Diputat 1, Sr. Javier Latom, de I’A. p. 
del C B S  (Reg. 25159), per tal que sigui ~sporsta per es- 
crit, 
Pregunta al Consell Ekecutiu sobre la relaci6 d’inver- 
siona dc la Direcci6 General de Turismc en la realització 
dels plans de promocí6 turistica, de publicitat i reiacions 
phbiiques, fomulada pel Diputnt i. Sr. Javier hmrre, de 
I’A. p. del C D S  (Reg. 25160), pa tal que sigui resposta 
per escrit. 
Pregunta ni Conscil Executiu sobre la relació d’inver- 
sions de la Dhwci6 General de M s m e  per R la realitzad 
ci6 de programes de farmaci6 i recichtge dels 
professionals del sector tilrlstic, formulada pel Diputat I. 
Sr. Javier Morre, de 1’A. p. del CT)S (Reg. 25161), per 
tai que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la rditzaci6 d’invm- 
sions de la Dhrxci6 Generai de Turisme per R la creacid i 
dfici6 de material de publicitat i de suport d’accions per 
R fa promoci6 i potenciaci6 de la imatge turística de Ca- 
talunya, forndarla pel Diputat I, Sr. Juvier Utorre, de 
I’A. p. del CDS (Reg. 25162), per tal que sigui respostn 
per escrit. 
Pregunta al  Consell Exccutiu sobre la relscid d’inver- 
sions de IR Direcció Generat de M q m t  en estudis, in- 
vestigncions i assessorament ;sabre el sector del brismc, 
formulada pel Diputat i. Sr. Jnvier Latorre, de 1’A. p. del 
CDS (Reg. 25163), per td que sigui resposta per escrit. 
Freguntn d Consell Executiu sobre la relaci6 de Iraasfb 
&ncies de capital lliurades per la Dircccid General de 
Turisme a Conparacions Locals pet II l’aciquisici6 d’ac- 
cions-capital d’estacians d*csquI i per a li1 primera ant. 
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pliaci6 de capital, forndada pel Diputat I. Sr, Javier La- 
tome, de 1’A. p. dei CDS (Reg. 25164}, per tal que sigui 
resposta per e,scrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la mlllci6 de musfe 
&mies de capital lliurades per la Djrai6 General de 
Turisme a Corporacions hcals per a la meai6 de noves 
oficines d‘informacib tuhtica i funcionament de les 
existents, formutada pel Diputat i. Sr. Javier htorre, de 
I‘A. p. del CDS (Reg. 251fi5), per ttrl que sigui resposta 
per effcrit. 
Pregunta ai ConselE Executiu sobre la relació de transfe- 
rkncies de capital lliurades per la Direccid &neral de 
M s m a  a Corporacions Lmds per a la millora d’inPras- 
mctura i promoció de l’esquí nbrdic, formulada pel Di- 
putat i. Sr. Javia Zatorre, de 1’A. p. del GDS (Reg, 
251561, per tal que sigui reaposta per escrit, 
Pregunta al Conseli Executiu sobre la relació de tramfe- 
rbncies de capitap iliurndes per la D i d 6  &neral de 
Turisme a empreses privades com a ajuts al f-ament 
d’inveraions per a la d d - 6  d’allotjatmnts turis- 
tics, formulada pel Diputat I. Sr. Javier hitorre, de 1’A. 
p. del C D S  (Reg. 25167), per tal que sigui resposta per 
escrit, 
Pregunta d Consell Executiu sobre la relacid de trsnsfe 
rkncies de cnpital lliurades p r  la Dhxci6 General de 
T~iTjrnd a empreses privades com a ajuts per al fmmp- 
ment d’inverslom per a Etl creacid de nous allotjaments 
turístics, formulada pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, de 
1’A. p. del CDS (Reg. 25168), pw: tal que sigui resposta 
per esc& 
Pregunta ai Consell Executiu sobre la relaci6 de tramfe- 
rknciees de capiíal lliurades per h Dirreccib General de 
Turisme a emprems privades per a i’tldequadb de c m s  
de pagh com a ailotjments turístics, formulada pel Di- 
putat 1. St. Javier hitorre, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 
25 169), per tal que sigui rtfipo~ta per escrit. 
F’regunta ai Comell Executiu sobre la relaci6 de transfe- 
rEncies de capitai lliurades per la Dirmi6 General de 
Turisme a empresees privades per R la creacid i la mlllora 
d’aihtjamenis turlstics a l’inkrior i muntmya, formulada 
pel Diputat I, Sr. Javim Latorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 
25 170), per tnI que sigui resposta per escrit. 
Regunta al Consell Executiu sobre la relaci6 de transfe- 
rhcies de capital lliuradea per h DirmA6 General de 
Turisme a empreses privades com a ajuts per a la cread6 
i potemiacid d’ofertea turístiques especialitzades, formu- 
I& pel Diputat i. Sr. Javier hmm, de i’A. p. &I C D S  
(Reg  25 171)’ per ral que sigui resposta per escrit, 
Pregunta al Consell Bxeclitiu sobre la relaci6 de transfe- 
rkncics de capital lliurades per la Direm56 General de 
llxisme a empmses privades per ai pmgrtuna de turisme 
dc neu, f~miilatla pel Diputat I. Sr. Javier htune, de 
1’A. p. del C D S  (Reg. 25172)’ per tai que si@ resposta 

Pregunta al Consell Executiu sobre la relació de W f c -  
rkncies de capitat lliurades per la Direcci6 General de 
Turisme a empreses privades com a ajuts pr a accions 
especifiques de comerciaiitzttcid, fornulah pel Diputa! 
I. Sr. Javier htorre, de I’A. p. del C D S  (Reg. 25173), per 
tai que sigui resposta per escrit. 
Pregunta ai Consell Executiu sobre la relacid de tramfe- 
rkncies de capital Iliiirades per la Dirmi6 Generai de 
M m e  a empreses privades com a ajuts per a la cons- 
truccib, mplimCi6 i millom dc les installncions nhuti- 
qiies, formuldn pel Diputat I. Sr. Javier Jatorre, de l’A. 
p. del CDS (Reg. 25174.)’ per tal que sigui resposta per 
escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relaci6 de despes 
d’eshrdis i treballs tkcnlcs del Gabinet del Conseller i Se- 
cretnrin Genmai del Departament de Benestar Social, for- 
mulada pel Diputnt E. Sr. Javier Latom, de 1’A. p. del. 
C D S  (Reg. 25 175), per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Cornell Executin sobre la relaci6 de despeses 
de publicitat i propngaruh del Gabinet del Conseller i Se- 
cretaria General de? Departament & Benestar Saciat, for- 
mulda pel Diputat I. Sr. Yavier h t o m ,  de I’A. p. del 
CDS (Reg, 251761, per tal que sigui resposta per escrit. 
Preymta ai Consell Executiu sobre la daci6  nominrd de 
gratificacions per serveis extraordimis atorgades pfx k 

per escrit. 
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Direccirl Generni de Serveis Comunitaris, foimuiadn pel 
Diputat 1. Sr. Javier Latom, de 1’A. p. dei CDS (Reg. 
25 177), per tal qie sigui. resposta perescrit. 
Pregunta al Consell Excm tiu sobre la relaci6 de despeses 
d’estudki i trebrrIIs tknics de Ia Diremió General de Ser- 
veis Comunitaris, farmuindn pel Diputat I. Sr. Javier bi- 
tom, de 1’A. p. del CD5 (Reg. 25178), per tal que sigui 
resposta per escrit. 
Pregunta al Comell Executiu sobre la rehció de dcspcses 
de publicitat i propaganda de la Dirscci6 General dc Ser- 
veis C~í~unftaris, formutada pel Diputat i, Sr. Javier ia- 
torre, de 1’A. p. del. c33S (Reg. 25179)’ per tal que sigui 
resposta per escrit. 
F’remnta al Consell Executiu sobre la relaci6 de tram€& 
rkncies corrents 1liur;ldes per la Direcció General de Ser- 
veis Comunitaris com a subvencions R Ajuntaments, 
formulada pel Diputat I, Sr. Savier Litorre, de 1’A. p. del 
CDS (Reg. 25180), per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell hecutiu sobre la relaci6 de transfs 
rbncies corrents lliurades per i~ Direccid Generai de Ser- 
veis Comunitaris a famfliea i institucions sense finalitat 
de lucre, formulada pel Diputat I. Sr. Javier hitom, de 
1’A. p. del CDS (Reg. 25I&i), per tal que sigui resposta 
per escrit. 
Pregunta d Consell Ekecutiu sobre L-i rehci6 d’inver- 
sions de la Direcció General de Serveis ComuniWs en 
habitatge social, formulada pel Diputat I. Sx. Javier Lace 
ne, de l’A, p. del CDS (Reg. 251821, per tal que signi 
resposta pa escrit. 
Pregunta ai Conseíl Executiu sobre la relai6 nominal de 
gratificacions per serveis extraordinaris atorgades pcl 
Gabinet del Conseller i Secretaria General del Departa- 
ment de Benestar Social, formulada pel Diputat i. Sr. Ja- 
vier Xntorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 25 183)’ pet cal que 
sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Cameli Hxecutiu sobre atencions pmtoco1i~- 
ries i representatives del Gabinet del Conseller i Secreta- 
ria General del Departament de Benestar Smhl, 
formulatla pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. del 
CDS (Reg. 25 184), per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relaci6 d’inver- 
sions de la Direcci6 General de Serveis Comunitaris en 
equipaments comunitaris, formulada pel Diputat 1. Sr. Ja- 
v i a  Latorre, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 25 1351, per tal que 
sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relaci6 tl’inver- 
siom de la Direcci6 General de Serveis Cornunimis en 
immobiiitmt immateriat, fonnuhda pel Diputat I. Sr. Ja 
vier Morre, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 25186), per ?al que 
sigui resposta per escrit, 
Pregunta al Consell Executiu sobre la refaci6 nominal de 
gratificncions per serveis extraordinaris atorgades per la 
Direcci6 General d’Afers Socials, formulada pel Diputat 
I. Sr. Javier bitom, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 25 1871, per 
tat que sigui resposta per escrit. 
Psegunta al Consell hecutiu sobre atenciom pmtoc011~- 
ries i representatives de ln Dirmi6 General &Afers So- 
cials, formulada pel Diputat l. Sr. Javier ‘Latorre, de 1’A 
p. del C D S  mcg. 25188), per !al que sigui respostrl per 
escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre estudis i lreballs t b  
nics de la Direcció Generat d’Afers Socials, íomulada 
pel Diputat i. Sr. Javier Ijtorrc, de 1’A. p. del CDS (Reg. 
25189), per tal que sigui respostn pcr escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relaci6 de transfe 
h i e s  coments lliurades per la Direcci6 Generai ci’Mers 
Socials a Corporaciom hcals per a formaci6 d’aduíts, 
formulada pel Diputat I. Sr. Javier Latosre, dc i’A* p. del 
(33s (Reg. 25 190), per tal que sigui resposta per escrit. 
PreguntR ai Consell Executiu sohre ia dac i6  de b‘ansfe- 
rencies corrents lliurades per la Direcci6 Generai d’Afers 
Socials a Corporniom Locals per a In recerca i formaci6 
cn el C R M ~  deb serveis socials, formulada pel Diputat I. 
Sr. Javier Latorre, de I’A. p. del CDS (Reg. 25191$, per 
tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunin al Consell Fhecutiu sobre la rclacid de tramfe- 
rkncies corrents liiuradcs per la DireccW General d ’ A f m  
Socials R entitats privades sense fiaalitat de iucre per a 
formRci6 d’adults, formulada pel Diputat I. Sr. Javier La- 
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tom, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 25I92}, per td que sigui 
resposta premit. 
Pregunta R I  Camell Executiu sobre h rebi6 de Emd& 
rblcies corrents de la Direccid General d’A€em Sacials a 
entitats privada sense fiualitat de lucre per IL h recerca i 
f o r n i 6  en el camp dels serveis socials, formutada pel 
Diputat I. Sr. Javier Lntorre, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 
25 133)’ per tal que sigui resposta per e d t .  
Pregunta a1 Consell Fi!eEutiu sabre h rehi6 de mnsíe- 
rencies cotrenfs Ilimdes per la Bimd6 General #Afers 
Socials per a convenis amb entiütts privades seense fitllili- 
tat de lucre per a tasques de fomci6  d’ttdults, formulnda 
pel Diputnt 1. Sr. Javier htorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 
25 194), per tal que sigui resposta per escrit. 
pregunta ai Comell Executiu sobre atencions protocolfi- 
ries i representatives de la Direcci6 Generai d’Accid Cf- 
vica, formulada pel Diputnt i. Sr. Javier hitorre, de 1’A. 
p. dei CDS (Reg. 25 199, per tal que si@ resposta per 
escrit. 
Pregunta d Consell Executiu sobre la relaci6 de despeses 
d’estudis i treballs th i c s  de la Direcci6 Geneml #AC- 
ció Clvica, formulada pel Diputat I. Sr. J n v h  IAme, de 
I’A. p. del c13S (Reg. 251%), per tal que sigui resposta 
per escrit. 
Pregunta al Cornell Executiu sobre la relació de despeses 
diverses de la zlirecci6 Generat d’Acci6 Cfvica, formuia- 
da pel Diputat I. Sr, Javier Latorre, de Z’A. p. del CDS 
(Reg. 25197)’ per tal que si@ resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sabre in relació dc tr&ns€e- 
rkncies corrents fliumdes per la Dircccid General d’Ac- 
ci6 Cfvica a famflies i institucions s m  finslitrlt de 
lucre, formulada pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, de l’A, 
p. del CDS (Reg. 251981, per tai que sigui resposta per 
escrit. 
Pregunta al ConseU Exmtiu sobre la relaci6 d’inver- 
siom de ia Direcci6 General d’Acci6 Cívica en stMcis i 
alím construccions, formulada pel Diputat I. Sr. Javier 
iatorre, de I’A. p. del CDS (Reg. 251W), per tal que si- 
gui resposta per escrit. 
Pregunta al Conseli Executiu sobre la relaci6 de irade- 
rhncies correntq lliurades per 1’ICASS-Seguretnt Social 
(serveis d’atcnció a persones diminuldes) a fmflies i 
institucions sense finalitat de lucre, per a pmtaciom SD. 
cials, formdadn pel Diputat I. Sr. Javier htorre, de i’A. 
p. del CüS (Reg. 25200), per ral que sigui resposta per 
escrit. 
Pregunta nl Coosell Executiu sobre la rehi6 de iranife,- 
rkncies cotrents lliurades per l’TCASS-Generaiitat (Ser- 
vei #atenció a persones dirninuldes} a Corporacions 
b d q ,  formulada pel Diputat 1. Sr. Javiw Iamrrc, de 
1’A. p. de2 CDS (Reg, 252011, per tal que sigui resposta 
per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre fa relacid dc irarisfe- 
rhncies comnts lliurades per l’iChSS-Gmditat (Ser- 
vei d’atenci6 a persones disminuldes) a famflies i 
institucionq sense ñnalitat de lucre, formulada pel Dipur- 
tat I. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 25202), 
per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta a1 Consell Fhecutiu sobre la relaci6 de tramfe- 
rencies de capital lliurades p a  I’ICASS-Generalitat (Ser- 
vei d’atemi6 n persones ciisrninuides) a Corporacions 
Locals, formulada pel Diputat I. Sr, Javier Latorre, de 
1’A. p. del C D S  (Reg. 252031, per tal que sigui raposta 
per escrit. 
Pregunta RI Consell Executiu sobre ia rciació de trmsfe- 
rencies de capitid lliurades pet I’ICAS S-Generalitat (Ser- 
veis d’atenci6 IL persones disrninu’icies) a f d i e s  i 
entitats sense finalitat de liwre, formulada pel Diputat I. 
Sr. hvier hitorre, de I’A. p. del CDS (Reg. 252041, per 
tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relaci6 de transfc- 
rkncies comnts lliilrades per I’ICASS-Gemrditat (Ser- 
vei B’atencM a la vellesa} R Corporacions h a l r ; ,  
formulada pel Diputat I. Sr. Javier hforre, de PA, p. del 
C D S  (Reg. 25205)’ per tal que sigui resposta per escrit. 
Preguuta al Consell Executiu sobre k reLci6 de tnmsfe- 
rencies corrents lliuiades per i’ICASS-Generalitat {Ser- 
vei d’atencib a la vellesa) a f d i e s  i institucions s w e  
finalitat de lucre, formulada pel Diputat I. Sr, Javier La- 
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torre, de 1’A. 1). del CDS (Reg, 252061, per t d  que sigui 
resposta per escrit. 
Prcggnin nl Consell Executiu sobre la relaci6 de tnlnsfe 
rkncies de capital Iliuratles per 1’KASS-Generalitat {Ser- 
vei d’atenci6 a ka vellcstl) u Corpomions hct l la ,  
formulada pel Diputat I. Sr. Yavier Latorre, de I’A. p. del 
C D S  (ileg. 25207)’ per tal quc sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relmi4 de tramfs 
hncies de capitnl lliurades per I’ICAS$-C;eneralitat (Ser- 
vei d’atencid R la vellesa) a f d i e q  i institucions sem 
finalitat de lucre, formulda pel Diputat 1. Sr. Javim ia- 
torre, de 1’A. p. del CDS Weg. 25?,08), per tal que s i g u i  
resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre heballs realitzats per 
allbes empreses dc 1’iCASS-Generalitat (Serveis soc W s  
d’ntenci6 prlinhrirl), formulada pel Dipmt 1. Sr. Javier 
Latorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 25201, per tal que si- 
gui resposta per escrit. 
Pregunta ni Consell F ~ ~ i t i u  s o b  la mhció de despese! 
clc 1’ichSSGephetalitat (Serveis m W s  d’ntencid pximh- 
ria), formrihdn p 4  Dipubt I, Sr. Jnvier Laforre, de 1”. p. 
dcl COS (Reg. 352 ZO), p hl que signi resposta pr escrit. 
Pregunta al Conseil Bxecutiu sobre In relaci6 de tmsfa 
&mies corrents lli~irades per I’ICASS-Chwditnt (Ser- 
veis socials ú’atenci6 prirllBria) a Corporacions b d s ,  
formulada pel Diputat 1. Sr. Javier Latorre, t b  l’A, p. del 
C D S  (Reg. 2522 l), per td que sigui rcsposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu solxe ln relaci6 de tmrt4fe- 
rkncíes corrents íliumdes per í’XCASS-Genemlítat (Ser- 
veis socials d’atenci6 primliria) R famflies i insiituciom 
sense finalitat de lucre, formulah pel Diputat I. Sr. Ja- 
vfcr JAorre, de I’A. p. de1 CDS (Reg. 25212)’ pcr hil que 
sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Comcll Exccutiu sobre ln relaci6 de tramfe- 
Amies corrents lliiirnries per 1’ICAS S-CimmIitRt (Aten- 
ci6 n la infhncis i n I’adolescbncia) a Corpomions 
Lxrcds, formulnda pcl Diputnt 1. Sr. Javim Utorre, de 
1’A. p. dcl,CDS Wcg. 25213), par tal que sigui resposta 
per escrit. 
Pregunta ai Consell Executiu sobre la relació de tt;irtsf* 
&cies corrents lliiuaden per I’ICAS S-Gencmlitat (Aten- 
ci6 a ln infhncia i B I’adadoleschwia) R iamfliea i 
hustituciom sense fmlitat dc lucre, €omuhda pel Dipu- 
tat I. Sr. J w k r  htorre, de E’A p, del CDS (Reg. 252141, 
per tal que sigui rwpsta ~ C T  escrit. 
Pregunta al ConselY Executiu sobre la relació de hamfe- 
&mies de capital lliurades p~ l’ICASS&nerafitat 
(Atami6 a la infinck i a l’acloie~&ricia) a Corporacions 
mal s ,  formutntla pel Diputat I. Sr. Javim litome, de 
VA, p. del CDS {Reg. 25215)’ per tal que sigui resposta 

Pregunta a i  Comell Exemtiu sobre la relaci6 da tmsfe 
dncies de capihil lliurades per 1’ICASS-C;eneraliiat 
(Atenci6 a la infincia i a l’adoleschcin) A i’amflies i iw 
tifucioris sense finalitat tie lucre, formulada pel Diputat 1. 
Sr. Javier htorrc, de 1’A. p, del C D S  @CE. 25216), per 
fi l  que sigui  refipostn per exrit. 
preaunta a i  Consell h m t i u  sobrc trebdis realimts peep 
nltrtx empreses dc 1’XCASS-Seguretnt Social (Serveis 
tl’atenci6 R persones disminrifdes), formulda pel Diputat 
I. Sr. Savier htorre, de l’A, p. del C U S  (Reg. 252171, per 
tal que sigui resposta pcr escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la inversi6 de 
1’ICASSegwetat Social (Serveis tl’atencib a pasones 
disminifides) en edificis i altres construccions (projectes 
de noves inversions), fomulrrciu pel Diputat I. Sr. Javier 
latorre, de l’A. p. del C D S  (Reg. 25218), per tal que si- 
gui resposta per escrit. 
Pregmta al Conscll E!xeclitiu sobre la inversid de 
I’ICASS-Seguretat Social (Saveis d’ntmdb a persones 
di,nninuidtr;) en edificis i altres construccions (projectes 
d’inversid de mpsici6), formulada pel Diputat 1. Sr. Ya- 
vier Litorre, de 1’A. p. del CDS (Keg. 25219), per tal que 
sigui resposta per escrit. 
rrepnta ai Consell Executiu sobre h relncid de d q m ~ s  
de treballs rditzats per altres cmprcses de I’ICASS-Se 
gurctat Social (Servei d’ntencid a In vellesa), formulada 
pel Diputat I. Sr. Javier ’Latorre, de l’A. p. de1 CDS (Reg. 
25220), per tal que sigui respostir. per escrit. 
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Pregunta al ConseU 13xScuti1~ sobre h relccid d’inver- 
sions de 1’ICASS-SeguFetat Social (Serveis d’atenció R la 
vellesa) en cotlstrulxions (projectes de nova inversió), 
fomulada pel Diputat I. St. lnvier Utorre, h PA, p. deel 
CDS (Reg, 25221)’ per tai que sigui resposta per escrit. 
Pregurita ai Consell F;xec\ttiu sobre In relncid d’inver- 
fiions de I’ICASS-Seguretat Soci111 (Serveis d’ateació a la 
vellesa) en constnrccions (projectes #inversió de reposi- 
cid), formulada pel Diputat i. Sr, Javier Jhtorre, de 1’A 
p. tlel CDS (Reg. 25222), per tal que sigui resposta per 
escrit. 
Pregunta al Comell €lxxecutiu sobre la relmid nominat de 
gratificacions per m e i s  extmordinaris atorgades per 
I’ICASS-Seguretat Social (Administracib Genal),  fer- 
mulada pel Diputnt I. Sr. Javicr htorre, de 1’A. p. del 
C D S  (Reg. 25223), per tai que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Fzecutiu sobre h relaci6 de despeses 
de trebnlIs rtnlilzats per altres empreses de I’ICASS-Se- 
guretat Swhl  (Administmció General), fornulaila pcl 
Diputat I. Sr. Javiec Morre, de VA. p. del CrOS (Rcg. 
252243, per iai que sigui resposta pcr escrit. 
Pregunta al Director Genenal de b Corporació Catalnna 
de Rhdio i Televisió sobre el progwuna de producci6 prb- 
pia  mandarina Quina,  formulada PIS Díputab I. Srs. 
Xavier G u i t a  Xavier Soto, Fzcm. Sr. Felip b r d R  i per 
les Diputades 1. Srm. M. Teresa UtgEs, Rosa MartI i Do- 
lors Torrent, del G. Socialista (Reg. 2522S), per tal que 
sigui resposta oralment en la Comissi6 de Control parla- 
mentari de l’actuació de k Corpomió CataW de mdio 
i Televisi6 i de les empreses filials. 
heguita al Director Gema1 de la Corporni6 C a t a h  
de R$dio i Teievisid sobre el presentador del pmgr~ma 
*BQYU Cuimw, formulada pels Diputats 1. Srs. mvicr 
Guitnrt, Xavier Soto, Pxcm. Sr. Felip Lortla i per les Di- 
put&tles 1. Sres, M. Terem Utgds, kosa Martf i Dolors 
‘Torrent, del G. Soci~lista (Reg. 25226)’ per tal que sigui 
resposta oralrnmt en la Comissi6 dc Control pmlamentn- 
ri de I’actuaci6 de la Corporslció Catalana de aatlio i Te- 
k v t i d  i dc ies empreses filials. 
Pregunta al Director General de Za Corporacid Catalaaa 
de ahdio i Televisi6 sobre el nivell d’nudihdn del C m l  
33, fornulacin pels Diputats i. Sa. XÁvier Guihrt, Xavier 
Soto, Excm. Sx, Felip b r d n  i per !es Diputades I. S m ,  
M. Teresa Utgks, Ro&= Martf i Dolors Torrent, del Q. So- 
cidista (Reg. 25227), per tal que sigui resposta oratmeat 
en la Comissió de Conlrol parbentari de l’actuució de 
la Corporació Catalana de RMio i Tdwisi6 i de les em- 
pmes filials. 
hcguntn nl Director t3eneral de h Corpporacib Catahmi 
de Rhdio i Televisi6 sobre l’accts R la docurnenttrcid 
sollicitada pel Consell d’Administraci6, formultula peh 
Diputats I. Srs, Xavier Guitnxt, Xavier Soto, Excm. Sr, 
Felip hrda i per les Diputades I. Sres, M, Terem Utgb, 
€tosa Martí i Dolors Torrent, del G. Sachlila (Reg, 
25228), per tai qtre sigui res past^ oralment en 1a Cornis- 
si6 de ContmE pariamentari de l’actuwió de XA Corpom- 
ci6 CataIann de W i o  i TclevLi6 i tic les empreses 
filials. 
Pregunta al Mrector General de la Corpowid Catnlana 
de Udio i Televisi6 sobre la no cmissid d’un paxVit &ho- 
quei pntins, formulada pels Diputats 1. Sm. %vim Gai- 
tart, Xavier Soto, Excm. Sr. Felip hrda  i per les 
Diputndes 1, Sres. M. Teresn Utgés, Rosa Matti i Dolom 
Tomnt, del G. SocWistn (Reg. 252291, per tal que sigui 
respovia oraiment en la Comissi6 de Control parlamer~ta- 
ri de I’acluaci6 de la Corporaci6 Caidam de Rhdia i Te- 
levisió i de les empresa filials. 
PregUntR al Director General de IR Corporncib Catalana 
de 3uidio i Televisi6 sobre la suprcssid d’alguns fmg- 
ments del pmgmma *TV3 no fa m n ,  formulada pds 13- 
putnts I. Srs. Xavier Guitart, Xavier Soto, Excm. Sr. 
Felip Loda i per les Diputdes I. Srm M. Teresa Ut@, 
Rosa Martl i Dolors Tmnt ,  del G, Sodaljstn @e& 
25230)’ per tai que sipi resposta oralment en la Comis- 
si6 de Control pwhmentari de 1’ru;tumib de fa Corpom- 
ció CatalarmR de RMio i Televisió i de les empreses 
filids. 
Pregunta al Director General de la Covoració Catalana 
de Xihdio i Televisi6 sobre les declaracions d’una ciutfi- 
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dana refemts al Minisfre de Defensa, formulada pels Di- 
putats 1. Srs. Xavier Guitart, Xavier Sato, Excm. Sr. F e  
lip b r d a  i per les Dipuhdes 1. Sres, M. Teresa Utgés, 
Rom M d  i Dolors Torrent, (tel G. Socialista (Reg. 
25231), per tal que sigui resposta oraiment en la Comis- 
sió de ConBol parlameniari de l’acmacib de la Corpora- 
ció Catalana de ahnio i Televisió i de les empreses 
filials. 
Pregunta aE Director General de la Corporacih Catalana 
de RMio i Televisi6 sobre el plantejament de dos con- 
flictes ~0l.lectiu~ pcr pnrt de heballadors de TV3, fomu- 
lada pels Diputats I, Srs. XRvier Guitart, Xavier Soto, 
han. Sr. Felip Lorda, i per les Diputades I. Sra. M. Te- 
resa Utgés, Rosa Martf i Dolors Torrent, dei G. Socialista 
(Reg. 25232), per tal que sigui rcsposta per escrit. 
Escrit &cat al M, H, SI, President del Parhmt,  recla- 
mant determinada hfomncid sol.licitacla en cscrit (Reg. 
22488), presentat per 1’1. Sra, Rosa Barenys i Martorell, 
del G. Socialistn. 
Pregunta d Consell Fkecutiu sobre una convwtbria per 
n la concessió de subvencions per a fdihts cíviques i 
.I;ociais, formulrldn per In Diputada 1. Sra. Rom Barenys, 
del G. Socialista (Reg. 252341, per tal que sigui resposta 
per escrit. 
Pregunla al Consell Executiu sobre la relaci6 nominal de 
gratficacims per serveis extraordinaris atorgades pel 
Gabinet del Conseller i Secretaria General del Depam- 
ment Re Sanitat i Seguretat: Sochi, formulada pel Diputat 
1. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 25235), pcr 
tai que sigui resposta per escrit. 
hcgunta al Consell Executiu sobre k relaci6 de despeses 
protocollbries i representatives, i pcr quias conceptes, a 
chrrec del Gabinet del Conseller i Secretaria Generni del 
Departament de Sanitat i Seguretat Social, formulada pel 
Diputat I. Sr. Javier Latom, de I’A. p. del c13S mg. 
25236), per tai que sigui resposla per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre b daci6 d’adjudim 
dons rl’estudis i Seballs tbnics del Gabinet del Conm 
ller i Secretaria General del Department de Sanitat i 
Seguretat Social, formulada pel Diputat I. Sr. Savier h- 
tom, de f’A. p. del CDS (Reg. 252371, per td que sigui 
resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Exmitiu sobre In relaci6 dc despeses 
de domions per a serveis de nova creaci6 a c k e c  del 
Gabinet dei Conseller i Secretaria General del Departa- 
ment de Sanitat i Seguretat Social, formulada pel Dipuat 
I. Sr. Javier Lwtorre, de I’A. p. del CDS (Reg. 25238), per 
tai que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relaci6 de tramfe 
rplncies corrents corresponents a fiportmi6 de I’institut 
d’Estudis de lfi Sdus formuliidn pel Diputat I. Sr. Javier 
Jatanre, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 25239), per tai que si- 
gui resposta per escrit. 
Pregunta fd Comell Excciitiu sobrc la daci6 de ttansfs 
rbncies de capitai B L’InstiiuUt d’Estudis Re IA Salut, for- 
mulada pel Diputat I. Sr. Javim Latorre, de 1’A. p. del 
C D S  (Reg. 25M), pcr tai que sigui resposta per cscrit. 
Preguntn al Consell F3xecntiu sobre IR relaci6 de despeses 
de material, subministrament i altres a c k t x  del Progra- 
ma de Control i Prevenci6 de In SIDA n c h e c  de la Di- 
recció General d’Ordenaci6 i Planificaci6 Sanithria, 
formulada pel Dipuíat i. Sr. Jwier Latorre, de 1’A. p. del 
CDS (Reg. 252411, per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta ai Corneli Executiu sobre In relnci6 de despcses 
de material, subministrament i altres, a &-rec del propí+ 
ma de drogodepen&ncies a c?irrec de la Djrecci6 G e w  
rai d’Ordenaci6 i Planificaci6 SaniMa, formulada pel 
Diputat I. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 
25242), per tal que sigui rcsposta per escrit. 
Preguatn al Consell Executiu sobre ln relaci6 de tramfe- 
rencies de crtpitd de h Direcci6 General d’Ordennci6 i 
Planificaci6 Sanitfia corn subvencions per invasions 
cn centres d’wsistbncia sanithia dependents de corpora- 
cions locals, formulnb pel Diputat I. Sr. Javier htorre, 
de I’A, p. del CDS (Reg. 252431, per tal que sigui rcspos 
ta per escrit. 
Pregunta al Consell Elxecutiu sobre la subvenci6 iliurada 
per la Direcció General d’Ordenaci6 i Planificaci6 Sani- 
fhria a c h e c  del Pla de reordermci6 hospitalliria (Direc 
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ció General d’Ordenaci6 i Phnificaci6 SRnltMa), Ro 
Hospital tle Valls (Alt Camp), formulada pel Diputat I. 
Sr. Javier latorre, de 1’A. p. del C D S  (Reg. WW), per 
tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta ai Consell Executiu sobre b subvenció lliurada 
per la Direccití General d’Ordmaci6 i P l M m i 6  Sani- 
thh a &ec del Pla de Reordenació HospitRlMa (Direc- 
ci6 General d’Ordenaci6 i Phficaci6 S d k i a ) ,  
hospital de Sant Jaume de Caldla (hh-esme), formulada 
pel Diputat I. Sr. Javier Zatoi-re, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 
252,4S), per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la sirbvenci6 lliumda 
per la Direccid Gencml d’Ordmaci6 1 Planificaci6 Sani- 
Fhh a del Ph de Rmrdenacid Hospitalbia (Direc- 
ci6 General d’Ordcaaci6 i Planificaci6 Sanithtia), 
Hospital Municipal de Barcelona, formulada pel Diputat 
i. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p, del CDS (Reg. 252d6), per 
tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta ai Comselt Executiu sobre la rmbvenció lliurada 
per IR Direccid General d’ordenació i Planificaci6 Sani- 
thria a &ec del Pla de Reordenaci6 HospitalRria (Direc- 
ci6 General d’Ordemci6 i Planificxició Sdthria), 
Hospital de Sant Joan de Reus (Baix Camp), formihndn 
pel Diputat 1. Sr. Javier Intorre, de 1’A. p, del CDS (Reg, 
25247), pcr tnl que sigui resposta per e d t .  
Pregunta al Consell Executiu sobre una subvencid lliura- 
da per h Dirmi6 General d’Ordemi6 i Planificació Sa- 
nit‘hrh a c& del PIa Re Rmrdenrtcid iospitalhria 
(Dira i6  General d’Ortlenaci6 i Planificaci6 Sdthria) 
Consorci Hospitalari del Parc Taulí, formuhda pel Dipu- 
tat i. Sr. Javier Morre, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 25%48), 
per tai que sigui resposta per escrit, 
Regunta al Consell P~ecutiu sobre una subvenci6 lliura- 
dit per la Direccits General d’Ordemi6 i Planiñació Sa- 
nithria a c h e c  dei Pln de Remdemi6 Hospitdhh 
(Direcci6 General d’Ordenaci6 i Pianificncid Sanitliria) 
hsti t i i t  Municipal d’Ass3sthcin SanitArja de Brmrclona, 
formulada pel Diputat E. Sr. Javier Latorre, de l’A$ p. del 
CDS (Reg, 25249), per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre unn mbvenci6 lliurn- 
da per la Dirmi6 General d’Ordenaci6 i Planifictlci6 Sn- 
niihrh a chrrec del Pla de h o r d e w i d  Hospitalhria 
(Direcció Generai d’Ordenaci6 i Planificaci6 Snnithria), 
Hospital Provimiai de Lleida (Segrih), fomuzatln pel Di- 
putat J. Sr. Javier Latorre, de I’A. p. del C D S  (Reg, 
25250), per iai que s i p i  resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre una subvencid Hiwra- 
da per la DireEci6 General d’Ortlemci6 i Phifimci6 Sa- 
nithria a c h e c  del Pla de Reordenaci6 HospitaVuin 
(Dirccci6 General d’Ordennció i Pimificaci6 S d t h i l t ) ,  
Hospital Provincial de Girona (Gironks), fornulatla pel 
Diputat I. Sr. Savier Latorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 
2525 11, per td que sigui resposta per escrit. 
Rcguuta al Comell P!ccutiu sobre una mbvencib lliura- 
da per la Dhccid General d’orSerulci6 i Planificació Sa- 
nithria a cgrrCC del. Pla de Reordenaci6 Rospitahtia 
(Direcci6 General d’Ordeaaci6 i Planificaci6 Sanitliria), 
Hospital Comarcal de Sant Bernnbk dc Berga (Bergue- 
dh), formulada pel Diputat i. Sr. Javier Latom, de i’A. p. 
del CDS (Reg. Lí252), per tal que sigui resposta per es- 
crit. 
Regunta ai Consell Executiu sobre la shvenció lliurada 
per In Direccid General d’Ordeflaci6 i Plmitcació Smi- 
t h  a 1’Hospital Gencral de Mmresn, com a transferkn- 
cia de capiial a famílies i institucions sense fmditat de 
11ine per al Pla de Reordemcid Hospitdhria, formuIatla 
pel Diputat I. Sr. Jrivier Lntorre, de I’A. p. dei C D S  {Reg. 
25253), per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Fxecutiu sobre la subvenci6 lliurada 
per la Direcci6 General d’Ordenacib i Planificaci6 al 
Centre Hospitalari, Unitat Comnhria de Manrew, com a 
imnsferkncia de capitai a f a d i e s  i institudom s m e  fi- 
nalitat de lucre pcr al Pla de reordemci6 hospitdilrin, 
formulada pel Diputat X. Sr. Javier htorre, de YA. p. del 
CDS (Reg. 25254$, per tai qiie sigui resposta per escrit. 
Pregunu ai Consell Executiu sobre h mbvencid Iliuda 
per la Direció General d’Ordentlci6 i Planificaci6 Sani- 
thria a la Pundacid Assistmcid de 1’Anaia i el Sant Has- 
pitat d’Ipaiada, com a tmnsfedncia de capital a famaies 
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i institucions S C ~ S ~  finalitat de lucre per nl Pln de Reor- 
denacid Bospitalhrjn, forndada pel Diputat I. Sr, Javier 
Imam, dc I*A. p, del CDS Reg. 25255), per tal que si- 
gui resposta per escrit. 
hcpnta al Consell Fxmitiu sobre b subvcnci6 lliurada 
lm la Direcci6 Generni d’Drdewi6 i Plmificncid Sani- 
thrin a t’Hos@il de I’Espcsit Smt de Santa Colom de 
Gramenet, com R irandmkncia de capital a f d i e s  i ins- 
titucions sensc fifialitat de lucre pa al Pla de reordenncid 
hospitalbin, formulada pel Diputat I. Sr. Jnvier Latorre, 
de I’A. p. del CDS (Reg, 25256), per hi que sigui respos- 
ta per escrit. 
Prcguntn a1 Consdi P!wutiu sobre h subvenció lliurada 
per ln Direcci6 General d’Ortlenaci6 i PlmiAcaci6 Smi- 
tMn R 1’Hospiml de Sant Jaume i Smh Magdalena de 
Matar6, com a trmsferkncia de capital A fainflies i insti- 
tucions sense finditnt de lucre per al Pla de Reordenacib 
Hospitaihrh, formiilada pel Diputat 1. Sr. Jwvier htorre, 
de VA. p. del c13S (Rcg. 25257), per tal que sigui mspos- 

Pregunta nl Consell hecutia sobrc IR siibve.ncil5 lliurada 
per ln D i r ~ c i 6  G e n m l  d’Ordenaci6 i Planificaci6 Sani- 
thia a I’Hospitnl de Pdmós (Fundació Miinicipnl Mi- 
quei Costa), com R tmrmferkncia de capitd a famflitx i 
institucions sense fimiitat dc lucrc per al Pla de Reorde 
naci6 Hospital$rin, formulndn pel Dipntnt I. Sr, Javier 
Latorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 25258), pcr tnl que si- 
gui rcsposta per escrit. 
Prcgnntn nl Consell E!xecutiu sobre la subvericici6 lliuratla 
per la Direcci6 General d’Ordenacib i Planificació Smi- 
thria a 1’Hospital de Figueres, com a tpnnsfcrknch de CR- 
pital B famílies i institucions smse finalitat de lucre per 
al Pla de Reordenacid I-Iospitnlhiq formuluula pel Dipu- 
lat I. Sr. Jwier htowc, de 1’A. p. del (33s (Reg. 25259), 
per tííl que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell r jxmt iu  sobre la subvenció lliurada 
pex la Direcció General d’Ordcnaci6 i Planificació Sani- 
tMa d Smt Hospital de 1í1 Seu tl”Urgel1, COM n tmnsfe- 
rkncia de capihl a famflies i institriciom sense finalitat 
de lucrc per al Pla de Reordemci6 Hospitdhrin, fornula- 
dn pel Diputat I. Sr. Javiep latorre, de l’A, p. del C D S  
(Reg. 25260)’ per tal que sigiii resposta per escrit. 
F k p n t a  nl Consell Executiu sobre la suEwenci6 Iiiwada 
per la Dimci6 Genernl d’Ordenaci6 i Planificació Sani- 
thria R I’Hospihl de Sant Juume d*Olot, com n tmsb  
&ncia de capital a famílies i iwtituciom seme ñwIitnt 
de lucre per al Pla de Reordewi6 Hospitalhtia, fornula- 
da pel Diputat I. Sr. Javier Latoorc, de 1’A. p. del CDS 
(Reg. 25261), per tal que sigui rmposta per cscrit. 
Pregunta al Consell Exmutiu sobre la subvenci6 Iiitirtla 
per In Direcci6 Genem1 d’Ordei~íci6 i Planificaci6 Sani- 
thrh a I’Hospital de Xhuigcertlh, R transferhcia de 
ap i ta l  R famflies i imtituciom sense finalitat dc lucre per 
a1 Pla de Reordenació Hospitalhria, formulada pel Dipu- 
tat I. Sr. Jmier Latorre, dc X’A. p. del C D S  (Reg. 25262), 
per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la suhvenci6 liiiiradii 
pcr la Direcció General d’Ordcnncib i PIaniiictlci6 Smii- 
tsria a 1’Hospital de Camprlcvhnol, com n msferknch 
de capital a fRmflies i justitucions sense fiiwlitat de lucre 
per al Pla de Rcordenaci6 Hospitnlbia, formulada pe2 
Diputat 1. Sr. Javiei- Jhtorre, tic I’A. p. del CDS {Reg. 
25263), pes tai que sigui resposta per escrit, 
Pregunta al Comell TJsrcclitiu sobre ln subvenci6 Iliuratla 
per Ja Direcci6 General R’OrdenacW i Plnnificació Sani- 
thria R 1’Hospitnl Asil tlc Gmnollers, COM a tmsf&nciu 
de capital a famílies i institucions smw finalitat de iucre 
per al Pla de Reorcienmi6 Hospitalhrh, formulada pel 
Dipuhtt I. Sr, Javia latorm, de I’A. p. del CDS (Reg. 
252641, per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Exemtiu sobre la subvendd lliurada 
pes la Direccid General cl’Ordenaci6 i Plnnificaci6 Sani- 
thin n I’FKospiid de Sant Celoni, com a Irans€er&ncja de 
mpitnl n families i institucions sense finalitrit de lucre per 
al  Pla de Reordenncid Hospitalliria, formultida pel Dipu- 
tat I. Sr. Javier Lmtorre, de I’A. p. del CDS (Reg. 25265), 
pcr tal que sigui resposta per escrit. 
Prcpnta al Conwll Executiu sokrc la subvvencid lliilradíi 
per la Dircccicl General d’Ortlenaci6 i Phnificaci6 Sani- 

ta per escrit * 
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tMa a 1’HospihI Sant Jorn de Déu de Martorell, com a 
trnderkncia de capital li famflies i iurstitucions senw fi- 
nalitnt de l l im per al Pla de Reoidenaei6 HoSpitnlhtia, 
formulada pel Diputat I. Sr. Jnvier Latme, de 1’A. p. del 
ClSS (Reg. 25266)’ pcr tal que sigui rtwposta per escrit, 
Pregunta al Consell hecutin sobre SR subvmi6 Uiurda 
per la Direcci6 General d’Ordemci6 i FltanXicRcirS Sani- 
thria a 1’Hospiid de la Smln Creu i Sant Pau de Rarcelo- 
na, corn tl transfmkncia do cnpltal a famílies i institucions 
sense f i t a t  de liicre per d Ph de Remdenai6 Hospi- 
talhria, formulada pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, de 
1’A. p. del Q ) S  @eg. 252671, per tal que sigui respostfi 

Pregunta al Consell Ilxecutlu sobre la subvenció lliuradn 
per la Direccib General #Ordenació i Flanificnció SmL 
ttlria R l’l3ospital de l’rlliaw Mntaronmrie, corn R tram- 
fetkncia de capitd a fadies  i instituciom Sense finalitnt 
de lucre per ai Pla de ReQrdcnaci6 Hospitnlhrh, foxmuln- 
da pel Diputnt I. Sr. Javies Morre, de 1’A. p. del C D S  
(Reg. 25268)’ per rat que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell l?Xecutht sobre la relwi6 d’inver- 
sions en altre immobilitznt mterhl de la Dirccci6 @ne- 
mt de Salut Hblicn correqmnents a lluites i campmye~ 
smithries, formuladn pet Dipatrlt I. Sr. Javier htom, de 
I’A. p. r i d  CDS (Reg. 25269), per fa1 que sigui reqostn 

Rxrit ruírqat a l’Oñcia1 Major, presentat per 1’Uker Sr. 
Xavier Aticim. 
Reguntn nl Consell Executiu sobe la relnció nomim1 de 
ptjticncioail per serveis extraortlinnris titorgadw pel 
Odinet del Conseller i Secretafin Wml del Depnrta- 
ment de Polbim Territorial i Obres Púbiiques, formulatla 
pel Diputat I. Sr. Javier LRtorre, de 1’A p. del C D S  (Reg. 
25271), per tal que sigui resposta per escrit, 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relació de despeses 
d’atencions protocollhies i repmentrltives del Gabinet 
dcl Conseller i Secretaria Generd dcl Departament de 
Politica Territorial i Obres PdMiqums, formulada pel Di- 
putat I. Sr. Jnvier hmrre, de l’AA, p. del CDS (Reg. 
25272), per trrl que sigui reaposta per escrit. 
Prcgunta ai Consell h x u t i u  sobre la relació d’arljuditx- 
cims d’estudis 1 irebdls tknics del Gabinet del Conse- 
ller i Secretarin General del Departnmmnt de Polítim 
Territorial i Obres PSbliques, formularla pe1 Diputat 1. Sr. 
Javier Latom, de l’h. p. del CDS (Reg. 25273, per tal 
que sigui rmpposta per escrit, 
Preguntn al Consell Execiitiu sobre la relació de tramfe- 
rkncics corxentw a empreses privades dei Uabinet del 
Conseller i Secretaria Generat del ikpartrlment de Politi- 
CB Territorial i Obres bíbliques COM a subvenci6 i ajuts 
per cobrir emergbcies del Consell Executiu, fonnulatla 
pel DlputRt I, Sr. Savier hiorre, de l’A, p, del CDS (Reg, 
25274), per tal que sigui resposta pcr escmit. 
Pregunta d Consell Executiu sobre la relaci6 de transfe- 
rkncies corrents a emprwcq privnrles del Gabinet del 
Conseller i Secretaria General del Depmment de POM- 
ca Territorinl i Obres Pdbliques com n mhvencions a em- 
preses explotadores d’estacions d’equf, formulnda pel 
DiputRt I. Sr. Javier Latorre, de I’A. p. del C D S  (Reg, 
25275), per tal que sigui r ~ p s t a  per escrit. 
Pregunta al Consell Fiimitiu sobre la relació de siibven- 
ciom atorgades pel Gabinet del Conseller i Smetmh 
General del Elepartament d~ Polfticn Territorial i Obres 
Mbliques a famSSics i institucions sense fmditjtflt de lucre, 
formulada pel Diputat I. Sr, Javier Utorre, de l’h. p. d d  
CDS (Reg. 252r6), per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta ai  Consell Executiu sobre ln relaci6 d‘invm- 
sions en expropiacions dutes li terme pel Gabinet del 
Conseller i Secretaria Generd del Dqartament de Políti- 
ca Territorisll i Obres Mbllques, formuhtla pcf Diputnt I, 
Sr. Javier Jhtarre, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 252771, per 
tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta ai Consell Executiu sobre la relncid d’adjudim- 
ciom dutes R terme pel Gabinet del ConwAItr i Secretnrh 
Gcneral del Departnment de Política Territorial i Obres 
Wbiiques corresponents a obres en edificis i allres com- 
imccinns, formulada pel Diputnt I. Sr. Javier Morre, dc 
I’A. p. del C D S  (Rcp;. 25278)’ pcr tal que sigui respeata 

per escli t. 

per emit. 

per cscriz. 
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Pregunta al Comell Exccutiu sobrc la reiacid d’inver- 
siom del Gabinet del Conseller i Secretaria General dei 
Departamcnt de Política Territorial i Obres Pábliques en 
equips de pro& de dades, formulada pel Diputat 1. Sr. 
Javier Lntone, de I’A. p. del C D S  (Reg. 25279), per tal 
que sigui resposta per escrit. 
Pregunta ai Conseli Executiu sobre la relació d’inver- 
sions en reposicid de serveis afectats pel Gabinet del 
Conseller i Secretaria Genan1 del Departament de Poltti- 
ca T&toM 1 Obres Hbliques, formirlada pel Diputat I. 
Sr. Javier htorre, de l ’ k  p. del CDS (Reg. 25280). per 
tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta ai Consell Executiu sobrc 1~ relaci6 de transfe 
rbncies de capital de la Direcci6 Generat d’Urbanisme a 
corporaciom Socals com ajuts al plantejament municipal 
general i parcial, formulada pel Diputat i. Sx. Javier b- 
tom, de 1’A. p. del CDS (Reg. 25281), per tai que sigui 
resposta ’per escrit. 
Pregunta al Consell I3Xecutiu sobre la rehcid de íransfe 
rbncies de capital de Ia Direcció General d’Ufidsme 
als municipis de la conurbaci6 de Barcelona com ajuts al 
plantejament general i parcial, formulada pel Diputat. I. 
Sr. hvier Latorre, de l’h. p. del C b S  (Reg. ZSZSZ), per 
tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la refaci6 dc despeses 
per atencions protocoilitries i representatives de Ia Dírec- 
cib General de ’xkrtnsports, fomuIada pel Diputat I. Sr. 
Javier Morre, de 1’A. p. del CUS (Reg. 25283), per tal 
que sigui resposta per escrit. 
Pregwía al Consell Executiu sobre la =laci6 d’adjudicw 
cioris d’estudis i treballs tknics de la Direcci6 &neral 
de T~ttn~porEs, formulada pel Diputat I. Sr. Javier Late 
me., de l’h. p. del CDS (Reg. 252841, per tal que sigui 
respasta per escrit. 
Pregunta al Coawll Emxutiu sobre la relaci6 de tramfe 
rbncics corrents a empreses públiques lliuradcs per la Di- 
remi6 Genernl de Tmnsports com a subvmcions de vols 
per ni h m p o r t  neri, formulada pel Diputat I. Sr, Javim 
Utorre, de I’A. p. del C D S  (Reg. 25285), per tal que si- 
gui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre h relaci6 de tramfe 
rkncies corrents lliurades pcr k Direcció General de 
Transport a empreses privades com a subvenci6 a linies 
de transports p r  cruretera, formulada pel Diputat I. Sr. 
Javicr Liltorrc, de 1’A. p. dei (33s (Reg. 252861, per tal 
que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell hecutia sobre la relaci6 de kansfe 
rkncies corrents de la Direcci6 General de Tmsport R 
corporacions localls com a subvcncid per a l’establiment 
d’un sistema de tarificaci6 social, formulada pel Diputat 
I. Sr. iavier htorre, de YA. p. del CDS (Reg. 252871, per 
tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta Rz Consell Faecutiu sobre la relació d’inver- 
sions en hmohilitmt immaterial del Gabinet dei Conse- 
l l ~  i Secrettuia General del Departament de Politica 
Territorid i Obres Phbliques, formuhda pel Diputat I, Sr. 
Javia hitorre, de I’A. p. del CDS (Reg. 25288), per tnl 
que sigui resposta per e,writ, 
Regunia al Consell Executiu sobre la relació nominal de 
despeses d’ndqiiisici6 d’nccions d’emprescs a chrec del 
Gabinet del Conseller i Secretaria General del Departn- 
ment de Política Territorial i Obres Pbbliques, formulada 
pel Diputat I. Sr. Javier Latorrc, de 1’A. p. del CDS (Reg. 
25289$, per tai que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre LI relació nominal de 
gratificacians per serveis extraordinaris atorgades per la 
Direcci6 General d’urbanisme, formulada pet Diputat 1. 
Sr, Javier Latorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 25290)’ per 
tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta ai Consell hecutiu sabrc la relaci6 de transfa 
rencies de capital de la Direccib Generd d’urhanisme a 
I’htitut  Catdh del S M  per intervencions en el sbl urbh, 
formulada pel Diputat I. Sr. Jnvicr Zatorre, de i’A. p. del 
CDS (Reg. 25291)’ per LA que sigui respostaper escrita 
Pregunta ai Consell Executiu sobre la rekci6 d’inver- 
siorls de ia Direcció General de Trítnsports en Mns desti- 
uats n l’ds general, formulndn pel Diputat I. Sr. Javicr 
htamc, de l’A* p. del CDS (Reg. 252921, per tai que si- 
gui resposta per cscrit. 
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F r e p h  al Conseli Executiu sobre h relaci6 d’inver- 
sions efectuades per la Dirmi6 General de Tramports 
en dmc immobilitzat material, formulada pel Diputat 1. 
Sr. Javier Latorre, de I’A, p. del C D S  (Reg. 25293), per 
tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell &ecutiu sobre la rekf6 de gratifi- 
~ n c i ~ n ~  per saveis extraordinaris atorgades per fa DIree 
ci6 General dc PoIftica Territorial, fomulnda pel Diputat 
i, Sr. Jnvier btom, de YA. p. del C D S  (Reg, 252!34), per 
tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sabre la relació d’inver- 
sions efectuade$ per la DireccW Genernl de lkRnsports 
en immobilitzat immaterial, formulada pel Mpuiat I. Sr. 
Javier Latom, de 1’A. p, del CDS (Reg. 25295), pex tal 
que sigui resposta per escrit. 
Pregunta ai Consell Executiu sobre la relacib d’hver- 
siom en immobilitzat immterid de la Direccid General 
de Politica Territorial, formulada pet Diputat i. Sr. Javier 

gui resposta pm escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relaci6 nominal de 
gratificacions per serveis extmrdhuh atorgades per la 
Direcció General de Carseterm, formrrlada pei Diputat I. 
Sr. Javier Latorre, de f’A. p, del CnS @Reg. 25297), pex 
t d  que sigui resposta per a r i t .  
Pregunta al Consell Execut€u sobre h relaci6 de transfe- 
rencies corrents Iliuratle.s: per la Direccid General de Car- 
reteres a corparacions Iwals CDM ajuts als municipis per 
a neteja de neu a les carreteres, formulada pel Diputat I. 
Sr. Javier Ilatorre, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 2!5298), per 
tnf que sigui resposta per escrit. 
F’rewta al Cotisell Executiu sobre la reI.mi6 d’invm 
sions efectuades per la Dirmi6 General de Carreteres en 
obres de carreteres, scrveis complementaris, revisions de 
preus i rnDdifical8, formulada pel Diputat I. Sr. Javler ]La- 
torre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 252W), per tal que sigui 
resposta per escrit. 
Regunta ai Consell Executiu sobre la relaci6 d’invet- 
dons efectuades per la Dirmi6 General de Carreteres en 
les obres del Segon Cinturó de Barcelona, formulada pel 
Diputat I. Sr. Jwier Latom, de 1’A. p. del CDS (Reg. 
253001, per tal que sigui respostn per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre Iu relaci6 d’inver- 
siom efectuades per la Direcció Generai de c;Ureteres en 
obres de reforc de fem, formuladn pel Diputat I, Sr. Ja- 
vicr Latom, de 1’A. p. dei C D S  (Reg. 253011, p a  tal que 
sigui resposta per escrit. 
Regunta a1 ConmZl Executiu sobre la relaci6 d’inver- 
siom en altre immobilitznt material. de Ea Dheccid Gene- 
ral de Carreteres, farmulada pel Diputat I. Sr. lavier 
Latome, de l’h. p. del CDS (Reg, 253025, per hi que si- 
gui resposta per escrit. 
W t a  al Camell Executiu gabre la reinció d ’ i n v m b ~ ~  
de la Dirni6 Generat cle Camtmm en reposició, conser- 
vaci6, myalitzaci6, proWi6 i expbhió de metmes, 
fornuiacla pel Dipuht I. Sr. Jnvier Lstom, de FA. p. del 
Q3S (Reg, 25303)’ per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta ai Consell Executiu sobre la relaci6 d’inver- 
sions de la DirecCi6 General de Carreteres en estudis i re- 
dacci6 de projectes, formulada pel Diputat i, Sr. Yavier 
Latorre, de 1’A. p, del C D S  Weg. 2531)4), per td que si- 
gui resposta per escrit. 
Preguntn al Comell Executiu sobre In relaci6 nordual de 
gratificacions per fienreis extraordinaris atorgades per la 
Direcci6 General dc Port, i Costes, formulada pel Djpu- 
tat I. Sr. Jtlvier btorre, de I’A. p. del CDS (’Reg. 253051, 
per tal que sigui rwposh per ericrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relaci6 de despeses 
de: pubiiciiat i propaganda de IR Direcci6 Generat de 
Ports i Costes, fornuIda pel Diputat 1. Sr. Jnvier Lato- 
me, de L’A. p. del CDS (Reg. 25306), per tal que a i p i  
resposta per mcrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la reloció de traasfe- 
rkncies corzents de la Direccid General de Ports i Costes 
L la Comissi6 de Ports de Catalunya, formutacrit pel Di- 
putat I, Sr. J a v k  llatorre, de I’A, p. del CDS (Reg. 
25307), per hl que sigui resposta pm escrit. 
RreguntA al Consell FxeEutiu sobre la reiaci6 de tramfe- 
rencies corrents de la nireccid General de Ports i Costes 

Latorre, de I’A. pa del CDS (Reg. 25296), per tat g ~ e  Si- 
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II corporncions locals, fomiilada pel llipuputslt I. Sr. Javim 
htorre, de 1’A. p. del CLlS (Reg. 25308}, per tal que si- 
gui re~postrl per escrit, 
Pregunta al Consell l3xscutiu sobre fa relaci6 de tmrisfe- 
rkncies corrents dc IR Dirwci6 Gcnerd de Ports i Costa 
;L €mdiicq i institucions sense finnlitat tlc Sucre, formula- 
da pel Diputat I. Sr. Jnvier htune, de 1’A. p. del CDS 
(Reg. 253091, per tnl que signi resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relmi6 d’inver- 
sions en M s  destinats a 1’6s general n chww de la Di- 
recció General de Ports i Gostes, forrnulnda pel Diputat I. 
Sr. Jrlvier Latorre, de 1’A. p, (Zel CDS (Reg. 25310), per 
tni que sigui resposta per escrit. 
Pregunta ai Consell Executiu sobre la rclncid d’inver- 
sions en immobilitzat immakrid a chrm de la 13irecci6 
General de Ports i Costcs, formulada pel Dipatnt I. Sr. 
Jrivier Latorre, de E’A. p. &i C D S  (Reg. 253 1 I), pmr tal 
que sigui resposta per escrit. 
l’rcgunta ai Conscll Executiu sobre la relaci6 de iransfe- 
kJWie.5 de Caph1 de h Direcci6 de POlVU i C O S  
tes a la Comissi6 tle Ports de Catalunyn, formulada pel 
Diputat I. Sr. Javier htorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 
253121, pcr tai que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relaci6 de tmnsfs 
rEncies de capital de IR Dirccci6 Generfil de Forts í Cos- 
tes a ajuntaments, fomulnda pel Diputat I. Sr. Y w i m  
Morre, dc 1’A. p, del CDS (Reg. 25313), per tal que si- 
gui Esposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sabre la daci6 tlc transfe- 
rhcies de cflpital de ln IDirwid General de Ports i Cos- 
tes a institucions sense finnlitat de lucre, fomuldn pel 
Diputat I. Sr. Snvier LRtorrc, de I’A. p. Rel CDS (Reg. 
253141, peer tat que sigui resposta per escrit. 
Pregunta a i  ConwU Executiu sobre In rehcib nominal dc 
gmtiíicacions per serveis extraordinaris atorgaclcs per la 
Direcció Genernl d’Obres Hidriluliques, formuhda pcl 
Diputat S. Sr. Jwier Latorre, de ¡’A. p. del cr)S (Reg. 
25 3 13, per ial que sigui resposta per escrit, 
Pregunta al Consell Executiu sobre la rrltlcirl rle tramfe 
rkncies correm de la Direcci6 Ckncml d’Obres Hidrhuli- 
ques a entitats locais per a auxili d’merg&.ies 
hidrhuliqucs, formulada pel Diputat I. Sr. Javier Utorre, 
de 1’A. p. del CDS, per al que sigui resposta per cwiit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre 1a refaci6 tle msfs- 
hciees corrents lliirrntles pcr la Direcci6 General de CN- 
reteres a empreses privadcs per nt mtcrriment 
d’xcessos a les estacions d’csqllf, formulada pel Diputiit 
I. Sr. Javier LAoue, de l’h. p. del CDS (Reg. 25317), per 
hil que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Faxecutiu sobre in reíwició d’invee- 
siens en Mns tiexthts a 1”s general R chnw de la Di- 
recció GenerRI d’Obras X-Iidrhuliques, fornula& pel 
IXpiitat 1. Sr. Javier Latorre, dc 1’A. p. dei CDS (Rcg. 
25318)’ per tal que sigui rcspmta per escrit. 
Prep;uuta ai  Consell Executiu sobre la relaci6 de hansfc- 
rbncies de mpitnl de la Direcci6 Genml d’Obres Hi- 
tlrhuligues a mrniinitnts de regauts, fomulnda pel 
Dipuht I. Sr. Savia htorre, da l’h. p. del CDS Weg. 
253 19), per tal que sigui resposta per escrit. 
Prcguntn d Consell Executiu sobre In relnci6 nomiml de 
grmíícacions per serveis extraordinaris fitorgats per In 
ESirecci6 Gmcral cf’Arquifechirn i Habitatge, formulada 
pel Diputat 1. Sr. Javier bitarn, de VA. p. tCI CDS (Reg. 
25320), per tal que sigui respostn per escrit. 
Pregunta al Consell Fxecutia sobre Irl relaci6 de despeses 
d’atencions protocollbies i represenmives de la Dircc- 
ci6 General d’Arquitecturrt i XXabihtge, formulada pel 
Diputat i .  Sr. Javier Lntorre, de I’A. p. de1 CDDS mcg, 
25321), pcr tal que sigui resposta pur ascrit. 
Pregrrntn al Conseli Eheciitiu sobre la relmiis de despescs 
de publicitnt i propaganda de Iti Direcci6 Gencral tl’Ar- 
quitectum i Hhbitntge, fornniada pel Diputat I. Sx. Javier 
Latorre, de I’A. p. tlel CDS (Reg. 25322), per tal que ai- 
gui resposta per escrit. 
Pregunta al Conscll heci i t i i i  sobre la relacici tle deqpeses 
corresponents R Li partida 229.07 *Altres dcspcses diver- 
s e s ~  de la DireccW General d’hquitectura i IZabitatgc, 
fomulndn pel Diputat I. Sr. Javier Lmtom, de 1’A. p. del 
CDS (Reg. 25323), per tal que sigui resposta per errcrit. 
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04-02 

04-02 

04-02 

Regunta al Consell Executiu sobra la relalb de imnsfe- 
rhnciee corrents de la Dirmi6 Gemd d’ArqCuitectwrtl i 
Habitntg8 a oficines de gestió de rehabilitacih, formulada 
pel Diputat 1. Sr. Javim htorre, de VA. p. del CDS (Reg, 
253241, per ral gue sigui repsln prescrit. 
Pregunta d Consell F3emliii sobre la rehi6 d’invm- 
sions de In Dhxci6 General d’Arquimtura i Htlbitatge 
en rehahilitwi6 del patrimoni edificat, fonnuhda pel ni- 
putat I, Sr. Ynvk Latorre, de 1’A p. del (33s (Reg+ 
253251, per td que sigui resposta pcr escrit. 
Pregunta al Consell I;lrreCuthr sobre ln relacid d’invcr- 
sions de la Direcci6 Gentmil d’Arquiteetura i Habitatge 
corresponentx R actuacions en nuclis antics, formulah 
pel Diputat 1. Sr. Jrlvier htom, de I’A. p. clel. CDS (Reg. 
25326), per trh que sigui respostrl px escrit. 
RepntA al Consell Executiu sobre la rela~id d’invm- 
sions m immobilitzat impnntetial de la Direcció Cienexat 
d’iiqultectum i Habitatge, forrnidtrda pel Diputat 1. Sr. 
Javier Latom, de 1’A. p. del Q3S (Reg, 2531t7), per tal 
que a ip i  resposta  pe^ escrit. 
Pregunta d Cornell ExeEutiu sobre la relaci4 dc transf* 
&ncik:s de cnpiibl tie la Dirni6 &rml d*Arquitechua i 
Hnbitatgc a farnflias i institucions smse finalitat de lucre 
per R Irt rehabilihci6 ruml i urbana, formulada pel Dipu- 
tat I. Sr. Javier I-atorre, de l’A, p, del C D S  (Reg, 2§328), 
per tal que signi resposta per escrit. 
Regunta ~1 Consell lElxeculiu sohrc la relaci6 d’invtr- 
sions efectuades per ln  Dirccci6 General dc Trmqmriti 
en imobilitzat immaterial, formulada pel Diputat 1. Sr. 
Javier Latorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 25329), pr tnl 
que sigui resposta per escrit, 
Pregunta al  Comgel1 Elxecudu sohe k reirtci.6 nomiml de 
ptificacionrs per serveis exlraordimis arofgadcs per la 
Direccid General d’Obreu Hi(lI$uliqlues, formtllrida pel 
Diputat I. Sr. Javier Entom, de 1’A. p. del C71S (Reg, 
253301, per tat que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Comil Hxecutiu sobre la relwid d’inver- 
simis en infrRshuctura turística a la Val1 de Nrlria a ch- 
rrec de Ferrocmils de Muntanya de Grms Pendents, SA, 
formulada pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, dc l’A, p. del 
O S  (ReE. 25331)’ per tal quc sipi resposta per escrit, 
Pregnnta ai Camell Executiu solm la m h i b  de tmufe- 
rbncies corrents lliurades peer Itl Direcció General U n -  
dlístria a emprem privades per d foment dc i’mtesania, 
formiiladn pt:l Diputat I. Sr. Javier htorre, dc 1’A. p, del 
CDS (Reg. 253321, pcr tal que sími resposta per escrit. 
Pregunta nl Consell Executiu solm la relacib de tmnsfe- 
rencies de capitol de h Dirmxi6 Generni U’hdiWria a fa- 
mflies i instiluciom sense finaliut de lucre per d foment 
d’inversions al Parc TecnoIhgic de Vallts, fornillada pel 
Diputat T. Su. Javier Latorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 
25333)’ per tal que sigui respostn pw escrit. 
Pregunta a l  Consell Exmliu sohre IR rel&Ad nomimi de 
gmtificacions per serveis cxtrnordinsris atorgades pel 
Gabinet del Conseller i Secrehrh Gmml del Deparin- 
ment d’hd~Istrin i Energia, forrnuladn pel Dipatat I. Sr. 
Jwier I-atom, de 1’A. p. del CDS (Reg, 25334}, per tnl 
que sigui rcsposta per escfit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relwió de tmnsfc- 
rhcies de capitd de la Direcció General #Indústria R fa- 
maies i institucions sense finalitat de lucre, com a 
subvenció per a cmir~ tecnulbgh., formulada pel Dipw 
tat I. Sr. Javier Latorre, de I’A. p. del C D S  (Reg. 253351, 
per tal que sigui resposta per escrit. 
Prcgunta al Comell l3xmutiu sobre In relació dc d q e s e s  
d’txtudis i treballs tbcnica a cbrex del Gabinet del Con- 
seller i la Sixretarka General del Dcparttunent d’JnrlSsti% 
i ~tiergia, formulada pel Diputat i. Sr. Javier htorre, de 
l’A, p. dei CrnS Wcg. 25336), per tal que sigui respatn 
per escrit. 
Preguntn d Consell becittiu sobre la relació de: despeses 
de publicitat i propaganda a chmx del Gabinet del Con- 
seller i Secretatia General clei D e p m e n t  d’IruIú~tria i 
Hriegin, f~mulndn p d  Dipumt I. Sr. Jwier Latom, de 
I’A+ p. del C!lX (Reg. 25337), per tal que sigui respostn 
per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la rehi6 da despeses 
d’otencians protocol.lhries i representatives del Gabinet 
tlel Conseller i Secretaria General del Dcptutatnent d’Jn- 
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25339 

25340 

25341 

‘ 25342 

25 343 

25344 

25345 

25 346 

25347 

25348 

25 349 

25350 

2535 1 

04-02 

04-02 

011-02 

04-02 

04-02 

04.02 

04-02 

04-02 

wo2 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

ddstria i Energia, formulada pel Diputat I, SI, Javier La- 
tom, de 1’A. p. del CDS (Reg. 25338), per tnl que sigui 
resposta per escrit. 
keguntn al Consell F~ecutin sobre Is rclnci6 de tnmfe 
rencies correntfi lliurades pel Gabinet del Consellcr i Se 
cretaria General del Dqmmetit d’inddstria i Energia ai 
Consorci de Promoci6 Comercial, formulada pe2 Diputat 
1. Sr. Javicr Litorre, de 1’A. p. del CDS (Reg, 253391, per 
tal que sigui rmpos ta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relaci6 de Sransfs- 
rimcies corrents del Gabinet del Conseller i Secrchuis 
General dei Departament d’indúmia i Energia a empre- 
ses privades, formulah pel Diputat i. Sr. Javia Utonre, 
de 1’A. p. del LmS (Reg. 25340), per tal que sigui rcspo;~ 
LI per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relaci6 de trmsfc+ 
rhcies corrents del Gabinet del Conseller i Secretaria 
Generai del Departament d’indfistria i Energia a f d i e s  
i iastituciom geme fmlitat dc lucre, formuhda pe1 Dipu- 
tnt I. Sr. Jtlvier Lntorrc, de 1’A. p. del crx)S (Reg. 253411, 
pet tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta ai Couseli Executiu sobre la relacicl de tradc- 
rbncies de cnpiral del Gabinet del Conseller i Secretaria 
General del Departament d’hddskia i Ena& al Consor- 
ci de Promoci6 Comercial, fomdatia pel Diputat I. Sr. 
Javier htorre, de I’A. p. del CDS (Reg. 253421, per tal 
que sigui resposh per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre I R  relació de tramfe- 
rkncies de capital lliurades pet Gabinet del Conseller i 
Semetaria Gcnerai del Departament d’hdhiria i Energia 
a empreses privades, fomiilncla pel Diputnt i. Sr. Javier 
htorrc, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 25343)’ per tai que si- 
gui resposta per escrit. 
Pregunta d Consell Executiu sobre Ia relació de transfs 
rkncias de cnpital de la Direcció General d’indtístrh a 
empreses privades per RI foment d’inversians ert k e s  de 
prcfemt EocditTacid i subvencions d’iritemsos, forrnu- 
lnda pel Diputat I. Sr. Javier Latom, de l’h. p. dei C D S  
(Rcg. 25344), per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al ConselE Executiu sobre la relació de kansfe- 
rknciee de capitai de la Dirtxci6 General d’Energia a em 
preses privades per al programa Vnloren, formutada pel 
Diputnt I. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 
25345), per tat que sigui resposta per escrit. 
pregunta al Consell Executiu  SO^ la relacid de transfe- 
r h k s  c a m ú s  tb Irl Dinxci6 General d’MrZstria a e m p  
ses privades al Pln de pmmmi6 de la irdflslria mxiliar, 
fmdarlrr pel Diputat I, Sr. J d e r  Mom, de I’& p. del C X N  
~g .25346) ’ger ta l~s igu ire~tapeEescr i t .  
Pregunta al CoaiwlE Executiu sobre In relaci6 de tramfe- 
rencies corrents de la Direcci6 &neral d’Indúsbia a em 
preses privatles com R suport a 1’Escola de Disseny 
Tkxtil, formulada pel Diputat I. Sr. Javier h tom,  de 
f’A. p. del CDS (Reg. 25347), per tal que simi resposta 
per escrit. 
Pregunta al Consel Bxccutiu sobre La relació de transk- 
reocies corrents de la Direcci6 Genmai d’lndústria R 

1’Empresa de PromocicS i Localitmció Industrial de Cata- 
lunya, SA, per B actuacions relatives a la reconversi6 i In 
reindustrialitmcid, formulada pcl Diputat I. Sr. Javier 
Latorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 25348), per tal que si- 
gui respostn per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la rehcid de tramfe 
&cies carrents de la Direcció General d’Ind6stria a fa- 
míiies i institucions sense fmditnt de lucre (artesania), 
formufada pel Diputat I. Sr. Javier iacorre, de f’A, p. del 
CDS (Reg. 25549), pes tal que sigui resposta per cscrit. 
Pregunta al Coaseíi Executiu sobre la relaci4 de tramfe- 
rhcics corrents de la Dirmi6 General Tntldxtria a famf- 
lies i institucions sense finaliut de l u ~ m  com 8 
siibvencions a centres tecnolbgics, formulada pel Diputat 
I. Sr. Javier btorre, de I’A. p. del CDS (Reg, 25350), per 
tal que sigui respasta per escrit. 
Pregunta al Consell Fmxutiu sobre la relació de transfs 
rencies mrrents de h Direcci6 General d’hddstria a fa- 
mflics i institucions sense finalitat de lucre per R la 
promoci6 dei disseny industrial, formuiada pcl Diputat I. 
Sr. Javier Latorre, de YA. p. del CDS (Reg 25351), per 
tal que sigui r q m h  pcr escdt. 

25352 
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25354 
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25358 
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25365 
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04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

Pregunta RI Consell Executiu sobre la relació de transfe- 
rhcics de capital de la Ditcaid General d’hdústria a 
emprese9 públiques i a altres em pdblics com npertnci6 a 
centres tecnofbgics, formulada pel Diputat I. Sr, Jwier 
Latorre, de I’h. p, de1 C D S  (Tteg. 2S352), per td  que 8i- 
&ui resposta per escrit. 
PregUntR RI Consell Executiu sobre la relació de transfc- 
rencies de capital de la Direcci6 General d ’inddstria a fa- 
mflies i institncions sense finalitat de lucre com nprtacib 
a 1’Escola Superior de Disseny Tktil, formulatla pel Di- 
putat I. Sr. Jwier htorre, de l’A. p. del C D S  (Reg. 
253531, per tal que sigui resposta per escrit. 
Preguntn ai Conseli Fxmtiu sobre la rehci6 de despeses 
d’estudb i treballs t h i c s  de Ia Direcció General d’Ener- 
gia, formutada pel Diputat 1. Sr. Javier hbm, de 1’A. p. 
del CDS (Reg. 25354), per tai que sigui  resposta per es- 
crit. 
Pregunta al Conseil Executiu sobre la relaci6 de d m p m  
dc publicitat i propaganda de la Direcci6 &mal d‘F!!- 
gia, formularlH pel Diputat I. Sr. Javia Lamrtr;, de 1’A. p. 
ckl QIS (Reg. 253SS), per tal gue sigui wsposia per escrit. 
Pregunta al Consell Executin sobre In rehi6 de m f e -  
rencies coments tlc h DireFcid General d’Energia a em- 
preses púbiiques i d’alfres ms públics, formulnda pel 
IXputnt I. Sr. Javier Latom, de l’k. p. del C D S  (Reg. 
25356), per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta nl Consell Executiu sobre h relaci6 de u&e- 
rbncics carrentq de la Direcció Genem1 d’EnergiR a em- 
preses privades, fornul& pel Diputat I. Sr. Javier 
Latorpe, de f’A. p. del C D S  (Reg. 25353, per tai que si- 
gui resposta per escrit. 
heguntti al Consell Executiu sobre la rebi6 de tramfe- 
rkncies CorrenM Iliumdes per la Direcci6 Generai d’Ener- 
gia a corporacions lmals, formulada pel Diputat I. Sr, 
J A V h  Utorre, de l’A. p, del C n S  (Reg. 25358), per id 
que sigui resposta per earit. 
Pregunta al Consell F~wutiu sobre la relació de tramfe- 
rkncies corrents de la Direccid General d’kfnergia a f d -  
lies i institucions sense finalitat de lucre, formulada pel 
Diputnt 1. Sr. h v i r  Latom, de ]‘A. p, del CDS (Reg. 
253591, per tal que sigui resposta per em%. 
pregunta al Consell Executiu sobre la rekció d’inver- 
sions de la Xlireccid General d’ilnergia en maquinhi4 
installacions i utillatge, formuladfl pel Diputat 1. Sr. Ja- 
v i a  Latorre, de 1’A. p. del CJDS (Reg. ZSJM), per tai que 
sigui rasposta per escrit. 
Pregunta ai Consell Executiu sobre la relació d’invcr- 
sions de 1n Direccid General #Energia i en muntatge de 
parcs eblics, formulada pel Diputat 1. Sr. Javier J~torre, 
de l’A, p. del CDS (Reg. 25361), per tal que sigui respos- 
tn per escrit. 
Pregunta aE Cousell Executiu sobre la relaci6 de trtmsfe- 
rbncies de capital de la Direcci6 Gmrd d’Eneqia a cor- 
poracions I o d & ,  formulada pel Diputat I. Sr. Javier 
Ilatorre, dc l’A. p. del CDS (Reg. 25362)’ per tal que si- 
gui resposta per escrit. 
Preguuta al ConseIl Executiu sobre la relació de bansfe- 
rbncies de capital de In Direccid Gened d’Energia R em- 
preses privades per al pmg~ama d’aqseusoria energktim 
en els sectors industrial i dc serveis, per a la introducció 
de temalogies energetiques avanpdas i programa d’njut, 
formulada pel Diputat I. Sr. Javier htorre, de I’A. p. del 
C D S  (Reg. 25363), per tal que sigui resposta per escrit, 
Pregunta al Consell Exwutiu sobre IA relació de m f e -  
rencies de cnpitd dc la Direcció General d*Energia a em- 
preses privades com subvencions a programes i 
realitzacions d’estalvi d’encrgia, formuhh pel Diputat i. 
Sr, Javier htorre, de I’A. p. del CDS (Reg. 253641, pcr 
tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la rclnci6 de transfe 
rhncks de capital de la Direcció General d’Bnergia com 
subvenció a I’empma minem Lluís M~t ih  Vidal, formu- 
ltula pel Diputat 1. Sr. Javier Utorre, de ]*AA. p ,  dei CDS 
(Reg. 25365), per tal que sigui resposta pet escrit, 
Pregunta RI Consell Exbcutiu sobre b relaci6 de tram€* 
rkncies de capitfil de In Dirmi6 General d’Energh R em- 
presos privades per al foment de In mineria i el carM, 
formulada pel Diputat I. Sr. Javier Latom, de 1’A. p. del 
CDS (hg. 2536ti), per tai que sigui resposta per ascrit. 
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FYegutiL? al Csmell Executiu sobre la relaci6 de tramfe- 
rencies de capitnl de In Direccirl General d’Bncrgia tl fa- 
mflics i imtitiiciones smse finafitat de lucre, formulnda 
pel Diputat 1. Sr, Javier hitorre, de ]‘A. p. del CDS (Reg. 
25367)’ per tal que sigui resposta per escrit, 
Pregunta al Consell Exccutiu *SOIKC In relació de dcspeses 
d’estudix i treballs t M c s  de In Pireoci6 General dc Se- 
guretat i Qualitat induxtiaf, formulada pel Diputat 1. Sr. 
llavier Eatom, de 1’A. p. del CDS (Reg. 25368), per tal 
que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobrc la mlmid de tmnsfe 
rhcies corrents lliurades per la Dirwci6 General dc Sa 
p e t a t  i Qualitat IndusMal a emprem privades ~ C T  ai 
fomt  de la scgureht d’instatlacions, formulda pel Di- 
putnt I. Sr. Javies Lntom, de 1’A. p. del CDS (Reg. 
25363$, pcr tat qwe sigui resposta per escrit, 
Pregunta al Consell Emutiu sobre la rehcid de transfa- 
rEncies corrents dc In Dirni6 Gei~ral  de S e p t a t  i 
aialitat industrial a famfics i instituciones sense finali- 
tnt de lucre, fomulnda pel Diputat 1. Sr. Javier Iatorre, 
de 1’A. p. del CDS (kg. 25370), per z ~ X  que sigui respos- 
ta per escrit, 
Prcgunta a1 Consell Executiu sobre Pa mlacid de tmsfc- 
&mies de capital de la Dimció General de Scguretnt i 
Qualitat industrial a empreses privades per al f o m t  
d‘invcrsions i projectes destinats a la prevencid de la 
contamimci6 iriduqhial, formulacla pcl Diputntat 1. Sr. J~I- 
vier Latorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 2537 i), per tal que 
sigui resposta per escrit. 
Regunta al Consell Executiu sabre lu relació de tramfc- 
encies de capital de la Direcci6 General tic: Seguretat i 
QuaiitHt Industriai a famflies i institucions .msc finalitat 
de lucre com a subvencions tl laborntoris del sist~mn M- 
sic, formilIatlR pel Diputat I. Sr. hvier Litor:, de 1’A. p. 
del C P S  (Reg. 25372)’ per tal que sigui resposta per es- 
Crit. 
Pregunta al Consell FZxecutiu sohe reliiclcib de (lespeses 
d’atencions protocollaties i representatives de ht Direc- 
ci6 G e m d  de homoci6 Comercial, formuinda peel Di- 
putat I. Sr. Javim Latorre, de 1’A. p. tlel CUS (Reg. 
25373), p a  tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunti1 al Conliell Excculiu sobre relaci6 de despeses 
d’estudis i treballs tknics de la Dimci6 Gmrernl de Ro- 
moci6 Comercial, formulacta pcl Diputat 1. Sr. Jwier h- 
torre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 25374)’ per td que sigui 
respasta per escrit. 
Pregunta al Conseil Execiitju sobre rclacid de despeses 
de publicitat i propaganda de la Direcció Genernl de Pro- 
moci6 Comercial, fomulmia pel Diputat I. Sr. Javier La- 
torre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 25375), per tal que sigui 
resposta per escrit. 
Pregunta Cll Consell Ekecutiu sobre mhcifi de daqxxes 
per actes de promocid comercial de h Dirah5 General 
de Prornwi6 Comerciai, fomulnda pel Dipmt 1. Sr. Ja- 
vier htorre, de 1’A. p. del CDS (Reg, 25376), per tal 4116 
sigui resposta per escrit. 
Prcgunta al Consell Exmtiu sobre la daci6 nominal de 
trnnsferbncies corrents de b Direcci6 Generai de Promo- 
ci6 Comerciat per d progmna de beques pr a h forma- 
ci6 de tiíiilats superiors en rnathia de promoció 
comercial, formulada pel Diputat I. Sr. Jrrvier Litorre, de 
I’A. p. del C D S  (Reg. 25337)’ per tat que sigui resposta 
per cscdr. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relaci6 de transfa- 
rhncies de capital de la Direcció General de Promocid 
Comercial a families i institucions sense finalitat de lucre 
com siibvmcions per a Iu construcci6, l’ampliaci6 i la 
millora d’htrtflaciorls firals, fomiiLidu peel Diputat I. Sx. 
Javim Latone., de 1’A. p. del C D S  (Reg. 253781, per tnl 
que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre ln rclaci6 de Iransfe 
rkncies de cnpital de In Direccití Gelieral de homoci6 
Comercial a fmflies i institucions semse finditrlt de lucre 
can R subvencioiis per II l’organikwid i lti promwi6 de 
fires comerciills, formulatla pel Diputrtt I. Sr. Javier b t c p -  

rre, de l’A, p. del CDS (Rcg. 25379), per tal que sigui 
resposta pcr escrit. 
Pregunta al ComcII Executili sobre la relmi6 de tramfe- 
rhncies de capital de In Uirecxi6 General dc Prornoci6 
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Comeiciat a f d l e s  i institucions =me finalitat de hum 
com a aubvetlcions per a hrgmitmid i prbmocid co- 
inercial, fornularla pel DiputRt I. Sr. J w h r  h b r r c ,  de 
1’A. p. del CiIS (Reg. 25380), per tal qne sigui resp~sta 
per escrit. 
Pregunia al Consell Executiu sobrc relacid de daspem 
d’atencions protocoHMes i representatives de In DireC- 
ci6 General d’lndrlstria, formulada pcl Diputat I. Sr. Ja- 
vier Utorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 253811, per trll que 
sigui resposta per escrit, 
Freguntn al Consell Fi?ccuclu sobre rehi6 de despeses 
R’eshidis i Wxdls tacnics de la Dlrwió General d’3n- 
dhfrh,  formuhda pel Diputat 1. Sr, Javies Latorre, de 
1’A. p. del C D S  (Reg. 25382), per td que sigui tesposta 
per exrit, 
Pregunta al Consell Executiu sobre relaci6 de despeses 
de yuMíciC?t i propriganria de la Dirmi6 G m m I  d’h- 
dústria, formulatla pel Diputat I. Sr. Javier Latom, de 
l’h. p. del cr>S (Re& 25383), per tal que sipi q m s t n  
per escrit. 
h e p t a  al Cornell Executiu sobre la relAd6 de ttrlnsfe- 
&mies c m t s  de la Dirmi6 Genmi11 d’indtístrla rt cor- 
pomions locai~, formulada pel lliputat 1. Sr. Savler 
h t o m ,  de 1’A. p. del C n S  (Reg. ZS384), per tai que si- 
gui msppposta p a  cscrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la reM6 de bansfe- 
rhcies corrents de h Dirni6 Cmeral d’Iwiústria a em- 
preses privades com a subvenció IL ceníms tecnolbgics, 
formulada pel Diputat I. Sr. Jnvler htorre, de 1’A. p. ckl 
CDS (Reg. 253851, per tat que sigui r q o s t n  per escrit. 
Pregunta al Consell Hxecutiu sobre rehcib de gratifica- 
cions per serveis extraordinaris atorgades amb clrrec d 
Gailinet del Conseller i Secrelaria Gencral del Dcparta- 
ment d’Agrículhrtrr, Ramaderia i Pesca, formularla pel 
Diputat 1. Sr. Javier Latorre, de VA. p. del CDS (Reg. 
25386), per tal que Sigui resposta per escrit, 
Pregunta al Coiiwlt Executiu sobre relació de despeseies 
d’atmciom pmbcok’lsries i representatives del Dqmta- 
ment Q’AIpicultm, Ramaderia i Pesca, formuldn pel 
Diputnt I. Sa. Javicr hiorre, de 1’A. p. del CJDS (Reg:. 
253871, per tal que sigui resposta per escrit. 
P r c p t a  al Consell B x m i i h  sobre mSmi6 de deisperns 
d’estudis i trehlb thnics del Gabinet del Conseller i Se- 
cretaria Gencrnl del Departament d’ Aficuthra, Rama- 
deria i Pesca, formulada pel Ilipufai I, Sr. Javier htorre, 
de I’A. p. del CDS (Reg. 25388), per tal que sigui respos- 
ta per escrit. 
Pregunta nl Consell Ehecutiu sobre relació de despews 
de publicitat 1 propaganda del Gabinet del Conseller i S& 
cretarin G m r d  del Departament d’A&ricultura, Etamn- 
deria i Pesca, formulada pel DipuLit i. Sr. Javier htorre, 
de 1’A. p. del C D S  (Reg. 25389)’ per tai que sigui ~respos- 
ta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relació de tranrife- 
rkncics corrents Uiuratles pel Gabinet del Conseller i Se- 
cretaria General del Departament d’ Agricultura, 
Ramaderia i Pesca a Entitats Territorials per n h premo- 
ció d’activihts tlgrhries, fonnuliultL pel Diputat I, Sr. Ja- 
vícr Morre, de I’A. p. del CDS (Reg. 25330}, per tal que 
sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la rclació de -fe- 
rkncies corrents l1iide-s pel Gabhet del Conselfer i Se- 
cretarifl General del Departament d’Agricwltura, 
Ramaderia i Pesca a empreses prhndes com a ajiitfi per R 
danys catasldfics, formufatla pel Diputat i. Sr. Javier IA- 
torre, de l ’ h  p. del CDS (Reg, 25391)’ per tal que sigui 
resposta px escrit. 
Pregunta al Consell Executin sobre IR relaci6 de tmnsfc- 
rbncies corrents lliurades pel Gabinet del Conseller i Se- 
creetllrja Generai dei Departiment d’ Alyicuitura, 
Ramaderia i Pesca a empreses privades promotores c í ’ w  
tivitats agrhries, fornulah pel Diputat I. Sr. Jnvier Tnb 
me, de I’A. p. del CDS (Reg. 253!U), per tal que sigui 
resposta per escrit, 
Pregunta al Consell Executitr sobrc In fehcib de WSfc- 
rencies corrents lliurarles pel Gabinet del Corneller i Se- 
cretaria Ceneral tlel ikpnxtament d‘A@cuhra, 
Ramaderia i Pescn R institucions   en se finalitat de lucre 
promotores #activitats Rp;l$ries, forndada pel Diputat I. 
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Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. del C P S  mg. 25393)’ per 
u1 que sigui resposta per escrit, 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relació de úansfs 
rhcies corrents lliurades pel Gabinet del ConseUer i Ss 
cretatia General del Departament d’Agricultura, 
Ramatieria i Pesca ah Sindicats Pagesos, formulada pet 
Diputat I. Sr. Javier Latom, de I’A. p. del CDS (fteg. 
25394), per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunh a i  Consell hecutiu sobre relnci6 d’inversions 
en bens destinats H l’ds general megs comunitaris), a cll- 
rrec del Gabinet del Conseller i Secretaria General del 
Departament d’Agrimltura, Rmnaderin i Pesca, fornuf+ 
da pel Diputat I& Sr. Javier btorrc, de 1’A. p. del CDS 
(Reg. 25395), per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre relaci6 tl’invasions 
en Mm desihts a I’ús generai (Aprofitaments d’aieifes 
subterrbies i residuals per a reg) a &-rec del Gabinet del 
Conseller i Secrehriii General del Departament d’Agri- 
cultura, Ramaderia i Pesca, formulada pel Diputat 1. Sr. 
Javier htorre, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 25396)’ per tal 
que sigui resposta per esai t. 
Pregunta RI Consell Executiu sobre relmi6 d’inversiom 
en bém destinats a 1’lís general (obres cn gf’~11s zones de 
regadius) a catrec del Gabinet del Conseller i Secretaria 
Gcneml del Departament d’Agricultura, RamaderiR i 
Pescn, formulada pel DiputBt I. Sr. Javier h t o m ,  de 1’A. 
p. del CDS (Reg. 25397), per tal que sigui resposta per 
escrit. 
Pregunta al Consell Bxecutiu sobre relaci6 d’inversions 
en béns destinats a 1’6s general (Acci6 sobre la infras 
tructura vihia r u d  i xarxa de drenatge en bees perim- 
banes) a &rec del Gabinet del Conseller i Secretaria 
General del Departament d’Agricultura, Runaderia i 
Pesco fomuhda pel Dipuht i. Sr. Javicr Latorre, de 1’A. 
p. del CDS (Reg& 2539R), per tai que sigui resposta per 
escrit. 
Pregunta al Conseli Executiu sobre rclaci6 R’inversions 
cn Mns destinats a l’ds general (obres en zones d’ordena 
ci6 d’explotacions i en aibes zones d’actuacid} a c h w  
del üabinet del Conseller i Secretaria Generai del Dcprtr- 
tament d’hgricultura, Ramaderia i Pesca, formulada pet 
Diputat I. Sr, Jnvier Latorre, de i”. p. del CDS (Rcg. 
25399)’ per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta d Consell Executiu S Q ~ C  relaci6 nominal d ’ b  
versions en bém destinats a 1’6s gemd (obres on zones 
de concentraci6 pamllhrhi) a chrrcc dcE Gabinet del 
Conseller i Secret& General de1 Departament d’Agri- 
culfum, Ramaderia i Fesca, formulada pel Diputat i. Sr. 
Javier iatorrc, de I’A. p. del CDS (Reg. 25400), per tal 
que sigui respasta per escrit. 
J?rgunta ai Consell Executiu sobre la relaci6 de tram€+ 
rhcies de capital Iliurndcs pel Gabinet del Conseller i 
Secretaria General dei Depwtment d’Agricultura, Ra- 
maderia i Pesca a Organismes Autbnoms per a millom 
les condicions aconbmiques de ihies de foment, fornu- 
lada pel Diputat i. Sr. Javier Latom, de VA. p. del C D S  
(Reg. 2540I), per la1 quc sigui respostn per escrit. 
Pregunta RE Conself Executiu sobre la relrrcid de tramfe 
rhcies de capihi lliurades pel Gabinet dcl Conseller i 
Secretaria General del Departament d’Agricultura, Ra- 
rntlderia i Pesca H Corporacions Lwals, formulada pel 
DiputRt I. Sr. Javier Latom, de L’A. p. del CDS (Reg. 
25402), per tal que sigui resposta per escrit. 
Regunia al Conseu Executiu sobre Is r e h i 6  de tramfe 
rencies de capital llimdes pel Gabinet de1 Conseller i 
Secretaria General del Depamment d’Agricnltura, Ra- 
maderia i Pesca a emprescs privades per a la promocid 
de regadius i foment de l’esialvi d’aigua per (1 ús de reg, 
formulada pel Diputat I. Sr. Javier Latorta, de 1’A. p .  del 
( IDS (Reg, 254031, per tal que sigui resposta pm escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la reelaci6 de mmb 
r&ncies de capital lliurades pel Gabinet del Conseller i 
Secretnria Gmmd del Depiutment d’Agricultura, Ra- 
maderia i Pesca a empreses privades per B obres de mi- 
llora de reg en collabomcid amb aItres entitats, 
famdada pel Diputat I. Sr. Javier Latorrc, de 1’A. p. del 
CDS (Reg. 25404.)’ per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Cornell Fixecuthi sobre la relaci6 de tramfe- 
r&nciea Re capital lliurades pel Gabinet del ConseIIct i la 
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Secretarla O a m l  del Pepartament d’Agricdtura, Ra- 
maderia i Pesca a empreses privades p” ni foment de la 
instdincib de telkfons rurals i conveni amb les Diputa- 
cions i la CTNP,, fomulada pel Diputnt i. Sr. Jnvier La- 
tom, de 1’A. p, del CDS (Reg, 254051, per tal que siFi 
resposta per escrit. 
Regunta ai Gam11 Executiu sobre la relaci6 de trausfe- 
rbncies de capital Iliuntdes pet Gabinet de1 Cooseller 1 
Secretaria Gencral del Departament d’Agciculturn, Ila- 
maderia i Pepcn R empreses privades per a jmta!laciom 
agrhrics d ’ u  comú en ZOE, f o m W  pel Diputat I. Sr, 
Javier Latorre, de 1’A. p. (!ei C D S  (Reg. 254M), per id 
que sigui resposta pec escrit. 
Pregunta al Conseli Executiu sobre la relnci6 de transfe 
rkncies coments lliurades per la Direcció General de Pro- 
ducci6 i indústries Agrmlimenhies a Nuclis de control 
ramader i lleter, formulada pel Diputat I. Sr, Javier L n b  
me, de 1’A. p. del CDS (Reg, 25407), per trrl que sigui 
resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la rehci6 de transfe 
rkncies comnis lLiwrades per la Dileccid General de Pro- 
duwid i inrldslrin Apalimenthies a ConseILg 
Reguladors, Maques de Qualitat, foment de l’nrtesanin 
alimentatia i Campanyes de promoció de h producció 
agrhrih formulada pel Diputat I. Sr. Javier Latarre, de 
I’A. p. del CDS (Reg. WW), per irü que sigui resposh 
per escrit. 
Pregunta d Consell Executiu sobre ta relació de transfe- 
dncies corrents Ilimdes per la Direcció General de Pro- 
duccid i Indústria Agmnlirnenthries a famllies i 
institucions seme finalitnt de liicre per d foment d’agru- 
pncions de defensa vegetal, formulada pel Diputat I .  Sr. 
Javier Latorrc, de 1’A. p. (4el C ü S  (Reg. 25409), pez tal 
que sigui resposta per escrit, 
Pregunta al Consell Executiu sobre relació d’inversions 
de la DiPecci6 General de producci6 i Inddstries A g d i -  
menthies per a la prevmcid i lluita conira els agents nw 
cim vegetals, formula& pel Diputat i. Sr, Javier Latotre, 
de 1’A. p, del C D S  (Rcg. 254101, per tal que sigui respos- 
ta per escrit. 
Pregunta al C o n ~ l l  Executiu sobre relaci6 tl’inversions 
de la Direcció E e m 1  de Rd11cci6 i Indústries Agroaii- 
menthies per B l’errldicacib de h pestn porcim africana, 
formulada pel Diputat i, Sr. Javier Latorre, dc 1’A. p. dei 
C D S  (Reg. 2541 1)’ per tal que sigui resposta per em%. 
Pregunta ai Consell Executiu sobre relaci6 d’inversiom 
de In Direcci6 Generxl de Pmducci6 i Inddstries Agranli- 
menthies en inventaris i estudis espifics de sectors i 
previsi6 de collita, forn- pel Diputat I. Sr, Javicr 
htorre, de l’h. p. del Q)S (Reg. 25412)’ per tai que si- 
gui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre relnció d’inversions 
dc la Direcció General de PrOcIuccid f inddstria Agroali- 
menaries en el programfl pilot Agrotex, formulada pi 
Diputat i. Sr. Javier Latarre, de 1’A. p, del CDS (Reg, 
25413), per tat que sigui respoata per escrit. 
Pregunta al Consell Plxecutiu sobre la reIacl6 de trrmsfe- 
rhcies de capital lliurades per la Direccid Gen& de 
ProRucci6 i Inddsbia Agroaihm~ea a empreses priva- 
des per a i  foment i milora de h producci6 i sanitat agrí- 
cola i ramadera, formulada pel Diputat I. Sr. Javier 
Lstorre, de l’h. p. del CDS (Reg. 254.14)’ per tal que si- 
gui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Fhecutiu sobre b reixió de transfs- 
rbncies coments lliurades per la D h c i 6  Gemd de Pro- 
mwi6 i Desenvolupament del Departament 
d’Agticultum, Ramaderia i Pesca a famüies i institucions 
seme finalitat de lucre per 8 serveis d’assesmmnt 
comptitbie i auditories a la X A C ,  formulada pel Diputat 
1. Sr. Javler latom, de 1’A. p. del C D S  (Reg, 25415), per 
tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relació de tramfe- 
rencies de capital lliurades per la Direcci6 Generai de 
Prducci6 i hdhtries AgroalimcnEgries R fmíiies i insti- 
tucions sense finnlitttt de lucre per a la pmrnocid de fires 
rmwlera, formdda pel Diputat I. Sr. Javier Latorra, de 
I’A. p. del CDS, per tal que sigui rcsposta per escrit. 
Pregunta ai Consell Executiu sobre la relncid de tramfe- 
rkncies de capital Iliiuades per la Direcció Gtxleral de 
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Promoci6 i Desenvolupament del Department &A@- 
cultura, Ramaderia i Pesca R empreses privades com a 
ajut$ a empreses familim amb carhcter pilot, fornniada 
pe,l Diputat I. Sr. Javkr Latorre, de I’A. p. dei CDS (Keg. 
25417), per tal que sigui resposta pcr escrit. 
Pregunta al Conseu Executiu sobre la relaci6 dc trausfe- 
rEncies de capital lliurades per Li Diecci6 General de 
Pmmoci6 i Desenvolupament del Departament d’ Agri- 
culturn, Ramaderia i Pesca a empresm privades com a 
ajuts ai  fhaqament dels processos de produccid, m s  
formaci6 i comercialitzacid, formulada pel Diputat i. Sr. 
Javier Latorre, de I’h. p. del C D S  (]Reg. 25418), per tal 
que sigui resposM per escrit. 
Pregunta al Cornell Executiu sobrc la Telacid de tninsfe- 
rkncies de capital lliurades ]per Sa Dkeccid &mai de 
Romoci6 i Desenvolupament dd Departament d’Agmu‘l- 
tum, Ramaderia i Pesca a empreses privndes com a ajuts R 
la millm de la capitat gerencial de cooperdvwi, fornu- 
lada pel Diputat L Sr. Jwvier Litatre, de l ’h  p. del C D S  

Pregunta al Consell Executiu sobre la relacid de (ransfe- 
rEncies de capital lliurades per la Direcció Gcneral de 
Promocid i Desenvolupament del Pepartament d’Agri- 
cultura, Ramaderia i Pewn a empreses privades com a 
ajuts a la mm!ernitmcid de sistemes de regadiu, formula- 
da pel Diputar 1. Sr. Javim Latorre, de 1’A. p. del C D S  
(Reg. 25420). per td que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sabre la relacid de ir&nsfe- 
&cies de capital lliurades per la M m i ó  Generai de 
Promoció i Desenvolupment del Departament d’A@- 
cullwrr, Ramaderia i Pesca a famfies i institucions miense 
finalitat de lucre com a ajuh a refaci6 d’inversioas 
caklectives i indemnitzacions compexrsatbrles en rmes 
de muntanya, formulada pel Diputat 1. Sr. Javier latom, 
de PA. p. del C D S  (Reg. 25421), per tal que sigui wspos 
taper escrit. 
Preguntn al Consell Executiu sobre la relaci6 de mmfs. 
rPincies de capital lliurades per la Direccid General de 
Pr~moci6 i Desenvolupament del Departament d’Agri- 
cultura, m d e r i a  i Pesca a empreses privdes per al fo- 
ment de 1’68 de la infomhtimt, formulada pel Diputat i. 
Sr. Javier Latorre, de 1”. p. del C D S  (Reg. 25422}, pcr 
tat que sigui resposta per escrit. 
Pregunta ai Consell Executiu sobre la relaci6 de m f t +  
dencies de capitni lliurades per la Wreccid General de 
Promoci6 i De~cnvolupament del Departament d’Agri- 
culiura, Ramaderia i Pesca a fRmflies i institucions sense 
h l i t a t  de lucre per al foment del turisme rural, fornula- 
da pel Diputat 1. Sr. Javia Latorre, de l’A, p, del C D S  
(Reg. 25423), per tai que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu mbre la relació dc t m f e -  
kncies de capital lliurades per la Direcció General de 
Promoció i Desenvolupament del Department d’ Agri- 
cultura, h n t l e r i a  i Pesca a fad ies  i institucions seme 
h l i t a t  de lucre per al foment de mutuilitats d’assegu- 
~ C S  apiuies, formulada pel Diputat I. Sr. lavi= h t o -  
m, dc 1’A. p. del C D S  (Reg, W424), per ?al que sigui 
 respost^ per escrit. 
Pregunta al Coaaell Executiu sobre relació de despeses 
d’estutlis i beballs tecnics per la Ditecci6 General de ib 
litica Forestat, formulada pel Diputat i. Sr. Javier Ut+ 
ne, de X’A, p, del CI3S (Reg. 25425), per tal que sipi 
rcspsposta per escrit, 
Pregunta al Conseli kecuti~i sobre relaci6 d’invemions 
de la Direccid General de Politica Forestal e ~ .  compra de 
finques pcr a i’augment del patrimoni públic forestal, 
formulada pel Diputat 1. Sr. Javier Utorre, de 1’A. p. del 
Q3S (Reg. 25426)’ per tal que sigui resposta per escrit, 
Pregunta al Coase11 Executiu sobre relacid d’invemions 
de In Direcció Gmml de Poiítia Foresttll en adquisicid 
d’equips, material inventariable, maquiduia i xarxa de 
ComuLhcions, formulada pel Diputat I, Sr. Javier ]Lato- 
me, de I’A. p. del C D S  meg. 254271, per tal que sigui 
resposta p”r escrit. 
Pregunta al Consell Ekecutiu sobre relacid dYinversions 
de la Direcció General de Politicrl Forestal cn Mns desti- 
nats a 1’16s general, formulada pel Diputat I. Sr. Javier 
Latorre, de 1”. p. del C D S  (Reg, 25428)‘ per tal que si- 
gui resposta per escrit. 

(Reg. 25419)’ per tal quc sigui resposta per escrit. 
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Pregunta al Consell Executiu sobre la daci6 de ixmife- 
rencies de capital lliuraáea per la D h c i 6  General de 
Polftica Forestal a Corporacions bc-als, formufada pel 
Diputat T. Sr. Javier Latarre, de I’A. p. del CDS (Reg, 
25429), per tai que sigui resposta per esdt. 
Pregmta al Consell Rxecutiu sobre la relsi6 de hmsfe- 
&mies de capital lliiirades per la D W ó  GmmI de 
Polftica Porestnl a emprem privades, formulada p l  Di- 
putat i, Sr. Javim Latorse, de I’A. p. dcl C D S  (Reg, 
25430}, per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Comell Executiu sobre la relació de transfe- 
rbncies de cnpital Iliuntdes per fa Direccid Gcmral de 
Politica Forestal a famílies i institucions seme fiditat 
de lucre, formulada pel Diputat i. Sr. lavis  rstorre, de 
I’A. p. del cI)S (Reg. 25431)’ per iai que sigui mesposta 
p a  escrit. 
Regunta al Consdl Executiu sobre la relacid de -fe- 
rencies corrents lliurades per la Dhecci6 General de Pes- 
ca Marítima a famnies f institucions sense finalitat de 
lucre, foormulada pel Diputat I. Sr. hvier hiorre, de 1”. 
p. del CDS (Reg. 254.32). per tal que sigui resposta per 
escrit. 
Pregtmh d Cornell Executiu sobre la inversi6 de la Di- 
reccid General de Pesca Marilima en la construcció del. 
Centre Nacional d’AgriEultuta, fonnufada pel Diputat I. 
Sr, Javies L a i ~ m ~ ,  de 1’A. p. del C D S  (Reg. 254331, per 
tal que sigui resposta per esmit. 
Pregunta ai Consell Executiu aotrre la relaci6 de tcansfe 
rbmitx de capitni lliurades per Ia Direcció General de 
Pesca Marítim a famílies 1 institucions ~etlst finalitat de 
lucre, formulada pel Diputat 1. Sr. Javler hhm, de 1’A. 
p, del C D S  (Reg. 254341, per tal que sigui resposta per 
escrit. 
Pregunta al Consell Execudu sobre rehi6 d’invmiona 
en béru destinats a l’& generat a chrrtc de la Direcd6 
General de P e ~ a  Marltlma, fmuhuh pel Diputat I. Sr, 
Javier Latorre, de I’A. p. del C D S  (Re,g. 25439, per tal 
que xigui sesposta per escrit, 
Pregunta al C~nselE Executiu sobre relacl6 d’inversiom 
de la Dimci6 Cknerai de Pesca Marítim en immobi- 
litzat immat.iaI, formulada pal Diputat I, Sr. Javiet Xa- 
tome, de I’A. p. del CDS (Reg. 254361, per tal que sigui 
resposia per e d t .  
Pregu~ita al Consell Executiu sobre relaci6 de despeses 
d’organiimcib, contractacid i publicaci6 d’acks de pm- 
moci6 de les aciivittlts musicals, cicles i cucsos, dama i 
música m o d m  a durec  de X’Organisme Autbnom Orgn- 
nitmi6 d’Bqmtacles i Festes, formutada pel Diputnt i, 
Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. dei CDS (Reg% 25439, per 
tal que sigui resposht per escrit. 
Pregunta al Cornell Executiu sobre l’import dels ingre5 
gos de I’Organime Autbnom Organitzacid d’Epttlcles 
i Festes provinents de les activitats del Centre Dmmhtic, 
fomuMa pel Diputat I. Sr. hvier htorre, de 1’A. p. del 
CDS (Reg, 2S438), per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell becutiu sobre l’import deLs ingres- 
sos de I’Organisme Autbnorn OrganftzaGld d’EspecWIes 
i Festes provinents de les activitats ckl Teatre Po~~Qrama, 
formulada pel Diputat I. Ss. lavier Latorre, de 1’A. p. del 
C D S  (Reg-. 25439), per tal que sigui resposta per emdt. 
Pregunta a i  Consell Fhecutiu sobre l’irnport deh ingres- 
sos tíe I’Organisme Autbnom Organitzaci6 d’Espectacles 
i Festes provinme tle les activitats musicals, formulada 
pel Diputat I, Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. del CDS (Reg, 
25440), per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Comell Executiu sobre I’import dels ingres- 
SQS de I’Orgaukme Autbmm Orgfinitzacid d’Espectacles 
i Festes provinents de les gires teatrals organitzides di- 
rectrrment o en collabomió arnb dms entitats, formula- 
da pel Djpntat I. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. del CDS 
(Reg. 254411, per trll que sigui reslmta per escrit. 
Pregunta al Consell F!ecotiu sabre leiaci6 de despe.%% 
d’organimcib, contractacid i divulgacid de les sessions 
de la Filmoteca de I’Organigme Autbnom Organitmcib 
d’E.sp%cles i Festes, fornullada pel Diputat I. Sr, Javicr 
Utorre, de i’A. p. del CDS (Reg. 25442), per tal gue si- 
pi resposta pes escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre Felaci6 de despeses 
del Ceme d’informaCib del v i d a  a c b  de l’Orgmis- 
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me Autbnom organitZaci6 d’Eqmtacles i Festes, formu- 
lada pel Diputat I. Sr. Javier hitom, de 1’A. p. del CDS 
(Reg. 25443, per tal que sigui resposta pcr escrit. 
Pregunta al Consel1 Executiu sobre relaci6 de despeses 
de promoció i orgtmimció d’activitats del cinema i pro- 
moc36 internacional n chrrec de I’Organisme Autbnom 
Organitzacó d’Eptac le s  i Festes, fomdanR pel Dipu- 
tat I. Sr. Javier Latom, de I ’ A  p. del CDS (Reg. 254441, 
per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta J Cornell Executiu sobre reiació de despeses 
de Ies representacions tmtrals del Ceutre Dramhtic, R ca 
Trec de l’organiSme Autbnom Organimcid #Espec& 
des i Pestes, formultrda pel Diputat I. Sr. Javier Lnt~me,  
de 1”. p. del (33s (Reg. 254451, per tal que sigui respos 
ta per escrit. 
Preguata al Consell Executiu sobre relaci6 de despeses 
de les representacions tatrals del Teatre Polioma a c S  
mec de I’Organisme Autbnom Organitzaci6 d’Eapecta 
d e s  i Pestes, formulatla pet Diputat I. Sr, Javier btorrc, 
de 1’A. p, del cz3S (Reg. 25446)’ per tal que sigui respos- 
ta per escrit. 
Pregunh al Consell Executiu sobre rehci6 de despeses 
de les representacions teatrals en col.laborrlci6 amb altres 
institucions a &rrec de l’organisme Autbnom Organitza 
cid d’Espectacies i Festes, Eormuiada pel Digutnt I. Sr. 
Javier htorre, de 1’A. p. dei CDS (Reg. 2.5443, per tal 
que sigui resposta per escrit. 
h g u r i t a  d Comell EXsEutiii sobre relaci6 de despeses 
tIe les activitatq de teatre, mrisica, i d’anlmacid al c a r  a 
c h e c  de I’Organisme Autbnom Organitzaci6 d ’ E p t a -  
cles i Festes, formulada pel Diputat i. Sr. Javier Litorre, 
de VA. p. del ClDS (Reg. 2544#), per tal que sigui respos 
ta per c,writ. 
Pregunta ai  Consell Executiu sobre l’imprt de les d e s p  
ses de Promotora d’Expowtacions Catalanes, SA per 
coHaboracions, formulada pel Diputat I. Sr. Javim hto-  
me, de I’A. p. del CDS (Reg. 25449), per tal que sigui 
resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Execuliu sobre l’import de les tlesps 
ses de rep~sentaci6 i viatges de Promotora d’hporta- 
cions Catfilmes, SA, formulada pel Diputat i. Sr. Javvicr 
Uitorre, de YA. p. d d  CDS (Reg. 25450)’ per d que si- 
gui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre l’irnport detallat per 
conceptes dels recursos obtingut$ per Promotora d’Ex- 
portncioos Catahes, SA, formulada pel Diputat I. Sr. 
Iavier Lntorre, de PA. p. del C D S  (Reg. 25451), per tal 
que sigui resposta per esmit. 
Pregunta ai Consell Executiu sobre Is relaci6 d’ingrassos 
del Cenm Divulgador de la la fodt iw,  SA per vedes 
directes, formula& pel Diputat I. Sr. lavier htom, de 
I’A. p. del C D S  (Reg. 254521, per tal que sigui resposta 
per escrit. 
Pregunta ai Consell Executiu sobre la relació d’hgressos 
del Centre Divulgador de la Inform8tica, SA, correspo- 
nents a vendes pcr conveni, formulada p i  Dipiitat E. Sr. 
Javier htorre, dc 1’A. p. del rsDS (Reg. 25453), per tnl 
que sigui respasta per escrit. 
Pregunta al Conscll Executiu sobre la relació d’ingressos 
de 1’Jnstitut Catrllh de Noves Professions per presfaci6 de 
serveis per a activitats de promoci6 de noves professions, 
forndada pel Diputat I. Sr, Jrtvier tatom, de 1’A. p. del 
CDS (Reg. 25454), per tai que sigui resposta per escrit. 
Pregunt~ a i  Consell Elxecutiu sobre l’irnport de les despe 
ses d’atencions protocokhties i represmtatives de 1’Ins ti- 
tut Gata de Noves Professions, formulada pel Diputat I. 
St. Javier ]Latom, de 1’A. p. del CDS (Reg. 254553, per 
tal que sigui resposta per escrit. 
Prqpnta al. Consdl Ekecutiu s o h  l’import da rap desps 
ses d’esturlis i trehlls t2xnies de 1’Institut Catrih de N* 
ves Professiom, formulada pel Diputat I. Sc. Jnvier 
Utorre, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 25456), per tal que si- 
gui resposta pex e.scrit. 
Pregunta al Consell Exauliu sobre iíi relació de transí& 
rkncies corrents lliurades per f’rnstitut Catau Re Noves 
Professions a famfiiaq i institucions seme finalitat de lu- 
cre, formulada pel Dipiitnt 1. Sr. Jnvier Latorre, de I’A. p. 
del CDS (Reg. 25457), per tal que sigui resposta per es- 
crit. 
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Pregunta al Consell Executiu sobre reiacid nominal de 
gratificacions per seaveis extraodlintuis atorgiides per 
1’Bscola d’ Administfacib Mblica de Catalunya, formula- 
da pel Diputat i. Sr. Javier Latorre, de l’h. p. del CDS 
(Reg. 2545 R), per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta d Cornell Exccutiu sohe la relació de despeses 
d’aterwims protocollhries i representatives de 1’Escoln 
d’khiniarrtlcid Pbblica de Catdmya, fmmuhda p i  Di- 
putat I. Sr. Javier latorre, de l’A, p. del C D S  (Reg. 
25459), per tat que sigui resposta per escrit. 
Pregunh d Consell Faecutiu sobre la relaci6 de tramfe- 
rEncies corrents lliuraries per I’Sscola tl’ Administració 
Pdbli~a de Catnlunyn a famfies i in(;tituciom sense fina- 
litat de Iucrc, formula&t pel Diputat l. Sr. Javier Morre, 
dc 1”. p. del CDS (Keg. 254603, per tal que sigui respos- 
ta per escrit. 
Pregunta al Consell F~ecutiu sobre relaci6 d’inversiom 
en bens destinats a l’bs general a chrrec de I’Escola 
d’Administraci6 Pdrblica de Catalunya, formulada pe,l Di- 
putat I. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. del Q)S (Tkg. 
2541), per tal que sigui resposta per escrit. 
h e p t a  ai Consell Fxwutiu sobre la rehcid d’ingressos 
del Laboratori General d’Asirnigs i Investigacions per 
prestaci6 de serveis, formulada pel Diputat I. Sr. Javier 
Latom, de 1’A. p. del CDS (’Reg. 254.ó2), per tal que si- 
gui respom per escrit. 
Pregunta Itl Consell Executiu sobre selaci6 d’inversions 
dei bhrator i  haai d’Assaigs i Investigacions, for- 
mula& p d  Diputrlt I. Sr. hvier btorre, da 1’A. p. del 
CBS (Reg. 25633, per tai que sigui resposta per escrit. 
Freguntít ai Consell Executiu sobre relaci6 de despeses 
d’atencions protocoklbies i representatives de 1 ” E P  de 
Calalunya, formulada pel Diputat I. Sr. Jvier Latorre, dc 
1’A. p. del CDS (Reg. 254641, per tai que sigui resposta 
per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre relació nofzljnal de 
gratificacions per serveis extraordinaris atorgades per 
I’INEF, formulnda pel Diputat I. Sr, Ywier Latorre, de 
I’A. p. del CDS (Reg, 254653, per tal que s i p i  rmposta 

Pregunta ai Consell Executiu sobre relnció d’inversions 
cn estudis i investigacions de 1 ’ m F  de Catalunya, for- 
mulada pel Diputat I. Sr. Javier htorre, de 1’A. p. del 
CDS (Reg. 254661, per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Comell F~ecutiu sobre relaci6 de despeses 
diverses corresponents a les activitats de l’lnstitnt de Pro- 
moci6 i Formació Cooperativa, formulada pel Diputat I. 
Sr. Javier Lntom, de SA. p. del C D S  (Reg. 25467), per 
tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta ai Comell Executiu sobre h relaci6 de transfe- 
rkncies corrents lliurndes per 1’Institut de Promoció i 
Formació Cooperariva a entitats pec a activitats de pro- 
rnoci6 i formnci6, forndada pel Diputat i. Sr. Jnvier La- 
torre, de l’A, p, del CDS (Reg. 25468), per tal que si@ 
resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sabre la relaci6 de tranafe- 
rkncies corrents lliurades per I’Institut de Promoci6 i 
Formacid C m p t i ~ a  a families i institucions sense fi- 
nalitat de lucre per a iques per a l’especiaiitzacid tW- 
ca dels socis de les entitats, formulada pel Diputat I. Sr. 
Javicr Utorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 25469), pe’ taf 
que sigui resposta per escrit. 
Pregunta at Consell E3xecutiu sobre relaci6 nominal de 
gratificacions per serveis extraordinaris atorgades per 
l’institut Catal& de la Vinya i el Vi, formulada pel Dipu- 
tat I. Sr, Javier L&orre, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 254703, 
per tal que sigui respasta per escrit. 
Pregunta al Conseil &wutiu sobre In rehci6 de Wfe- 
&mies comats 1 Liurades per l’lns titut Catal8 de la Vinya 
i ei Vi II famflies i instihidons sem finalitat de lucre, 
formulada pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. del 
C D S  (Reg. 2!5471), per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta ai  Consell Executiu sobre l’import de les taxes 
cursadeq per 1’Instihlt Catalh de h Vmya i ei Vi cunwpo- 
nmts a estacions emlbgiqw, i denominacions d’origexl, 
formulnda pel Diputat L Sr. Javier htm de l’k p. del 
CDS (Reg. 25472). per tal que sigui resposta pes escrit. 
Pregunta ai Cornell Executiu sobre la reiac16 de despeses 
d’estudis i treballs timics del Diari Oficial de la Genera- 

per escrit: 
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litat de Catalunya, f’ormulnda pel Diputat I. Sr. Savia h- 
tanc, de I’A. p. del CDS (Reg. 25473), per trd que sigui 
respostn per cscrit. 
Prcgwnta al Consell. Paecutiu sobre Ea relació nominal de 
gratificacions per serveis extraordinaris atorgades pel 
Diari Oficiai de la Generalitat de Cataiunya, formularia 
pel Diputat I. Sr. Javicr htorre, de I’A. p. del CDS (Reg. 
254741, per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta d Comell F x ~ u t i u  sobre la relw16 d’inver- 
sims en obres a dwrec de TABASA, fornuiah pel Di- 
putat I. Sr. Javier htorre, de IDA. p. del CDS (Reg. 
25475), per tal que s ip i  resposta per escrit. 
Pregunta al Corfic11 Executiu sobre ln rdar;.i6 d’inver- 
$ions de TARASA en expmpimiom i canvis dt: serveis, 
forululada pel DiptAt i. $1.. Savier htorre, dt: 1’A. p. del 
CDS (Reg. 25476), p ~ r  tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta 81 Consell F?eciidu sobre ln rclacib d’invm- 
sions dc TABASA erm mquinllria i equips, forndada pel 
Diputat I. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 
254771, per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregutitn d Consell Fzeculiu sobre ln rela& d’jnver- 
sions d’hgrbla P~perimentnl, SA, fomulndn pel Dipu- 
tat I. Sr. Jnvicr Utorre, de PA. p. del C D S  (Reg. 254778)’ 
per tal que sigui resposta 
Reguntn al Conmll Hxsnitiu sobre In relaci6 d’ingfefisos 
d’hgrícola r”,xperimental, SA, formularln peel Diputat I. 
Sr. Jnviex ]Latorre, dc I’A. p. del CDS @kg, 254791, per 
tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunts al Cornell Executiu sobre la relació de despeses 
de compres d’Agrí’coh Experimental, SA, formulada pel 
Diputat 1. SP. Javier Latorre, de I’A. p. del C U S  (Reg. 
25480), per tal q i e  sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell €!xmiitin sobre Irl relaci6 de dmpscs 
de ilogrier de inaquinhria d’hgrfcola Experimental, SA, 
fomulada pel Diputat 1. Sr, Javier Latorre, de 1’A. p. del 
CDS (Reg. 2548 i), per iai que sigui kesposta pcr cscrit. 
Pregunta al Consell l k m t i u  sobre fa relnci6 norninai de 
gratificacions per servcis exbaorrlinaris atorgades per 
I’hstitut del Comufn, fomulnda pel Diputat I. Sr. Jnvier 
Latorro, de 1’A. p. del CDS (’Reg. 25482)’ pcr tal que si- 
gui msposta per escrit. 
preeUntn AI Consell Executiu sobre la reiacid de despelae~ 
d‘atmcion~ protocolihries i reprefienhtiveq de l’institut 
Cat& del Consum, €omulildR pel Diputat I, Sr. Javier 
htorre, de 1’A. p. del CDS (Rega 25483)’ per tal que si- 
gui resposta pes escrit. 
Pregunta d Cornell Executiu sobre la relaió d’inver- 
sions de I’Institut Catab del Consum corpesponents d 
Programa d’estudis i trebdls tknics, formulada pel Di- 
putat I. Sr, Yavier htorre, de I’A. p. del CIX (Reg+ 
2544), per tal que sigui reesposta per cscrit. 
Pregunta nl ConsclE €kmtiu sobre Iu relaci6 d’inver- 
sioris de 1’Institut Catal3 dei Consiim per reditrar activí- 
tnts adreqades a I’orienrnci6 i famaci6 dels consumidors 
i usuaris i el recoluunent tknic dels organismes f b s  e& 
titats RI seu +servei, formulda pel Diputat I. Sr, Javier La- 
torre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 25485), per tal que sigui 
resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la rehcid tl’iingrcssos 
patrimonials corresponem al Pressupost d’explot ací6 
(I’ADIGSA, formulada pel Diputat I. Sr. Javier Eatorre, 
de i’h. p. del C D S  (Reg. 254861, per tal que sigui respos- 
tn per escrit. 
Pregirita RI Consell Executiu sohe la relacíó d’eestudis i 
mbdls t h i c s  d’ADiGSA, formulada pel Diputat I, Sr. 
Javicer Latorre, de I’A. p. del C a s  @g. 25487), per tai 
que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Coawll Executiu sobre IR rclaci6 d’inpessos 

sions, formulada pel Dipulat 1. Sr. Javicr htorrc, de l’A. 
p. del CDS {Reg. 254881, per tal que sigui resposta per 
escrit. 
Pregunta al Cor~~ell Executiu sobre la relncid d’invm- 
sioris d’ADIGSA en edificis del patrimoni transferit per 
i’I.P.P.V., forrnuldn pel Diputat 1. Sr. Javit:r Latom, de 
I’A. p. d d  C D S  @cg. 25489), per tal que sigui resposta 

Pregunta al Consell Execuüu sobre la rclidd d’inver- 
sions (I’ADIGSA en eilificis del cmer Diputmió, 92, 

escrit. 

pmpis d’ADIGSA G O l T W ~ C l l t S  d PllarrSu$t~t d’hVCr- 
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formulada pel Diputat I. Ss. Savier ILntorre, de 1’A. p, del 
CDS (Reg. 25.4901, per tal que sigui mposta per escrit, 
Pregunta Elf Comell Exscutiu ,wbrc la relaci6 nominal de 
gmlificwions per serveis extraordirwis atorgadea per 
l’hstitut d’estudis de fa Salut, formulada pel Diputat I, 
Sr. Jfivier Latorre, de I’A, p. del C D S  (Reg. 25491), per 
td que sigui resposta per escrit, 
Pregunta al Consell EKcciitiu sobre. I ’ imprt  de les taxes 
Iliurdes per I*hMitut d’estudis de la Salut carreqponents 
B prestació de serveis, formulada pcl Diputat 1. Sr, Jnvier 
htorre, de ]’A, p. del C D S  (Reg. 25492), per tal que Ri- 
gui resposta per cwxit . 
Pregunta al Consell Executiu sobre 1’impOrt dels rom- 
nats de tresoreria de l’lnstitut d’estudis de la Salut, for- 
mulda pel Diputat I. Sr. Javier Xatorre, de l’h. p. del 
CUS (Reg. 25493), per tal que n i p i  respstn per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sohe la relaci6 de transfe- 
rkncies comnts lliutndcs per 1’Jnstitut d’estudis de la Sa- 
lut a fmflies i institucions scnm finalitat de lucre per RI 
paúwini d’wtivitnts clacats, formulnda pel Diputat 1. 
Sr. Javier Litorre, de X’A. p, del CDS {Reg. 2541M.S’ per 
tal que sigui respofita per escrit. 
Pregunta ai Consell Executiu sobre la relaci6 de deapeses 
de f0&6 i promodd de I’institut d’eshidis de La Salut, 
formulada pel Diputtlt 1. Sr. Jkvier Imtorre, de 1’A. p. del 
C n S  (Reg. 254951, per tal que g i p i  tcspsta per escrit. 
Pregunta AE Con.se11 Executiu sotire In relació d’iogressos 
de Porcstal Cataltula, SA, pm trcballs foraials i prestmi6 
de serveis, formulada pel Diputat I. Sr. Jnvier ]Latorre, de 
VA. p. del c13S (Reg. 254%)’  pe^ zal quc sigui respostn 
per escrit. 
Preguntn al Consell ExecuZiu sobre la relaci6 de mums 
obtinjpts pes Forestal Catalana, SA per mplirlcib del ca- 
pitol social i suscripton;, fomulda pel Diputat l. Sr. Ja- 
vim htorre, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 29493, per tnl que 
sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relació d’lngressos 
de Ibrestnl. Cataltma, SA, per venda de plantes, fornuhi- 
da pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, de i’A. p. del CDS 
(Reg. 25498), per tai que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Bxeculiu sobre la relació de despeses 
de Forcstal CRtnhm, SA, en execucid d’obres i serveis, 
fomul;ada pel Diputnt I. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p, dei 
C D S  (Reg. 25499), per tai que sigui reqosta p a  eticrit, 
Preguntn al Conscll F ~ m t i u  sobre h relnció da pr&tccs 
concertats per Porestal Catclann, SA, formulada pel Di- 
putnt I. Sr. Javim Latorre, de FA. p. del CDS (Reg. 
255W), per tal que sigui resposta per escrit, 
presuntA al Consell Executiu sobre la relaci6 d’invm 
sioiis de PoresZd Cntalnna, SA, co~responents al Pressu- 
post de capital, formulada pel Diputat 1. Sr. Javier 
Latom, de I’A. p. del CDS Weg. 25501), per tal qire si- 
gui sesposta PM escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relaci6 d’ingressm 
propis obtinguts per I’IRTA, formulada pel Diputnt I, Sr. 
Jmicr Lctorrc, de 1’A. p. del CDS (Reg. 25502), per tal 
que sigui resposta per escrit, 
Pregunta J Consell rcXecutiu sobre la relaci6 de recursos 
obtinguts per 1’IRTA mitjmgnnt conveni, formulada pel 
Diputat i. Sr. Javier Lntorre, de I’A. p. del CDS (Reg, 
25503), per tal que sigui rcqposta per escrit, 
Pregunta al Consell Ilxecutiu sobrc la relaci6 d’jnvm 
siom de I’IRTA, formulada pel Diputat I. Sr, Javier La- 
torre, de I’A. p. del CDS (Reg. 255rs4), per td que si& 
resposta per escrit. 
Pregunta ai Comeii Executiu sobre l’import de les dotn- 
cims de 1’TRTA a Progmncs d’R+D, formulacia pel Di- 
putat I. Sr. Javia Lqhrre, de J’A. p. dcl CDS meg. 
255051, pcr tal qua sigui resposta per cscrlt. 
~rcgunta al Can~ell Executiu sobre l’import de l’aporta- 
ci6 de 1’iKTA n h Rmdaci6 Mas Btrdia, fomulmla pel 
Diputat I, Sr, Javier hforre, de 1’A. p. del CBS cRe&. 
25506)’ per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregimta al Consell Flxecutiii sobre I’import de l’apm- 
ci6 de I’IRTA al CRHAF, íormuldtl pel Diputat I, Sr, 3h- 
viex Latorre, de I’A. p. del CDS (Reg. 25507), per t d  qllc 
sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre l’import deis ingrcs- 
sos de 1’JnsEihit Cartogrhfic de Catltlunya per renda tic 
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cartografin, formulada pel Diputat 1. Sr. Javier Latom, 
de l’A, p. del CDS (Reg. ZSSOS), per hl que sigui respos 
taper escrit. 
Pregunta al Conseli Executiu sobre l’import dels ingres 
sos de 1’Institut carto$r$fic de Cataluaya per prestació de 
serveis mitjanpt convenis de collaboració, formulada 
pel Diputat I. Sr, Javim Latorre, de I’A. p. del CDS (Reg. 
255091, per taI que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre Ia relació nominat de 
gratificmians per serveis extraordinaris atorgades per 
l’lnstitut CartopWic de Caiaíunya, formulada pel Dipe 
tat 1. Sr. Javier iaSorre, de I’A. p, del CDS (Reg. 255 IO), 
per tal que sigui resposta per escrit. 
R e p t a  al Consell Ehecu tiu sobre la rehci6 de despeses 
d’atencions protocoNhies i representatives de 1’h titut 
Cfuto@c de Catdmya, formulada pel Diputat I, Sr. Ja- 
vim Latorre, de I’A. p. del CDS (Reg. 255 1 l), per tal que 
sigui rasposta per escrit. 
Pregunta d Consell Executiu sobre la relaci6 de despeses 
de: pubIiciWt i propaganda de 1’Institut Cartogrsfic de Ca 
talunya, formulada pel Diputat I. Sr. Javier hitorre, de 
I’A. p. del C D S  (Reg. 255121, per tal que sigui resposta 
per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relació d’inver- 
sions de l’insiiiut Cartogrhfic de Catdunya en altre im- 
mobilitzat material, formulada pel Diputat i. Sr. Javier 
btorrc, de l’h. p. de! C O S  (Reg. 255i3), per tal que si- 
gui resposta pet escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relaci6 d’estudis i 
treballs t8cnics de la Comissi6 de Ports de Catalunya, 
formulada pel Diputat I. Sr. Javim Latorre, de l’A, p. del 
CDS (Reg, 255 14)’ per tal que sigui resposta per escrit, 
F’reg-unta al Coaseii Executi~i sobre l’import deb hgres 
sos de la Comissi6 de Poris de Catalunya per vendcs de 
serveis, formulada pel Diputat I. Sr. Javier Latom, de 
1’A. p. del C D S  (Reg. 255151, per tal que sigui resposta 
per escrit. 
Pregunta al Conseii Executiu sobre l’import deis ingres- 
sos de la Comissi6 de Ports de Catalunya per interessos 
de dipbsits, formulada pel Diputat i. Sr. Javia htam, 
de I’A. p. del CDS (Reg. 25516), per tal que sigui respos- 
ta per escrit. 
Pregunta d Conseli Exccutiu sobre l’import dels ingres- 
sos de la Comissid de Ports de Catdnya com a prducte 
de concessions i aprofitiiments eq-minls, formulada pcl 
Diputat I. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 
255 17)’ per tai que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Conselt Executiu sobre in relaci6 d’inver- 
siom en Mm destinats a 1’6s general de la Comissi6 de 
Ports de Catalunya, formulada pel Diputat 1. Sr. Jnvier 
Morse, de l’A, p, del CJDS (Reg. WS18), per tai que si- 
gui respostaper escrit. 
Pregunta al Consell Fkmtill sobre la relaci6 d’inver- 
siom de la Comksid de Ports de Cataiunya en irnmobi- 
litzat immteriat, formulada pel Diputat 1. Sr. Javier 
htorre, de 1’A. p. Rel C D S  (Reg. 2SS19}, per tal que si- 
gui resposta per escrit, 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relació nominal de 
gmtil7cacions per serveis extraordinaris atorgades per la 
Comissió de Ports de Catalunya, formuiada pel Diputat I. 
Sr. Javier Utorre, de I’A. p. del CDS (Reg. 2S520), per 
tai que sigui resposta per escrit. 
Pregunh al Conseli Executiu sobre la relació d’jnver- 
sions de l’instituut Catdh de Serveis a la Joventut corres- 
ponents a la relaci6 de despeses de direcci6 d‘obres i 
projectes, fomuhda pel Diputat I. Sr. Javiex Latorre, de 
1’A‘ p. del CDS, per cal que sigui resposta per escrit. 
Pregwnta d Canseíl Exwuliu sobre l’import de les taxes 
expedides per l’hstitut Catnlh de Serveis a la Joventut 
per prestació de serveis, formulada pel Diputat I. Sr. Sa- 
vier bitorre, de I’A. p, del CDS (Reg. 2SS22), per tal que 
sigui resposta per escrit, 
hegunh al Consell Executiu sobre La relació dc despeses 
d’atencions protocoHWes i representatives de 1’Institut 
Catnlh de Serveis a la Jovcntut, formulada pel Diputat 1. 
Sr. Javier Latome, de l’A. p. del CDS (Reg. 25523$, per 
tal que sigui rwposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobrc la rciaci6 de despeses 
de I’imtiiut Citdh de Serveis a la Joventut com a áotaci6 
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per a activitats juvenils, exposicions i participacions, for- 
mulada pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, de l’A, p. dei 
Cas (Reg. ZSSZa), per tal que sigui resposta per escrit. 
Pmgmta ai Consell Exmtiu sobre la relaci6 de despeses 
de publicitat i propaganda de l’hstitut Catalh de Serveis 
a la Joventut, formulada pet Diputat I. Sr. Javier Latorre, 
de 1’A. p. del 433s (Reg. 25525), per tai que sigui respos- 
ta per escrit. 
Pregunta 81 Comell Executiu sobre la relaci4 de despeses 
de l’hstitut Catalh de Semeis a la Joventut coxresponents 
al Carnet Jove, formulada pel Diputat I. Sr. Javim ]Lato- 
m, de 1’A. p. del CDS (Reg. 25526). per tai que sigui 
reqmsta per escrit. 
Pregunta al C Q ~ S ~ I I  Executiu sobre la relaci6 d’inver- 
siorls dc l’iwtitut Cat& de Serveis tl la Joventut corres- 
ponents al condicionament de la xarxa d’htatlacions, 
formufada pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, de VA. p. del 
CDS (Reg. 25527), per tal que sigui re.sposta p a  escrit. 
presUnta al Consell Executiu sobre l’import dels ingres- 
mios de 1’Empresa Permcarrjls de la Generalitat de Catalu- 
nya pet hnsport de viatgers corresponent tl Sa lhh 
Catalunya i Sarri& formulada pel Diputat I. Sr. Javier 
hitome, de 1’A. p. del CDS (Reg. 25528)’ per tai que si- 
gui resposta per escrj t. 
Pregunta d Camell Phmtiu sobre l’hport dels ingres- 
ses de 1’Ernpresa Femcarrils de la Geueralitat de Cataiu- 
nya per transport de viatgers corresponents a h línia 
Catalaw, formulada pel Diputat I. Sr. hvier Latorre, de 
I’A. p. del CDS (Reg, 25529), per tal que sigui resposta 
per escrit. 

SO$ de l ’bpresa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu- 
nya per tramport de viatgen pm carretera, formulada pet 
Diputat I. Sr. Javier htorre, de 1’A. p. del CDS (Reg, 
25530), per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Conilell Executiu sobre I’import dels ingres- 
sos de i’Empresa Ferrocarrils de la c;eneralitat de Catalu- 
nya per lransport de mederies,  €ornutarla pel Diputat 
I. Sr. Javier Utom, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 25531), per 
tai  que sigui resposta per escrit. 
Pregunta ai Comell Execuliri sobre I’import dels hgms-  
sos de 1’Empresa Ferrocarrils de L &meralitat de Catalu- 
nya corresponents II transport de viatgem de la Divisi6 
Femanil  d d  Departament de Muntanya, forndada pe1 
Diputat I. Sr. Javier Latom, de 1’A. p. del CDS (Reg, 
25532)’ per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre i’import deis ingres- 
sos de I’Emprera Ferrocarmils de In Generalitat de CRtdu- 
nya corresponents a l’estaci6 d’esquf de la Vall de Núria, 
formulalla pel Diputat i. Sr. lavier Latorre, de l’k. p. del 
ClDS (Reg. 25533), per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta d Consell Executiu sobre l’import dels ingres- 
sos de l’hpresa ferro carri!^ de la Generalitat de Catalu- 
nya corresponents a l’esiaci6 R’esquf de ia Molha, 
formulada pel Diputat i. Sr. Jnvier Utorre, de VA. p. del 
CDS (Reg. 25534)’ per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sohe la relwió d’inver- 
sions de l ’bprma Pmcmrrils de la Generalitat de Cata- 
lunya corresponents al Departament de Muntanya, 
fomuiada pel Diputat i. Sr. Jnvier Utorre, de 1’A. p. del 
CDS (Reg. 25535), p a  taE que sigui respostaper escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre h rehci6 d’inver- 
sions dc 1’Empresa Fermcarrils de la Generalitat de Cata- 
lunya corresponents al niepartment de Femcarril, 
formulada pi Diputat I. Sr. Javier Latom, de L’A, p. del 
CDS (Reg. 25536)’ per tal que sigui nesposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la rehi6  de despeses 
de contractacib dc servejs cxterns, as;ressorarnent, con- 
sultoris, la rdacid d’estudis i treballs rimics de 1’Justitut 
Catalh del CrMlt Agrari, formJada pel Diputat I. Sr. Ja- 
vim Iatom, de 1’A. p. del CDS {Reg. 25537), per tal que 
sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre I’import dels ingres- 
sos de 1 ’ W A  pel concepte de redirrecs de prbnoga i 
apres.mentS, forndada pel Diputat I. Sr, Javier Latom, 
de i’A. p. del CDS (Reg. 2.5538)’ per tal que sigui respos- 
ta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sabre la relaci6 nominal de 
préstecs atorgats per i ’bdtut  Cataih del GrWt Agrari, 

FYemnta d C ~ n ~ e l l  E X W ~ ~ U  sobre l ’ h p ~ r t  delx ~ P S -  
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formulada pel Dipuht I. Sr. Javier Latom, de 1’A. p. del 
CDS (Reg, 25539, per tal que sigui resposta per escrit. 
Reputa al Cornell Execuliu soirre l’import dels ingres- 
sos patrimonials de 1’Tnstitut Catau del W i t  Agrari pel 
concepte d’interessos de In relaci6 Re pdxtecs, formulada 
pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, de SA. p. del C O S  (Reg. 
255401, per tal que sigui rapos ta per exri t. 
Pregunta J Consell Executiu sobre la relaci6 de crhiits 
rebuts per I’ImtituC Catalh del CrMit Agrari, formulah 
pel Diputat 1. Sr. Jwier llatorre, de FA. p. del CDS (Reg. 
25541), per td cpe sigui resposta per escrit. 
Pregunta al  Conull Executiu sobre la reInci6 nomjml dc 
gratificnciom per serveis extraordinaris atorgades per 
l’hntitut CatalR del CrMit Agrari, formulada pel Dipulnt 
I. Sr. Javier Utorre, de I’A. p. del C D S  (Reg. 25§42), per 
tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell h m t i u  sobre retació de mnsferkn- 
cies de cnpitfll lliurades per l’hstitut CatAvl de2 CrMit 
Agrari R fammes i institucions seme ñnaiitat de lucre, 
formulada pel Diputat 1. Sr. Javier Latorre, de 1”. p. del 
C D S  (Reg. 25543), per tal que sigui resposta per eserit. 
Pregunta ai Consell Executiu sobre I’import de l’incrs 
ment del rbssec de morosos amb l’hstihit Cattrlh de€ Crb 
dit A@, fomulnda pel Dipuzat i. Sr. Javier Latorre, de 
1’A. p. del C D S  (Reg. 255441, per tzll que sigui resposta 
per escrit. 
Recurs adrqat a Sa Mesa del Parlament, presentat per 25 
funcionarks, contra l*Addendn de les Bases de la convo- 
mtbrin per a proveir una plqa per promoció interna, 
#Auxiliar de Biblioteca. 
Pregunta a1 Consell Executiu sobre l’imporí d’ingressos 
per vcndes del Centre d’lniciallves per a la Reinsercid, 
formulada pel Diputat I. Sr, Javier htorre, de l’A, p. del 
C D S  (Reg. 2554ó), pet tal que sigui raposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre les despses pel con- 
cepte de sous i salaris interns del Centre d’hiciativtx per 
a la Reinserció, formultlda pel Diputat i. Sr, Javier Late 
rre, de I’A. p. del CDS (Rcg. 25547), per tal que sigui 
resposta per escrit. 
Pregunta al Consell ELxmutirn sobre les despeses de sub 
minifilrament del Centre d’lniciatives per a In Reinsemid, 
formulada pel Diputat i. Sr. Javier Morre, de í’A. p. del 
CDS (Reg. 25548), per tai que sijyi mposta per escrit. 
Pregunta d Consell Executiu sabre I’irnport d’dires des 
peses del Centre d’lniciatives per a la Reinserci6, forrnu- 
lada pel Diputat I. Sr. Javim Utorre, de 1”A, p. del C D S  
(Reg. 255491, per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sohre l’import d’adquisici6 
de terrenys de l’IQWA, formulada pel Diputat 1. Sr. Ja- 
vier Latorre, de I’A. p. del CDS (Reg. 255501, per tal que 
sigui resposta per escrit. 
R e p t a  al Consell Executiu sobre l’import de les obres 
d’wlmitzaci6 de I’DIADA, formulada pel Diputat 1. Sr. 
Javicr htom, de 1’A. p. del CDS (Reg. WSSl), per tal 
que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell EJxecutiu sobre i’imporí satisfet per 
I’IDXADA corresponent a equips i installaciom, formula- 
&-i pel Diputat i. Sr. Javies Litorre, de VA. p. del CDS 
(Reg. 25552}, per tal que sigui mpo,st& per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre l’import satisfet per 
i’IDíADA pel concepte d’obra civil, formulada pel Dipu- 
tat 1. Sr. Javier htorre, de 1’A. p, dcl C D S  (Reg. 2 5 5 5 3 ,  
per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta d Consell Executiu sobre l’import salisfet per 
I’LIIMDA pel concepte de projectes, formuhtla pel Di- 
putat 1. Sr. Javicr Latorre, de YA. p. del C D S  (Reg. 
25554), per tal que sigui resposta per escdt. 
Pregunta d ConwJl Executiu sobre Ics participacions en 
societah de garantia i asseguraeces agdrks adquirides 
per I’lnstibt CaialR del CMit Agrari, formulada pel Di- 
putat I. Sr. Jnvier htorre, de I’A. p. del CJUS (Reg. 
ZSSSS), per ttll que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell I~imutiu sobre f’imprt de prhtecs i 
besiretes de l’lnstitut Catah del Cddit Apari, formulada 
pcl Diputat I. Sr. Iavier Laiom, de 1’A. p. del C D S  (Reg, 
25556), per tal que sigui resposta per escrit, 
presuntR nl Consell Executiu sobre IA relaci6 nominal 
d’ingressos de l’hstitut Catnlh del CrMit Agrari pcl con- 
ccptc r a m e n t  de tresoreria (recuperaci6 de wlomsos i 
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alúes deutors), fornuiacla pel Diputat 1. Sr. Javier i a b  
m, de 1”. p. del C D S  (Reg. 25553,  per tal que sigui 
resposta per amit. 
Pregunh al Consell Executiu sobre la reiació de recuraos 
obkinguts pel CIDEM mitjaqant convenis, formulada pel 
Diputat 1. Sr. Javia Latme, de ¡‘A. p. del CDS (Reg. 
255583, per tal qye sigui resposta per csCriL 
Pregunta al Consell becutiu sobra la daci6 de dmpeses 
del CII>EM corresponents a fires i misdoas empresarials, 
forndada p d  Diputat: 1. Sr, Javier btmre, de l’A, p. del 
CDS (Reg. W559), pes tai que sigui resposta per escrit 
Prcguntft al Consell Paecuth solm la relacjd do despeses 
del ClDEM corresponents a prarndd industrial i asses- 
soment tecnolbgic, formulada pel Diputat I. Sr. Jnvier 
Latorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 25560), per tal que si- 
gni resposta per escrit, 
Pregunta al Conscll Executiu subre la relaci6 de despeses 
del CrOLlM corxaponents a la Mostra de Disseny de CR- 
tdlunya, formulada pel Diputat 1. Sr, Javier iatorre, de 
1’A. p. del CDS (Reg. 25561), per tal que sigui resposta 
per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la r e b i 6  de dapeses 
del CJDEM corresponents a contribució de les h relaci6 
de despeses de la Societat d’esbdis ZWR, formulada pel 
Diputat I. Sr. Javier Utorre, de I’A. p. del C D S  (Reg. 
25562), per tal que sigui reqmta per escrit 
Pregunta al Comell Executiu sobre Sa relació de despeses 
del CiDEM comspomtrr R la contribuci6 de les del Parc 
Tecnalbgic, formutatla pel Diputat I. Sr. Javier Xntorre, 
de 1’A. p. del CDS (Reg. 25563), per tal que sigui respos- 
ta per escrit. 
Pregunta ai Consell Executiu sobre h relaci6 de despeses 
del CiQEM corresponent5 a la conbibucib de les despe 
ses de l’Asswlaci6 d’lhginyers, fomuladn pel Diputat I. 
Sr. Javier Latome, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 25SM}, per 
tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la rehi6 de recmos 
per a inversid obtinguts pel CalEM mitjaqmt endeuta- 
ment, formulada pel Diputat I. Sr, Javier Latorre, de l’A, 
p. del CDS (Reg. 25565$, per tal que signi resposta per 
escrit. 
Pregunta ai Consell Executiu sobre fa rdacib d’inver- 
sioris en edificis a catrec de2 CIDEM, formulada pel Di- 
putat I. Sr, Javier Lfltorre, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 
25566), per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relaci6 d’aporta- 
cims de capital a cenms i societats a &rec del CrUBM, 
formulada pel Dipuht I. Sr. Javier htorrc, dc 1’A. p. del 
C D S  (Reg. 25567), per tal que sigui raposta per escPit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre l’import de Its taxes 
lliurades per la Junta de Residus, formulada pel Diputat 
1. Sr. Iavim I~íorre, de f’A. p. del CDS (Reg. 25568), per 
tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta d Consell Executiu sobre l’imprt de les san- 
cions cursades per la Junta de Residus, formulada pcl Di- 
puht I. Sr. Javier beom, de I’A. p. del CDS (Reg, 
25569), per tal que sigui resposta per escrit 
Preguntn ni Consell Executiu sobre ia reiacid d’ingresson 
patrimonials de la Junta de Residus, formurslda pel Dipu- 
tat T. Sr. Javier Lntorre, de YA. p. del CDS (Reg. 25570)’ 
per tal que siguj resposta per escrit. 
Pregunta al Consell F~emtiu sobre la retaci6 nominal de 
les gratificacions per serveia extraordinaris atorgades per 
la Juntfi de Residus, formulada pel Diputat I. Sr. Javier 
Latorre, de I’A. p. del CDS (aeg. 25571), per tal que si- 
gui lesposta per escrit. 
Pregunta al Consell EIxecutiu sobre h relaci6 de desperns 
d’atencions protoco~l~es i representatives de la Junta de 
Residus, formulada pel Diputat I. Sr. Javier Morre, de 
1’A. p. del C ü S  (Reg. 25$72), per tal que sigui resposta 
per escrit. 
Pregunta al Conseli Executiu sobre la refaci6 de despeses 
d’estudis i irebaiis teCnics de la Junta de Residus, formu- 
lada pel Diputat 1. Sr. Javier Litorre, de I’A. p. del CDS 
(Reg. 25573, per tai que sigui mpogtn per escrit. 
Pregunta al ConseIt Executiu sobre la relRci6 d’inver- 
sionv de ia Junta de Residus en terrenys i Mns naturals, 
formulada pel Diputat I. Sr. Savier Latorre, de I’A. p, del 
CDS (Reg. 25574), per tal que sigui resposta per escrit. 
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Pregunta ai Consell Executiu sobre la relaci6 d’inver- 
sions de la Junta de Residus en bens destimts a l’ds g e  
neral, formuhda pel Diputat I. Sr. Javier Morre, de I’A. 
p. dcl CDS (Reg. 25575)’ per tal que sigui sesposta per 
escrit. 
Frepta  al Consell ‘Executiu sobre la relaci6 d’inver- 
sions de In Junta de Residus en altre immobilitzat rnab 
rial, formulada pel Diputat i. Sr. Javier ILatone, de I’A. p. 
del C D S  (Reg, 25576), per tai que sigui respostn per e s  
crit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relació deh p r b  
tecs rebuts per la Junta de Residus, formulndlt pel Diputat 
I. Sr. Javier hlorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 25577)’ per 
tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Com11 Execlrtiu sobre la relaci6 d’inver- 
sions de la Junta de Residus cn immobilitzat immakial, 
formulada pel Diputat 1, Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. del 
CDS (Reg. 255781, per tal que sigui msposm per escrit. 
Pregunta al Conseli Executiu sobre l’import ]percebut per 
I’lLastitut Catal3 de Finances per interessos de préstecs, 
€omdada pel Diputllt i. Sr. Javier iatone, de 1’A. p. del 
CDS (Reg. 25579), per tal que sigui respiposta per escrit, 
Pregunta al Consell Executiu mbrc I’import percebut per 
l’hstitut Catal& de Finances pel concepte de reintegra 
ment de préstecs, formulada pel Diputat I. Sr. daviex k 
torre, de I’A. p. del CDS (Reg. 25580), per tal que sigui 
resposta per escrit. 
Regunia al Consell Executiu sobre la relacid de pdstws 
rebuts per l’l‘nstirut Catalh de Finances, formulada pef 
Diputat i. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p, del CDS (Reg. 
25581)’ per tal que sigui resposta per escrit, 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relacid nominal de 
gratificacians per serveis extraordinaris atorgades per 
l’hstitut Catalh de Finances, forrndnda pel Diputat I. Sr. 
Javier bitorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. ZSSSZ), per tal 
que sigui resposta per escrit, 
Pregunta al Consell Exmtiu sohe h relaci6 de despeses 
d’atencions protodlgries i representatives de l’hstitut 
Catalli CIC Pinanm, fflnnularla pel Diputar I. Sr. Javier 
Latarre, de 1”. p. del Q1S (Reg. 255831, pex tai que si- 
gui resposta per escrit. 
Pregunta a l  Consell Executiu sobre la rehi6  de despeses 
ct’estudis i treballs ZCcnics de I’hstitut Ca&H de Fiaances, 
f u m u l h  pe1 Diputat I. Sr. Javjer Latorre, de I’A. p. tlel 
C D S  (Reg. 25584, per tal que sigui respasta per escrit, 
Pregunta al Comell Executiu sobre h relació de despeses 
de publicitat i propaganda de l’lnstitut Catalh de F h í  
ces, formuIndn pel Diputat i. Sr. Javier htorrc, de I’A. p. 
del cI)S (Reg. ZSSSS), per tal que sigui resposta per es 
crit. 
Prcgunh d Consell Executiu sobre l’import dels ioteres 
sos de prdstecs i bestretes satisfet per f’lnstitut Catallt de 
Finances, formulada pel Diputat i. Sr. Javier htorre, de 
1”. p. del CDS W g .  25586), per tal que sigui resposta 
per escrit. 
pregUn&a ai Consolt Executiu sobrc Ia relaci6 d’invcr- 
siom en mtcriai de transport de l’instifut Catal& de Fi- 
nances, formulada pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, de 
1’A. p. del CDS (Reg. 255871, per tai que Rigui resposta 
per escrit. 
Pregunta al Comell Executiu sobre l’import de les inver- 
sions en immobilitzat immaterial de I’Institut Catal& de 
Finances, formulada pel Diputat I. SI. Javier Latorre, de 
I’A. p. del CDS (Reg. 25588)’ per tal que sigui resposra 
per escrit. 
Pregunta al Canself Executiu sobre pdstecs i bestretos 
atorgats per 1’Xnstitut Cat& de Finances, formulada pel 
Diputat I. Sr. Jnvier Latom, de 1’A. p. del c3DS (Reg. 
25589}, per tal que sigui msposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre l’import del TOOM& 

nent de íresarerin de l’lastitut C r i a  de Finances, fornu- 
l a  pel Diputat I. Sr. Javier Utorre, de I’h. p, del C D S  
(Reg. 25590)’ per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre l’import dels infles 
sox de I’EATA pel conccpte d’interessos de digbsils, for- 
mulada pel Diputat I. Sr. Javjcr Utorre, de 1’A. p. del 
CDS (Reg. 25591), per rat que sigui resposta p a  escrit. 
Pregunta al Conseli Executiu sobre f’import dels ingres= 
so8 de L’WA pel concepte de resuitats d’operaciom CD- 
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merciais, forndada pel Diputat I. Sx. Javier Latorre, de 
!’A. p. del CDS (Reg. 255921, per tal que sigui resposta 
per escrit. 
Pregunta d ClonseU Executiu sobre l’impori dels ingres- 
sos Re I’HNA pel concepte pressupostari &lires hgres- 
SOSH, formulada pel Diputat I, Sr. Javia Latorre, de 1’A. 
p. del CDS (Etpeg, 255931, per tal que sigui resposta per 
escrit, 
Prcguntrl ai Consell Executiu sobre la reIaci6 nominal de 
gratificacions per serveis extraordimis atorgades per 
l’F&A, formulada pel Dipumt I. Sc. Javier Utorre, de 
1’A. p. del CDS (Reg. 25594}, per tal que sigui resposta 
per escrit. 
Fregunta al Consell Executiu sobre la relmi6 de despeses 
de 1 ’ W A  pel concepte ttComdcacionsb, formulada 
p l  Diputat I. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. Bel C D S  (Reg. 
25593, per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Conseu Executiu sobre la r e h i 6  de despeses 
&estudis i treballs tbcnics de I’EAlA, formulada p i  Bi- 
putat I. Sr. Javier htorre, de 1’A. p. det IJDS Wg. 
25596), per tai que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell k a t i u  sobre la relacid de clepses 
de publicitat i propaganda, formuíada pei Diputat I. Sr. 
Javim iatom, de I’A. p. del CDS (Reg. 255973, per iai 
que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell ihemtiu sabre la relrtcid de despeses 
de promoció i mrketing de I ’ W A ,  formulada pel Dipu- 
tat 1. Sr. Javier htorre, de I’A. p. del (SDS (Reg. 25598), 
per tal que signi resposta per escrit. 
Pregunta ai Consell Executiu sobre ia relaci6 de despeses 
de promoci6 i sortejos de I’EAJA, fomuinda pel Diputtlt 
1. Sr. Javier Utorre, de l’A, p. del c13S (Reg. 25599), per 
tal que sigui resposta per escrit. 
Prepinta ai Consell Executiu sobre l’import de les traus- 
fe&ncies c o m t s  lliurades per I’BAJA a la Geneditat, 
formulada pel Wputat I. Sr. Jnvier ‘Latorre, de VA. p. del 
CDS mg. 25600), per tal que sigui resposta pet escrit. 
preeunta al Comell F ~ m t i u  la relaci6 d’inversions en 
maquin2iria, jmtaliacions i iitillntge de I ’ W A ,  formula- 
da pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. Rel CDS 
(Reg. WCiDl), per tai que sigui T C S ~ O S ~ ~  per escrit. 
Prcguntn al Consell Executiu sobre la relació nominal de 
gratificacions per serveis extraordinaris atorgats pel De- 
partament d’konomia i F i m e s ,  formulada pel Diputat 
X. Sr. Javier Latorre, de 1”. p. del CDS (Reg. 25602)’ per 
tai que sigui resposta per escrit. 
Pregunta ai Consell Executiu sobre i~ relaci6 de despeses 
d’atencions protocol.lhries i representatives dutes a terme 
pel Departament d’konomia i Finances, fonnulatia pel 
Diputat I. Sr. Javier Latorre, de 1”. p. del CDS (Reg. 
25603), per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunm ai Consell Executiu sobre la relaei6 d’adjudícn- 
cions d’cstudis i trebails tknics dutes H terme pel Gabi- 
net del Conseller, Sacrctaria General i delegacions 
taritorials del Departament d’Economh i Finances, for- 
mulada pel Diputat 1. SE. Javier Latorre, de 1’A. p. del 
CDS (Reg. 25604-), per tal que sipi mspostn per escrit. 
PCeguntR J Consell Executiu sobre la relaci6 de despeses 
efectuadrtaq pel Departament d’kmnomia i Finances amb 
c,kw al concepte pressupostari MLiquidndors districte 
hipotecari#, formulada pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, 
de 3’A. p. del CDS (Reg. 25605), per tal que sigui respos- 
ta per escrit. 
Pregunta ai Consell &ecutiu sobre la relaci6 nominal de 
transferhcies corrents dutes a terme p d  Depmtament 
d’P!onomia i Finnnccs pel concep& pressupostari 4- 
tres subvencions a institucions seme finalitat de Ium)~ ,  
formulada pel Diputat T. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. de! 
CDS (Reg. 25606)’ per u1 que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relació d’adjdca- 
cions ([’estudis i treballs tplcnics duies a terme per la Di- 
remi6 Generat de Polftim Financera, formulada pel 
Diputat I. Sr. Javier Lntom, de l’A, p. del CDS (Reg. 
ZSW),  per tdque sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la mhci6 d’adjudica- 
cions en immobilitzat material i immaterial dutes IL terme 
per la Direcci6 Generai de Política Financem, fornuiah 
pel Diputat I. Sr. Javier Lntorre, de 3’A. p. dei C D S  (Reg. 
25608), p a  tal que sigui resposh per escrit, 
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Pregunta al Consell h m l i u  sohe la relaci6 d’djudiica- 
cions d’cstudis i treballs t h i c s  dutes H termt: per fn Di- 
wc ió  Qencrai de Pmgramació Fxonbmica, fomulada 
pel Diputat I. Sr, Javler Mom, de I’A. p. dcl C D S  (Reg. 
25609), pepec tal que sigui respasta per escrit. 
Pregunta al Conwll h m l i u  sobre la r e h i 6  nomind de 
trmder&ncies de capitd a cmpreses privades dutes a ter- 
me per la Dirmi6 General de Pelitica Financera per 
atendre els aperduaments prodults en les opemíofi~ de 
crkdit avahdcs per la Geneditat de Catalunya, formula- 
(la pel Diputat 1. Sr. Javier Ilatorre, Re l’A. p. del C D S  
(Reg. 25610), per tai que sigui resposta per escrit. 
Pregunia nl Consell F3cecutiu sobre la rctaci6 de despeses 
d’atencions protocoHhries i representatives dei Depitrta- 
ment de Cultura, formulada pel Diputat 1. Sr. Jiivier 12- 
torre, de 1’A. p. del CXlS (Reg. 25611), per tal que sigui 
rcsposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la rel‘wi6 d’adjudim- 
cims d’eeshidis i trcbalis &xics del Department tle Cul- 
tura, formulada pel Diputat i. Sr. Javier Lntarre, de I’A. 
p. del CDS (Reg. 2,5612), per tal que sigui resposta per 
escrit. 
Prcgurita al Consell Executiu solm la relacid de despeses 
tie puhlicitat i propaganda d d  Departament de Cultura, 
fomulndn pel Diputat I. Sr. Javier htorre, de 1’A. p. del 
CDS (Reg. 25613), per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Exocuiiu sobre la relaci6 de despeases 
de projeccid interior i cxterior dc la cultura catahm a ch- 
mec del Depilrttuncnt de Cultura, fornulfula pel Diputat 
I. Sr. Javier JAorre, de 1’A. p. del ClDS (Reg. 25614s), pcr 
tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre Is relaci6 de deqmcs 
relatives ds convenis d‘hbit cultural en mitjans dc ca 
munícací6 B durec del Departament de Culhrra, formw la- 
da pel Diputat I, Sr. Javier iatorrc, de 1’A. p. del CDS 
(Reg. 25 6 €3, per tai que sigui rapasta per escrit. 
Pregunta al Conmll Executiu sobre la relmi6 de traflsfe- 
rkncies corrents a empreses pdbliques i d’dtres ens pú- 
blics dutes a ?&me pel Departament de Cultura per a 
acions de difusi6 cuitur;tl en mitjans de comunicació, 
fornulacia pel Diputat i. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. del 
CZlS (Reg. 256161, pcr tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta aí Comell Executiu sobre la relaci6 de mmfe 
XEncies corrents II les coqmmciorm l m l s  dutes a terme 
pel Departament de Cultuni per R difusió i promocid cul- 
lurd, formuhda pel Diputat 1, Sr. Javier Lntorre, de 1’A. 
p. del CDS (Rcg. 25617), pet tal que sigui resposta per 
escrit, 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relaci6 tic úamfo- 
dncies corrents a famllies i institucions sense finaliht de 
lucre per a la rditmci6 d’activitats culturals dutes a ter- 
me pel Depariament de Cultura, formulada pel Diputat I. 
Sr. Javier IAtorre, de 1”. p. dcl CDS (Reg. 25618), per 
ta3 que sigui resposta per escrit. 
Pregunta ai Consell Executiu sobre 1it relaci6 de hamfe 
rbncies de capital dutes II terme pcf Department de Cul- 
tura per a infrastructum i equipament de lacals culturaZs 
de Corporacions Locals, formulada pel Diputat I. Sr. Ja- 
vim iaiorre, de PA. p. del CDS (Reg. 25619)’ per tnl que 
sigui resposta per escrit. 
Ppcginta al Consell Executiu sobre la relaci6 de tramfe 
&mies de cnpitd dutes a terme pel Dcpartment de Cul- 
zura ti institucions cu l tds ,  cnsals i ateneus per a 
infraTtructura, formulada pel Dipuht I. Sr, Jimier htorre, 
de l’A p. del C D S  (Reg. 25620), per tal que sigui respos- 
b per escrit. 
Pregunta ai Consell Executiu sobre h relaci6 nomirull de 
gratificacions per serveis extraordinaris atorgades per la 
Secretaria Genmal dcl D e m a t  de Cdtüm forn&- 
da pel Diputat 1. Sr. Javicr h t o i ~ e ,  de I’A. p. del CDDS 
(Reg. 25621), per tal que sigui rcspolsta per escrit. 
Pregunta al Consell Phcutiii sobre la relmi6 de despeses 
&atencions protocol.lhries i representatives de la Secreta- 
ria General del Departament tlc Cultura, formulada pel 
Diputat 1. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p, del C U S  (Reg. 
25622), per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu fiobre la relaci6 d’adjudics- 
cions d’cstudls i tnhlls tknics dutes il teme per la Se- 
cret& General del Departament de GhIhm, formairtdn 

256% 

25625 

25626 

25627 

25628 

25629 

25630 

25631 

25632 

25633 

25634 

25635 

25636 

25637 

04-02 

04-02 

M-02 

04-02 

04-02 

04-02 

a442 

04-02 

0442 

04-02 

04-02 

04-02 

0 2  

04-02 

pel Diputat i. Sr. Javier UWrre, de 1’A. p. del ClDS (Reg. 
25623), per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta a l  Consell Executiu sobre la reiació de despeeses 
de yciblicwions, trebnlis i alb- nctivims de h SBcretmia 
General del Departament de Cultura, formulatla pel Di- 
puht 1, Sr. Javia Lntorre, de i‘A, p. del CDS (Reg, 
25624), per tal que sigui resposta per esc&+ 
Pregunta al Consell Executiu sobre. la selaci6 de despewa 
de publicitat II propaganda de la Secretaria General del 
D e p m m t  de Culbra, formulada pel Diputat i. Sr, Sa- 
vier Latorre, de I’A. p. del CDS (Reg. 25625), per td que 
sigui resposta per escrit. 
Prepmtii al Conseli Executiu sobre la retació d’adjudicn- 
cims d’ohea en edificis cdtumls i edificis seu del Dt- 
partament de culturii dutes a terrne pei Departament de 
cul tur^, formularla pel Diputat 1. Sr. Jarier htorre, de 
I’A. p. del C D S  (Reg. 25626)’ per tal que sigui resposta 
plr escrit. 
Pregunta al Consell E!xecutiu sobre la relaci6 d’hver- 
sions dutes a terme pel Departmeat de .cultura per a la 
informatit7~ci6 dei deparímmt, formulada pel Diputat I, 
Sr, Javier Latorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 25627), per 
ta2 que sigui resposta per escrit. 
Prepnta nE Consell Faemtiu sobre la relaci6 d’inver- 
sions dutes a terme pel Department de Cultura en con- 
cepte de banc de dades c111tumls, formulada pel Diputat i. 
Sr. Javicr Lnrorre, de I‘h. p. del C D S  (Reg. 25628), per 
tal que sigui respostn per escrit 
Pregunta al Consell ñxecutiu sobrc la relaci6 de despeses 
de la DireccW General de Promoció Cultural pels con- 
ccptes d’organib~ci6, muntatge i trasllat d‘exgosicions i 
del Centre dc? Documentaci6 d’Art Contemporani ft CB- 
mec de In Dirmi6 General de PmwCi6 Culturd, formu- 
lada pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, de l’h, p. del CDS 
(Reg. 25629)’ per tni quc sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre h relaci6 de despeses 
de funcionament del Centre d’Art Smh Mbnlcn a cafiec 
de la Dirmi6 Gencral de Promoci6 Culhlral, formulada 
pel Dipmt I. Sr, Javier Latorre, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 
25630)’ per tal que sigui respostn per eflcrit, 
Pregunta al Conseil Ilxecutiu mbre la relació de transfe- 
rimcies corzents lliurades per la Direcció Genem1 de Pro- 
mwió Culturd per a h promocid de la rndsicn, er teatre 1 
la clam en coHbraci6 mh entitats territorials, formu- 
lada pel Diputat I. Sr. Jwier hitorre, de ]’A. p. del C D S  
(Reg. 3631), per tat que sigui raposta per escrit. 
Pregunta nl Consell Executiu sobre h f e U d  nomina! de 
transferbncies corrents Iiitimdes per la Direccid Genem1 
de Pmmocid Cidtwni IL empresa privwh per a la pr+ 
moció de la mdsiccn, el teatre i la dmm, formuladn pel 
Diputat I. Sr. Javier Utorre, de 1’A. p. del C D S  (Rqg, 
25632), pec tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al ConseU Executiu sobre h relaci6 nominal de 
transfmhies cerrents lliurades per la Direccid Ckneral 
de Pmmwi6 Cultural a empraes privnda per a publica- 
cions de periodicitat mínima setmanal escrites htegra- 
ment en caialh, fornulaila pel Diputat I. Sr. Jnvler 
Latorre, de I’A. p. del CDS (Reg. 25633), per tal qw si- 
gui resposta per escrit. 
Pregunta ai ComU Executiu sobre la relació nominal de 
trHnsf&ncies corrents i l hmd~  per la Direcci6 c;etreral de 
Prommid Cuitural a empresa pivtdes per a la p r o d 6  
del llitre i Irl lectutn, el Cinema, el video i In tC)eviSU, for- 
mulatla pel Diputat I. Sr, Jmim Latorpe, de X’A, p. del C D S  
(Fkg. 256341, per tal que ti;igii respostn per escrit, 
Preguna d Consell Pxecutiu sobre In relaci6 nominnl de 
trmsfmbcies corrents lliurades per la Direcció General 
de Promocid Cultural a famíiies i institucions sense 
litat de lum, formulada pel Diputat 1. Sr. Javier ILatorrS, 
dc E’A. p, del CDS (Reg. 2563!5), per tal que sigui respos- 
ta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relaci6 de b’ansfs 
kncies de capital lliuradeg per la Direccid Genertrl de 
Promocid Cirltural a Corpornians Lacals ptr R xeconver- 
si6 i equipament de locJs de mdsica, teatre i dansrl, for- 
mulada pel Diputat I. Sr. Javhr Latorre, de I’A. p. del 
Cas (Reg. 256361, per tal que sigui resposta ’per escrit. 
Regunta al Coriseli Executiu sobre la relaci6 nominal de 
transf&ncies db: capital l l indes per fa Wwcib  Genetal 
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de Promoci6 Cultural a famíiies i institucions sense fa 
litat de lucre per a fer S - m t  a deutes financers derivats 
d’operacions de prbstecs en teatres, formulada pel Dipu- 
tat 1, Sr. Javier Latorre, de 1”. p. del CDS (Reg. 25637), 
p r  tal que sigui resposta pcr escrit. 
Pregunta al Consell Ehecutiu sobre la relaci4 R’adjudica 
cions d*estudis i treballs tbcnics a durec de fa Dirmi6 
General de Polftica Lingüística, formulada pel Diputat 1. 
Sr. Javkr htorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 25638), per 
td que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al ConseIl Executiu sobre In relació nominal de 
immferkmies corrents E u d e s  per la Dirmi6 Geneml 
de Politica Lingllfstica tl Corpomions Locals pcr a cur- 
sos de c a r n  per a adults, formulada pel Diputat I. Sr. Ja- 
v i a  Litorre, de 1’A p. dei c13S (Reg. 25639), per tal que 
sigui sespasta per escrit. 
Pregunta ai Consell Executiu sobre la relació de tramfe- 
rkncies corrents llimdes per la Dirscci6 Generat de Polí- 
tica Lingüística a Corporacions h a l s  per a cmpnnyes 
de normtllització hgüísrica, formulnda pel Diputat 1. Sr. 
Javier hitorre, de I ’ A  p. del C D S  (Reg. 25640)’ per tal 
que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Fhwutiu sobre la rehi6 de w w f *  
rkaciees corrents lliurades per la Dirmci6 Generat de Poif- 
tica Lingiiistica R Corperacions Locals per al foment de 
l’aranks, formulada pe1 Diputat I. Sr. Javier Latorre, de 
1’A p. del CDS (’Rea. 25641)’ per tai que sigui resposta 
per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la reiaci6 de tm& 
rbncies corrents lliurades per la D i r a i 6  Genepal de Pa 
trimoni Culhuat a famflies i institucions seme finalitat de 
lucre pel foment de ln cultura tradiciowtl i popular, for- 
mulada pel Diputat 1. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. del 
C D S  (Reg. 256423, per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta d Cornell Executiu sobre la relaci6 nominal da 
transferbndcs corrents iiiuradts per la Dirmi6 General 
de Patrimoni Cultural a famflies i institucions sense fw 
litat de lucre per tt funrlacions d’art, formulada pel Dipu- 
tat I, Sr. hvier Latorrc, de 1’A. p. del CDS (Reg. 25643), 
pcr tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relacid nominal 
d’adjudicaciom corresponmts al programa d’obres de 
restauració i consemacid de monuments i reaiitzaci6 de 
projectes i honoraris famlifitius a chrrec de la Direccid 
General de Patrimoni Cultural, forndada pel Diputat I. 
Sr. Javier htorre, de I’A. p. del CDS (Reg. 25644), per 
td que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relaci6 nominal de 
transferhncies de capital Uiumdes per la Direcció General 
de Patrimoni Cultural a famüies i institucions sense fiw 
litat de lucre com a subvencions per a obres de rcstaura- 
ci6 &edificis d’inkrks histbxico-artfsiic, formuhda pel 
Diputat I. Sr. Jnvier Latorre, de I’A. p, del CDS W g .  
25645), p a  tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sabre la relacid nominal de 
transferkncies de capital lliurades per la Direcció General 
de Patrimoni Cultural a consorcis en els que hi formi pwt 
el Departament de Cultura, forndada pel Diputat 1. Sr. 
Javier htorrc, de 1’A. p. del CDS (Reg. 256461, per tal 
que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sabrc l’imporí abonat per la 
Junta de Sanejament pe2 concepte d’amortikacid de prés- 
tws, formulada pel Diputat 1. Sr. Yavier Latom, de I’A, 
p. del C D S  (Reg. 25647)’ per tal que sigui resposta per 
escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre l’import facturat per 
cbons per la Junta de Sanejament, forndada pel Dipu- 
zat I. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 25W&), 
per tai que sigui resposta per escrit. 
Pregunta ai C ~ n ~ e l l  Executiu sobre la relacid de transfs 
rkncies de capital lliurades per la Junta de Snnejament a 
empreses privades C O ~  a ajuts f u c e r s  a In depuraci6 
individual, formulada pel Diputat 1. Sr. Javicr Lntorre, de 
I’A. p. del CDS (’Reg. 25&$9), per tal qiic sigui resposta 
per escrit. 
Pregunta nl Consell Executiu sobre la relacid d’ingrmsos 
pattimonials do la Jiinta de Sanejament, formulada pel 
Diputat I. Sr. Javier Latom, de 1’A. p. del CDS (Reg. 
25650), per tal que sigui resposta pcr escrit. 

2565 1 

25 652 

25653 

25654 

25655 

25656 

25657 

25658 

25659 

25660 

25661 
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Pregunta nl Consell Executiu sobre el romanent de $reso- 
reria de la Junta de Sanejament, formulada pel Diputat I. 
Sr. Javier Latorre, de l’A, p. del CDS (Reg. 25651), per 
tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta a i  Consell Executiu sobre la xelmi6 de pdstecs 
rebuts per la Junta de Sanejament, formuiadn pel Diputat 
I. Sr, Javier Latorre, de I’A. p. del CDS (Reg, 25652)’ per 
tal que sigui resposta per escrit. 
presunta at Consell Hxecutiu sobre la relaci6 nominal de 
gratificaciom pet serveis extraordinaris Atorgades per la 
Junta de Sanejament, formulada pel Diputat i. Sr. Javier 
hitorre, de 1’A. p. dcl CnS (Reg. 25653), per td que si- 
gui resposta per escrit. 
Pregunta al Com11 Exccu tiu sobre la relaci6 de despeses 
d’atencions protocolihriw i representatives de k J u t a  de 
Sanejament, fomuhda pel Diputat I. Ss. Javier Latorre, 
dc S’A. p. del CDS (Reg. 25654)’ per tal que sigui respm 
ta per etxrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relaci4 de despeses 
d’estudis i Wbwrts t h i c s  de la Junta de Sanejament, for- 
mulada pel Diputat i. Sr. Javier htorre, de 1’A. p. del 
C D S  (Reg. 256551, per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta ai ConseIl Exscutiu sobre la relactd de despeses 
de In lunh de Sanejment per comissions a agents de 
diadom itulependents, formulada pel Diputat 1. Sr, Javier 
Latom, de 1’A. p. del C D S  @eg. 25Mfi51i), per tal que si- 
gui resposta per escrit. 
Pregwnta ai  Consell Elxecutiu sobre l’import dels interns- 
sos de prdstaa i bestretes ahnats per ln Juta  de Saneja- 
mení, formulada pel Diputat I. Sr. Javicr Morre, de I’A. 
p. del O S  (Reg. 256!57), per tai que sigui resposta per 
escrit, 
Pregunta ai Consell Executiu sobre la relnci6 de wansfe 
rencies corrents lliurades per la Junta de Sancjammt n 
Corporacions bah com a despeses d’explotació de sis- 
temes, formulada pel Diputat i. Sr. Javier bbm, de 1’A 
p. del C D S  (Reg. 25658)’ per tal que sigui resposta per 
escrit. 
Pregmia al Consell Executiu sohe la relaci6 d’inver- 
sions de Ia Junta de Sanejament en immobilitzat immats 
rial, formulada pel Diputat I. Sr. Jwier Latorre, de 1’A. p. 
del C D S  (Reg. 25659), per td que sigui msposta per es- 
crit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relaci6 de tramfe 
rencies de capitai Iliwrades per la Junta de Sanejament n 
Corporacions Locals, formuW pel Diputat I. Sr. Javier 
Latorre, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 25660), per tal que si- 
gui resposta per escrit. 
Pregunta ai Consell Executiu sobre la relaci6 de despeses 
d’atencions protocofikies i representatives a c h e c  del 
Gabinet del Conseller de Treball, forndada pel Diputat 
1. Sr. Javier Latom, de 3’A. p. del CDS (Reg. 25651), per 
tal que sigui resposta per esctit. 
Pregunta d Consell Executiu sobre la relacid nominrti de 
gratificacions per serveis extraordinaris atorgndes pel 
Depariament de Trebdl, formulada pel DiputRt 1. Sr. Ja- 
vim Jktorre, de VA. p. del C D S  (Reg. 25M2), per tal que 
sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Ehecutin sobre la relm36 de despeses 
d’aiencions prorocol.lhriies i representatives a c h e c  de la 
Secretaria General dei Departiment de ’Rebali, formula- 
da pel Diputat I. Sr. Javier Morre, de 1’A. p. del CDS 
(Reg. 25663)’ per tal que sigui resposta per escrit. 
F’regunta al Consell Execu riu sobre la relncid de despeses 
d’estudis i treballs ikcdcs a &rec de la Secretaria em- 
rat del Departament de TreMl, formulada pel Diputat I. 
Sr. Jnvier Latorre, dc 1’A. p. del CDS (Reg. 2564)’ per 
tal quo sigui resposta per escrit. 
Regunia al Consell Executiu sobre la r e h i 6  de despeses 
de publicitat i propaganda de la Secretaria General del 
Depfirhment de Trebrrll, formulada pcl Diputat I. Sr. Ja- 
vim htorre, de 1’A. p. de1 C D S  (Reg. 25665)’ per tal que 
sigui resposta per cscrit. 
Pregunta 111 Consell Executiu sobre la relació de úansfe 
rkncies corrents lliurades per la Secremin General del 
Deppartament de Treball a fatnfiies i institucions .sense fi- 
nalitat de lucre, formulda pel Diputat I. Sr. Javier IA?O- 
me, de 1’A. p. del CDS (Reg. 25666)’ per tal que sigui 
resposta per escrit. 
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. Pregunta al Consell Executiu sobre la relacicl d’invtr- 
sions en edificis i aitres comtruccions a &rec de la Se- 
cretaria General del Deparíament de Treball, formiilada 
pel Diputat I. Sr. Javim Latorse, de 1’A. p. del G n S  (Reg. 
25667)’ pcr tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Conseli Executiu sobre la relaci6 d’iiwer- 
sions en edificis i altres constntccions R chrrec de la Di- 
mcib Gerieral de Relnciom hbmds, formulada pel 
Diputat 1. Sr. Javim Latorre, de I’A. p. del 0 5  (Reg. 
25668)’ per tal que sigui m p s h  per escrit. 
Pregunta al Consell üxecutiu sobre la relacid de despeses 
de filncionament del,$ pmgrtunes d’mipacid o, chrrec de 
IR Direcció Gmeral d’Ocupnci6, formulada pel Diputat i. 
Sr, Javier Lntoue, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 25669)’ per 
tal que sigui resposta per escrit* 
Pregunta al Consell Executili sabre la relació de transfa- 
&mies corrents lliiirades per la Direcci6 &neral d’Ocw 
paci6 R Corporacions Locals, formuiada pel Diputat i. Sr. 
Javier Latom, de YA, p, del CDS {Reg. 25670)’ per tnl 
que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Execdju sobre In relai6 de tmnsfe 
rCncies corrents llimdes per la Dkccci6 General #%u- 
pasi6 a empreses privades per catlHscun dels propmes 
d’rlctuacib, fomulada pel Diputat I. Sr. J a v h  Latom, de 
l’h. p. del C D S  (Rcg. 25671)’ per tal que sigui resposta 
per escrit. 
Pregunta d Consell Executiu sobre la relació de msfe- 
&mies corrents Ilitimdes per In Direccid General d’Oai- 
pui6 B entitats sense finolitat de lucre com ajuts n In 
conirmtació, formulada pcl Diputat 1. Sr. Javier Latme, 
de 1’A. p. del CDS (Reg. 256721, per tal qw s i p i  respos 
tn per escrit. 
Rreguntft al Consell Exsciitiu sobre la relaci6 de tramfe- 
rbncies corrents lliiimdes per la DirwcirS General Re 
Coopcmci6 R empreses privadcs (cooperatives i societats 
anbnimes laborals), formulndn pel Dipuiiit I. Sr. Firvicr 
Iatom, de l’h. p. del CDS (Reg. 25673), per tnl que si- 
gui  respost^ per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relwib de lramfe- 
dencia corrents Hiurades per la Direcci6 Oenemi de Cm- 
pmci6 a fnmflks i instimiom seflse finalitat dc lum,  
fmulada pel Diputat I. Sr. Mer Latorre, & 1’A. p. d d  
C O S  (Reg. 256741, per tal que sigui resposttl pcr escrit, 
Preguntn al Consell Execiitiu sobre hi relaci6 d‘inver- 
siom en ediftck i Jtra eonstruwiam del Departament 
de Trebdt corresponent al Programa per {LI format dc 
l’ocupació {Centres d’Ensenyament primari i seicuntltlri), 
fornidada pel Diputat 1. Sr. Javier htorxe, de I’A. p. del 
CDS {Reg. 25675)’ per tai que sigui resposta pm escrit. 
Pregunta al Consell Plecut iu sobre la relació de m s f e  
rEncies corrents lliurades per IA Direcci6 Gerieral de Ea 
Seguretat Swinl a cntitats sense bnim dc lucre per al for- 
mat del neumilisme, formulada pel Dipumt I, Sr. Javier 
Morre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 25676)’ per tal que si- 

Pregunta fil Consell Executiu sobre I’import de I’emissió 
de deute interior a c h m  de I’hstitut Catala del Sbi, for- 
mulada pel Diputat I. Sr, Javier Latom, de 1’A. p. del 
CDS (Reg. 2,5677)’ per tai que sigui resposln pcr escrit. 
Pregunta ul Consell IIxecutiu sabre l’impori dels ingres- 
sos de I’lmtitut Catah del Sbl pel conccpte dc reintegm- 
ments d’dtres pdstees, formulada pel Diputat 1. Sr. 
Jiwier Latorre, de I’A. p. del C D S  (Reg. 25678)’ per tal 
que sigui respostapa escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre In relncid de tlespeses 
d’estudis i treballs t&nics dc l’lnslitut Catalh del S M ,  
formularla pel Diputat I. Sr. Javier h t o m ,  de I’A. p. del 
CDS (Reg. 25679), per tat que sigui resposta per escrit, 
Pregunta al CQ~WA Executiu sohre la relocid nominal de 
gratificacions per serveis cxmordimris atorgades per 
I’hstitut Cataih dd Std, fornuiah pel Diputat I. Sr. Ja- 
vier Icatom, de l’A, p. del CDS (Reg. 256801, per td que 
sígui resposta per escrit. 
Pregunta RI Consell Executiu sobre i’irnport dc les despe- 
ses de pubiicitnt i propagandn de l’iusiitiit Catdh dei ME, 
formulada pel Dipirtnt I, Sr. Jnvier Latorre, dc 1’A. p. del 
CDS (Keg. 25681)’ pcr tal que sigui rcspostn per escrit, 
pregunta al Consell Executiu sobre l’import dels intcres- 
sos satisfets per l’lnstitut Catíílh del SW comspnenb a 

gui resposta per escrit. 
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prbtecs rebuts, formulada pel Diputat I. Sr. Jwkr hb 
me, de I’A. p. del CDS (Reg. 25682)’ per ttlr que sigui 
respoab per escrit. 
h m m t a  d Consell Executiu sobre l’impri de tf’ansfc- 
rbcies corrents l l i d e s  pw l’lnstitut Catalh del Sbl 
com a subvemiom a Ajuntarncnts i Corpo&ons, for- 
mulda pel Diputat I. Sr. hvier Latom, de VA. p, del 
C D S  (Reg, 25683), per tnl que sigui raposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relació d’invm- 
sions de l’hstitnt Catalh del Sbl en cdifíds i dirca cons- 
truccions, foimdada pel Diputat 1. Sr, Yavh htorre, de 
1’A. p, del C D S  (Reg. 25684), per tal que sigui resposta 
per escrit# 
Pregunta al Conrrelí Executiu sabre In relació d’hvm- 
sioris de l’lnstitut Cama del SbI en adquisicions de rrbl 
corresponents al Programa de pomoci6 del Sbl, fornula- 
da pel Diputat I. Sr. Javh ]Latom, de 1’A. p. del CPrS 
(Reg. ZSSSS), per tai que sigui respostn per escdt. 
Pregunta al Consell Fi’ecutiu sohc la relaci6 d’inver- 
sions cle l’inatitut Catdllh dcl Sbi en obres correatponentfi 
nl Progmm de promocid del Sal, formulada pel Diputat 
i, Sr. Javim L i t r e ,  dc 1’A. p, del CDS Beg, 25686), per 
tai que sigui resposta per escrit 
Pregmh d Comi1 Ekwtiu sobre la relnció d’inver- 
siom de l’hvtitut Catath del S M  comsponcnts al hogra- 
ma de promoció pdblica d’habitatge, formulada pel 
Diputat 1. Sr. Jnvier htorre, de I’A. p. del CDS (Reg. 
915687)’ per tal que sigui resposta per escrit, 
Pregunta fil Conseli Executiu sobre la relació de trrlnsfe- 
rhcies de capital Iliumdes per I’Institut Catdh del SbX R 
empreses privades com a aporiacims a juntes de corn- 
pensa&, fom1iháa pel Diputat I. Sr. Javiex Latorre, de 
1’A. p. del CDS (’Reg. 25688), per tal que sigui regposta 
per escrit. 
Pregmta al Consell Executiu sobre Li reM6 de prktecs 
atorgats per l’imtitut Catalh del Sb1 a Corpomions L e  
cals i de Dret P6blic, formulada pel Diputat I, Sr. Javier 
Latorre, de 1’A. p. del CDS (Regr. 2,5689), per tal qire si- 
gui mposta per escrit. 
Pregunta ai Consell Executiu sobre la rclació de despeses 
d’esturlis i treballs tkcnics de 1’Institut Catalh del Sbl, 
formulada pel Diputat I. SL Javier Morre, de 1’A. p, del 
C D S  (Reg. 25690), per taI que sigui mpsta  per escrit. 
Pregunta al Comeil ’Executirr sobre l’hport dels ingres- 
sos de l’htittit Catdh del Sbl pel concepte *Paper de 
fiances*, formulada pel Diputat. 1, Sr. Javier Lrltorrt, de 
f’A, p. del cI)S (Reg. 25691), per inl que sigui resposta 

Pregunta al Comell Executiu sobrc l’impatt dels htmes- 
sos de dipbdts i pr6steEs ingressats per l’lnstitut CntalS 
del Sbi, formiilada pel Diputat I. Sr. hvier Latorre, de 
1’A. p. del cI)S (Fkg. 25692)’ per tal que sigui resposta 
per esclit. 
Pregmm al Consell Executiu mbe l’imprt deis ingrwiog 
de l’lnstitut Cat& del Sbl ptx dienaciorzs & sbl imtwtrial, 
formulada pci Diputat I. Sr. Javim ]Latom, de l’A, p. del 
CDS (Bcg. 25693)’ pm tal qye signi wposta  per escrit, 
Preguritn al Consell Executiu sobre l’itnporl deis tngres- 
sas de l’hnstitut Cnta’lh de2 Sbl per alienwions de sbl resi- 
dencial, formularia pel Diputat I. Sr. hvier Latom, de 
1’A. p. del CDS meg. 256!34), pec tal que sigui resposta 
per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre l’irnport dels ingres- 
sos de l’htitut Cataih del S M  per alienacions d’hnbitat- 
ges mnsferits per L’IPPV, formulnda pel Diputat 1. Sr. 
Yavier Latorre, de 1’A. p. dei C D S  mg, 25695), per tal 
que sigui respo~ta per escrit. 
Pregunta al Conseli Executiu s o h  l’import dels: ingres- 
sos de 1’Jnstitul Catals del SbI per dkmacioa% d’hhiiat- 
ges tramfe& per I’ICS, formubda pel Diputat i. Sr. 
Jrlvier Latarre, de 1’A p. dei C n S  (Reg. 25696), per ttll 
que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Pzecutiu sabre l’impori deh ingres- 
sos de f’hstitut Catalh del Sbl per aiiemcions de I o d s  
comercials, formulnth pel Diputnt 1. Sr. Javicr Morre, 
de 1’A. p. del C D S  (Reg. 256I)’f), p a  tal qkie sigui wspos- 
ta per escrit. 
Preguntn al Consell Pxecutiu mbrc l’import defa ingres- 
sos de l’institut Cainlh del SBI per reintegraments de 

per escrit. 
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préstecs a curt termini, forraula& pel Diputat i. Sr. Ja 
vim htorre, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 25693), per tal que 
sigui resposta. per escrit. 
pregunta al Consell Executiu sobre l’import dels ingres 
SOB de l’institut Catal5 del Sbl per reintegraments de 
préstecs II llarg termini a Corpora~io~~c; Locals i de Dret 
Públic, formulada pel Diputat 1. Sr. Javier btorre, de 
1’A. p. del CDS (Reg. 25699, per tal que sigui raposta 
per escrit. 
presUnta al Consell Executiu sobre l’import dels ingres 
sos de 1’Iastitut Ctltaih del S M  per reintepments de 
prdstecs a curt termini, forndada pel Diputat I. Sr. Ja- 
v i a  bitorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 257001, per tal que 
sigui resposta per escrit, 
PreguntH al Consell Fxecutiu sobre l’import de facturaci6 
de Televirsi6 de Cmiunya, SA, per venda de pubiicitat, 
forn- pel Diputat 1. St. Javier htone,  de SA. p. del 
CDS (Reg. 25701), per tttI que sigui resposta p a  escrit. 
Pregunta al Consell Fxecutiu sobre el n a m h  de mar- 
qucs que s’han munciat a W 3 ,  forndada FI Diputat i. 
Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. del CIX (Reg. 25702), per 
tal que sigui respostaper escrit. 
Pregunh ai Corlsell Executiu sobre el nombre totai d’es 
pots publicitaris mesos per TV3 de duracid superior B 
30 segons, farmulda pel Diputat I. Sr. Javier htorre, de 
1’A. p. del CDS (Reg. 25703), per tct que s i p i  resposta 
per escrit, 
Pregunta ai Consell Executiu sobre el nombre total d’es 
pots publicitaris emesos pet TV3 inferiors a 20 segom, 
formulada pel Diputat I. Sr, 3avier Latorre, de VA. p. del 
CDS (Reg. 257W), per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Conseli Executiu soim el nombre total d’es- 
pots mesos per TV4 de duraci6 entre 20 i 30 segons, 
formulada pel Diputat i. Sr. Javier Latome, de I’A. p. de1 
CDS (Reg. 25705)’ per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Cansell ikemtiu sobre el p m h t g e  de temps 
ocupat per La publicitat sobre ei toid d‘emissid a TV3, for- 
mulada pd D i p m  i. Sr. Javim Mom, de 1’G p. del c D S  
(Rg. 25706), per tai que sigui resposta per escrit. 
R e p t a  al Consell Executiu sobre ia relncid nominal de 
despmes de Televisi6 de Catalunya, SA, per 1’11ssessofit. 
m a t ,  treballs exteriors i estudis i dictheaq mesos per 
persones alienes, fomdadn pel Diputat i. Sr. Javier ia- 
torre, de 1’A. p. Rel CDS (Reg, 25707)’ per tai que sigui 
resposta per escrit. 
Prqpnta ai  Consell Executiu sobre I’import satisfet per 
Televisi6 de Catalunya, SA, en adquisicions de pmdw 
cfons realitzades en catalb per equips extern, formulada 
pel Dipuht I. Sr. Savier Ltrtorre, de 1’A. p. del C n S  (Reg. 
25708), per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre l’import satisfet per 
Teíevisid de Catalunya, SA, en aclquisici6 de pducci6 
aliena en versions originals, coproduccions intern& 
m i s ,  Nens, drets de t1-ammissi6, biblioteques, videote 
qucs, equips auxilimus teclltcs i despeses diverses de 
programes, fomulada pel Dlputat I. Sr. Jnvier Latorre, 
de 1’A. p, del CDS (Reg, 25709), per tat que sigui resposr 

Pccgunta al Consell Executiu sobre l’impart satisfet per 
Televisi6 de Catalunya, SA, per fer front a les despeses 
de doblatge al catala de pmduccid aüena estrangera, for- 
mulada pel Diputat 1. Sr. Javier Latarn, de I’A. p. del 
CDS (Reg. 25710), per MI que sigui resposta pcrcscrit. 
Pregunta ai Consell Executiu sobre la relaci6 nominal de 
despeses de Televisió de Cntalunya, SA, corresponents a 
remuneracions d’agents mitjancers, formulada pel Dipu- 
tnt I. Sr. Javier btarre, de I’A. p, del C D S  (Rcg. 257111, 
per tal que sigui resposta per escrit, 
Regunta ai Comoii ñxmtiu s o h  la raiacid de despeses 
diverses de Televisi6 de Catalunya, SA, Iormuladrt pel 
Diputat I. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. dcl C D S  (Reg. 
257121, per tal que Sigui resposta pet escrit. 
pregunta al Consell Executiu sobre la selaci6 de despeses 
divemes de 1 ~ s  emissores de la Genemümt, Catalunya 
Rhdio, SRG, SA, formulada pel Diputat I. Sr. Javier La- 
torre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 257131, per tal que sigui 
resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la relaci6 nominal de 
despeses de les emissores de la Generalitat, Catalunya 

tn per escrit. 
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Wio, SRG, SA, per I’ass~sorameat, t reWs exteriors i 
estudis i dicthem emesos per persones litienes, forrnu- 
I& pel Diputat 1. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. del CDS 
(Reg, 25714), per tai que aiguirtsposta per e d L  
Pregunta d Consell Fxecuih sobre 1’impOrt satiarfet per 
les emimres de Ea Generalitat, Catatunya Wio, SRG, 
SA, en Compres dc drets per retransmissiom esportives, 
en campra de drets i per reiramnissiona i grtlvacions 
musicals pel canal de Catrrlunya Música i en &ets d’&& 
m e n t  als serveis de Ica agkncies de noticies i nls d i f e  
rents centres de producci6 de Gntdunya adio ,  
fornuiah pel Dipuiat I. Sr. Javter Lntorre, de 1’A. p. del 
CDS (Reg. 2S7í5), per tal que Rigui resposta pa escrit. 
Pregunta d Consell E,xecutiu sobre la relacid nominal de 
despeses de les emissores (te hi Oemralitat, Cataiunya 
Rhrlio, SRG, SA, corresponents a remuneracions 
d’ngenb mitjancen, formulada pel Diputat i. Sr. J d e r  
Latorre, Re I’A. p. del C D S  (Reg. 25710, p a  tal que si- 
gui resposta per escrit. 
h g u n t a  d Consell Executiu sobre I ’ i t n p t  facturat per 
les emissores de la Generalitat, Cntatunya Rgdio, SRG, 
SA, per v d e s  de publicitat, formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, de I’A. p. del CDS (Reg. 25717), per tal 
que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Exemliu sobre la relaci6 de despeses 
d’atencions protocolibies i representatives de la Institu- 
ci6 de les Lletres Catalanes, formulada ]pel Diputat I. Sr. 
Javia Latorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 25718), per iai 
que sigui resposta per escrit. 
F’repnta al Consell ExeGutiu sobre la rehi6 de tmnsfe- 
rhcies corrents lliurades per la Instituci6 de les Metres 
Catalanes B empreses privades, formulada pel Diputat I. 
Sr. Juvier hitorre, de 1’A. p. del CDS W g .  25719)’ per 
tal que sigui raposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la re2aci6 de bmsfe+ 
rhncies corrents lliuradcs per la Instituci6 de les Lletres 
Catalaues a fmflies i instituciom stmc finalitat de iucre, 
fomuiada pel Diputat 1, Sr. Javier Ilatorre, dc 1’A. p, del 
CDS (Reg. 257201, per tal que sigui resposta per e d t .  
Pregunta ai  Consell Exwntiu sobre i‘imprt de les despe- 
ses d’atencions protocolibries i representatives de l’hsti- 
tut d‘Estutli5 Wittlmnis, forndada pel Diputat I. Sr. 
Iavier Latom, de I’A. del CDS (Reg. 257211, per tai 
que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al  Consell fiwutiu sobre I’import de les despe- 
ses de publicitat i popagandfi de l’hstitut d’Estudis Me- 
ditemis, formulada pel Diputat I. Sr. J~vier  Utorre, de 
1’A. p. del C D S  (Reg. 25722), per tal que sigui resposta 
per escrit. 
Pregunta al. Consell Executiu sobre ]’import de les despe- 
ses de reunions i confehncies de l’hstitut R’Bstudis Me- 
diterranis, formulada pel Diputat i. Sr. Javier Ilatorre, de 
1’A. p. del C D S  (Rcg, 25723), per tal que sigui resposta 
per escdt. 
Pregunta al Consell Executiu sobre l’hport de les despe- 
ses d’estudls i treballs t h i c s  de 1’1nstitut d’Bstudls Me- 
diterranis, formulada pel Diputat I. Sr. Javies ]tatorre, de 
l’A, p. del CDS (Reg. 257241, per tal que sigui  resposta 
per escrit. 
Pregunta ai  Consell Executiu sobre l’imprt aatlsfet per 
l’hstitut Catah de Ia Dona per gratificacions, formulatla 
pel Diputat I. St, Javier Uiom, de 1’A. p. del W S  (Reg, 
25725), per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre I’import de les despe- 
ses de reunions i conferimies de l’imtitut Catala de la 
Dona, formuhda pel Diputat I. Sr, Javier Latorre, de 1’A. 
p. del CDS (Reg. 257263, per id que sigui respasta per 
escrit. 
SFtgUnta al Consell Executiu sobre l’imprt de les despe- 
ses de seguretat de I’Imtitut Catalh de h Dona, formula- 
da pel Diputat I. Sr. Jtlvicr Latorre, de 1’A. p. del CIDS 
(Reg. 257271, per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta ni ConseIl Executiu sobre l’import de les sub 
vencions a famff ie i irtc; titucions sense finalitat de lucre 
de l’lnstitut CatalR de la Dona, formulada pel Diputat I. 
Sr. Javier Latorrc, de IVA. p. de1 CDS (Reg. 25728), per 
tai que sigui r ~ p o s t a  per escrit. 
Pregunta ai Consell Phxutiu sobre I’irnport de les grati- 
ficacions per servei5 extraordinaris de l’institut d’Fsta- 
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dística dl: Catalunya, famulah  pel Diputat I. Sr. Javier 
Morre, de 1’A. p. del C n S  mcg. 257291, per tal que si- 
gui resposta pcr escrit. 
X’reguntn al Consell Executiu sobre 1’hpi.t de lloguer 
de Wns immobles de l’lnstitut d’Estaclfstica de Catalu- 
nyh formulada pel Diputat I. Sr, Javier YAorrc, dc l’A 
p. t l d  CDS (Reg. 25730)’ per tat que sigui resposta per 
escrit. 
19cpnta n1 Cont;ell Executiu sobre l’hport de despeses 
de manteniment de l’immobiliwr nmtcrial de l’istilut 
&Estadistica de Cntdunya, formulada pel Dipubt I. Sr. 
Javier Lntorre, tlc 1’A. p. del CDS (Reg. 257311, per tal 
que sigui reapasta per escrit. 
Pregunta al Consell hecutiu sobre l’import de les despe- 
ses d’atcncions protocoH$ries i representatives de 1’Insti- 
tut d’Estadfstica dt: Catalunya, fornuluda pel Diputat E. 
Sr. Javier Lntorrc, de I’A, p. del C D S  meg. 25732), per 
tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell F?ecutiu sobre l*import de les despe- 
ses d’estudis i mh~lls tknics  de l’lnstitut d’Est;ldistica 
de Catalunya, formulnda pcl Diputat I. Sr. Javier Latorre, 
de 1’A. p, del CDS (Reg. 257333, per tal que siaui respor;- 
tn per escrit. 
Pregunta RI Consell IElXccutiu sobre l’import dc les inver- 
sions en mobiliari i esiris dc I’hstitut d’EstRdfstica de 
Catalimnya, fornnilada pel Diputat i. ,6r, Javbr Utorre, de 
I’A. p. del G D S  (Reg. 257M), per tal que sigui resposta 
per escrit, 

PROPOSTA DE CANDIDAT A SfNnIC 
DE COMPTES 

PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA 
(Reg. 26791 /Mesa del 12.03.91) 

Higini Clotas i Cimo, Poitaveu del Grup Socialista, d’acsrd 
amb el que disposa l’arkicle i43 del Reglament del Parlament i 
l’articl~ 20 de la Llei 6/1984, del 5 de maq,  de la Sindicatura 
de Comptes, presenta la proposta de candidat a Sfndic de 
Comptes, acompanyada del seu corresponent curdculurn. 

Nom que es proposa: 
- Sr. Josep M. Cameras i higdengolas 

Palau del Ptirlament, 1% de mag de 1991 

Higini Clotas i Ciem 
Portavell 

4 m *  -I Comunicacions - dels grups parlamentaris -- 
i dels diputats 4.70. Comunicacions del Govern 
-- I 

P1KOPOSI’A DE CANDIDATS A SfNDICS 
DE COMPTES 

PRESHNTADA PEL GRUP PMtWENTARX 

(Reg. 26770 /Mesa del 12.03.91) 
DE CONVERG~CTA I m6 

Raimon Escud6 i Pladellorens, Portaveu del Grup palamen- 
tari de Converghcia i UnirS, d’word amb el que dispsa l’arti- 
cle 143 del Reglament del Parlament i I’article 20 de la Llei 
611984, del 5 de maq, de la Sindicatura de Comptes, presenta 
la proposta de candidats a Sindics de Comptes, acompanyats 
dels seus corresponents curriculurns. 

Noms que es proposen: 
- Sr. M a d  Nicolhs i Ros 
- Sr. Edald Trav6 i Montserrat 
- Sr. Francesc Xavier Vela i Parés 

Palau del Parlament, 12 de m a q  de 1991 

Raimon Escudk i Pladellorens 
Portaveu del G. p. de Convergbncia i Uní6 

INFORME REFERENT A LES ACTUACIONS 
DU‘I[‘ES A TERME EN RELACI6 AMB 
LES PATOLOGIES ESTRUCTURALS 
JCN NLS KDIFICXS D’HARITATGES, 

AMB I!,SPECIAL IZEFERlhClIA ALS FORJATS 
AMH ~ ~ X . J E S  DE CIMENF A L U M I N ~ S  

TRAMkS PER L’H. SR. CONSELLFX DE POLfTTCA 
TERRITORIAL I OBRES PfJBLIQUES 

(Reg. 26678 /Mesa del 12.03.91) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

El &a 11 de novembre de 1990 es va produir 1’esfondsment 
de la finca núm. 33 del carrer Cadi del Barri del Tur6 de la h i -  
ra de Barcelona, i es va haver de procedir d desallotjament de 
les finques colimdants núms. 31 i 35. 

D ’immediat la Dimciú General d’ Arquitectura i Habitatge 
es p s h  en contacte amb el Districte de Nou Barris p r  tal 
d’oferir la cdIaboraci6 en dlb que calgui. 

D’acord amb 1’Ajuntamcnt de Barcelona es decideix consti- 
tuir una Comissi6 integrada per representants de I’Ajunbment, 
de la Direcció General d’hquitwtura i Habitatge, dels veiks 
del Tur6 de la Peira i del constructor del Baf i ,  senyor Rom& 
Sanahuja, que es reuneix per primera vegada el dia 14 de no- 
vembre de 1990. 
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En aquesta reunió es posa en coneixement l’informe d’urgh 
cia elaborat el dia 13 de novembre pel senyor Fruchr6s M d h ,  
Arquitecte Cap de l’Oficina Consultora TEcnica del Collegi 
d’hquitectes de Catalunya, per enchec del Districte de Nou 
Barris, sobre el motiu de I’esfondrament de l’dfici del n h .  
33 del carrer Cadf, i la situació dels edificis colindants n h s .  31 
i 35, en el que s’atribueix la causa de la caiguda a la degradaci6 
de les biguetes de ciment aluminós en preshcia d’hmitat, 
(S’adjunta corn annex 1). 
En relaci6 a aquesta qüesti6, s’adjunten tamM corn annexos 

2 i 3 infames sol*licitats pel Departament de Politica Territorial 
i Obres Nbliques al Colkgi d’kquitectes de Catalunya sobre 
les causes que van produir l’esfondrament de I’edifici situat al 
ncm, 33 del carrer Cadi del Tur6 de la Peira, i informe elaborat 
per I’arquitecte Victor Segui en relació als materials emprats en 
la construcci6 de l’esrnentat edifici. 

A la reunió es pren l’acord d’encarregar, per part de les Ad- 
ministracions Mbfiques, Departament de Política Territorial i 
Obres Kbliques i Ajuntament de Barcelona, la redacci6 del 
projecte de reparació dels blocs afectats, i I’elaboraci6 d’un in- 
forme sobre la situació general dels habitatges del barri, previs 
inspecció dels mateixos. 

Aquestes tasques s’encomanen a I’Arquitecte Víctor Segui, 
amb el suport de I’Institut de Tecnologia de la Constnzcció de 
Catalunya. 

En aquests moments ja s’ha redactat el projecte de reparació 
dels blocs núms, 31, 33 i 35 del carrer Cadi, i per part de 
1’JXEC s’ha finalitzat la Inspecci6 dels habitatges, el resultat de 
la gual ha estat iliurat a l’kquitecte Víctor Segui per a la re+ 
dacció de l’infome sobre la situa& generai del barri, que esta- 
r& finalitzat abans del 22 de marg. 

En funci6 dels resultats #aquest informe s’hauran de decidir 
les diferents actuacions a realitzar en els habitatges del barri del 
Turó de la Peira 

Ates que el problema que es pot derivar de la utilitzaci6 de 
biguetes amb ciment aluminós detectat en el Turó de la Peira 
pot afectar a d’altres indrets de Catalunya, el dia 3 de desem- 
bre de 1990, es constitueix en el si de la Direcció General 
d’kquittectura i Habitatge una comissió formada per repre- 
sentants de: 
- Direcció General d’ Arquitectura i Habitatge. 
- Ministeri0 de Obras Públicas y Urbanisme. 
- Associa& Catalana de Municipis. 
- Federa& de Municipis de Catalunya. 
- Colkgi d’Arquitectes de Catalunya. 
- Consell de Collegis d’Aparelladors i Arquitectes Thnics 

- Federa& d’Empresaris de la Construcci6. 
Les principals tasques d’aquesta Comissió s6n: 
- Coordinar les actuacions que puguin fer les diferents Ad- 

ministracions i Organismes en relació als habitatges constniits 
amb biguetes amb ciment dumin6s. 
- Aportar tota la infomacid que disposin els seus membres 

respecte al. problema plantejat. En tant que 6s una Comissi6 for- 
mada en part per experts en constnzcci6 i patologies, fer pre  
postes d’actuació. 
- Complementar i fer el seguiment de l’estudi encarregat per 

la Dixecci6 General d’Arquitectura 1 Habitatge a l*hZnstitut de 
Tecnologia de la Construcci6 de Catalunya, ITEC. 

de Catalunya. 

Aquest estudi, d’abast a tot Catalunya t6 la següent finalitat 
(annex 4): 
- Ehborar un cens detallat dels edificis destinats a habitatges 

constmits a Catalunya entre els anys 1950-1970 i confeccionar 
un mapa comarcal de la clistribuci6 potencial de risc. 
- Realitzar un mostreig estadístic que permeti obtenir uns E- 

sultat s suficientment representatius i fiables sobre la utiiitzaci6 
de les bipetes amb ciments aluminosos, així COM els diferents 
estadis de comportament d’aquestes biguetes. 
- Confeccionar models tebrics que permetin als hnics  una 

diagnosi rhpida de l’estat d’un determinat edifici o habitatge. 
- Elaborar una fitxaenquesta per tai d’obtenir les dades ne- 

cesshries per a realitzar el treball de camp que permeti establir 
els models d’intervencid aplicables i la seva valoraci6. 
- Elaborar un cens de detecci6 de sostres constrWts amb ci- 

ment aluminós a partir de les dades obtingudes en el mostreig 
estadistic i de la informació que aportin els Coklegis Professio- 
nals i els Ajuntaments. 
- Confeccionar els models d’intervenció aplicables a cadas- 

cun dels casos plantejats. 
- Avaluar el cost econbrnic de la intervenció per a cadascun 

dels models i fer una estimaci6 econbmica del cost total de les 
intervencions, 

El conjunt d’aquests treballs ha d’estar acabat el proper 28 de 
juny i s’anixb donant coneixement de la seva evoiuci6 a la Co- 
missió, 

Paral.lelament a questes actuacions s’han mantingut contac- 
tes amb representants del Ministeri d’Obres Públiques i Urba- 
nisme per tal de trobar vies de collaboració pel finmgament de 
les actuacions que s’hagin de dur a teme en elements estructu- 
rals dels edificis d’habitatges. Si b6 de moment no hi ha cap 
acord concret, el mateix Ministre i d’altres responsables del Mi- 
nisteri han manifestat la seva disposici6 a collaborar. 

Aquestes converses van en d sentit, tant d’aconseguir la 
transferhcia de recursos que permeti l’adqüació del parc 
d’habitatges públics de titularitat de la Generalitat, dels quals 
aquesta Instituci6 n’és responsable, corn el d’establir ajuts com- 
plementaris a les línies de rehabilitació existents per la repara- 
ció d’habitatges de titularitat privada. 
En el cas concret del barri del Tur6 de la Peira les negocia- 

cions inclouen també 1’Ajuntarnent de la ciutat de Barcelona, i 
s’ha plantejat una proposta de finanqament compartit del ven- 
tall d’ajuts que és possible posar a dispsici6 dels ciutadans 
afectats, 

Pel que fa al Patrimoni d’habitatge públic administrat per la 
Generalitat de Catalunya, a traves d’ADIGSA, les inversions a 
realitzar hauran de complementar la tasca de reparaci6 i nde- 
quaci6 dels PoKgons traspassats l’any 1985, executada al llarg 
d’aquests anys. S’adjunta com annex la Membria d’actuaci6 del 
període. 

EI dia 21 de febrer de 1991 va tenir lloc una sessi6 de treball 
de la Comissi6 celebrada a la seu de la Conselleria de Politica 
Territorial i Obres Mbliques sota la presidhcia de 1’Honorable 
Conseller. (S’adjunta com annex 5 l’acta de la sessió de tre- 
ball). 

E K ~  aquesta remi6 es va donar per acabada la primera part 
dels treballs encarregats a 1 ’ m C  per part de la Generalitat! su-. 
pervisats i aprovats per tots eIs membres de la Comissió, i que 
consisteixen en unes recomanacions per ai coneixement meto- 
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dolbgic i la diagnosi rapida dels sostres constmYts ,amb ciment 
alurninds. (Annex 6). 

T w M  es va decidir fixar rrn calendari de divulgaci6 del tre- 
ball entre els diferents h b i t s  de responsables de I’hdrninistm- 
ció local, entre els professionals i facultatius del sector i entre 
co~~Iectius cívis i entitats que tenen relació amb els usuaris i pro- 
pietaris d’edjficis d’habitatges. 

Finalment, en considemi6 a la neccssitat d’augrnentar els 
coneixements que els professionals del sector han de disposar 
sobre les problemhtiques de la consewació, repanici6 i reposi- 
ció dels diferents elements estructurals, per a gmmtir el mante- 
niment de les condicions de seguretat i soiídesa dels edificis, es 
va acordar, a proposta del Conseller de Polit.ica Territoriai i 
Obres Públiques, encomanar a X’KIEC la prepdraci6 d’altres 
monografies que abastin la metodologia de reconeixement de 
cli€erents patologies estructurals a 

Per tal de disposar de major infomició respecte de l’estat de 
conservaci6 del parc existent, s’acoxclA tamM entendre els estai- 
dis de camp encomanats a 1’lTEC a la inspecció d’una mostra 
representativa &edificis potencialment afectats per ;altses pato- 
logies constructives amb ciment Poptlmd, corrosi6 d’mmdurcs 
i d’eslructures rncthkliques, o afectacions per agents bidbgics 
en estrtwtures de fi1sta. 

Aixi mateix, la Comissió va decidir ampliar X’hmbit dels seus 
treballs als diferents camps que terien =laci6 amb la dwrabiiitat, 
manteniment i conservacih dels edificis. 

En aquest sentit, per6 cal dir que el Govern de la Geiiemlitat 
ha psat  de manifest dcs de sempre la seva especial preocupa- 
ci6 pel que fa al manteniment, conservaci6 i a la rehabilitaci6 
dels habitatges i en particular dels seus elements estructurals. 
Fa aquest sentit el Consell Executiu aprovh l’any 1982, poc 
després de produir-se els &aspassos en matbria d’habihytges, un 
Decret establint subvencions sobre xehabilibci6 d’halitatges, la 
primem norma en quest sentit que es produeix en tot I’Estat, 
en el qub es prutegek d’rwa manera específica les obres de 
consoliclació d’clements estructurals de l’cxiificaci6. {Annex 7). 

Posteriorment, 1’an-y 1988 s’aprovh un altre Decret sobre 
ajuts per a la xehabilitaci6 d’ixibitatges en el que es diferencia 
entfe obres en els elements comuns dels edificis i els elements 
privatius &Is habitatges, primat aquelles primeres sobre 
aquestes b e r e s .  

Amb l’aplicaci6 d’aquella normativa, es va iniciar la implan- 
taci6 d’una xarxa d’ofiicines per l’assessorament i la gestió de la 
rchabilitaci6 en diferents municipis i comques de Catalunya, 
que avui dia ja 6s extensiva a totes les comarques del Principat, 

Pes altra banda, el Consell F~ecutiu ha aprovat el E’mjwte de 
Llei de I’Habitatge, en el que hi ha un caplltol dedicat a 1’6s i Xa 
conservaci6 de l’habitatge, i es crea l’anomenat 11Iibn: de 1’FAi- 
fici que recollifi les principals dades de l’edifici, i entre elles el 
Document d’Espaificacions Tkcniques que haurh d’ incloure 
mim d’aitres extrems una destri@ dels principals materials i 
solucions,emprades en la const.rucci6 i les instruccions d’bs i 
manteniment de les diverses parts de l’edificaci6. 

Finalment cal dir que des de la Direcció General d’Arquitw- 
tura, s’han mantingut contactes amb responsables de l’hstitut 
d’Estadística de Catalunya, per tal d’wgir l’obtmcih de dades 
referents als anys dc construcció i a l’eestat de consenraci6 del 
parc d’habitatges, a nivell agregat de seccions censals, degut a 
que el secret estadístic impedeix donar publicitat a aquesta In- 

fomaci6 amb major clet;ilI, en base a l s  qiiestionaris utilitzats 
per la confecci6 del Cens d’Fidificis i del Cens de Pobiaci6 i 
Habitatge. Aquesta informa& estadfstica seA utilitzable en el 
quart trimestre de I’my 1991. 

- h n e x  1: Informe previ d’urgkncia sobre les finques nfims. 
31 i 35 del carrer Cadi de Barcelona que llinden amb la nGm. 

I 33, que present& un collapse de sostres e1 dia 11 de novembre 
de 1990, presentat per I’kquitecte Cap de I’Oficina ConsuItom 
Tecnica del Colkgi d’ Arquitectes de Catalunya, senyor Fruc- 
tu6s Maii& 
- Annex 2: Dictamen sobre les causes que van procluir l’es- 

fondratnent de l’edifici sitirat al cmer de Cadi, n h .  33, en el 
bmi del Turó de la Pcira, de Rarcelona, presentat per 1’Aqui- 
tecte Cap de 1’0ficina Consultm Thcnica del Colkgi d’hqui- 
tectes de Catalunya, senyor Fructw6s Mañk 
- Annex 3: In€orme sobre els materials emprats en h cons- 

trucció de les bigues que carnponen els sostres, aíxf com la res- 
ta de materials utilitats en l’estmctura de li finca del cmer 
Cadi, núm, 33, presentat FI Doctor Arquitecte Víctor Segui, 
del Collegi d’kquitectes de 13ataiunya. 
- Amex 4: Annex t&cnic al conveni especffic de coklabora- 

ci6 entre d Departament de Politica Territorial i Obres Wbli- 
ques, Direcci6 General cl’A-rquitectslra i Habitatge de la 
Genemlitat de Catalunya, i l’institut de Tecnologia de la Csns- 
trucci6 de Catalunya, presentat per i’hstitut de Tecnologia de 
la Constriiccib de Catalunya, 
- Annex 5 :  Sessi6 de treball de la Comissi6 de Seguiment 

dels treballs relatius sobre patologies estructurals en edifici r; 
d’habitatges cunstru‘its amb forjats de bigues de ciment alumi- 
nós, del Departament de Política Territorial i Obres P~íbliques, 
- Annex 6: Recomanacions per a l  reconeixement sistedtic i 

la diagnosi rhpicla de sostres consímits amb ciment alltrmin6s, 
presentat per 1’Institut de Tecnologia de la ConstmcciG de Cata- 
lunya. 
- Annex 7; Decrets 28111982, 15011988 i 66/1990, sobre 

E ’establiment de subvencions per a la rehabilitacib d’habitatges. 
- Mernbria d’actuacions d’AQIGSA, 1985-1990. 

Barcelona, 7 de maq de 1991 

Joaquim Molins i Amat 
Conseller de Politica Territorial i Obres Pliblliques 

N. de la X.: Els annexos LZ l’lnforrne tram& per 1”. Sr. Cun- 
seller de Política Territurial i Obres Pbbliques poden &mer 
consultats a /’Arxiu del Parlament. 
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DELEGACI6 DE LES FUNCIONS EXECUTIVES 
DEL M. H. SR. PRESIDENT DE LA 

GENERALITAT EN LW. SR, CONSELLER 
D’ECONOMIA P FINANCES 

(Reg. 26692) 

ENCARREC DEL DESPATX DE L’H. SR. 
CONSELLER BE CULTURA A L’M. SR. 
CONSliiLLEM D’ENSENYAMENT 1 DEL 

I ENERGIA I DE I?” SR. CONSELLER 
DE COMERC, CONSUM X TURISME 

A LW. SR. CONSELLER D9AGRICULTURA, 
RAMADERIA I PESCA 

(Reg, 26693) 

DE LW. SR. CONSELLER DWD~STRIA 

Molt Honorable senyor Joaquim Xicoy i Bassepda 
President del Parlament de Catalunya 

Molt Honorable President, 
De conformitat amb el que estableix l’article 36.3 de 1’Esta- 

tut d’htonomia i Z’articJe 64 de la Llei 3/1982, de 25 de mar$, 
del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Gene- 
ralitat, em plau donar-vos compte que he delegat en el Conss 
ller d’Economia i Finances, Honorable senyor MaciA Aíavedra 
i Moner, les funcions executives que em corresponen com a 
President de la GeneraIitat, des del dia 9 de mar$ fins el dia 18 
de marc d’enpny. 

Ben cordiaiment, 

Barcelona, 7 de m g  de 1991 

Jordi h j o l  

DECRET 41/1991, DEL 7 DE MARC, 
DE DELEGACI6 DE FUNCIONS EXEcunvEs 

DEL PRESDENT DE LA GENI3RALlTAT DE 
CATALUNYA EN EL CONSELLER D’ECONOMM 

I FlNANC13s, DES DEL DIA 9 FlNS 
AL 18 DE MARC DE 1991. 

Atesos l’article 36.3 de 1’Estatut d’Autonomia i l’article U 
de la Llei 3/19&2, de 25 de mar$, del Parlament, del President i 
del Consell Executiu de Ia Generalitat de Catalunya; 

Ates que haig d’absentar-me de Catalunya des del dia 9 al 18 
de marq d’enguany, 

DECRETO: 

Article Únic 

Delegar en el Conseller d’Economia i Finances, senyor Ma- 
cia Alavedra i Moner, les funcions executives que com a Resi- 
dent de la Generalitat em corresponen des del 9 fins ai 18 de 
marg d’enguany i mentre no em reintegri a Catalunya. 

Barcelona, 7 de m q  de 1991 

Jordi Pujol 
President de la Genecalitat de Catalunya 

Molt Honorable senyor J~aquim XCQY i Bassegoda 
Resident del Parlament de Catalunya 

Molt Hanorabk! Resident, 
De conformitat amb el que estableix l’article 63,d) de la Llei 

3/1982, de 25 de m ~ ,  del Parlament, del President i del Con- 
sell Executiu de la Generalitat, em plau donar-vos compte del 
que segueix: 

Durant l’abshncia del conseller de Cultum, senyor Joan GUi- 
tart i Agell, des del dia 9 fins al dia 18 de mq de 1991, s’enca- 
rregarh del despatx del seu Departament el conseller 
d’Fihsenyament, senyor Josep hprte  i Salas. 

Durant i’abshcia del conseller d’hdtistria i Energia, senyor 
Antmi Subirh i Claus, des del dia 9 fm al dia 16 de mar9 de 191, 
s’encarqad del despatx del seu Departament el conseller d’Agri- 
cultura, Ramadexia i Pesca, senyur Joan Vallvé i Ribera 

Durant I’abshcia del conseller de Comeq, Consum i Tuis- 
me, senyor Lluis Alegre i Selga, des del dia 9 fms ai dia 16 de 
m q  de 1991 , s’encarregd del despatx del seu Departament el 
conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, senyor Joan Vdlv6 
i Ribera. 

Ben cordialment, 

Barcelona, 7 de marg de 1991 

Jordi Pujol 

DECRET 45/1991, D E  7 DE MARCs 
PEL QUAL S’ENGARREGA EL DEBPATX DEL 

CONSELLER DE CULTURA, SR, JOAN GUITART 
I AGELL, AL CONSELLER D’ENSENYAMEW, 

SR. JOSEP LAPORTE I SALAS, D H  DE% 
DIA 9 FINS AL DIA 1 8 DE MARC DE 1991 

Ates que el conseller de CuXtUra s’ha d’absentar de Catalunya 
entre els dies 9 i 18 de maq de 1991, cal encarregar el despatx 
del seu Departament a un altre conseller. 

At&s l’article 63,d) de la Llei 3/1982, del Parlament, del Re- 
sident i del Consell fiecutiu de la Generalitat, 

Article h i c  

Durant l’abdncia del conseller de Cultura, senyor Joan Gui- 
tart i Agell, des del dia 9 fins al dia 18 de mar$ de 1991, amb- 
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d6s inclosos, s’enmegarh del despatx del seu Departament e1 
conseller d’Ensenyament, senyor Josep bprte  i Salas. 

DECRETU: 

Article Únic 
Barcelona, 7 de  mar^ de 1991 

Jordi Pujol 
President de la Generalitat de Catalunya 

DECFWT 44/1991, DEL 7 DE MARC, 
PEL QUAL S’ENCARREGA EL DESPATX DEL, 

CONSELLER D ’ I ” A  I ENERGIA, 
SR. ANTONI SUBR?i I CLAUS, AL 

I PmCA, SR. JOAN  VALL^ I RIBERA, 
DES DEL DIA 9 FINS AL 16 DE MARC 

CONSELLER D’AGRICULTURA, 

DE 1991, AMBD6S INCLOSOS 

At&s que el conseller d’lndústxia i Energia ha d’absentar-se 
de Catalunya des del clia 9 fins al 16 de m g  de 2991, ambdós 
inclosos, cal encarregar el despaix del seu Deputament a un al- 
tre conseller. 

Vist e1 que estableix I’articIe 63.d) de Ja Llei 3/1982, de 25 
de maq, de1 Parlament, del President i del C~nsell Executiu de 
la Generalitat, 

Article anit 

h m t  l’abshcia del conseller d’hdústria i Energia, senyor 
Antoni Subirh i Claus, des del dia 9 fins al 16 de mar$ de 1991, 
m M 6 s  inclosos, s’encmegarii del despatx del seu Departa- 
ment el conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, senyor 
Joan VallvB i Ribera. 

Barcelona, 7 de maq de 1991 

Jordi Pujol 
President de la Generalitat de Catalunya 

DECRET 46/1991, DEL 7 DE MARC, D’JWCkREC 
DEL DFSPATX DEL CONSELLER DE COMERG, 
CONSUM X TURISME, SE3NYOR U U i S  ALEGRE 
I SELGA, AL CONSELLER D’AGNCULTURA, 

RAMADERIA 1: PESCA, SENYOR JOAN VALLVI? 
I RIBERA, DES. DEL DIA 9 FWTS AL 

16 DE MARC DE 1991 

Durant l’abshcia del conseller de Carnerg, Consum i Turis- 
me, senyor Lluis Negre i Sdga, des del dia 9 fins ai 16 de mq 
de 1991, ambdós inclosos, s’encmegar’a del despatx del seu 
Departament el conseller d’Agricultur;a, Ramaderia i Pesca, se- 
nyor Joan ValEvé i Ribera, 

Barcelona, 7 de maq de 1991 

Jordi Pujol 
President de la Generalitat de Catalunya 

4.90. Altres informacions 

SENT~NCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
SORRE EL RECURS CONTRA LA LLEI DE LA 

F U N C I ~  PÚBLICA DE L9ADM1NISTRA@I6 
DE LA GENERALITAT 
(Reg. 26674 /Mesa del 12.03.91$ 

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don 
Francisco Tomás y Valientc, hesidente, don Francisco Rubio 
Llorente, don Fernando Garcia-Mon y Godez-Regueral, don 
Carlos de la Vega Benayas, don Miguel RMguez-Pifiem y 
Bravo-Ferrer, don Jesús hguina Viiia, don Luiis Upez Guerra, 
don José Luis de 10s Mozos y de 10s Moms, don Alvaro Rodxf- 
guez Rereijo, don Vicente Gimeno Senám, y don José Gabai- 
dón Upez, Magistrados, ha pronunciado 

EN NUTvfE3RE DEL REY 

la siguiente 

SENTENCIA 

En el recuso de incanstitucionalidadad núm. 955/1985, inter- 
puesto por el Gobiemo de la Nación contra el art. 34 de la Ley 
del Parlamento de Catalufia 17/1985, de 23 de julio, de la Fun- 
ci6n Nblica de Ia Administaaci6n de h Generalidaci, han com- 
parecido don EvIiqueI Coll i Alentom, Residente del Parbento 
de Catíilufia, en nombre y representación del mimo, y el Con- 
sejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, representado por 
su abogado. H a  sido Ponente el Magisirado don Miguel Rodri- 
guez-Piñero y Bravo-Ferrer, quien expresa el parmer del Tri- 
bunaI. 

Vist que el co~iseller de Corner$, Consum i Turisme ha d’ab- 
sentar-se de Catalunya des del dia 9 fins al dia 16 de mar$ de 
1991, ambdós inclosos, cal encarregar el despaíx del seu Depar- 
tament a un altre conseller; 

AtEs el que estableix l’article 63.d) de la Llei 3/1982, de 23 
de maq, del Pulament, del President i del Consell Fxecutiu de 
la Generalitat, 
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I. Antecedentes 

1, Por esc130 presentado en este Tribunal el 31 de octubre de 
1985, el .LRtrado del Estado, en xepresentacih del Gobienno, 
compareciti e interpuso recurso de inconstitucional idad contra 
et art, 34 de la Ley del Parlamento de Cataluiia 17/1985, de 23 
de julio, de la h c i 6 n  Phblica de la A W s t m c i ó n  de la Ge- 
neralidad, y concretamente cuntra el inciso final del citado p~ 
cepto cuanto establece que <<en el prmso de selección deberá 
acreditme el conocimiento de la lengua catalana en su expm 
si6n oral y escrita),. Se him invocaci6n expresa del art. 161.2 
de la Constitución. 

2, El recurso se hndamenta en las siguientes degaciones: 
La xelación de sujeción especial en que el funcionaxio phbli- 

co se encuentra respecto de la Adminísbraci6n puede justificar 
que, entre las potestades administrathas que confonnan la si- 
t u a c h  de supremacia especial, se incluya Xa posibilidad de un 
deber individual de biiingüismo para el acceso a la Funcidn Pú- 
blica o el desempeño de ella. Sin embargo la constihrcionaiidad 
del precepto -o, si se prefiere, de la aplicación del mim* que- 
dar& supeditada a un criteri0 de fartonabilidad y proporcionali- 
dad del bilingiiismo. 
Las competemias autonhicas respecto al acceso a su Fun- 

c i h  Mblica han de respetar la competencia básica que corres- 
pnde al Estado con fundarnento en el nfím. 18 del art. 149.1 
CE,, pero tambih en el art. 149.1. I en relaci6n con el art. 23.2 
C.E. En la relaci611 funcionarial de supremacia especial la A& 
rninisúaci6n puede encontrar en 10s principios de merito y ca- 
pacidad un fundarnento válido pam exigir el conocimiento del 
catalh. Ahora bien, COMO dicha exigencia implica introducir 
un condicionamiento singular y especifico -fiente ai art. 139.1 
CE,- en el ejereicio del derecho €undarnental reconocido por el 
art. 23,2 CE., s610 resultd admisible en cuanto sea estricta- 
mente indispensable para el fin que justifica Xa imposici6n del 
mismo. Por consiguiente, h exigencia del conocimiento del ca- 
tddn deberA estar en función de su razonabilidad segiin la plam 
de que se trate, y de la abservancia de un criteri0 de proporcim 
nalidad para el acceso o el desempefio de la fmción pública en 
Cataluiía. De manera que, tanta 3u exigencia para la redizaci6n 
de un cometido tknico y sin relacidn directa con 10s aciminis- 
mdos, como su exigencia para t&s y cada una de las plazas 
de un deteminado tip de funci6n pfiblica o para toda dia, 
cuando con un determinado número de plazas atendidas por 
funcionarios bilingües la Administmción curnplimenta. el deber 
de la Adrninistracih de conocimiento de la lengua oficial, in- 
frhgen 10s arts. 14,23.2 y 139.1 CE, 

3. Por Providencia de 6 de noviernbre de 1985, la Seccilin 
Tercem del Tribunal acord& 1'. admitir a tdmite el recurso de 
inconstitucionalidad; 2". dar traslado de la demanda y ducu- 
mentos presentados al Congreso de 10s Diputados, al Senado y 
at Parlaments y al Consejo Ejecutivo de la Genemiidad de Ca- 
talufia, para personarse y formular degaciones rn el plau, de 
quince das; 3". Tener por invocado el art. 161.2 CE., con sus- 
pensi6n de la vigencia y aplicacih del precepto impugnado; y 
4', publicar la incoacidn del recurso y la suspemsi6n acordada 
en el Boleffn Oficial del Estado y en el <tDLario OficiaI de la 
Generaiidad de Catahfia>>. 

Por escrito de 38 de noviembre de 1985, e1 Senado solicitd 
que se le tuviese por personado y ofreció su colaboracih a 10s 

efectos del art. 88.1 LOTC. EI Congreso de 10s Diputados, por 
escrito de 26 de noviembre de 1985, manifest6 no hacer uso de 
su facultad de personaci6n ni de formulación de alegaciones, 
ofieci6ndase para las actuaciones que pudiesen precisarse. 

4, Comparecido y solicitada prdrroga para degaciones, el 
Abogado de la Generalidad de Cataluña present6 escrito de 5 
de diciembre de 1985 fomaiizando su oposición ai recurso y 
fomulando alegaciones. Después de 1u1 breve repaso histbrico 
a Ja situacidn legal de la Iengua catalana y a su reconocimiento 
en el actual marco constitucional, con referencia a algunas ex- 
periexlcias del derecho comparado, concluye que al. arnparo de 
un mismo precepto constitucional caben diversas soluciones en 
lo que respecta a Ja exigencia de conocimiem de ambas len- 
guas en las Comunidades CQII doble oficiaiidad lir~gülstica, pero 
ell0 sin olvidar 10 que constituye su núcleo: el interés prevalen- 
te es el del ciudadano a utilira la lengua que eiija sin que el 
funcionari0 -cualquiem que sea la lengua en que por su parte se 
expres+ pueh obstaculiar aquel derecho del ciudadano &do 
que está pmtegido por el blque constitucional (art. 3 CE. y 
art. 3.3 E.A.C.). A partir de el10 se articuh diversas argumen- 
taciones en defensa de la constitucionalidad del precepto im- 
pugnado: 

a) La acreditaci6n del conacimiento de la lengua catalana en 
el proceso de selección de funcionarios de ntlevo ingreso en la 
Administración Catalana se ajusta plenarnente a la Constitucih 
y al Estatuto de Autonomia, porque es una consecuencia obli- 
gada de su carácter como lengua oficial en la Cornunidad Aut6- 
noma, 10 que significa reconocerla como vehicuZo de re3acíón 
de 10s ciudadanos can sus poderes ptíblicos y, consiguiente- 
mente, forzoso es entender que, para dar ctirnplida satisfacci6n 
al derecho, el que desee ser funcionari0 al servício de la Gene- 
ralidad y 10 sea de muevo ingreso,, debed conmer que1 idio- 
ma. 

b) Es una consecuencia necesaria del hecho de que el cataián 
como lengua propia de Cataluña 10 es también de la Genesali- 
dad y de la Addnistraci6n Tenitoriai Cataiana, de la Adminis- 
tración Lacai y de las demás Corpof.aciones Ptiblicas 
dependientes de la Generalidad (art. 5 de la Ley de Normaliza- 
ción Lingüística de 18 de abril de 1983). La exigencia dei wno- 
cimiento de la iengua catalana a 10s funcionarios de nuevo 
ingreso seleccionados por la Generalidad, teniendo en cuenta la 
situación socio-fingiiistica de 10s funcionarios tsaspasados, es 
una razonable medida de nomalizaci6n lingüística que tiene un 
efecto compensatori0 y, por 10 tanto, encuentra en 10s arts. 3.3 
CE. y 3.3. E.A.C. plena habilitación legal. 

c) La exigencia del conocimiento del catal& a 10s funciona- 
ries de nuevo ingreso es conforme con el principio de eficacia 
(art. 103,l CE.) que debe inspirar el funcionamiento de las Ad- 
ministraciones Eblicas, ya que ki kiministraci6n catdana se- 
rfi más eficaz si sus servidores conocen las dos lenguas oficiales 
de la Comunidad; y a 10s principios de mérito y capacidad (art. 
103.3 CE,) a 10s que deben atenerse las leyes que regulen el ac- 
ceso a las fmciones pdblicas, ya que cualquiem que sea el car- 
$0 a que aspiren Q la hnción que p u ~ l a n  desarrollar, es 
indispensabIe que conozcan las lenguas en las que en el futur0 
dekrán desenvolverse. 

d) El precepto impugnado tampoc0 infrige el principio de 
iguaidad. Aplicmdo 10s parhetros decantados por la doctrina 
del Tribunal Constitucional, la eixgencia del conocimiento del 

* 
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catalán a 10s hncionarios de nuem hgreso seleccionados por la 
Genedidad es razonable, puesto que el correcto rnanejo del 
castellano y c a h l h  es imprescindible tmto pam attaider en 
cualquíera de estos idiomas a 10s administrados corno para estu- 
diar y resolver expedientes redactados indktintamente en un0 11 
otro idioma o en ambos a la vez; estíí justificada por razones 
cuya legitimidad deriva de su conexión con una finalidad cons- 
tituciomhnente legitima cual es el respeto y protección de la 
cultura y de la lengua catalana; y guarda una m n a b l e  p r o p -  
cionalidad entre 10s medios empledos y la finalidad prsequi- 
da, cwl es enderem una sihación de desiguddad patente entre 
el castellano y el catalh dentro de la Administmci611 de la Ge- 
nerat id ad. 

5. Don Miquel Coll i Alentern, hesidente del Parlamenta de 
Cataluiia, comparecid en nombre y representm%m del mimo, 
por escrito de 29 de noviembre de 1990, solicitando se declara- 
se la plena constitucionalidad del precepto recunido, en base a 
las siguientes alegaciones: 
h que se discutc en este proceso constitucional es si la nor- 

ma cuestionada cstablwe una obligación proporcionada y mm- 
nable. Respecto a la proporcionalidad debe decirse que el 
reclamo que hace el propi0 art. 34 a 10s criterios constituciona- 
les de igddad, mbrito y capacidad y a 10s criterias de objetivi- 
dad, asi como la alusión en el art. 35 a las pniebas selectivas se 
harán de acuerdo con 10s diversos niveles y necesidades de €or- 
macih, indican claramente que la voluntad de la ley es mdu-  
lar la exigencia del conocimiento del catalh. Ciertatnente serfa 
absurdo exigir unos conocimientos que no tuvierm rdaci6n con 
la hnci6n a desempefiar o el nivel cultural general, Por si algu- 
na duda podia quedar, el art, 37.3 aclara que 10s programas de 
las pruebas de selecci6n han de procumr especialmentte que las 
rnaterjas exigidas s e m  adecuadas al demrollo postmior de las 
cometidos a realixa. La poslbilidad de que en apiicaci6n del 
precepto Iegislativo se cxigiera un conocimiento del cataI4n no 
proporcional, a la que parem apuntar el recurrente, no pemite 
cuestimar la constituciondidad del precepto, puesto que cud- 
quier precepto es susceptible de una aplicación inconstitucio- 
nal, pero por el10 no es razonable privar a una Administracih 
de siis potestades para que no puda haver mial uso de ellas, y 
no se puede aimlar un precepto en base a un vicio virtual o hi- 
patético, 

La proporcionaliclad en la exigencia del catalán deber Uevw 
a la conclusión de la monabilidad de su exigencia. S6Io podría 
ya desde ahom declararse la inconstitucianalidad del precepto 
impugnado si, independientetnente del nivel de exigencia, cara- 
ciem de explicaci6n relacionar conmimiento del catalán con 
fmnción pública. Pero el10 es perfatamente rzonable, tal como 
10 ha reconocido el legislador estatal en el art. 25.24 de la k y  
1211983, de 14 de octubre, del Proceso Auton6mko, declarado 
constitucional por la STC 7611.873, y auti can rnayor rotundi- 
dad, en el art. 19.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi- 
das paa la Reforma de la Funci6n Mblica. Si 10s preceptos 
estatah citados s6n constitucionalles, cllo significa que es ram- 
nable la exigencia del conmimiento de las lenguas oficides pa- 
ra los funcionados. NQ pude rechumse liminarnente como 
iwaxonable estri exigencia Del tenor del escrito de demanda 
puede deducirse que la irrazonabitidad la enciaentra en una SU- 
puestamente excesiva generalhcih de la exigencia del com- 
cimiento del cataIdAn, 10 cua1 indica UII desconocimiento mdicd 

de la utilimcih d d  cahlán en Cataluiia, supone mo valom h 
expresih dengua gropian del Estatuto y olvidar 10 que disponc 
la b y  de Nomalhci6n Lingüistica de Catalufia, de 10 que se 
desprende que m cimto conocimiento, por elemental que s a ,  
de la Iengua catalana es en la prácticit imprescindible para Xa 
Funci6n Pliblica que ejerce su tmbajo en Catdufia, A f h c i 6 n  
que debe desdrmtizarse en el sentida de que este conocimien- 
to rnfnimo del cataliin que es de todo punto imprescindible 10 
que psee  ya practicarnente toda persona C O I I O C ~ O E ~  del caste 
llano, dada las proximidad entre arnbas lenguas. Hay que relati- 
vizar también la genemkacihn de la exigencja del catalh, ya 
que 5610 se refiere al persoila1 que se seleccione en el futuro, 10 
que sign8ka que durante mucho tiempo s61o se15 de apHcaci6n 
a una pequehisima parte del funcionariado de la GenexnJidad. 
Por utra parte, se ha de tener en menta el especid esfuerzo que 
se ha de realizar pixa superar la etapa de opresi6n de la lengua 
catalana, por la que 10s pieres públicos, de acuerdo con el art* 
9.2 CE., deben ser beligemntm en la promoci6n de las csndi- 
ciones sociales pam hacer reales 10s derechos lirrgiiísticos del 
pueblo c a W n ,  

Par 10 que respecta a la infracción del art, 139.1 CE., es ob 
vio que dicho precepto no puede si@ficat en modo algun0 una 
identidad absoluta de regulacidn en todo el territori0 espafio1. 
La identidad de derechos a la que se refiem debe interpretarse 
en relación con 10s arts. 139.2 y 149.1.l.a CE., significando, 
por una parte, que nadie prrede establecer medidas territorial- 
mente discriminatorias, y por otra, que la regutacin de las con- 
diciones básicas que garanticen la igualdad de todos 10s 
espaíioles en e€ ejercicio de sus derecfies y en el cumplimento 
de sus deberes constituchales corresponde al Estado. 

Por últirno, en cuanto a la igualchd de regulacih como com- 
petencia estatal, baste recordar que conforme al art. 19.1, piha- 
fo tercero, de la Ley 3011984, que tiene el cdcter de básico, 10 
que garantha las condiciones básicas para la igualdad de todos 
10s espafioles es que las Administracimes Públicas -tdas 
ellas- prevean la selecci6n de funcionarios debidammte capa- 
citados en las dos lengws oficides. 

6. Por Providencia de la Secci6n Tercera de 5 de m a m  de 
1986, se acord6 oir a las paftes pam que forndaran alegaciones 
en relaci6n d mantenimiento o levantamiento de la suspensión 
del precepto impugnado. El Pleno, por Auto de 10 de abril de 
1986, acord6 el mantenimiento de la suspensih. 

7. Por Providencia de 26 de mero de 1991, se sefial6 para de 
libemción y votacidn del presente recurso el &a 28 del mimo 
mes y año. 

ET. Fundarnentos jurfdicos 

1. I31 objeto del presente recurso de inconstituciondidad es el 
hciso final del art. 34 de Ia Ley del Parlamento de Catíduña 
17/1985, de 23 de julio, de la Fmci6n Mbka de la Abbis-  
traci6n de la Generalidad, que establece, en referencia d perso- 
nat al semicio de la mismil, que <<en el proceso de se1acin 
d e k á  acreditarse el conocimiento de la lengrra catalana en su 
expresi6n oraI y e s c r i ~ .  &a representacin dei Estado a€km 
que dicho precepto choca fmntalmente tmto con el. principio de 
cooficialidad de las lenguas como con el derecho de acceso a la 
funcih priblica en condiciones de iguddad del art. 23.2 C.B., 
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en conexi6n con el art. 14 CE., y con el principio del art, 139.1 
CE., que esíablece que 10s espafioíes tienen 10s mismos dere- 
chos y obligaciones en cualquier parte del territori0 del Estado. 
IA exigencia del conocimiento del cataián para todas y cada 
unit de las plazas de un determinado t i p  de funci6n phblica o 
para toda ella resulta hazonable y desproporcionada respecto 
del fm que fundamenta la imposici6n del debr, y supone un 
obstikulo al derecho de acceso a la fwrci6n pública por parte de 
quien no conozca la lengua catalana. 

En esta breve y compleja argumentacin se entremezclan, sin 
la debida distinci6n, dos cuestiones diferentes. Por un lado, la 
relativa a si la exigencia del conocimiento del cataián para el 
hgreso en la función piíblica al servicio de la Generalidad de 
Chfaluña significa intmáucir un factor de discriminación en 
perjuicio de 10s españales residentes en cualquier parte del t e  
rritorio nacional que no posem conocimientos de la lengua ca- 
talana; y por &IU lado, la cuwü6n de si i n t d w e  un quisito para 
el. xceso a la funci6n p~blica contrario a 10s principios de dr i to  y 
capacldad del art. 103.3 C E  y, por ello, en ei denecho de meso 
e31 condiciones de igualdad a la funcih prlbhca del art. 23.2 C E  

2, En reiación con la presunta desigualdad que originarla el 
precepto impugnado en IQS derechos y obligaciones reconoci- 
dos a espaiioles en cudquier parte del territori0 nacional (art. 
139.1 CE.) al htroducir una exigencia de conocimiento lin- 
giifstico para acceder a la fumin  p ~ b h  de la Administxacih 
de la Generalidad de Catíiluki que no se establme para el acce 
so a otras Administmciones, debemos partir del reconocimien- 
to, al mparo de la remisi6n que e f d a  el art. 3.2 C.E., del 
idioma catalán como lengua oficial. en Catahfia (art. 3.2 
E.A.C.). Se establece, así, un régimen de cooficialidad h g ü l s -  
tica que rige en el territori0 de la Commidad Aut6noma de Ca- 
talufia y del que, entre dras consecuencias, se deriva que el 
catalh y el castelho deben ser usados preceptivarnente por la 
Adrninisttacibn en la forma determinada por la Ley (art. 5.2 
Ley del Parlamento de Catalufia 7/1983, de 18 de abril, de Nor- 
malizaci6n Lingiifstica) y que d cahlán sea lengua propia de la 
Administracih territorial catalana (art. 5.1 Ley 7/19&3, en rela- 
ci6n con el art. 3.1 E.A.C.), Consecuancia todo eiio de que, CD- 

mo dijimos en Ia STC 8211986 (F.J. 2), una lengua es oficial 
cuando es reconmida por 10s paderes ptiblicos como m d o  
normal de cornunicaci611 en y entre ellos y en su relación con 
10s sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos. Na- 
turahente, el establecimiento de .un régimen de cooficialidad 
linaística en una parte del territofio del Estado no contmdice 
el principio de igualdad de 10s espiioles en todo el territorio 
nacional, recogido por el art. 139,l CE,, ya que tal principio no 
puede ser entendido en modo alguno C O ~ Q  una sigurosa y m e  
nolítica uniformidad del ordenamiento de la que resulte que en 
cuaíquíer parte del territofio se tengan 10s mismos derechos y 
obligaciones, puesto que con la debida reserva respecto de la 
igualdad en las condiciones Msicas del ejercicio de 10s dere 
chos y iibrtades (art. 149.1. I' CE.),  la potestad legislativa de 
que las Comunidades Aut6nomas g o m  da a nuestro ordena- 
miento una estructura cornpuesta, por obra de Ia cua1 puede ser 
distinta la posición junldica de 10s ciudadanos en las distintas 
p a e s  del territori0 nacional* (STC 37/198 1, P. J. 23. 

De 10 expuesto, resulta clar0 que la axigencia de conocimien- 
to del ca tah  para el accesa a la Eunción p6blica de ia Adminis- 
tración de la Generalidad no es discriminatoria desde la 

vertiente de la igualdad de 10s espaiioles en todo el territori0 na- 
cional. Cuestión distinta, que annlizaremos seguidamente, es la 
de si esa exigencia comporta un €actor de discriminaci6n perso- 
nal entre quienes tienen conocimientos de catalán y quienes no 
las tienen en cuanto ai derecho a la iguddad en el ~CCBSO a la 
función pública (art, 23,2 CE., en relaci6n con el art, 14 CE.). 

3. El Abogado del Estado reconoce que la Administracih de 
la Generalidaci de CataEuña puede encontrar en ios principios de 
m6rito y capacidad del art. 103,3 C.E. un fundarnento para exi- 
gir el conocimiento del catalán en el acceso a la Eunción públi- 
ca, pero en cuanto dicha exigencia supone un condicionamiento 
singular y especifico sblo seria admisible constitucionalmente 
en 10 esbictamente indispensable par el fin que justifica la im- 
posición del mismo, Adeds ,  dicha eigencia, en cualquier ca- 
so, habría de ser proporcionada a la naturaleza de la plaza de 
que se mte. El pecepto impugnado, desde su punto de vista, 
resultada discrimhatorio para quienes no p o m  conocimiento 
del catalAn y pretendiem accder a la h c i 6 n  pública de Ia 
Administracih de la Generalidad. 

Sin emgargo, el inciso impugnado del art. 34 de la Ley cata- 
lana 17/1985 ai establecer la exigencia de conocimiento del ca- 
tal511 parte de lo dispuesto en el inciso precedente, en el que se 
recogen 10s principios constitucionales de mbrito y capacidad 
para el acceso a Ix función piiblica (art, 103.3 CE). Y dentro 
de estos principios es donde se sitúa el requisito de conocimien- 
to del catakh. No resulta aceptable el argumento del Abogado 
del Estado de que esa exigencia puede suponer un obstáculo pa- 
ra accder a la hnci6n pública para quien catezca del conoci- 
miento del catalh. El propia principio de mbrito y capacidad 
supone la carga para quien guiera acceder a una determinada 
Eunción pública de acreditar Xas capacidades, conacimientos e 
idoneidacl exigibles pam la hnci6n a la que aspira. Por 10 que la 
exigencia del conocimiento del idioma que es oficial en el terri- 
tori0 donde actfia la Administración a la que se aspira a servir 
es perfectiunente incluible dentro de 10s mbritos y capacidades 
requeridas. No debe entenderse la &gencia de conocimiento 
del catalh un requisito ad extra, indepndiente del mérito y ca- 
pacidad acreditaclas, sino, al igual que cualquier otro conoci- 
miento o condicih exigida para el acceso a la hnci6n pública, 
una aigencia con cuya acrediíacibn se da satisfaccih a dichos 
principios constitucionales, en la rnedida en que se tmta de una 
capaciddad y un mérito que, según el art. 34 de la ILRy Cataiarn 
17/1985, ha de acreditarse y valorarse en rehci6n con la €un- 
ci6n a desempeñar, y por tanto guarda la debida r e h c h  con el 
mérito y capacidad, tal como impone el art. 103 CE. (STC de 
14 de febrero de 1991, EJ.  cuarto). 
La razonabjlidad de valorar el conocimiento del cataih co- 

mo requisito generat de capacidad, aunque variable en su nivell 
de exigencia, viem justificada por diversos rnotivos. En primer 
lugar debemos mencionar el cadcter de c a t a h  como lengua de 
la Adminisimcidn de la Generalidad, junto con el castellano, 
arnbas de uso preceptiva (art. 5 Ley catalana 7/i983); que són 
vAlidas y eficaces las actuacimes administrativas hechas en ca- 
talán (art. 7.1 Ley catalana 7/1983); y que los particulms go- 
zan del derecho de usar e1 ca& en sus relaciones con la 
Administración (art. 8 de la Ley 7/1983 y STC 82/1986, F.J. 3). 
Adeds,  se bata de un requisito justificado y quitativo tam- 
bi6n en funcich de la propia eficacjn de la Adrninistracidn a u 6  
nom (art. 103.1 C.E.), por 10 que resulta constitucionalmente 
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licito exigir en todo caso un cierto nivel de conocirniento de h 
lengua catalana, que resulta imprescindible para que el fimio- 
nario puda ejercer adecuadamente su trabajo en la Administra- 
ci6n auton6mica, dado el carActer cooficial del idioma catalh 
en Caduña (art. 3.2 CE,, y artm 3 2  WC) y dada también la 
extensión del uso del cataIán en todo el temitori0 de la Comuni- 
dad Autónoma. 

4. Cuestión distinta, como subraya el representante del Parla- 
mento de Cataluña, es la de la proporcionalidaci de esa exigen- 
cia, en función del t i p  y nival de la función o puesto a 
desempefiar, que viem impuesta por e1 art. 23.2 CE., pues serfa 
contrario al derecho a la igualdad en el acceso a la función pií- 
bIica, exigir un nivell de conocimiento dei c a t a h  sin relacih 
alguna con la capacidad requerida para desempeñar la funci6n 
de que se trate. Ciertamentc una aplicacih desproporcionada 
del precepto legal, podria llevar a resultados discriminatorios, 
contrarios tantu al art. 14 como al 23.2 CE., pro  ell0 no mul- 
ta hectarnente del precepto impugnado, que entendido en sus 
propios téminos, no tiene nada de objetable desde el punto de 
vista constitucional. 

El Abogado del Estado remnoce en su escrit0 de interposi- 
ci6n del recurso, que en redidad no cuestiona tanto la constitu- 
ciondidad del precepto, C Q ~ O  la constítucionalidad de la 
aplicación del mismo, que entiende debenCa estar supeditada a 
un criteri0 de razonabilidad y proporciondidad. Pern como ha 
afirmado este Tribunal en otras ocasiones (valga por todas la 
STC 58/1982, P.J. 21, no sirve coma argumento de Ia inconsti- 
tuciondidad de una norma el que en su aplicacin o desarrollo 
puedan proclucirse extralimitaciones. Estas caben en la aplica- 
ci6n o desamllo de cualquier n o m  legal y frente a ell0 el art. 
23.2 CE. permite impugnar ante la jurisdicci6n ordinaria, y en 
dltimo t6rmino ante este Tribuna1 en via de amparo, ras n o m s  
reglamentarias o aplicaciones de las mismas que quiebren la 
iguaidad (STG 50/1986, F,J. 4). Por consiguiente, en tanto que 
en Xas concretas convwatorias de 10s concursos u oposicimes 
de acceso a 10s Cuerpos y Fscalas o plazas de la Función Ptíbiica 
de la Ge~ieralidai no se utilice la exigencia de conacimiento del 
c&dh de manera kcazonable y despmprc~omda impidiendo el 
acceso a su hcif in pt!blica de determinados ciudabos españo- 
l a ,  no se vulnerad la igualdad reconocida por el art. 23.2 C.E. 
En todo caso, se trata de meras hipbtesis, no basadas en evi- 
dencia fiictica alguna, y que en absolut0 desvirt6an la consti- 
tucionalidad del inciso final del art. 34 de la Ley catalana 
17/1985. 

En atención a todo 10 expuesta, el Tribunal Constitucional, 
POR LA AUTORIDAD QUE L€! C O N F I E ~  LA CONSTI- 
TUCI6N DE LA NACI6N ESPAÑOLA 

Ha decidido 

Desestimar el presente rwurso de inconstitucionalidad 
Publ-lquese esta Sentencia en el Bdei fn  Oficial &i Estado. 
Dada en Madrid, a vehtjocho de febrero de mil novecientos 

noventa y uno, 

Francisco Tomás y Valiente 

4.95. Rectificacions ner error t h i c  

Rectificacions al BOPC nrirn. 245 

Phg. 16335 

Interpeldacib al Consell Executiu sobre la pol fticu d'univer- 
salitzacib dels serveis sanitaris al cuttjunt de Iu poblacií5 (Regs. 
23633 i 23701)= Suhstunciacid (DSPC-P, 91) 

On diu: .(Regs. 23633 i 237m H 
Ha de dir: n(Reg,f. 23663 i 23702>> 

Phg. 16336 

Mncid subsegüent a Iu interpdiuca'd al Cortse11 Ex :utiu so- 
bre la Política Generur d'Higiene Alimantdria (Reg. 26074). 
Rebuig de la  MOC^^ (DSPC-P, 91) 

On diu: rr(Reg. 26074~ 
Ha de dir: .(Reg. 26047~ 
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5. ÍNDEX DE TRAMITACIONS 

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

Claus 
(0) Text original entrnt a l  Parlament (corresponent ai 

número de regism d’entrada que figura abans de 
cada thol) 
Informe de Ponbncia 
Dictamen de la Comksi6 
Text aprovat pel Ple del P a r h e n t  o per la Comissi6 
per delegaci6 d’aquell 
Rebuig dei document 
Retirada o deca’iment del document 
Control del compliment de resolucions i de mocions 
Compliment de resolucions i de mocions 
Acord de comparekenGa 
Demanda per la qual s’intelposa recurs 
Allegacions que formula el Parlament 
Sollicitud de Dictamen d Consell Consultiu 
Esmenes presentades pels Grups 
Sentencia del Tribunal Constitucional 
Dictamen dei Consell Consultiu 
Rectificacions per error t&cnic 
Acord d’interposicib de rearn 
Canvi de W t a c i b  
Substanciació 
Informe de la Sindicatura de Comptes 
Informe del Sindic de Greuges 

1. ‘rlRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT 
APROVAT O CLOSES EN LA FQRMULACId 
1.01. Lleis i altres normes 
1.01.01. Lleis 
- Llei de Museus. /CPC/. BOPC, 143, 9232 (O); 144, 9290 

(T); 150, 9660 (T); 152, 9732 (T}; 159, 10328 (T); 162, 
10511 (T); 17lS 11257 (T); 193, 12691 (P); 195,12836 (T); 
200, 13323 (D i E}; DSPC-P, 75 (A); BOPC, 208, 13713 
(A}; 236,15679 (Rem). 
Llei Reguludora del Rtgim Sancionadur en Matdriu de Joc. 
/COAG/. BOPC, 190, 12553 (O); 195, 12843 (T); 201, 
13411 (“1; 205,13605 (T); 208,13728 (T); 215,14243 (T); 

241,  16041 i 16081 (A i Rect.). 
Llei de Formació d’Adults. /CPC/. BOFC, 162, 195í2 (O); 
165, 10653 (T); 169, 11122 (T); 178, 11754 (T), 11795 
(RecL); 183, 12099 (T); 186, 12278 (T); 193, 12712 (T); 
195,12837 (E}; 203,13494 (T); 215,14223 (T); 229,15092 
(T); 234, 15503 (T); 238, 15790 (PI; 240, 15942 (D i E); 

Llei de Mesures Urgents per u la Reducció i b Gessid dels 
Residus háusfrials. /CFT/. BOPC, I@, 10642 (O i T); 169, 
11124 (T); 178, 11754 (T), 11795 (Rect.); 180, 11949 p); 
182,12075 (T); 186,12280 (T); 193,12713 0); 200,13337 

- 

218,14390 (P); 234.15503 (D i E); DSPC-P, 89 (A); BOPC, 

I 

DSPC-P, 90 (A); BOPC, 245,16320 (A). 
I 

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

/COAG/ 

/CJrrl 
I C W  
/a/ 
/CARP/ 
EPT/  Comissi6 de Política Territorial 
/cpc/ Comissió de Polftica Culturai 
/ C W  Comissi6 de Política Social 
I C W  
/w Comissi6 de Reglament 
/CED/ 
/cau Comissi6 de Govern Interior 
/mT/ 

Comissi6 d’Organitzaci6 i Administra& de la 
Generditat i Govern ]Local 

Comissi6 Cle Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana 
Comissi6 d’konomia, Finances i Pressupost 
Comissí6 d’lndústria, Energia, Comerg i Turisme 
Comissi6 d’Agridtura, Ramaderia i Pesca 

Comissi6 del Sfndic de Greuges 

Comissi6 de 1’Estntut dels Diputats 

Comissí6 de Control Parlamentari de I’Actuació 
de la Corparació Caáalann de RMio i 
Televisió i de les seves Empreses Filials 

I C W  Comissi6 de la Sindicatura de Comptes 
/CCE/ Comissid de Seguiment Catdunya-CEE 
/CSDA/ Comissi6 d’Estudi sobxe la Problem&.ica de la SIDA 
/CHD/ Comissi6 d’btudi sobre la I p d t a t  d’Oportunitats 

Home-Dona 
/CFEWA/ Comissi6 d’btudi del P E N A  
/mp/ Comissi6 d’Estudi sobre les Bosses de Pobresa 
/CSJO/ Comissió de Seguiment dels Jocs Olímpica 

del 1992 
/CPW Comissi6 d’Estudi sobre el Pla HidroXiSgic 

de les Conques Internes de Catalunya 

(E); 205, 13604 0; 215, 14223 (T); 240, E5967 (P, D i E); 
DSPC-P, 90 (A); BBOPC, 245,16324 (A). 

1 *l& Resolucions 

Resolucid 11 9iIII del Parlament de Catalunya, sobre el 
Tramport de Mercaderies Perilloses per Tren. ICPTJ. 
R O X ,  117,7684 (O i T); 133,8649 (E); DSPC-C, 131 (A); 
BOPC, 150,9652 (A); 243, lai89 (CXM). 
Resolucid 154iUI del Parlament de Catalunya, sobre 
I‘Aqiieducre Ro& de Tarragona. /CPC/. BOPC, 178,11766 

BOPC, 201,13408 (A); 238,15828 (W). 
Resolució 1571111 del Parlament de Catalunya, sobre la Po- 
Mica de Suport a la Cultura Tradicional i Popular. ICPCJ. 

BOPC, 203,13491 (A); 243,161190 (CRM). 
Resoluci6 175iIII dei Purlument de Catdunyu, sobre la Pes- 
ca d’Arrossegument. /CARP/. ‘BOPC, 174, 11443 (O); 178, 

BOPC, 221,14643 (A); 248,16519 (CRM). 
Resoiucid 176íIiI del Purhament de Catalunya, sobre la Pla- 
ga que afectu les Suredes de les Comurques Gironines. 

(O); 182, 12079 (T); 190, 12564 Cp]); DSPC-C, 164 (A); 

BOPC, 186, 12286 (O); 195, 12848 (T); DSPC-C, 169 (A); 

11761 (T i Rect.); 208, 13735 (T); DSPC-C, 184 (A); 
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/CAFtP/.ROPC, 19S, 12854 (O); 201,13435 (T); 210,13861 

{CRM). 
Resolucid 1821111 del Parbment de Catalunya, sobre Ea 
Creacr'4 d'irna Emissora Radiofhicu Catalum en Una Mit- 
jana i de rihiiaritut Phhiica, /CPCf. B O K ,  215, 14256 (O); 

ResQhCi6 1831xII del Purlament de C'utulunya, sobre la Le- 
gulitzacid de les Rddios Lliures. /CPC/. BOPC, 221, 14670 

ROPC, 238,15755 (A). 
Resolucid 1841111 del Purhment de Cntalunyu, sobre la 
Connexió &una Uniu Telefdnica u I*E,vtacid de la Granada 
del Peaedds. /CIE/, BOPC, 205, 13613 (O); 208, 13736 (T); 

Resolucid 185f.W del Parlament de Catalunya, sobre la GQ- 
sificaci6 dels Municipis de Puluflugeli, Begur, Torroeh de 
Mont@, Pals, ReRmcó,y, Toirmt i Mor&ras; /CIE/. BOPC, 

197 (A); BOPC, 238,15756 (A). 
Resolucid 18611pI dei Parlament de Catalunya, per la qual 
es designen els Diputats que han de defensar davant del 
Congyés delx Diputats Iu Prripusicid de Llei de Reforma de 
la Llei 4811984, Regidadora de I'Qhjecci4 de Conscihcia i 
de la Prestuei6 Social Substitutdria. DSPC-P, 89 (A); 
BOPC, 241,16046 (A). 
Resolucid 1871M del Parlament de Catalunya, sobre l ' h -  
puls de la Construccid del Canal Algerri-Balaguer. /CET/. 
BOPC, 197, 12982 (O); 201, 13438 (T); 208, 13736 (FI); 

Resoluci6 188iIU del Parlumeiit de Catdunyu, sobre VIn- 
cremen? dei Servei Públic de RENFE, ert les Hurm Punta del 
Matí, en Tutes les Unies de la Rodatiu de Barcelurn. /GIT/. 

BOPC, 241,16047 (A). 
Resolució 1891III del Parlament de Clrtuluriyu, mbre la Re- 
tolacih de les Vies de Circulaciú Catalanes. ICPTI. BOPC, 

i99 (A); BOPC, 241,16048 (A), 
Resolucid 19OfIII del ParIument de Ccrtalunyu, sobre la Re- 
tolacid en Llengua Catalana de les Vies de Circulaci6 que 
sdn Crzrnpet&ncia del MOPU. /ClT/. BOPC, 208, i3741 (O); 

241,16048 (A). 
Resolucid 1911iII dei Parlament de Catalunya, per la qual 
ducorda que el Consell Executiu plantegi Confiicte Positiu 
de Compet2ncies en relacid amb ei Reiuí Decret 1547190, 
del 30 úe Novembre. BOPC, 241,  lt5090 {O i T); DSPC-P, 
90 {A); BOPC, 243,16164 (A). 
Resolucid 1921.W dei Purlament de Cutalunya, sobre la Pa- 
ca d'rlrrossepnent Furtiu a la fiadia de RQ.WS. /CAKF'/. 
HOPC, 215, 14253 (O); 218, 14412 VI; 241, 16M2 O; 

Resolucib 1931111 dei Parhrntiir de Catalrmnya, sobre ia Po- 
ifticu Agrdriu de les Comunitats Europees. /CARP/. BOPC, 

205 (A); BOPC, 248,1ó484 (A). 
Kesulucid 1941111 del Parlament de Catulunya, sobre els 
Drerx de la Itqdncia. /CJD/, BOPC, 180, i1959 (O); 182, 

(E); DSPC-C, 184 (A); BOPC, 221, 14644 (A); 248, 16518 

218,14414 (T); DSPC-C, 196 (A); BOPC, 238,15755 (A). 

(O); 225, 14723 (T); 234, 15535 (E); DSPC-C, 196 (A); 

DSYC-C, 197 (A); BOPC, 238,15756 (A). 

215, 142S4 (O); 218, 14413 (T); 229, 15095 (EI); IXPC-C, 

DSPC-C, 199 (A); BOPC, 241,16047 (A). 

BOPC, 210, 13868 (O); 213,14162 (T); DSPC-C, 199 (A); 

201, 13441 (O); 205, 13611 (T); 213, 14156 (E}; DSPC-C, 

213, 14160 (T); 221, 14666 (E); DSPC-C, 199 (A); BOPC, 

DSPC-C, 20.5 (A); BOPC, 248,16484 (A). 

234, 15537 (O); 236, 15659 (T); 243, 16177 (E); DSPC-C, 

12079 u); 186,12284 (T); 197,12974 (E); 213,14156 (1'); 

248,16485 (A). 
Resolucid X95MI del Parlament de Cutalunyu, sobre una 
Campanya de Prevcnci6 i Educacid en relaci6 amb la Medi- 
caci6 Periliosa per a la Conduccid. /CPT/, BOPC, 203, 

1ó486 (A). 
Resalucid 196jIII del Parlument de Catalunya, relativa a In 
Memdria sobre la Qualitat de les Aigües de lm Platges Ca- 
talanes corresponent a 1'Estirl del 1990, /CR/, B Q X ,  210, 

i6436 (A). 
Resolució 197MI del Parlament de Catulunya, sobre la Po- 
sudu en Funcionament de les Juntes Arbitrals de Transport 
Terrestre en ei Territori de Catalunya. BOPC, 210, 

(A); BOPC, 248,16487 (A), 
Resolució 198KiI del Parlament de CutuIunyu, sobre la Res- 
tauraci6 i la Puvimenracid del Carn[ d'Accés a Siurlma. 

223, 14633 (73; 236, 15658 (T); DSPC-C, 206 (A); HUPC, 

13508 (O); 205, 13611 (T); DSPC-C, 207 (A); BOPC, 248, 

13865 (O); 213, 14161 (T); DSPC-C, 207 (A); BOPC, 248, 

13868 (O); 223, 14162 0; 218, 14411 (T); DSPC-C, 207 

/CpT/. BOPC, 221, 14670 (O); 225,14723 (T); 2 2 9 - h n e ~ ,  
15153 (T); 238, 15821 (E); DSFC-C, 207 (A); BOPC, 248, 
1M87 (A). 

1.15. Mocions 

I MocS~ 39lIII del Parlament de Catalunya, sobre la M d i f -  
caci6 dels Límits Territorials dels MunJc@is. BOPC, 190, 

14168 (CCRM); 238,15827 (CRM). 
Moci6 451-iII del Parlament de Catalunya, sobre la Segxrretat 
dels Polígom Petroleoquímics. BQFC, 213, i4166 (O); 218, 

14729 (CCRM); 243,16190 (CRM). 
Moció 461II1 del Parlament de Catahnyu, sobre la Regres- 
sib del Delm de YEbrea BOPC, 221, 14673 (O); 229, 15101 

12567 (O); DSPC-P, 76 (A); BOPC, 208, 13724 (A); 213, 

I 

14423 (E}; DSPC-P, 79 (A); BOPC, 221, 14650 (A); 225, 

I 

(E); DSPC-I?, 88 (A); BOPC, 229-Ame~, 15136 (A); 234, 
15545 (CCllkM). 

- Moció 47MI del Parlament de Catalunyu, sobre la Política 
de Suport a la Premsa Emita en Catu&. BOPC, 221,14674 
(O); 229, 15102 (E); DSPC-P, 88 (A); BOPC, 2 2 9 - h e x ,  
15136 (A); 234,15546 ( C W ) .  
Moció 48lIII del Parlament de Catalunya, sobre les Cume- 
qüdncies dc la Guerra del GaIf Ptrsic. BOPC, MI? 16074 

(A), 16364 (Rect.); 248,16518 (CCRM). 
Mocib 4 W I I  del Parlament de Cutaiunya, sobre el Tracta- 
ment de la Violhcia en I'Esport. BOPC, 241,  16075 (O); 

248,16518 (CCRM). 
Mucid SO/Jíl dei Parinment de Catalunyu, sobre la Política 
General de Nutalitac i d"Urienruci6 Familiar. BOPC, 24.1, 
i6076 (O); DSPC-P, 91 (A); BOPC, 245, 16334 (A); 248, 
16518 (CCRM). 

- 

(O); 243, 16184 (E); DSPC-P, 91 (A), BOPC, 245, 16333 

- 

243, 16185 (E); DSPC-P, 91 (A); BOPC, 245, 16333 (A); 

I 
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1.20, Interpeklacions 

21464 
i 22007 

21467 

21896 

22132 

22133 

22 160 

2J4.55 

23471 

23663 i 
23701 

23933 

24777 

24865 

24884 

25764 

26121 

Interpellaeib al Cunseli Executiu sobre el tractament de la 
violhcia en l'esport. BOPC, 215, 14262 (O); 230, 15174 

Interpetlacid al Consell Executiu sobre la seguretat jur Uica 
dels presm a Catalunya. BOPC, 213,14166 (O); 230, i5274 

Interpetiacib al Consell Executiu ,vobre la politica general 
d'higiene alimentdria, BOPC, 215, 14262 (O); 230, 15175 

Irtterpetlacib al Consell Executiu sobre la política industrial. 

BOPC, 245,16334 (S). 
Interpetlacid al Conseli Executiu sobre la políka $impuls i mi- 
llom de Peawnyamentpúblic a Camlunya. BOPC, 218,14425 

Interpe !laci6 al Consell Execuíiu sobre ia polttica general 
de natalitat i orienrad6 familiar. BOPC, 218, 14425 (O); 

Interpe&cib ai Cunsei! Executiu sobre la polhica general 
de I'Entitat Autanoma de Jocs i Apostes (EMA). BQPC, 

245,16335 ( S ) .  
Inrerpehcib al Consell Executiu sobre 1í1 política de trum- 
ports en I'drnbit de I' Enrifat Metropolitana de Transports. 
BOPC, 229, 15104. (O); 230, 15175 u); DSPC-P, 89 (S); 
ROPC, 241,16049 IS). 

(T); DSPC-P, 89 (S); BOPC, 241, l W 9  (S). 

(T); DSPC-P, 89 ES); BOPC, 241,16049 (S). 

(T); DSPC-P, 89 (S); BOPC, 241,16049 {S). 

BOPC, 218, 14424 (O); 230, 15175 {T); DSPC-P, 91 (S); 

(O); 230,15175 0; DSK-P, 91 (S); BOlT, 245,16334 (S). 

230,15175 (T); DSPC-P, 89 (S); BOPC, 241,16049 (S). 

229, 15103 (O); 230, 15175 (T); DSPC-P, 91 (S); BOPC, 

interpellacid al Consell Executiu sobre la polfticu general 
d'univer,alitzacib dels serveis sanitaris al conjunt de la po- 
hlacib. BOPC, 230,15175 (O); 234,15577 {Rect.); DSPC-P, 
91 (S ) ;  ROPC, 245,16335 {S); 243,16560 (Rect.). 
Interpetkrci6 6x1 Consell Executiu sobre les conseqütncies de 
la Guerra dei GulfPdrsic. BOPC, 234, 15540 (O); QSPC-P, 
89 (S); BQPC, 241,16049 (S ) .  
Interpekacid ai Consell Executiu sobre el sanejament dels 
rius de C¿mlunya. BOPC, 234, 15542 (U); DSPC-P, 91 (S); 
BOPC, 245,16335 (S). 
Interpetlucib al Consell Executiu sobre Iu politica SePterul 
d'educacid a distdncia. BOPC, 236, 15663 (O); DSPC-P, 91 
(S); BOPC, 245,16335 ( S ) .  
Interpe flaciú u1 Consell Executiu sobre la normalitzacid lin- 
güística a I'Admiriistrucid Pública de la Generalitat. BOPC, 

Interpellucid al Consell Executiu sobre I'Aplicacib de la Llei 
71 1983, del 18 d' abril, de Normalitzuci6 Lingii fsticn a Cata- 
lunya. BOPC, 236,15664 (O); DSPC-P, 89 IS); BOPC, U1, 
16049 (S). 
Interpe flaciú al ConsEll Executiu sobre la polltica general 
d'udQuisici6 de temenys. BQPC, 243, 16187 (O); DSPC-P, 
91 (S); BOPC, 245,16335 (S ) .  

236, 15663 (O); DSPC-P, 89 (S); BOPC, Nl, 16049 (S). 

1.30. Altres tramitacions 
1.30.05. Procediments davant el Tri buna1 Constitucionai 

- Kecurs d' hconstitucionalitnt interpusat pel Parlament con- 
tra la Ley 1611985, de 25 de junio, del Papirnonio Histórico 

Espuñol (Resolucid 47/11: BOPC, 87111R 4048). BOPC, SSD, 
4110 (AC); 89m, 4132 (ALFP); BOPC, 2381m, 15757 
(STC); 241/ílI, 16081 (Rect.). 
Recurs d'inconstitucionalitat interposat pel Govern de I'Es- 
tat contra la Llei de la Fum36 Pública de I'Adminisrraci6 de 
IQ Generalitat. BOPC, 102/Il, 4734 (AC}; 104m, 4792 
(ALPP); 121/íí, 5794 (ALFP); 248/m, 16488 (STC). 

I 

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAiMENT 
2.01. Projectes i proposicions de llei i altres 
propostes de normes 
2,01.02, Proposicions de llei 

19904 

20903 

Proposici6 de Llei de Regulaciú dels Horaris Comercials a 
Catalunya. B O K ,  190,12559 (O); 241,16050 (RD). 
Pruposicid de Llei sobre la Diada de la Llengua Catalana. 

16050 (RD). 
BOPC, 197, 12973 (O); DSPC-P, 89 (m); BOPC, 

2.10, Projectes i propostes de rcsoluci6 
2A0.35. Proposicions no de llei i altres propostes dc 
resolwci6 

20798 

20904 

20948 

21222 

21306 

21307 

21393 

21449 

Proposicid no de Llei sobre els Serveis d'E$tacions d'ITV 
durant el Període de Vacances. /CIE/. BOPC, 197, 12977 

BOPC, 238,15758 (R). 
Proposicid no de Llei sobre I ~ I  Insmtlacid en els Accessos 
d'Entruda Q les Autopistes Catalanes d'urrs Senyals Infor- 
matius sobre les Condicions Actuals de cada Tram Circula- 
tori. /CPT/. BOPC, 197, 12982 {O); 201, 13438 (T); 

Proposicid no de Llei sobre la Celebrució de la X Setmana 
del Cava a Sant Sadurnl #Anoia I'Any 1991, /CARP/. 
BOPC, 201, 13439 (O); 203, 13506 (T}; 210, 13863 (E); 

248,16489 (R). 
Proposici6 no de Llei sobre Ea Reduccid de r'Impacte Nega- 
tiu del Tancament per Obres de la Carretera de Terraders. 

199 (R); BOPC, 241,16051 (RI. 
Proposicid no de Llei sobre u m  Poiiticu de Prevencid i 
Educació deis Joves en relació amb I'Addiccid a I'Alcoiwl i 
al Tabac. /CPS/. BOPC, 205, 13614 (O); 208, 13737 (T}; 
215,14252 (E); 236,15655 m). 
Propusiei6 no de Llei sobre el Tractament i I'Especial Aten- 
cih de ies Persones Integrants de G r u p  Marginals de Mori- 
vacih Violenta. /C?S/. BOPC, 205, 13614 (O); 208, 13737 

Proposicib no de Liei sobre I'Elaborcrcib &un Programa 
d'Actuacib Urgent per al Sanejament de la Conca del Riu 
Resds. /CFT/. BOPC, 208, 13738 (O); 213, 14158 v); 
Proposici& no de Llei sobre la Necessitat &Assegurar la 
Continui'bat de les Activitats de la Liigu Protectora d'Ani- 
mals i Plantes de Barcelonu i de la Resro d'A,rsociacims 
Anrllogues. /CARP/. BOPC, 208, 13740 (O); 213, 14159 

(O); 203, 13435 ('I'); 229, 15W5 (T); DSPC-C, 197 (R); 

DSPC-C, 199 0); BOPC, 241,16051 (RD). 

234, 15534 (T); 241, 16061 (I'); DSPC-C, 205 (R); ROPC, 

/CPT/. BOPC, 203, 13509 (O); 205, 13612 (T); DSPC-C, 

(T); DSPC-C, 186 (R); BOPC, 238,15758 (R). 

DSPC-C, 199 (R); BOPC, 241,16051 (R)). 
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21600 

21601 

21602 

21630 

21739 

21741 

21953 

21955 

21961 

22023 

22024 

22104 

22120 

22 i 79 

22224 

(T); 241, 16061 (T); DSPC-C, 205 (a); BOPC, 248, 16489 
m3. 
Proposicib no de EIei sobre I'EIaboracid del Pla ,#Ordena- 
cib de les Extraccions dels Aqütfers del Baix Francull (Mar- 
ge Dret) i del Bloc del Gai& /UT/. BOPC, 210,13866 (O); 

248,16490 (R). 
Proposicib no de Liei sobre la Constitucib de Diverses Cu- 
munituts d' Usuaris d'slproyítaments d'A igzies Subterrdnies. 

207 (R); BOPC, 248,16490 (R). 
Proposicib no de Llei sobre E'Actuulitzucid del Pla #Obres i 
Correcciom a fer II la Xarxa Hidru1i)iFica de Catalunya. 

207 (R); BOPC, 248,16490 (R). 
Proposicid no de Llei sobre les Actuuciomr en relaciú amb el 
Trencument dei Bru$ Dret del Delta de I'Ebre. /CPT/. 
BOPC, 210, 13869 (O); 213, 14163 (T); 218, i4411 (T); 

Proposi& no de Llei sobre les Vkifex de Caps d'Esm a Cata- 
lunya. )COAG/. BOPC, 213, 14163 (O); 215, 14252 0; 221, 
14666 (T); DSPCCI, 200 (i?.); BOPC, 243, i6165 (RI. 
Proposiciú no de Llei sobre I'Organitzacid de les Visites de 
Dignataris Estrangem a GataIunyu. fCOAG/. BOPC, 213, 

(RI; BOPC, 243,16165 (€2). 
Proposició nu de Llei sobre la Posada en Marxa $una Un& 
tat Fuficional d'Uncobgia a les Comarques de Lleida. 

i86 {RI; BOPC, 238,15759 (R). 
Proposicid no de Llei sobre I'lrregular Procediment emprat 
en I'Or~anitzucid dei Viatge dei President de I'URSS a Ca- 
talunyu i sobre En Solhfuritat de les Institucions Catalanes 
amb Totes les Nacionalitats de S'URSS. ICOAGI. BOPC, 

243,16166 (R). 
Proposicib no de Llei sobre I'Ajornament de í e , ~  Revisions 
dels Valors Cadastrals, /CEF/. BOPC, 215, 14256 (O); 218, 
14414 (T); 238, i5759 (TCD). 
Proposicib nu de Llei sobre la Protecci6 de les Caracterfsti- 
ques del Taxi de Burcelona. /CFT/. BOPC, 215,14257 (O); 

Proposicib de Llei sobre Iu Creucid d'ura Museu del 
Transport a Catalunya. /CPC/. BOPC, 215,14257 (O); 218, 

(R); BOPC, Mi, 16052 (R). 
Proposic'cib no de Llei sobre la Supressr'd de Peutges a les 
Auropistes Catulunes. /CpTI. BOPC, 218, 14415 (O); 221, 

Proposicib no de Llei sobre la Comervacid de la C-246, en- 
tre I'Hospitalet de Llobregat i les Cu,rses del Garra6 /CITI. 

BOPC, 248,16491 (RD). 
Proposicid no de Llei sobre el Compliment de I'Acurd de 
Desmantdament de la Central Nuclear Vmdellds I. /CIE/. 
BOPC, 218, 14417 (O); 221, 14668 (T); 229, 150% (E>; 
DSPC-C, 197 (R); BOPC, 238,15759 (R). 
Proposicid no de Llei sobre i' Elaboracib d' uri Programa 
d'Actuaci6 Global de Rehabiiitacid dels Habitrxtgm Cons- 

213, 14161 (T); 218, 14411 (T); DSPC-C, 207 (R); BOFC, 

/CPT/. BOPC, 210, 13866 (O); 213, 14161 (T); DSPC-C, 

/CPT/. BOPC, 210, 13867 (01; 213, 14162 cr); DSPC-C, 

DSPC-C, 199 (RD); BOPC, 241,16052 @D}. 

14164 (O); 215, 14253 (T); 221, 14667 (T); DSPC-C, 200 

/CPS/. BUPC, 215, 14254 (O); 218, 14413 (T); DSPC-C, 

215, 14255 (O); 218, 14413 (T}; DSPC-C, 200 (la); BOPC, 

218,14415 (T); DSPC-C, 199 e); BOPC, 241,16052 (R). 

14415 (T); 223, 14634 (T); 229, 15096 (T); DSPC-C, 196 

14667 (T); DSPC-C, 199 @)i BOPC, 241,16053 (RI. 

BOPC, 218,14417 (U); 221,14667 (T); DSPC-C, 207 (RD); 

22278 

22465 

22534 

23340 

23483 

23484 

23555 

23627 

23836 

trui%r entre 1950 i 1970. /CFT/. HOPC, 218,14413 (O); 221, 
14668 {T); 229,15097 (E); 230,15170 (Rect. i T); DSPC-C, 
207 (RD); BOPC, 7d8, i6491 (RD). 
Prupusidb no de Llei sobre els Criteris de Concessi6 de Lli- 
dmies d'Emissorea sense Anim de Lucre. /CPC/. BOPC, 

196 (RI; BOPC, 241, 16053 (R) 
Proposicib no de Llei sobre el Reconeixement Mkdic dels 
Professors d'Emenyamenr Secundari Pa blic. /CPS/, BOPC, 

243,16166 (R). 
Proposició no de Llei sobre E'Aturah de les Obres corres- 
ponents ai Demiament de la N-.U a Girona (Vall de Sant Du- 
niel). /CITI. BOPC, 225, 14726 (O); 229, 15098 0; 

Proposiciú no de Llei sobre Iu Construccid d'una Curreteru 
entre la Palma &Ebre i Vinebre - Iu Torre de l'Espartyo1 U 

lu Ribera d'Ebre. /CPT/. BOPC, 225, i4726 (O); 229,15098 

Proposició de Llei sobre el Projecte d'dbastumnr #Ai- 
gua u les Poblacions de la Costa Brava Central. ICP'T/. 

BOPC, 248,16492 (R). 
Proposiciú no de Llei sobre el Restabliment del Curs del Riu 
Ondara al Pla dUrge11, /CpT/. BOPC, 229,15100 (O); 234, 

Pruposicid no de Llei sobre el Tramfmiment u la Generali- 
tat i la Millora del Tragat de la Carretera TV-7141 entre As- 
&Vinebre i Garcia. /CITI, BOPC, 230, 15170 (O); 234, 

Proposició no de Llei sobre les XnstaEEacions de Gas. 

BOPC, 248,16493 (m). 
Proposicid no de Llei sobre el Conflicte dei Gorf P M c .  
/COAG/. BOPC, 230, 15172 (O); 234, 15538 0; 248, 

221, 14669 (O); 225, 14723 ('I'); 234, 15534 (E); DSPC-C, 

225, 14724 (O); 229,15097 (T); DSPC-C, 201 (RI; BOPC, 

DSPC-C, 207 (R); BOPC, ,248,16491 (R). 

(T); DSPC-C, 207 (a); ROPC, 248,16492 (R). 

BOPC, 229,15099 (O); 234, 15536 (T); DSPC-C, 207 (RI; 

15536 (7'); DSPC-C, 207 (R); BOPC, 248,16492 (R). 

15536 0; DSPC-C, 207 (R); BOFC, 248,16493 (R), 

BUPC, 230,15172 (O); 234,15537 (T); DSPC-C, 207 (RD); 

16493 (rn). 

2.10,40, Projectes i propostes de resofució d'actuació 
davant les Corts Generals 

22216 
i 22243 Propustu de Resolucid per la qual s'acordu de presentar u 

la Mesa del C o n p h  dels Diputats la Proposiciú de Llei Ur- 
gdnica de Modificaci6 del Codi Penal, pel que fa a Delictes 
contra el Medi Ambient i 1'Urde~ciú del Territori. BOPC, 

W). 
218, 14419 (O); DSPC-P, 89 (RD); BOPC, 241, 16054 

26491 
i 26569 Proposta de Resoluci& per la qual s'acorda de presentar Q 

la Mesa del Congrés dels Diputats ku Proposicib de Llei de 
Modificució de la Llei &@nicu 711985, de Drets i Lliber- 
tuts dels Estrangers a Espanyu. BOPC, 245,16353 (O); 248, 
16494 (RD). 

2.K Mocions subsegüents n interpeklacions 

23676 Mocid subsegüent a la interpetlacib al Consell Executiu so- 
bre la Política de Serveis Comunitaris. BOPC, 230, 15174 
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(O); 234, 15539 @)i DSPC-P, 89 (R); BOPC, 241, 1605s 
CW. 
Mocid subsegüent a 11 ititerpdlclcid al Consell Executiu SO- 

bre la Polltica de Trarwports en I'Ambit de I'Entitut Metro- 
politana de Transport, ROPC, 241, 16074 (O); DSPC-P, 91 
(R); BUPC, 245, i6336 (Ft). 
Mucid subsegüent a ía interpdació U S  Consell Executirc $0- 

h e  la Seguretat Jurfdica dels Presos a Catalunya. BOPC, 

Mocid subsegüent a la interpellacih al Consell Executiu su- 
hre la Poiftica General d'Higiene Alimentdria. BOPC, 241, 

16560 (Rect.). 

26021 

2604.5 

241,16075 (O); DSPC-P, 91 (R); IROPC, 245,16336 (R). 
2604.7 

16076 (O); DSPC-P, 91 (RI; BOPC, 245, 16336 (R); 248, 

2.20. Interpellacions 

20785 Interpellfacid al Consell Executiu sobre la incidsncia de les 
sectes en la societat catalana. BOPC, 203, 13510 (O); 230, 
15174 (T); 243,16167 (RD). 
InterpeHucid ai Conseil Executiu sobre els empkrgaments 
d'nbocadors controlats de residus sdlids rrrbuns. BOPC, 

245,16337 (RD), 
Interpehcid al Consell Executiu sobre les normatives que 
possibiliten I'aplicacib de les subvencions previstes als 
Pressupostos de la Generalitat. BUPC, 229,15104 (O); 230, 
15175 (T); 238,15760 m). 
Interpehció al Consell Executiu sobre la normalitzacid lin- 
güí,Ttica a l'Administraci6 Pública de la Generalitar, BOPC, 
234,15540 (O); 236,15655 (RD). 
Interpetlacib ai Cunsell Executiu sobre La preservació dels 
drets i les lliberms dels ciutadam. BOPC, 234, 15S41 (O); 
243,16167 (RD). 

21 223 

203, 13511 (O); 230,15174 CT); DSPC-P, 91 (RD); BOPC, 

23472 

23920 

23981 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.01. Projectes i proposicions de llei i 
altres projectes de normes 
3.01.01. Projectes de llei 

16103 Projecte de Llei del Rt?gim Jurídic Intern de les Urbanitzu- 
cions Privades. /CJD/, ROPC, 138,8862 (O); 143,9231 (T); 
150,9659 (T); 152,9732 0 , 9 7 5 5  (Rect.); 159,10327 (T), 
10420 (Rect.); 162, 10511 (T); 165, 10652 (E); 178, 11753 
(T}; 195, 12836 (T); 203, 13494 (T); 213, 14134 (T); 223, 
14626 (T); 236,15656 0). 
Projecte de Llei de les Policies Locals de Catalunya. IUDl. 
BOPC, 159, 10328 (U); 162, 10512 (T); 169, 11122 (T); 
171, 11267 (Recta); 174, 11420 (T); 180, 11947 (T); 183, 
12099 (T); 186, i2278 (T); 193, 12773 (Rect.}; 197, 22960 
(T); 201, 13410 (T), 13451 (Rect.); 213, 14134 (T}; 223, 
14626 (T); 236,15656 (T); 238,15761 (P). 
Projeecce de Uei de Filhciom m/. BQPC, 174, I1429 (O); 
178, 11755 (T); 182, 12076 (T); 186, 12281 0; 195, 12843 
0; 197, 12971 o; 201, 13411 0; 203, 13495 (E); 218, 
14390 (T); 229,15092 ("1; 2al,ltiOS5 0; 248,16495 (P). 
Projecte de L¡ei de Reforma de la Llei 411983, del 9 de 
Marg, de Cooperatives de Cataluriya. /CPS/. BOPC, 201, 
13412 (O); 203,13495 (T); 210,13852 0; 215,14244 u); 
218,14408 (T); 225,14718 (E); 238 (T). 

17638 

18445 

21032 

21 165 

21 i66 

21745 

21992 

23628 

24769 

25774 

26080 

26479 

Projecte dt! Llei sobre I'Auroritat Lingiiística de I'lmtr'rut 
d'Extudis Catalans. /CPC/, BOPC, 203, 13496 (U); 205, 
13606 (T); 210, 13853 (T); 213,14148 (T); 215,14244 e); 
221, 14655 (T); 225, 14718 {E); 230, 15208 (Rect.); 236, 
15657 0; 248,16506 (T). 
Projecte de Llei de Creacid de les Escales d'hspectors Fi- 
wncews i d'Inspectors Tributaris dins el Cos Superior d ' M -  
rnini,~traci6 de la Generalitat. /COAG/. IBOPC, 203, 13497 
(O); 205, 13606 (T); 213, 14148 (T); 218, 14408 (T); 221, 
14655 (E); 243,16168 (P i T); 247, i6462 (T, D i E), 
Projecte de Llei de Modifzcaciú de lu Llei 20185, de Preven- 
ci& i Assi,Tt&ncia en Mattria de Substdncies que poden gene- 
rar Dependk ia .  /CPS/. BOPC, 213,14149 (O); 215,14245 
0; 221, 14657 u); 223, 14633 (T); 229, 15093 ('I'); 234, 
15515 0; 238,15814 (E); 243,16174 ('i'). 
Projecte de Llei de Cremi6 dei Coilegi de T2cnics d'Empre- 
ses i Activitats Turhtiques de Catalunya. BOPC, 2 15, 14245 
(O); 218,14409 (T); 229,15093 (T); 245,16338 (T i P). 
Projecte de Llei de l'htituut Catald #Energia. /CIE/. 
BUPC, 230, 15166 (O); 234, 15515 (T); 241, 16055 (T); 
245,16340 (T); 247,16469 0; 248,16506 (E). 
Projecte de Llei de Mutualitats de Previsi6 Social de Catalu- 
nya. /CJD/. BOPC, 234, 15516 (O); 236, 15657 (T); 243, 
16175 (T); 247,16469 (T). 
Projecte de Llei Reguladora de i'Acct!s a la Funcid Pública 
Docent del Personal Docent deis Centres que, en Virtut de 
la Llei 1411983, del 14 de Juliol, del Parlament de Catalu- 
nya, s'han integrat a la Xarxa de Centres Públics Depend- 
ents de la Generolitat de Catalunya. KOAGl. ROPC, 238, 
15819 (U); 241,16056 (T); 248,16510 (T). 
Projecte de Llei de Creució del Departament de Medi Am- 
bient. /COAG/. BOPC, 241,16057 (O i T); 245,16341 (T); 
247,16470 (E, T, P, D i E). 
Projecte de Llei de Recmehement de la Universitat Ramon 
Llull. /CPC/. BOPC, 245,16341 (O); 248,16510 (T). 

3.01.02. Proposicions de llei 

- Proposicions de Liei a quL es refereixen les Disposicionv 
Addicionals Primera i Segona de la Llei 5111987, del 4 
&Abril, deE R&gim Provisional de les Compethcies de les 
Diputacions Provincials, BOPC, 21,1310 ('I'). 
Proposicions de Llei a qu2 es refereiren les Disposicions 
Addicionals Primera i Segona de la Llei 511987, del 4 
d'abril, del Rdgim Provisional de les Cornpehcies de les 
Diputacions Provisiona1,v. BOPC, 26,1775 (T), 
Proposicib de Llei sobre la Titularitat de les Compethies 
de Carreteres a Catalunya. ROPC, 110,7059 (O). 
Proposicid de Llei de Modificacr'b de la Llei de la Sindicatu- 
ra de Comptes. /CEF/. ROPC, 1 15,7416 (O); 153,9774 ("1; 
159,10339 (T); 169, i1130 (T); 174,11433 (T); 173,11755 
{T); 182, 12077 (T); 197, 12972 (T); 208, 13729 0; 215, 
14248 0; 229,12094 (T); 241,16058 (T). 
Proposicib de Llei sobre la Creacid d'un Regiwe d'lnreres- 
sos dels Alts Cdrrecs del Govern de la Generalitat. BOPC, 
150,9660 (O). 
Proposició de Llei d'incompatii5ilitats dels Alts Cdrrecs del 
Govern de la Generalitat. ROPC, 150,9662 (O). 

- 

12494 

'12983 

16938 

f 6939 
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21 177 

21429 

- 

22276 

22319 

23326 

23761 

26555 i 
26645 

Proposiciú de Llei d'Ampliuci6 dels Límits del Parc Nacio- 
mi d'Aigiiestürtes i Estany de Sant Maurici. UOPC, 203, 
13501 (O). 
Proposiciú de Llei de Cremi6 de I'lnstitut Cataíd de Serveis 
a la Tercera Mat. BOPC, 208,13730 (O), 
Proposicid de Llei de la Randera de Curalunya. BOPC, 213, 
14154 (T); 243,16175 (T). 
Proposiciú de Llei Reguladora de la Iniciativa Legi,dativa 
Popular.. RQPC, 221,14657 (O). 
Proposiciú de Llei sobre Iniciativa Lqislativn Popular. 
BOPC, 221,14660 (O). 
Proposicid de Llei de Mesures Addicionals per a iu Protec- 
cid del Medi Ambient. BUPC, 225, i4719 (O). 
Proposici# de Llei de Mudficacih de b Llei 1011983, del 30 
de Maig, de Cremi6 de I'Ens Públic Curporacib Catalana 
de Rddio i Televisi6 i de Reguiacid dels Serveis de Radiodi- 
$usi# i Televisi6 de lu Generalitat de Catalunyu. BOPC, 234, 
25533 (O). 

Proposicid de Llei de Creaci6 de I'lmrrirut Ramon Llull. 
BOPC, 245,16343 (O), 

3.10. Projectes i propostes de resolwci6 
3.10.15. Propostes de resoluci6 subsegiients 
al control de la legislacid delegada 

20224 Procediment relatiu al control del Decret Legislatiu I11 990, 
pel qual s'aprova la Refosa dels Textm Legals Vigents a Ca- 
talunya en Mat2riu Urbunístim. BOFC, 193, 12715; 195, 
12846 (T); 205,13607 (T); mi, 16059 (T). 

3.10.25 Propostes de resoltici6 subsegiknts 
a un pla o comunitat del Govern 

21002 Procediment relatiu a I'acord del Govern perqut el Parla- 
ment es prununcii' sobre 10 Truncferdncia de la Piscina Sant 
Jordi, de la Diputacid de Barcelona. /CrYr/. BOPC, 205, 
13607 (T); 210,13860 (T); 213,14154 o; 241,16060 u). 
Procediment relatiu a I'acord dei Govern perqut el Purkr- 
ment es pronuncii' sobre el Tt.mpds de Recursos de les Dipu- 
rucions a ícr Generalitat en Mut4ria d'Esports. BOPC, 215, 
14248 (T); 218,14409 (T); 243,16176 {T). 

21949 

3.10.30. Propostes de sesoluci6 subsegüents 
als informes de la Sindicatwra de Comptes 

21 730 Procediment relatiu al Compte General de les Corporacions 
Lucals, correspommi a I'uny 1988. /CSC/. IIOPC, 215, 
14251 (T). 
Procediment relatiu a I'Inforrne de Fiscaiitzuci6 SCF-U4 
A/9Q, sobre Subwnciam de b Gemerdirau de Catalunya a 
Centres Privats de Fornsació Professionul de I .r i 2.n Gruu, 
Exercici de 1988. /CSC/. BOPC, 232, 15322 (T), 15323 

Procediment relatiu a ¡'Informe de Fiscalitzcrci6 SCF-O7 
Dl90, sobre 1'Entitut Autbnom de Jocs i Apostes (EMA),  
unys 1986, 1987 i 1988. /CSC/. BOPC, 232, i5322 (T), 
15353 (ISC). 

23726 

WC>. 
23727 

3.10.35. Proposicions no de LIei i altres 
propostes de resohi6 

1598 

1600 
i 161% 

1602 

1725 

3394 

20137 

22232 

22358 

22486 

23356 

23596 

Proposicid no de Llei sobre la Regulaciú de Iu Regi6 I .  
/COAG/. BOPC, 17, 800 (O); 20, 1239 (T); 22, 1312 0; 
22, 1444 0; 24, 1555 (Rect.); 46, 3021 (T); 58,3683 (T); 
65,4067 (T); 84,5567 (T); 98,6318 (T); 115, 7419 (T); 122, 
7886 (T); 138,8873 (T}; 152,9735 (T); 162,10521 (T); 178, 
11756 (T); 190,12561 0; 201,13431 (T); 208,13732 0; 
221,14663 e); 229-Annex, 15151 0; 245,26346 (T), 

Proposicid no de Llei sobre la Divisi6 de Catalunya en Re- 
gions. /COAG/. BOPC, 17,802 (O); 20,1240 p); 21,1312 
('I'); 22, 1444 (T); 2G, 1777 (E); 46,3022 cr); 58,3684 (7'); 
65,4067 (T); 84,55G7 (7'); 98,6319 (T); lis, 7420 (T); 122, 
7886 (T); 138,8874 (T); 152,9735 (T); 162,10522 (I?); 178, 
11756 (T); 190,12562 0; 201,13431 (T); 208,13733 0; 
221,146ó4 u); 229-Annex, 15 15 1 (T); 245,16347 e). 
Proposiciú no de Llei sobre el Compliment de les Lleis d' Ur- 
denacid del Territori. /COAG/. BOPC, 17, 803 (O); 20, 
1241 (TS; 21, 1313 (7'); 22, 1445 0; 24, 1555 (Rect.); 26, 
1776 (E); 46,3023 (T); 58,3685 ('I'); 65,4068 (T); 84,5568 
(T); 98,6319 m; 115,7420 (T); 122,7887 (T); 138, 8874 
(T); 152, 9736 ('I'); 162, i0522 (T); 178, 11757 0; 190, 
12562 u); 201,13431 (T); 208,13733 (T}; 221,14#5 (3'); 
2 2 9 - h e x ,  15152 (T); 245,16347 (T). 
Propo~icib no de Llei sobre el Truqds de Deteminades 
Compethcies i Recumus Econdmim a les Comarques. 
ICOAGI, BOPC, 19,1114 (O); 20,1241 (T); 21, 1313 (T) i 
1357 (RxxA.); 22, 1445 (7'); 24* 1555 (Rect,); 46, 3024 (T); 
58,3685 0; 65,4068 r); 84,5568 0; 98,6320 (T); 115, 
7421 (T); 122,7887 (T); 138,8875 (T); 152,9736 (T); 162, 
10522 (T); 178,11757 o; 190,12563 (T); 201, i3432 (T); 
208,13734 0; 221,14665 (T); 2 2 9 - h n x ,  i5152 (T); 245,  
16348 ('I"). 
Propüsicid no de Llei sobre I'Accks dels Parcers de Monta- 
gut a la Propietlrt de le,r Terres que conreert. /CARP/. B Q X ,  
36,2606 (O i T); 41,2802 0; 43,2921 ('I'); 46, JO26 (T). 
Props ic ib  no de Llei sobre la Modificaci6 de la Resolucid 
37íI del Parlament de Catalunya, sobre els Drets de la In- 
fdnckz. /CJD/. BOPC, 193,12716 (O); 195, 12852 (T); 197, 
12977 (T); 200, 13399 (T); 203,13504 (E); 223,14634 (T); 
236,15658 (T). 
Proposici6 no de Llei sobre el Funcionament de I'Adminis- 
traci6 de Justícia. /CJD/. BOPC, 218, 14418 (O); 221, 
14669 (T). 
Proposici6 no de Llei sobre la Creacid d'un Registre Pdbiic 
d' Organitzacions No Governamentals. ICOAGI. BOPC, 

245,16363 (Rect.). 
Proposicib no de Llei sobre el Desplegament i I"Aplicaci6 de 
la LOGW a Cataiunya. ,Ki'C/. BBOFC, 225, i4725 (O); 229, 
15097 (T); 241,16062 (E). 
Proposicid no de Llei sobre I"1nfurme Ford del Purlament 
Europeu relatiu a Racisme i Xenofdhia. /COAG/. BOPC, 
229,15099 (O); 234,15535 ('I?); 238,15821 U). 
Proposicib no de Llei sobre la Promocid Internacional d' El 
Pessebre, de Pau Casals. /CPC/$ B O R ,  230, 15171 (O); 
234,15537 (T); 241,16064 (E). 

221, 14671 (O); 225, 14724 (T); 229-Anne~, 15153 (T); 
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23934 

24773 

24860 

24867 

24881 

24935 

25768 

25817 

25818 

25819 

25820 

25821 

25937 

25945 

25950 
i 26002 

25990 

25991 

Proposició no de Llei sobre la Gestib del Documeni hracio- 
nat d'ldentitat. /COAG/, BOPC, 234,15538 (O); 236,15659 
0; 241,16063 0. 
proposiciú no de Llei sobre el Control de les InsraElcrciuns i 
les Canalitzacions del Gm Natural. /CE/. BQPC, 234, 
15539 (O); 236,15659 ('I'); 243,16177 (E). 
Proposici6 m de Llei sobre el Condiciummens i Millora del 
Trapt de b Carreteru T-334, entre els Municipis #Horta 
de Sant J m n  i Bot. /CPT/. BOPC, 236, 15660 (O); 241, 
16064 (T). 
Propnsicid no de Llei sobre el Conveni de Retnodelaci6 del 
Bawi de #La M i n m ,  de Sunt Adrid de Besds. /CPT/. BOPC, 
236,15660 (O); UI, 16064 p). 
Proposicid nu de Llei sobre I'ActuaIitz~cib de b Nomtiva 
Relativa als Habitatges dels Mestres. /CPC/. BOPC, 236, 
i5661 (O); 241,16064 (T)# 
Propskiid no de Uei sobre la Siruacid Actual a les Repriblipes 
Ilhkhps. FQAGI. BOPC, 241, i6065 (U); 248,165i10. 
Proposicid no de Llei sobre I'Apruvaci6 d' un Cos Normatiu 
Regulador de la Circulacid fora de les Vies de Cornunicaci6 
per uls Vehicles aTot Terreny#. /CpT/. BOPC, 236, 15662 
(O); 24i,16065 (T). 
Proposicid no de Llei sobre les Actuacions per a combatre 
la Plaga de la Processiondriu en els Boscos de Pins de Ca- 
tuIunyu. /CARP/. BOPC, 236, i5662 (O); 241, 16066 (T); 
245,16348 (T); 247, l a 7 8  (T), 
Propasicid no de Llei sobre els Municipis que es podrien be- 
neficiar de I'riplicacid de I'Article 692 de la Llei 811987. 
/COAG/. BOPC, 238,15822 (O); Mi, 16066 (T). 
Proposicib no de Llei sobre els Municipis que es podrien he- 
neficiur de I'Aplicacid de I'Article 69 de la Llei 811987 en 
I'Apartut Histdrico-ArtlStic. ICOAG/, BOPC, 238, 15822 
(O); 241,16066 (T); 243,16227 (Rect.). 
Pruposicih no de Llei sobre els Munic@is que es podrien be- 
nejiciar de l'Apticuci6 de ¡'Article 69 de la Llei 811987 en 
I'Apartac Turhtic. jCOAG/. BOPC, 238, 15823 (O); 241, 
16067 {T); M3,16227 (Rect.). 
Proposicib no de Llei sobre els Municipis que es podrien be- 
neficiar de I'Aplicacib de I'Article 69 de la Llei 811987 en 
I'Apartat Industrial. ICOAGI. BOPC, 238, 15823 (O); 241, 
16067 (T); 243, 16227 (Rect.). 
Propusicid no de Llei sobre la Posada en Marxa del Pla Es- 
tradgic Foresal a Catalunya. /CARP/. B O X ,  230, 15824 

Proposicid RO de Llei sobre el Sanejament del Riu Ebre per 
a la seva Nuvegabilitut. /CpT/. BOPC, 238, i5824 (O); 241, 
16068 (T). 
Proposicid no de Llei sobre la Llnk Fwovidria Rarcelona- 
Puigcerdd. /CiT/. BOPC, 238,15825 (O); 241,16068 (T). 

(O); 241,16068 (T), 

Pruposiciú no de Llei sobre la I n f o m c i d  ab  Usuaris de la 
Xurm B&rica da Cumeteres i A~rrcllpisr~s Catalanes. /CPT/. 
BOPC, 238,15326 (O); 241,16069 (T). 
Proposicid no de Llei sobre la Modificació del Codi Penul 
pel que fa a Delictes conrra el Medi Ambient. /CJD/. BOPC, 
241,16069 (O); 243, i6178 (T). 
Proposicid no de Llei sobre la Celehrucid d'un Acte Aca& 
mic la Diudu de Sant Jordi. /CPC/. ROPC, M i ,  16070 (a); 
243,16178 g). 

26031 Propo~icid no de Llei sobre la Normulitzucid Linpllstica a 
Correus, Telegrafs i Caixa Postal, /CPC/, ROPC, UI, 
16070 (O); 243, i6179 (7'). 
Proposicid m de Llei sobre Ciutat 3adb. ICOAW. BOPC, 
241,16071 (O); 243,16179 (T). 
Proposicib no de Llei sobre la Declaracid dels Municipis de 
la Comareu del Priorat com u Zones Agrícoles Deqavori- 
des. /CARP/. BOPC, 241,16071 (O); 243,16179 ('I'). 
Pr~posicid no de Llei sobre la Presentucid Urgent d' un Pro- 
jecte de Llei de CrMt Extraordinari o Suplement de Cddit 
per palliar la Greu Situacid de la Fruita Seca. KEPI. 
BOPC, 241,16072 (O); 243,16180 (T); 245, i6363 (Re&.). 
Proposicib no de Llei sobre la Situcrcid dels Immigrants Es- 
trungers. /CJD/. BOPC, %i, 16072 @); 243, 16180 (7'); 
248,16511 fl). 
Pruposici6 no de Llei sobre I'Xmpacte Ambiental de 1'AnUto- 
pista Terrassa-Rubf. /CpT/. BOPC, 243, 16181 (O); 248, 
16512 0. 
Proposició no de Llei sobre les Mesures Necessdries per u 
la Prestaei6 Eficuc del Servei de Correus a Catalunya. 
/CPT/. BOPC, 243,16182 (O); 248,16512 (T). 
Pruposicid no de Llei sobre el Re,rpecte a I' Urganitzacid Po- 
lítica de I' Estat de les Autonomies pel que fa a la Creacid de 
les Direccions de Z ~ ~ E , T  de la Direccid General de Correus i 
Tel2grufs. /CPT/. BOPC, 243,16182 (O); 248, 16512 (T). 
Pruposicid no de Llei sobre el Foment de I'Educacib per la 
Pau. /CPC/. BQPC, 243,16183 (O); 248, i6513 (T), 
Proposicid rn de Llei sobre la Millora de ka Senyalitzaci6 
del Polígon Industrial de Bufalvent. BIT/. BQPC, 245, 
16349 (O); 248,16513 0. 
Proposici6 no de Llei xobre I'Arrunjament de 1'Enlkq de la 
Carretera C-i411 amb I'Autopisra Terrussa-Manresa, n 
Sant Fruitds de Bages (Bages). /C€T/. BQPC, 245, i6349 
(O); 248,16513 0. 
Proposicib no de Llei sobre la Ubicuci6 Definitiva d'unu Es- 
tucid d'lnspeccib Tknica de Vehicles (ITV) a ta Zona de 
Berga. /C'W. BOW, 245,16350 (O); 248,16514 (7'). 
Proposici6 no de Llei sobre I'Agilimció delr Serveis de Grua 
en els Accidents de Trdnsit. /CPT/, BOPC, 245,16350 (O); 
248,16514 (T). 
Proposicid no de Llei sobre la Ubicacid d'un HelipoH a 
Sant SadurnC &Anoia (Alt Pened2s). /C€T/. BOPC, 245, 
16350 (U); 248,16514 (T), 
Proposici6 no de Llei sobre la Declaracib de la Comarca 
del Mantsid com a Zona Agrícola Desafuvoridu. /CARPI. 
BQPC, 245,16351 (O); 248,16515 (T). 
Proposicid nu de Llei sobre lar Tramferhcia de Ea Titulari- 
tat dels Boscos de I'Estar existents a Catalunya. I-/. 
BOPC, US, 16351 (O); 248,16515 (T), 
Proposicid no de Llei sobre la Prumocid d'una Culmru de 
Pau. BOPC, 248,16515 (O). 

3.10.40. Projectes i propostes de resolucid 
d'actuació davant res Corts Generals 

i643 

26069 

26071 

26073 

26087 

26249 

26250 

26259 

26334 

26427 

26428 

26469 

26470 

26486 

26495 

26496 

2659s 

Projecte de Resulucid per la qual s'acordcl de presentUr CT la 
Mesa del Congréx dels Diputats la Proposicib de Llei Or@- 
nicu per la qual es d6m Compliment a la Disposicid Addi- 
cimal Primera de la Llei SIJ987, del 4 #Abril, del R&im 
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Provisional de les Competdncies de les Diputaar:ions Provin- 
cials. /COAG/. BOPC, 19,1121 (O); 2i, 1319 (T); 46,3029 
(T); 58,3691 (7'); 65,4074 (T); 84,5574 0; (38,6327 ("i'); 
108,6916 (T); 117,7687 {T); 135,8742 (T); 144,9251 u); 
150,9677 ('i'); 165, 10663 (2'); 178, i1766 (T); 190, 12565 
(T); 201, 13442 (T); 208, 13741 (T); 221, 14672 (T); 230, 

Proposta de Resolucid per la qual s'acordu de presentar a 
la Mesa del Congrks dels Diputats la Proposicib de Llei de 
Modificació de !'Article 37.2 de la Llei de I)Estut $180, del 
10 de MarG, de L'Estutut úeis Trebu1lador.t BOPC, 106, 
fi824 (O). 
Proposta de Resuiuciú per la qual s'acordu de presentar a 
ia Mesa del Congrks dels Dipututs la Proposici6 de Llei de 
Modificmiú de ¡'Article 37.2 de la Llei de I'Estrat 8H1980, del 
I U de MarC, de I' Estatut dels Trebalhdurs, per a Iu Mudv- 
cmih del R&im de Festes. BOPC, 130,8397 (O). 
Pruposta de Resolucid per la qual s'ucordu de presentar a 
la M m a  del Congrés dels Diputat&y la Proposició de Llei de 
Prohibició de la Publicitat del Joc a tot el Territori Estatal. 
BOPC, MX, 16073 {O). 

is173 cr); us, 16352 pl. 
12133 

1431 i 

26010 

3.15. Mocions arbsegiients a interpeklacionrs 

26480 Mocid subsejpient a la interpduciú al Cornell Executiu so- 
bre ia Políficu General n'Mquisici6 de Terrenys. BOPC, 
2.45,16357 (O). 
Mucid suhsegiient cd la interpeHacir5 ui Consell FJecutiu ,TO- 

hre la Poifticu Idu,wriul. BOPC, 245, 16358 (O). 
Mucid suhsegiient u Iu interpellmid al Cmsell Executiu ,ro- 
bre Iu Polltim General d'Educaciú u Distdmiu. BBPC, BIS, 
16358 (O). 
Mod6 suhseRiient a Iu interpellacid al Consei1 Executiu so- 
bre la Politica d'linpuis i Millora de I'Ensenynment Piblic a 
Casalirnyu. ROPC, 245,16359 (O}. 
Moció subseEÜent í d  la interpethcib ui Consell Executiu so- 
bre el Srrnejument  del,^ Rius de Catulunya. BOPC, 245, 
16359 (O). 
Mocid subsegüent a la interpe [la& al Consell Executiu so- 
Iwe ia Política General d' Universcrlitzacid dels Serveis Sani- 
turis u1 Cmjtmt de lrr Pohlucid. BOPC, 245,16360 (O). 

2648 i 

26487 

26488 

26507 

26508 

3.20. InterpeHacions 

21 139 lmrpdlució ul Consell Executr'r4 sobre l'aplicmib i el des- 
plegament de ¡es lleis d'ordenacib territorial. BOPC, 203, 
1351 1 (O); 230,15174 (T). 
Xnterydlacid al Consell Executiu ,rohre ¡a política en m t d -  
ria &policia. BUPC, 210, 13877 (O); 230,15174 Cr). 
InterpeIlaci6 al Consell Executiu sobre Vimpucte ambiental 
dei tirrisme. HOPC, 213, 14167 (O); 230, 151.75 (7'). 
Xnterpellacib al Consell Executiu sobre la polftica general 
d'ordenuciú farmuc2uticu. BOPC, 218, 14426 (O); 230, 
15175 (T). 
Intwpetiucib al C o m d  Executiu suhrt? els centres d'ensen- 
ycrrnent pdbiic c1 Catalunya. BOPC, 218, 14426 (O); 230, 

Interpel.lacid ui Consell Execuriu sohre PI desplegrrrnent de 
la Llei 1811985 pel que fa a la pormciaciú dels drguns de 

21563 

2 1743 

22 16 1 

22178 

15175 cu. 
23473 

24771 

24772 

24824 

24866 

24925 

25765 

25766 

25767 

26036 

26039 

26041 

26229 

26230 

26248 

26439 

purticipucid i de govern en els centres docents. BOPC, 229, 
15104 (O); 230,15175 (T). 
hterpehcib al Consell Executiu sobre la contuminucib dels 
rius de CutuIunyu. UOPC, 234,15541 {O). 
Interpdlacib al Consell Executiu sobre la integrucid de 
I'utencils de la salut mentul en ei Servei Catald de la Salut. 
BOPC, 234,15542 (O). 
Interpe?lucid u1 Consell Executiu sobre la seguretat de les 
instaEIacions industrials. BQPC, 234, 15543 (O). 
Interpeilaci6 ai Cornell Executiu mbre el procés d'eluboru- 
cid i tramitacid dei Pla Territorial de Cutalunya, BOPC, 
236, i5663 (O). 
Innrerpehcib ai Cunsell Executiu sobre el Pla Cr'ActuucSó 
per a la Igwlrat d'Oportunitats per a la Donu, 1989-1982. 
BOPC, 236,15664 (O). 
hterpdluci6 al Con,sell Executiu sobre la yoiítica generai 
per a la vellesu. BOPC, 236,15665 (O). 
Interpetlució al Cornell Executiu sohe les autopistes, auto- 
v k r  i carreteres dependents de la Generalitat de Catulunyu. 
BOPC, 236,15665 (O). 
Ititerpdlucib al Corisell Executiu sobre I'Estrat2giu Europea 
de la Salutprornugmiuper I'OMS. BOPC, 236,15665 (Q). 
lirrerpellaci6 u1 Consell Executiu sobre la polfticu de medi 
ambient. BOPC, 241,16077 (O). 
Interpetlacib al Cun,wIl Executiu ,pobre l'actrurl trloqueig del 
procés de t?-un,$er2ncies de I'Adminktrucid de I'Estut u la 
Generalitat de Catalunya. BOPC, 24 E . ,  16077 (O), 
Interpetiació al Consell Executiu ,rohre les repeucursiuns de 
la Guerra del Goif n Catalunya. BOPC, 241,16078 (O). 
hterpetlucib al Consell Executiu sobre la política de joven- 
tut. BOPC, 243,16187 (O).  
Interpetiaci6 al Consell Bxecutiu sobre la creacib de novm 
universitats. BOPC, 243, 16188 (O). 
InterpeElaci6 al Comell Executiu sobre la prqramacid uni- 
vwsitdrr'a i la creuciú de nuves universitats. BOPC, 243, 
16188 (O). 
Interpetlacid ai Comell Executiu sobre la política # ~ ~ M C U -  

ció infantil. BQPC, 245,16360 (O). 

3,30, Altres tramitacions 
3.30.04. Procediments relatius als informes del 
Síndic de Greuges 

2361 7 Prucedment relatiu Q l'hfome sobre e h  Dipdxits Munici- 
pals de Detinguts a Catalunya: entre la Imprevisid i I'Omis- 
sib. BUPC, 233,15407 (ISG); 234,15543 (T). 

3.30.05. I'rocedimcnts davant el Tribunal 
Constitucional 

I Recurs d' inconstirucionalitat interposat pel Goverrt de l'lL+ 
tat contra la Llei de Modernització de I' Empresa Fumiliw 
Agrdriu. RUPC, 90fl1, 4202 (AC); lO9/II, 5 i36  (ALPP); 
1 1 ZJrr, 5298 (ALFP). 
Recurs d' incomtituciunalirut interposat pel Govern de VES- 
tat contra la Llei de Prevenci6 i Assixtt?ncia en Mat2ria de 
Sirbsrhncies que poden generar Depedhcia.  BOPC, 102D, 
4735 {AC); iOS/JI, 4866 (ALPPI; 123/It, 5972 {ALFI?), 

-- 
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- Recurs d'incomtitucionalitat interposat pe¡ Govern de I'Es- - 
rat contra la Llei de Pesca iifaríh*m de Catalunya. BOPC, 
144/II, 6975 (AC); 147/II, 7118 (ALFP); lSS/Xt, 7528 
(A.I-1. 
Recurs d' inconstitucionalitat interposat pel Parlament con- 
tra la Ley 1311986, de 14 de abril, de Fomento y Coordina- 
cidn General de la Investigacidn Cientpca y Técnica - 
(Resolució 86111: BOPC, 144/.U, 6965). BOPC, i47/iI, 7122 
(AC i A L F P ) .  
Recurs d' incodtucionulitar interposat pel Parlament con- 
tru el Real Decretu Legislativo 78111 98(5, de 18 de abril, por 
ei que se aprueba el Textu Refundkio de lm Disposicimes 
Legales Vigentes en Mareria de Rbgimen bcal  (Resolucid 

ALFP). 
Recurs d'incumtituciorullitat interposat pel Govern de I' Es- 
tat contra Iu Llei d' Ordenacid dels finsenyaments no Reglats 
en el Rkgirn Educatiu Comú i de Creacid de E'lnstitut Cutalrf 
de Noves Professions. BOPC, 160/iI, 7688 (AC i ALPP), 
Recurs d'inconstitucionalitat interpoxat pel Govern de I'&- 
tat contra la Disposici6 Addicional de la Llei sobre Residus 
IndusiriuLV, creada pel Decret Legislariu 611983, &Adequa- 
ció de la Llei a la Normativa Comunitdria. BOPC, 173/n[, 
8866 (AC i ALFP). 

- Recurs d' inconstitucionalitar interposat per cinquanta-sis - 
dipututs del Congrés contra la Llei d'EquQmnents Gomer- 
cials. BOPC, 214D, 11010 (AC); 215D, 11080 (ALFP). 
Recurs d' irrculrstitucionalitat interposat pel Guvern de i' Es- 
tat contru la Llei Municipal i de R2gim Local de Catalunya. 
BOPC, 216/II, 11132 (AC i ALP); 235/íi, 12201 (ALFP). 
Recurs d'inconsrituciunalirat interposat pel Govern de VES- 
tat contra la Llei de Regulaci6 del Tramport de Viutgers per 
Carretera mitjanqant Vehicles de Motor. BOPC, 224/ü, 
11469 (AC i ALFP); 245/í l ,  12902 (ALFP). 
Recurs d'inconstitucionalitat interposat pel Govern de 1'E,+ 
tat contrcr la Llei de Successiú Intestada. BOPC, 224/il, 
11473 (AC i ALFP). 

tru ¡a Llei 1611987, del 30 de juliol, d'Ordertació dels Trans- 
ports Terrestres (Resolució 135111: BOPC, 2221II, 11375, i 
229lII, 11865). BOPC, 227pi, 11758 (AC i ALFT); 229/D, 
i 1865 (Rect.1. 

tra Ea Llei Urgdnica 511987, del 30 de juliol, de Delegacid 
de Facultats de I"E.mt a les Comunitats Autdnornes en reia- 
ei4 amb els Tramports per Carretera i Cobk (Resoluci6 
135fII: BOPC, 222lI1, 11375, 226llI. 11746, i 229131, - 
11865). BOPC, 227/11, 117á4 (AC i ALFP); 229/II, 11865 
(Rect .). 
Recurs d'inconsh'tucionalitat interposat pel Govern de VES- 
tat contra la Llei Reguladora de I'AúminLtracid Hidrdulica 
de Carulmyu. BUPC, 239/11, 12390 IAC i ALFP); 2 5 W ,  
13367 (ALFP). 
Recurs d'inconstitucianalitut interposat pel Govern de I' Es- 
tat con fra la Llei d'lncompatibilitars del Personal al Servei 
de I'AdministracicS de la Geticruiitar. BOPC, 257m, 13656 
(AC); 258/Ii, i3701 (ALFP). 

- 

- 

- 

mrr: BOPC, MII,  6943). m p c ,  147~1, 7127 (AC i 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 

- 

- 

I Recurs d'inconsritucionalitat interposat pel Parlament con- - 

- Recurs d'ineonstinrcionulitat interposat pel Parlament con- - 

- 
- 

- 

Recurs d' inconstitucionalitat interposat per cinquunta-qua- 
tre senadors contra la Llei per la qual s'estableken els Cri- 
teris de Finunpment del Pla h i c  #Obres i Serveis de 
Catalunya i les Bases per a la Selecci6, la Distribucid i el 
F i n a n p w t t  de les Obres i els Serveis a incloure-hi. BOPC, 
258/Ií, 13707 (AC}; 6m, 140 (ALFF), 
Recurs d' incotr.rtituciumlitat interposat pel Govern de I' Es- 
tat contra la Llei per la qual s'establehen els Criteris de Fi- 
nanpment dei Pla h i c  &Obres I Serveis de Catalunya i les 
Rases per a la Seleccib, la Distribucib i el Financament de 
les Obres i els Serveis a incloure-hi. IBOPC, 2SS/rr, i3707 
(AC); 6/m, 140 (ALFP). 
Recurs d' inconstitwionalita? interposat pel Parhment con- 
tra la Llei 1011 988, dei 3 de maig, de Televisid Privada (Re- 
solucid 7iIII: BOPC, PEIII, 196). BOPC, 10, 231 (AC i 
ALPP); 12,473 (T). 
Recurs d' inconstitucionalicac interposat pel ParIument de 
Catalunya contra la Ley 221x988, de 28 de J u b ,  de Custus 
(Resolucib 1SfIII: BOPC, 19,1072). BQPC, 19, 1139 (AC i 
ALFP). 
Recurs d' inconstitucionalitat interposat pel Parlament de 
Catalunyu contra la Ley 2411988, de 28 de Julio, del Merca- 
do de Valores (Resolucid; 16lII.I: BOPC, 19, 1072). BOPC, 
19,1139 (AC i ALFT). 
Recurs 6' inconstituciona Litut interposat pel Parlament de 
Catalunya coma la L q  3211988, de 10 de Noviembre, de 
Marcas (Resolucid 371III: BOPC, 38, 2699). BOPC, 41, 
2812 (AC i ALFP); 45,2943 (Recr,), 
Recurs d' inconstituciunalitut interposat pal Parlament de 
Catalunya corma la Ley 3911988, de 28 de Diciembre, Re- 
guladora de las Haciendas Locales (Resoiuci6 SWII:  

Recurs d"Inconstittidonali?at interpuwt pel Govern de liE.v- 
tat coma la Llei 1311988, del 31 de Desembre, de Pressu- 
post de la Generalitat de Catalunya i de les Seves Entirats 
Autdnmnes i de les Entitats Gestores de la Segurem Social 
per ai 1989. BOPC, 67,4217 (AC); 78,4989 (ALP), 
Recurs d'lnconsn'ruciona litat interposat pel Pur Jament de 
Catalunya conira la Llei 4/1989, de I'Estat, del 27 de May ,  
de Conservució dels Espais Naturuls i de la Flum i la Fauna 
Silvestres (Resolució 741III: BOPC, 78). BOPC, 78, 4997 
(AC); 88,5798 (ALFP), 
Recurs d' empara davant el Tribunal Constituciunul interpo- 
sat pel Grup parlamentari d'lniciariva per Catalunya contra 
una Resulucid de la Fresiddncia del Parlament. EEOPC, 88, 
5804 (AC i ALFP). 
Recurs d' incunstituciunalitat interposat pel President del 
Govern contra la Llei 611989, de 25 de Maig, de Modifica- 
ciú de la Llei 1.511985, de E'i de Juliol, de Caixes d'Estalvis 
de Catalunya. BOPC, 92,5996 (AC); 95,6197 CAUT'). 
Recurs d'inconstirucionaiitat interposat pel Parlament de 
Cataiunya contru la Llei de I'Esrat 20/1989, del 28 de Juliol, 
d'riduptacid de I'lmpost sobre la Renda de les Persone,r Fd- 
sitpes i de i'lmpost Extruordimri sobre el Patrimoni de les 
Persones Ptkiques, BOPC, 102, 6558 (AC); 104, 6705 
(AL FP) . 

BQPC, 53,3409). BOPC, 53,3424 (AC); 55,3574 (ALFP). 
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ANNEX 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.20. InterlpeHacions - 

TRAMITACI~ PEL PROCEDIMENT D’URG~NCIA 
(Reg. 26W8 / AdmissiCr a trhmit: Mesa del 1503,911 

Ignasi Riera i Gassiot i Víctor Gjmeno i S a m ,  diputats del 
Grup parlamentari d’hiciativa per Catalunya, sollíciten que la 
Interpel*hció (Reg, 26230), sobre la creació de noves uiliversi- 
tats, sigiii tramitada pel procediment d’iughcirt. 

Palm del Parlarnent, 15 cle maq de 1991 

Ignasi Riera 
Diputat del G. p. d’1C 

Victsr Gimeno 
Diputat del G. p. d’IC 

Higini Clotas i Cierco, Portaveu del Grup Socialista, cornui- 
ca a la Mesa del Parlainerrt que desitja qne la interpeklaaci6 so- 
bre la programacid universithria i la creaci6 de noves 
universitats (mim. de registre 26248), presentada al Parlament 
en data 21 de febrer, sigui t.ramitada pel procediment d’wgh- 
cia. 

Palau del Parlament, 14 de K ~ X $  de 2991 

Higini Clotas i Ciercco 
1’0rt:iveu 
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TNTERPEMAC16 AL CONSELL EXECUTIU SOBRE LA POLITICA GENERAL 
DE PROGRAMAC16 UNIVERSIT ARLA 

QUE PORMULARA EL DIPUTAT I. SR. JOAN W T f  I FEM$, JUNTAMENT 
AMB ALTRES NOU DIPUTATS DEL GRUP PARLAMENTARI DE CONVERG~” 

IuNr6 
(Reg. 2681 1 /Admissi6 a trmt: Mesa del 15.03.91) 

Els diputats sotasignants del Grup parlamentari de Conver- 
ghcia i Uni6, d’acord amb el que disposa l’article 128 de1 Re- 
giament del Parlament, presenten la següent interpel.laci6 al 
Govern de la Generalitat. 

Quins són els criteris de capteniment del Govern de la Generali- 
tat en relació a la plfüca general de pmgramaci6 univmiiAria7 

Palau del Parlament, 6 de mar$ de i991 

 JO^ Marti, Josep M, Graells, Teresa Ribes, M, Grbcia Bosch, 
Josep Coll i Bertran, Trinitat Neras, Pere Casals, Josep Sendra, 
Paiil Gonzhlez, i Isidre Gavin 

TRAMTACT6 PEL PROCEDIMENT D’URGhNCIA 
(Reg. 26899 /Admissió a trhnit: Mesa del 15,03.91) 

A LA MESA DEL P- 

Els diputats sotasignants, del Grup parlamentari de Conver- 
gbncia i Uni6, d’acord amb l’article 128 del Reglament del Par- 
lament, solliciten que la InterpeMaci6 sobre els criteris de 
capteniment del Govern en relació a la polfticca general de pro- 
gramací6 univasitiria (Reg. 268 1 l), presentada el passat dia 
12 de r n q  de 1991, sigui tramidada pel procediment d’urgbn- 
cia, 

Palau del Parlament, 14 de mar$ de 1991 

Joan Marti, Josep M. Graells, Teresa R k s ,  M, Grhcia Bosch, 
Josep Coll i Bertran, Trinitat Neras, Pere Casals, Josep Sendra, 
Paül Gonzhlez, i Isidre Gavin 

4.55. Activitat par lamentitria 
4.55. IS, Convocatbries 

-- 

CONVOCADA PJ3R Al, DIA 20 DE MARC DE! 1991 

D’acord amb els articles 50, 60.3 i 62.2 del Reglament es 
convaca les itlustses senyores diputades i els illustres senyors 
diputats a la sessió del Ple del Parlament (sessi6 secreta), que 

s’obrirh el propvinent dia 20 de mars de 1991, a les 10 hores, 
amb l’ordre del dia segUent: 

I. Debat i votació dels Dicthmens de la Comissi6 de I’Estatut 
dels Diputats sobre incompatibilitats (art. 7 Rel Reglament). 

2, Apravaci6 de la liquidació del Pressupost del Parlament 
conesponent al segon pericde de sessions (art. 46.2.3r. del Re- 

3. Nomenament de Diputats interventors per al període pres- 
glalnent). 

supostari de 1991 (art. 46.3 del Reglament). 

Pdau del Parlament, 15 de maq de 1991 

Joaquim Xcoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 
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CONVOCADA PER AL DIA 20 DE MARC DE 1991 

D’acord amb els articles 50, 62,2 i concordants del Regla- 
ment, es convoca les illustres senyores diputades i els jllustres 
senyors diputats a la sessi6 del Ple del Parlament que s’obrirh el 
propvinent dia 20 de maq de 1991, a les 10’30 hores, amb l’or- 
clre del fia següent: 

1. Debat i votaci6 del Dictamen de Ja Comissió d’Qrganitza- 
ci6 i Adrninistracib de la Generditat i Govern ];ocai sobre d 
Projecte de Llei de Creaci6 de les Escales d’hspctors Finan- 
cers i d’hspectors Tributaris dins ei Cos Superior d’Achinis- 
traci6 de la Generalitat (Reg. 21166), i de les esmenes 
rcse~.vildes per a defensar en el PJe. (BOPC, 247,16462). 
2. Debat i votmi6 del Dictamen de la Comissió cl*Org;mitza- 

ci6 i Administraci6 de la Generalitat i Govern h a l  sobre el 
Projecte de Llei de Crea& del Departament de Medi Ambient 
(Reg. 26080), i de les esmcnes reserv:rcles per a defensar en el 
Me. (BOPC, 247,16470). 

3. Resa en consideraci6 de la Proposici6 de Llei de Mesures 
Addicionals per a la Protecei6 del Medi Ambient, presentada 
pel Diputat Il-lm. Sr. Joan M. Sabanza, juntament amb &res 
quatre diputats del G. Mixt (Reg. 23326). (BOPC, 225, 14719). 

4. Ilesignaci6 pel Parlament de quatre Slndics de la Sindica- 
tura de Comptes (Art. 20 de la Llei tjll984, del 5 de mar$, de la 
Sindicatura de Comptes). (BQPC, 248, 16552). 

fi. Interpellaci6 ai Consell Executiu sobre la progr;unaci6 mi- 
versithia i la cmcili de noves universitats, que fomullarh d Dip-  
tat 1. Sr. Joan M. AbelX6, jwikmmt amb altres tses dlputaQ del G. 
Socialista (Regs. 2G248 i 26#X7), a tramitar pel pwdlmen t  d’iir- 
ghncia. @OIT, 243,16188, i BOlT, 248,16570). 

6. Jnterpeklacici al Consell Executiu sobre la politica general 
de programacid universidria, que fornular8 el Diputat I. Sr. 
Jom Mart5 i Fen& jnntntament amb altres nou diputats del G. p. 
de Converghcin i rlJni6 (Regs. 26811 i 26899), a tramitar pel 
procediment d’urghncia. (IROPC, 248, I657 1). 

7. Interpellacicj al Consell Executiu sobre la creaci6 de noves 
universitats, que formulah els Diputats I. Srs. Ignasi Riera i 
Cassiot i Víctor Gimena, dcl G. p. d’hiciativa per Catalunya 
(Regs, 26230 i 26908), a tramitar pel procediment d’urgbncia. 
(BOPC, 243,16188, i BOPC, 248,16570). 

8. Interpd.laci6 al Consell Executiu sobre la política cn matb 
ria dc policia, que forrnularh el Diputat I, Sr. Josep I,luís Carod- 
Rovira, de i’A, p. d’Esqwrra Republicana de: Catalunya (Reg. 
21563). (BOPC, 210,13877). 

9, Jnterp1.laci6 al Consell Executiu sobre la política general 
d’orclenaci6 farmackutica, que fornularan els Diputats I. Srs. 
Uaniel Font i Xavier Guitart i Domhech, del G. Swialista 
(Reg. 22161). (BOPC, 218,144263. 

1 O. hterpeMaci6 d Consell Executiu sobre les repercussions 
de la Guerra del Golf a Catalunya, que formular8 el Diputat I. 

Sr. Celestino Sánchez Ramos, del G, Mixt (Reg, 2604.1). 
(SOPC, 241,16040). 

11. InterpelIaci6 ai Conscll Executiu sobre els centres d’en- 
senyament públic a Catalunya, que formular& el Diputat I. Sr. 
Ignasi Eera i Gassiot, del G. p. d’hiciativa per Catdunya 
(Reg. 2217&). (BOPC, 213,1426). 

12. Inrerpelhci6 al Consell Ekcutiu sobre el prmks d’elabo- 
mci6 i tramitaci6 del Pla Territorial de Catalunya, que formula- 
r& el Diputat I. Sr. Esteve TomBs, del G. Socialista meg, 
24866). (SOPC, 236,15633). 

13. IntmplIaci6 al Consell Exmtiu &E el Pla d’Atuach5 p 
n h Igualtat d’0pfiinitats pea a la Iha, 198!3-19%, que fornula- 
ran les Diputades I. Sra. Manuela de Madm, R m  Bmnys i Dolon 
Torrent, G. Socialista (Reg. 24925). @ O X ,  236,15664). 

14. IntcpHaci6 d Consell Executiu Sotwe la plitica gent-sal per 
a la vellesa, que hmularan l e  Dipuíades T. SES. Rwa Barenys i Pi- 
Par F e m ,  del G. Socialista (Reg. 25765). (BOIX, 236,15665). 

15. InterpeMaci6 al Cansell Fxautíu sabre I’Estrathgia Europea 
de la Salut pmnioguda per I’OMS, que formularan eh Diputats J. 
Srs. Josep M. Brunet i Dauliel Font, i la Diputada I, Sra. M. Teresa 
Utges, del G, Socialisia (Reg. 25767). (BOIX, 236,15665). 

16, Moci6 subsegiient a la interpellaciti al Consell Executiu 
sobre. la Política General d’Adquisici6 de Terrenys (Reg. 
26121)’ presentada pel Diputat 1. Sr. Joan Oliat, juntament 
amb altres quatre diputats del G. Socialista (Reg. 26480). 
(BOPC, 245,36357). 

17. Moció subsegiient a la interpeElaci6 al Consell hecutiu 
sobre la Politica Industrial (Reg, 22132), presentada pel Diputat 
I. SI‘. Santiago Riera i Oliv6, del G, Socialista (Reg. 26481). 
(BOPC, 245,16358). 

IX. Moci6 subsegüent a la intepElacic5 al Conseilf Executiu 
sobre la Política d’hpuls i Millora de 1’Ensenyament MbHc a 
Catalunya (Reg. 22133), presentada pel Diputat I. Sr. Magl Ca- 
devall, del G. Socialista (Reg. 26488). (BOXOC, 245,16359). 

19. Moció subsegüent (r la interpeElaci6 al Consell Executiu 
sobre la Politica General d’Universalitzaci6 dels Serveis Sanh- 
ris al Conjunt de la Població (Regs. 23663 i 23701), presentada 
pel G. §ocidista (Reg. 26508). @(IPC, 245,16360). 

20. Moció subsegüent a la interpe€.laci6 al Cmsell &ccutiu sobre 
ei Sanejament dels Ews de: Catalunya (Reg. %777), presentada per 
la Diputada 1. Sra. Rosa Wti i Conill, juntamnt amb altres tres di- 
putats del G. SwialisQ (Reg. 26507). (BOPC, 245,16359). 

21. Moci6 subsegüent a la interpellació a i  Consell Executiu 
sobre la Política General d’Educaci6 a Disthcia (Reg* 24865), 
presentada pel Diputat I. Sr. Magí Ciidevall, del G. Socialista 
(Reg. 26487). (BOPC, 245,lG358). 

22. Preguntes amb resposta oral. D’acord amb i’article 133.3 
del Reglament es fa avinent que seran substanciades a les 16’30 
hores del dia 21, 

Palau del Parlament, 15 de maq de 1991 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President dcl Parlament de Catalunya 
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