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1. 
I *OI.. 
3 .O3 .OI .  Lleis 

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACId 
Lleis i altres nomies 

LLEI DE CREACIO DEL COLLEGI DE ThCNICS D’EMPRESES 
I ACTIVITATS TURÍSTXQUES DE CATALUNYA 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 10 D’ABRTL DF, 1991 
(DSPC-P, 94) 

PLE DEL PARLAMENT 

Ei Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 10 d’abd de 
1991, ha debatut ei Dicíarnen de la Comissi6 de Justicia, Dret i 
Seguretat Ciutadana referent al Projecte de Llei de Creació del 
Collegi de T h i c s  d’Empreses i Activitats Turístiques de Cata- 
Iun ya. 

Findrnent, el Ple del Parlament, en virtut del que estableix 
l’article 33.1 de I’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i d’acord 
amb l’article 103,3 del Reglament del Parlament, ha aprovat la 
Llei de Catalunya segifent: 

LLEI. DE CRE4CI6 DEL COLLEGI 
DE TflCNICS D’EMPRESES 

I ACTIVITATS TtRfSTIQuEs 
DE CATALUNYA 

Prchmbul 

La projecció de futur del turisme, un dels sectors principals 
de I’econornia de Catalunya, avui ja consolidat, inclou sens 
dubte la necessitat de millorar-ne l’activitat. 

Atesa Ia transcendbncia d’aquest sector, el Reial Decret 
865/1980, del 14 d’abril, regula eis ensenyaments turistics es- 
pecialitzats i substituí la titulació de thcnic d’empreses turísti- 
ques per la de thcnic d’empreses i activitats turistiques, 
equivalent a la de diplomat universitari, d’acord amb la Dispe 
sici6 Addicional Tercera del Decret mencionat. 

La professi6 de tkcnic d’eempreses i activitats Eun’stiques s’ha 
desenvolupat segons les diferents especialitzacions -allotja- 
ments turístics i restauració, aghcies de viatges i informadors 
turlstics- i els diversos hmbits d’actuaci6 del sector turístic, 
rnitjanpnt la normativa que ei regula, que concentra les atribu- 
cions i les responsabilitats professionals de carhcter thcnic. 

La necessitat de consolidar la pro€essi6 turistim, com a sa- 
rantia de Xa quaiitat tknica del sector i del compiiment correcte 
de la seva fumi6 social, planteja la conveniencia de dotar el 
collectiu dels professionals d’aquest sector d’una f6rrnula orga- 
nitzativa que li aporti els elements ordenadors i deontolbgics in- 
dispensables per a poder exercir l’activitat professioniil amb el 
rigor i la dignitat que la societat li exigeix. 

Aixi, doncs, ert virtut de les cornpetencies exclusives que els 
apartats 12 i 23 de X’article 9 de 1’Estatut d’htonomia atorguen 
a la Generalitat en rnatbria de turisme i cle collegis professia- 
nals, respectivament, i d’acorcl amb el que disposa I’article 3 de 

la Llei i3/1982, del 17 de desembre, de Goliegis Rofessionals, 
que regula l’extensió de l’organitzaci6 coHegiaI, mitjanFant 
llei, a les professions que n’estíi mancades, es considera ~ p r -  
tuna i necessbia la creaci6 d’un collegi professional que integri 
els qui amb la titulaci6 suficient exerceixen les funcions de t&c- 
nics d’empreses i activitats turístiques, cl qual collegi ha de sig- 
nificar un a v e q  per a aquests professionals i per al desen- 
volupament del turisme a Catalunya. 

Article 1 

Es crea el Collegi &€essional de TEcnics d’Ernpreses i Ac- 
tivitats Turistiques de Catalunya, com a corporaci6 de dret pú- 
blic, amb personalitat jurídica prbpia i amb plena capacitat per 
a complir els seus fins. 

Article 2 

El Collegi Professional de Tknics d’Empreses i Activitats 
Turístiques de Catalunya agrupa els qui tenen la titulacid de 
tknics d’empreses i activitats turistiques d’acord amb el Reial 
Decret &65/1980, del 14 d’abril, modificat pel Reid Decret 
352/1985, del 6 de rnarq, i amb les normes de desenvolupament 
d’aquests; els qui tenen la titulaei6 de tkcnics d’ernpreses turis- 
tiques d’acord amb el Decret 2427/1963, del 7 de setembre, se- 
gons el que estableix la Disposició Transitbria Tercera del Reial 
Decret 865/1930, de 14 d’abril, i els professionals habilitats per 
a exercir la professi6 abans de Ia promulgació del Reial Decret 
esmentat. 

Articlc 3 

L2 Bmbit territorial dei Col-legi 6s Catalunya. 

Article 4 

En els aspectes institucionais i corporatius, el Collegi s’ha de 
relacionar amb el Departament de Justícia o amb els que tin- 
guin competkncies en matEria de collegis professionals; en els 
aspectes relatius a la professi6, s’ha de relacionar amb el De- 
partament de Cornerg, Consum i Turisme O amb els que tinguin 
competencies en rnatksia de turisme. 
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Disposicions Transithries 

P r i rn e r R 

S’ha de constituir una comissi6 gestora, integrada per 
dos representants de l’Associach5 Professionai de TBcnics 
i Directors d’Empreses i Activitats Turístiques de Catalun- 
ya, dos representants de la Delegaci6 a Catalunya de 1”s- 
sociael6 Nacional de Directors d’Hotels, dos representants 
de I’Associació Professional d’hformadors Turistics i dos 
representants de l’hsociacili Catalana d’Escoles de Turis- 
me, la qual comissi6, en el termini de sis mesos de l’entsa- 
da en vigor d’aquesta Llei, ha d’aprovar uns estatuts 
provisionais que regulin, de conformitat amb la legislació 
vigent: 

a) Els requisits per B adquirir la condicid de collegiat, la qual 
condició ha de permetre de participar en l’assemblea cansti- 
tuent del Col-legi. 

b) El procediment de convocatbria i desenvolupa- 
ment de I’assemblea constituent; la convocatbria, en tot 
cas, ha d’ksser publicada en el Diari Oficial de la Ge- 
neralitat de Catalunya i en els diaris de m6s difusi6 de 
Catalunya. 

Segona 

&’assemblea constituent ha de: 
a) Aprovar, si escau, la gesti6 de la comissi6 gestora i ratifi- 

car-ne els membres, o bé nomenar-ne de nous, per a dur la di- 
recció de l’assemblea. 

b) Aprovar els estatuts definitius del Collegi. 
c) Elegir les persones que han d’wupar els c h w s  corresp& 

nents en els brgans collegials. 

Tercera 

Els estatuts definitius del Colkgi, un cop aprovats, juntament 
arnb el certificat de l’acta de l’assemblea constituent, han d’6s- 
ser tramesos a l%rgan competent de la Generalitat, a fi que, un 
cop n’hagi estat qualificada la legalitat, siguin inscrits en el Re- 
gistre de Collegis Professionals de la Geneditat de Catalunya 
i,  posteriorment, siguin publicats en el Diari Ofzcial de la Ge- 
neralitat de Catalunya. 

Palau del Parlament, 10 d’abriI de 1991 

El Secretxi Primer 
Ramon Camp i Batalla 

El President del Parlament 
Joaquim Xicay i Bassegoda 

LLEI DE FILIACIONS 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 1U D’ABRIL DE 1991 
(DSPC-I’, 94) 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 10 d’abril de 
1991, ha debatut el Dictamen de la Comissió de Justicia, Dret i 
Seguretat Ciutadana referent al Projecte de Llei de Filiacions, i 
les esmenes i el vots particular reservats pels grups parlamenta- 
ris. 

Finalment, e1 Ple del Palament, en virtut del que estableix 
I’article 33.1 de I’EEstatut d’Autonoda de Catalunya, i d’acorcl 
amb l’artícle 103.3 del Reglament del Parlament, ha aprovat la 
Llei de Catalunya segiient: 

LTII DE FILIACIONS 

La fiIiaci6, atesa la regulaci6 que en fan e1 dret civil catala 
histhric, d’una banda, diferent de lla que en fa el dret castellh, i 
el Codi Civil, d’altra banda, i atks que té pendents de resoldre 
qüestions importants, mereix i exigeix un desenvolupament le- 
gislatiu que li doni dins l’orrienainent juridic catta’fll una regula- 
ci6 autbnoma i aritosuficient que avui 110 i& 

JA filiaciú no es pot conformar amb cls dos aríicles que li de- 
dica la. Compilaci6 del Dret Civil de Catalunya, que en alguns 

casos la fa dependent del Codi Civil, bé que d’una manera 
menys tsaurnhtica i problemhtica que abans del 1981, perb que 
continua creant problemes importants d’integmció, 

D’altra banda, la reforma, l’any 1984, dels articles 4 i 5 de la 
Compilació, que s’encminava primordialment a la constitucio- 
nrllitmcib del text, no resolgué alguns dels problemes que p h -  
tejaven aquelIs preceptes. 

Una regulació autbnoma i actualitzada de la filiació en el dret 
catal& s’ha de basar en els principis rectors següents: 

a) S’ha de considerar com a principi general i informador 
d’aquesta regulació el principi de la lliure investigació de la pa- 
ternitat i la maternitat, arnb tota classe de proves, el qual és ben 
conegut i reconegut histbricament en tot el dret catala, des de 
l’edat mitjana fms a la mateixa Compilaci6 del 1960. És a dir, 
l’anomenat principi de verucitat o d’adequaci6 de Ia paternitat i 
de la maternitat jurídico-fornal a la biolbgica, en la mesura que 
sigui possible. Així ho va reconkixer, d’altra banda, d Segon 
Congrés Jurídic Catal& en les conclusions de la segona ponen- 
cia, que hm d’ésser preses en consideraci6 com a. reflexi6 i opi- 
nió dels juristes catalans. 

h) Un altre principi fonamental en el nou rkgim de la filixi6 
ha d’ésser el del favor fzlii, sense discriminació segons que es 
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tracti d’un fill dins del maúirnoni o fora d’aquest. Aquest ma- 
teix principi informa les exighcies de les lleis més modernes 
de modificació de la fiiiaci6. Aixi ho han recollit el Codi Civil 
espanyol, els codis m6s recents de quasi tots els paisos del nos- 
tre entorn cultural i els informes d’organismes internacionals 
pel que fa a progressos en ciencies biorn&diqucs. 

c )  En la mateixa lhia de no-discriminaci6 enke la filiaci6 
matrimonial i la no matrimonial i en coherhcia amb el principi 
del favorfilii, s’estableix un rkgim de determinaci6 de la pater- 
nitat p d 4 d  entre l’ma i l’aha, sense cap més diferbncia que 
la previsible, en consideraci6 a la diferent realitat que les sepa- 
ra: en Ia filiació matrimonial, la paternitat es determina legd- 
ment pel joc d’una presumpci6 lega1 que es basa en la 
cohabita& sexual dels cbnjuges; en la filia& no matrimonial, 
la paternitat es pot determinar, i s’ha de fer així, segons el ma- 
teix esquema funcional d’una presumpci6 legal en el cas que si- 
gui impugnada h paternitat no matrimonial, partint de Ia relaci6 
sexual provada. Igual que en els ordenaments més tkcnics -en 
eis codis aiemany, mis, austríac i grec-, es trasllada a i’liome, 
COM en la filiació matrimonial, la chega de la prova de la seva 
no-paternitat -de nou el favor filii-,  cosa que ara no és difícil, 
grhcies a les proves biolbgiques, avui plenament solvents i efi- 
caces. 

d) Tenint en compte l’actual moment social, científic i juri- 
dic, sembla oportií, i fins i tot necessari, regular en quest nou 
regim jurídic no tan sols la filiació per naturalesa, sinó la filia- 
ci6 que deriva de les tkniques modernes de procreaci6 assisti- 
da. Cal que eh nostre dret defineixi i decideixi qui s6n el pam i 
la mare deIs qui neixen per mitja d’aquestes tkniques. 
Eh reguiar aquesta qüestió, s’han tingut en compte les conclu- 

sions de la Comissi6 de Treball per a 1’Estudi de les Thiques de 
Fecundació Artificial en la Reproducció Humana i Protecció Jurf- 
&ca de les Filiacions, promoguda per la Genemlitat. 

Com a arguments complementaris que justifiquen la C Q ~ Y ~  

nihncia d’aquesta regulació conjunta o unithria cal fer constar 
que: 

a) No hi ha d’haver discrhinacid per rad de naixement. En 
principi tot menor ha de tenir pare i mare, la qual cosa exigeix 
$’establir mecanismes legals de determinaci6 de la filiació tam- 
be per a qui hagi estat engendrat per mitja d’aquestes tecnigues 
de fecundació assistida. 

b) La filiació 6s una categoria jurídica de cxActer substantiu 
que s’ha de tractar en una ilei civil i no pas en nomes de tipus 
admin i strativo - san it ari 

c) Tenint en compte que la diferbncia mes important entre Ia 
procreaci6 natural i I’assistida es troba en el fet mateix que si- 
gui natural o assistida, no hi ha cap violhcia ni una dificultat 
especial en una regdaci6 unitfia que assimili Ia €ecundaci6 ar- 
tificial, amb el consentiment de l’home, a una relaci6 sexual na- 
tural, 

d) En una regdaci6 civil com ho és aquesta no cal prendre 
partit en les opcions de política jurídica relatives a les th iques  
de procreació assistida i a les persones que hi intervenen, sin6 
que es tracta de determinar la filiaci6 de l’ksser j a  nascut mit- 
janqant aquest procediment, és a dir, qui haurh d’assurnir la 
funció jurídico-sociat i les responsabilitats de pare o mare, te- 
nint sempre present l’interes del fil l. 

e) Sembla oportd de regular també les questions de fililici6 
per al cas dels naixements a conseqiikncia de fecundació assisíi- 

da post mortem, ja que, sense ignorar els delicats problemes 
d’l‘ndole &ica i de política juridica que la dita hseminaci6 plan- 
teja, es poden presentar, í en la realitat es donen, aquests naixe- 
ments, Convé que el dret digui qui s6n el pare i la m e  dels 
nascuts a consqühncia de fecundació assistida post mortern, 
per evitar els probIernes suplementaris que crearia la neregula- 
ció d’aquesta qÜesti6. D’altca banda, sens perjudici de les me- 
sures de prevenci6 o limitaci6 que caigui prendre, quan 
escaigui, en la regdaci6 wdministmtivo-sanithria de les &ni- 
ques de procreaci6 assistida, en una llei civil sobre la filiació es 
pot abordar el r k g h  de la procreació assistida, i cal fer-ho, fins 
i tot en els supbsits de €ecundaci6 assistida post mortern, amb 
els requisits minims que el legislador cregui exigibles per a 
prendre-la en consideraci6, la qual cosa pot contribuir a con- 
trolar-ne la prhctica i a reconduir-la a unes condicions ac- 
ceptables. 

Capitol I 
Determinació de la fiiliaci6 

Article 1 

i. Es presumeixen fills del marit els nascuts despres de h ce- 
lebració del matrimoni i abans dels tres-cents dies següents a la 
dissaluci6 d’aquest o a la sepiuacid efectiva, sigui legal o de 
fet, dels cbnjuges i també els nascuts despr6s d’aquests tres- 
cents dies respecte als quals es pugui provar complidament, 
mitjmpnt tota classe de proves, que han nascut de reIacions 
conjugals. 

2. També es presumeixen fills del marit els nascuts per virtut 
de la fecundaci6 assistida de l’esposa amb ei consentiment ex- 
prés del marit, formalitzat en un dwument públic. 

Article 2 

1. La presumpci6 de paternitat matrimonial pot &ser impug- 
nada, i cedeix davant la prova compiida i concloent que el marit 
no pot dsser pare del fill la fiació del qual s’irnpugna. Per a 
aquesta impugnaci6 han d’ésser admeses tota classe de proves. 
NQ es pot admetre la impugnaci6 basada només en la fecunda- 
ció assistida de l’esposa, si s’ha fet amb el consentiment exprés 
del marit, formalitzat en un document pirbliic, tant si el dit con- 
sentiment s’ha prestat per a la inseminació amb material repro- 
ductor del marit com si s’ha prestat per a la inseminaci6 amb 
materia1 reproductor d’un altre donant. 

2. Si el fil1 neix dins els cent vuitanta dies següents a la cele- 
bra& del matrimoni, el marit pot destruir la damunt dita pre- 
swmpci6 declarant que desconeix la seva paternitat. Aquesta 
declaració ha de tenir accés al Registre Civil en e1 termini dels 
sis mesos següents d naixement. El desconeixement no 6s efi- 
caq en els casos següents: 

a) Si el marit ha conegut l’ernbarhs abans de contraure matri- 
mom. 

b) Si el marit ha reconegut la paternitat en qualsevol forma. 
c) Si la mare demostra l’existhcia de relacions sexuals amb 

el marit durant el penbde legal cle la concepci6. 
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Article 3 

I .  Els fills nascuts abans del matrimoni dels pares tenen, des 
de la daia de celebraci6 d’acluest, la candici6 de matrimonials 
amb ciirhcter geiwd,  sempre que In filiacih quedi determinada 
tegalnlent. 
2. Si la filixi6 tia estat deteminada per via de recotieixc- 

ment fonmi, la impugnació s’ha de regir per les regles de la fi- 
liació no matrimonial, 

Article 4 

1. La filiaci6 no miitrirnanial es pot establir: 
a) Per reconeixenicnt en tcstarnent, en document públic o da- 

vant l’encxrcgat del Regissc Civil, El consentiment de l’horne 
per a la fecundacid assistida de la dona-mare del nadó, foimdit- 
;rat en r r n  document públic, &s equivalent al rworieixexneat de la 
ijliaci6 i 6s apte per ii la inscripció de la fiIhcI6 en el Registre 
Civit. 

b) Per resoluci6 dictada en un expedient tsamiht sl’acord 
iimh la legislaci6 del Registre Civil. 

c }  I % x  senthicia ferma en un procediment civil o p i a l .  
2. 1311 el reconeixement en testament, document p6blic c) (la- 

vant I’encarregiit del Registre Civil, no es pot manifestar la 
iclei-rtitat de l’altre progenitor si lici 6s qw $1 ha estat determiria- 
da legalment. 

Article 5 

1. 1:3s presunreix que 6s pare dcl €i11 xio rnatrirnanial l’hoxnc 
que ha mantingut relacions sexuals amb la Inatt en el perlorle 
legal de conceyci6, enth aquest periode com els primers cent 
vint dies dds trcs-cents que precedeixen el naixemerit del fill. 
En el cas clac provcs biolbgiques conclocnis demostrin que una 
gestacici ha durat nrCs de tres-cents dies, el període legal com- 
prhi els primers cent vint dies del temps r a l  de gestacic5. 
2. S6n equiparables ii la coliabitaci6 sexual el reconeixenlent 

aformal o tkit i la fecundacid assistida de la dona feta íimb e1 
consentiment de l’home, formalitat en iin document pliblic. 

de la paternitat o la maternitat no matrimonials, sens perjudici 
que, un cop demostrada, l’acció no tingui cap altre efecte civil 
que la mera determinació de In filiacid, llevat que quedi justifi- 
cada la raó de Xa tar¿i4mp en el reconeixement. 

2. Per a l’efichcia del reconeixement d’un menor d’eedat o in- 
capacitat que no es faci en el termini esiablert pcr a Xa inscrip- 
ci6 del naixement o em testament es requereix l’aprovaci6 
judicial, lvnb autIihcia del ministeri fiscal i, si 6s conegut, rb 
I’altre progenitor. ka denega& d’aprovacih judicial que no es- 
tigui basada en la no-paternitat o la no-maternitat no impedeix 
l’acci6 de xeclarnaci6 de filiació a qu& es refereix l’apartat 1 i 
amb el mateix abast. 

Article H 

Si clins els tres-cents dics precedents al naixement rieE fil1 
s’ha interromput o s’ha complert un altre embatis, els dies 
transcorreguts fins al patt o ia interrupció de E’emb&s no es 
poden tenir en compte pcr a determinar el perlscle legal dc con- 
c ep c i 6, 

Article 9 

En els casos de naixement a consqiikncia de €ecundaci6 as- 
sisticlapmt mortem, el nascut 6s considerat fill del marit de la 
mare o del qui convivia amb ella, sempre que hi concorrin les 
condicions següents: 

a) Que consti fefaentinent la voluntat expressa d’ambd6s per 
a la fecmidació assistida post mnrtem, arnb ghmetes propis de 
cadascun d ’ d k  

b) Que es limiti a ~ i n  sol cas, corriprhs el pwt mcltiple. 
c )  Que el procés de fccundaci6 s’inicii en el termini rmthxim 

de nou mesos despr6s de la mort del marit o d’aqudL amb qui la 
mare convivia. Aquest termini pot &ser prorrogat pel jutge, per 
causa justa, per u11 temps mhxirn de tres mesos. 

Capitol 11 
Accions relatives H la filiacib 

1, Tencn capacitat per al reconeixement de la patemitat els 
majors de catorze anys. Iin cl cas de la maternitat, sempre que 
s’xrediti el fet del part. 

2. En tot cas, el reconeixement k r .  per persorles inenors 
cl’dat o iaicapacitades requereix, per@ sigui vblid, l’aprova- 
ci6 judicial, arnb audikncia dcl ministeri fiscal. 

1. Poden exercir l’acció de reclamrtci6 de la filiació matrimn- 
nial el pdre, la mare i el fill, Aquesta acci6 6s imprescriptible. 
2. Si el fill mor abans que hagin transcomgut quatre anys 

dcs dc l’obtenci6 de la plena capacitat o durant l’nny següent al 
descobriment de les proves en les qualls ha de fonamentar la re- 
clamació, l’acció pot &ser exwcida o contimmia pels seus fills 
o descendents i pels seus hereus, dins c1 tcrnps que resti per a 
completar els dits termini Y. 

Article 7 
Article 11 

I . Ei rwotleixeIlient d’m fill 110 matrinionial major d’eilat 110 

produeix cfcctes S ~ I ~ S C  cX consentiment, exprés o thcit, d’:ayuest. 
la tlenegaci6 rl’riquest consentiment per part del fill no irrqx- 
deix i’cxercici pel p u e  o per la IIMW de I’acció cic reclamaci6 

1, L’acci6 de rcclamaci6 de la filia& no matrimonial pot és- 
ser exercida pel fill durant tota la seva vida, Si mor abans que 
hagin transcorregut quatre rmys des de l’obtcnci6 cle la pleria 
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capacitat o durant l’any segiient al descobriment de les proves 
en qui3 ha de fonamentar la reclamaci6,l’acci6 pot Csser exerci- 
da o continuada pels seus fills o descendents i pels seus hereus 
dins el temps que falti per a completar els esmentats terminis. 

2. Durant la minoritat o Ia incapacitat del fill, l’acci6 de re- 
cIamaci6 de la filia& no matrimonial pot ésser exercida pel 
seu representant legal. 
3. El pare i la mare estan legitimats per a qualsevol acció de 

reclamació de paternitat o maternitat no Inatrimonial, en nom i 
interes propi, en els casos en qu& el seu reconeixement no hagi 
resultat eficac; per defecte de consentiment del fill Q de i’apro- 
vaci6 judicial. 

Article 12 

1.  L’acció d’irnpugnacid de la paternitat matrimonial pot és- 
ser exercida pel marit en e1 termini d’un any a comptar de la da- 
ta en que conegui el naixement del fill, i es transmet als seus 
fi& O descendents i als seus hereus si mor despres d’haver in- 
terposat I’acci6 o abans que fmeixi el termini. En aquest darrer 
cas, l’acci6 pot Csser exercida per qualsevol dels legitimats, 
dins el temps que resti per a completar el dit termini; s i  el marit 
mor sense tenir coneixement del naixement, l’any es compta 
des de la data en que el conegui la persona legitimada per a im- 
pugnar. 

2. La mare, en nom propi i en nom del fili, si és menor d’edat 
o incapaq i es truba sota la seva guarda i custbdia, pot impugnar 
la presumpta paternitat en el cas que s’hagi susp&s la vida en 
comú i en els casos de nullitat, sepwaci6 o divorci. L’acci6 
d’impngnaci6 pot 6sser exercida pel fill, en els mateixos supb- 
sits, dins I’any següent a l’obtenci6 de la plena capacitat. 

Article 1.3 

L’acci6 d’impugnaci6 de la filiació no matrimonial pot ésser 
exercida pels qui en resuIten afectats i caduca en el termini de 
quatre anys, comptador de l’inici de l’estat que s’irnpugna o, si 
escau, des del moment en qu& es conegui aquest estat. En ef cas 
del fili, l’acci6 caduca en e1 termini d’uu any des de l’obtenció 
de la plena capacitat. 

Article 14 

L’acci6 ci’impugmci6 del reconeixement fet mitjanpnt 
error, violencia o intimidaci6 correspon a qui Z’ha atorgat. L’ac- 
ci6 caduca a l  cap d’un any del reconeixement o des que cessa el 
vici del consentiment i pot Bsser exercida o continuada pels 
fills, els descendents i els hereus de l’atorgant, si aquest mor 
abans de transe6rser un any. 

ArticIe 15 

En tot procBs de filiaci6 han d’ésser demandades les persones 
la paternitat, la maternitat o la filiaci6 de les quals estigui legal- 
ment determinada i que no intervinguin en el procés en dtra 

quiditat. En cas que hagin mort, l’acci6 s’ha de dirigir contra 
11111s hereus. 

Article 16 

El fet que hi hagi hagut relacions sexuats de la mare amb un 
tercer distint del demandat durant el periode legal de concepci6 
no és motiw suficient, per ell mateix, per a destruir la presump- 
ci6 de paternitat no matrimaniai establerta d’acord amb l’article 
5 ni per a denegar la declaraci6 de paternitat. En aquest cas, 6s 
declarat pare aqueli la paternitat del gual resulta ostensiblement 
més versemblant. Si Ia probabilitat de paternitat entre els possi- 
bles pares és semblant, HO es pot declarar la paternibt. 

Article 17 

1. La detenninaci6 d’tlna fiIiaci6 no t6 efectes mentre n’hi ha 
una altra de contradictbria. 

2. L’exercici de l’acci6 de reclamací6 de filiací6 permet, en 
tot cas, l’acumulaci6 de l’acci6 d’impugnaci6 de la filiaci6 con- 
tradictbria. No obstant aixb, no es pot reclamar una filixi6 que 
en contradigui una altra de determinada per resaluci6 judicial 
ferma. 

Articlc 18 

Mentre dura el procediment de rmlamaciú o impugnaci6 de 
la filiaci6, el jutge pot adoptar les mesures pertinents sobre la 
persona i els bens del fill. En cas d’impugnació, pot acordar que 
ii procuri aliments el progenitor la paternitat Q la maternitat del 
qual s ’impugna. 

Efectes de la filiació 

Article 19 

La f i h i 6  matrimonial i la filiaci6 no matrimonial produei- 
xen eh mateixos efectes civils, d’acord amb la Iegislaci6 civil 
de Catalunya. 

Article 20 

I. La filiació establerta jurídicament determina els aliments, 

2. El fill pot sol.licim, en arribar a la majoritat, que s’alteri 
la p&ia potestat, els drets successoris i els cognoms. 

Z ’ordre dels seus cognoms. 

Articlc 21 

1. Els efectes de la decLaraci6 de filiaci6 quewn limitats a la 
mera detenninaci6 d’aquest estat, a petici6 del fill major d’edat 
Q del seu representant legal, en els casos següents: 
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a) Si cl progenitor ha estat condemnat per sentkrmciii ferma en 
procediment penal per causa de les relacions a que hagi obc’it la 
fi liacih, 

ú) Si la filiació ha estat declarada judicialment amb I’oposi- 
ci6 dei progenitor. 

c )  Si cl reconeixement s’ha fet amb niala fe o amb un &Gs de 
dret notori. 

2. La determinrtci6 de la filiaci6 en els casos esmentats en 
l’apartat 1 no produeix cap dret ii Pwor del progenitor, i resta 
sempre assegurada la seva obligacid de vetllar pels fills i dc 
procurar-10s aliments. 

Disposicions ‘l’ransitbries 

1, Zes disposicions d’aquesta Llei tenen efectes retroactius, 
sigui quina sigui la data de la determinaci6 de la fiIinci6. 
2. Les accions cle filiaci6 nascudes a l’ernpara de la legislaci6 

anterior a aquesta Llei s’han d’ajustar als terminis que la dita 
lcgislaci6 assenyali, llevat que el termini corresponent fixat per 

la Llei present sigui mks llarg& Pel que fa. al rkgim jurfdic i a la 
transmissibilitat, s’hm de regir per la legislaci6 que resulti més 
fwmable al fill o a les persones legitimades per R exercir I’ac- 
ci6. 

3, Les senthncies femes sobre filiacions dictades a l’empm 
de la legislaci6 <anterior a aquesta Llei no impedeixen que es 
pugui exercir de nou l’acció, fonamentada en una norma, xin fet 
o una prova nom& establerts per aquesta Llei o admissibles a 
l’eempara d’ella. 

13isposici6 Derogathria 

Es deroguen els articles 4 i 5 de la Compilació del Dret Civil 
de Catalunya. 

Palau del Parlament, 10 d’abril de 1991 

El Secretari Segon 
Lluís A, Garcia i SAez 

E2 President del Pariament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

1. 
1 * I 5  I-. Mocions 

TRAMITACIONS CI,OSE,S AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACJ.6 

APROVADA PEL PLH IIEL PARIAMENT RI, DIA 1 1 D’ABRIL DE 2991 
(DSPC-IS, 95) 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del X3alarnent, en sessió tinguda el dia 1 1  d’abril de 
1991, d’acord amb I’article 130 i concordants del Reglament, 
ha debatut la Moci6 subsegüent a la interpellació r i l  Consell 
Executiu sobrc: 112 Política en Matkria de Policia, presentíih pel 
Diputat 2. Sr, Josep Lluis Carotl-Rovira, de 1’A. p. d’Equerra 
Republicana de Catalunya (Keg. 27070)’ i les esmenes pesen- 
ti1dr;S. 

Finalment, d’acnrd amb el que estihleixcn els articles 130 i 
135 clel Reglament, ha aprovat la scgiient 

~ o c r 6  
1. El Parlament de Cataiunya constata la necessitat que, de 

manera progressiva i cl’acord amb 1’Estatut d’htonomia, Ia 
Generilitat assumeixi la responsabilitat de l’ordrc pfiblic en el 
territori de Catahlunya, rnitjanpnt la policia autonbrnica i la 
coordinació dc les policies locals, rl’acord amb el model dc po- 
licia integral i de substitució, aprovat per aquesta Cambra el 
maig de 1985, 

2. El Parlament dc Catalunya insta el Goverti de In Generali- 
tnt cl continuar la lhia d’assumpció de noves cnmpetbncies se- 
guid n f ’  ms ara. 

Palau dcl Parlcunent, 1 1 d’abril de 1991 

El Secretari Primer 
Karnan Camp i Batalla 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bnssegoda 
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MOC16 561111 DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SORKE ELS CENTRES 
ESCOLARS I LA FORMAC16 DEL PROFESSORAT D’ENSENYAMENTS SECUNDARIS 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 11 D’ABRIL DE 1991 
(DSPC-P, 95) 

PLEDELPARLAMENT moc16 

El Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el cL.a i I d’abril de 
1991, d’acorcl amb I’article 130 i concordants del RegIament, 
ha debatut la Moci6 subsegüent a la interpel.laci6 al Conscll 
Executiu sobre els Centres d’Ensenyament Pribljc a Catalunya, 
presentada pel Diputat I. Sr. Ignasi Riera i Gassiot, del G. p. 
d’hiciativa per Catalunya (Reg. 27069), i les esmenes presen- 
tades. 

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

El Palament de Catalunya insta el Consell Executin a: 
1. Tncremeníar l’esfoq de construcci6 i adequa& dels cen- 

tres destinats a ensenyaments secundaris. 
2. Continuar afavorint la participaci6 dels pares en la gesti6 i 

l’impuls dels centres ~ S C Q I W S  de Catalunya. 
3. Definir, per mitja de les lleis i els demets que regulin 

I’aplicacM de la LOGSE a Catalunya, els hmbits de col.labra- 
ció amb els municipis i eh conselIs comarcals. 

4. Programar esforgos cornpleinentaris en la forma56 del 
nou professorat d’ensmyaments secundaris, per ral de fer-lo 
m6s idoni per a I’aplicació de la reforma educativa a Catdunya. 

Palau del Parlament, 1 1 d’abril de 1991 

El Secretari Segon 
Eluís Andrés Garcia i Sáez 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

MOC16 571111 DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE EL PLA D’ACTUACI6 
DE LA GENERALITAT 1)1< CATALUNYA PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNIT’ATS 

PER A LES DONES 1989-1992 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMEN‘T EL DIA 11 D’ABRIL DE 1991 
(DSPC-P, 95) 

PLE DEL PARLAMENT MOC16 

El Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 11 d’abril de 
1991, d’acord m b  l’aticle 130 i concordam del Reglament, 
ha debatut la Moci6 subsegüent a la interpelIaci6 al Consell 
Executiu sobre el Pla d’Actuaci6 per n la Igualtat d’Oprtuni- 
tats per a la Dona, 1989-1992, presentada per la Diputada 3. 
Sra. Rosa Barenys, juntament amb altres dues diputades del G, 
Socialista. (Reg. 27077), i les esmenes presentades. 

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

1. El Parlament de Catalunya saldicita la cornparcixenp de 
1’13. ConselIer de Justícia davant la Comissi6 de Justicia, Dret i 
Seguretat Ciutadana per tal d’iinformar sobre els treballs adients 
d’adaptaci6 de la Compilació del Dret Civil de Catalunya pel 
que fa a la modificació del &gim ec~nbmic matrimonial i la 
protecci6 dels drets del cbnjuge no titular de l’habitatge fami- 
1 iar. 

2. El Parlament de Catalunya demcana al Consell Executiu 
que presenti a la Cambra, abans del finiment del perlodt: de scs- 
sions, un informe detallat del grau de compliment dels sis blocs 
ci’actuaci6 del Pia d’Actuació de la Generalitat de Catalunya 
per a la Igualtat d’Oportunihts per a Ies Dones 1989-1992. 

Palau del Parlament, 1 1  d’abril de 1991 

La Secrethria Quarta 
Rosa M. Fabian i Martínels 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 
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1, 
1.20. XnterseWacions 

TRAMTTACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLUSES EN LA FORMULACI6 

IntcrpcHaci6 al Consell Excctitirr sobrc l’aplicacib i el (Ics- 
plegament de les lleis d’ordenaci6 tcrritorial (Reg. 21 139; 
BOPC, 203,13511) 

- Formulada pel Diputat 1. Sr, Jwin Saura, del G. p. d’lni- 
ciativa per Catalunya, i resposta per 1”. Sr. Conseller de Go- 
vernacid en el Ple del dia 10 d’abril de 1991 (DSPC-P, 94). 

InEerpeNació al Consull Exccutiu sobre la integraci6 de 
I’atencih dc Is salut mental en el Servei Catalh de la Salut 
(Reg. 24772; BOPC, 234,15542) 

- Formulada pel Diputat 1. Sr. JO~II Saura, del G. p. cl’Jni- 
ciativa per Catalunya, i resposta pe,r 1”. Sr. ConseIler de Sani- 
tat i Seguretat Social en el Ple del dia 10 d’abril de 1991 
(DSPC-r, 94). 

IntcrpeWaci6 al Consell Executirr sobre la seguretat de les 
instaklacions industrials (Reg. 24824; I3OPC, 234,15543) 

- Formulada pel Diputat I. Sr. Joan Saura, del G. p. d’Ini- 
cintiva per Catalunya, i resposta per 1”. Sr. Conseller d’Jnd6s- 
tria i Energia en el Ple del dia 10 d’abril de 1991 (DSPC-P, 94). 

XnterpeHació al Consell Executiu sobre les autopistes, auto- 
vius i carrctcres dependents de la Generalitat de Catalunya 
(Reg. 25766; SOPC, 236,15665) 

- Formulada pel Diputat I. Sr, Esteve Tom& del G, Socia- 
lista$ i resposta per 1’B. ST. Conseller de Politica Territorial i 
Obres fibliques en el Me del dia 10 d’abril de 1991 (DSPC-P, 
94). 

XntcrpeHnció al Consell Kxecutiu sobre la palítica de jovcn- 
tut (Reg. 26229; BOPC, 243,16187) 

- Formulada pel Ilipputat I. Sr. Ignasi Riera i Gassiot, del G. 
p. d’lniciativa per Catalunya, i resposta per 1’”. Sr. Conseller 
de Justícia en el Ple del dia 10 d’abd de 1991 (DSPC-P, 94). 

InterpeHaci6 al Consell Executiu sobrc la política gctieral 
del transport ferroviari (Reg. 27104; BOPC, 253,170i7) 

- Formutada pel Diputat I, Sr. Josep Mariné, del G. p, de 
Cowerg&ncia i Unió, i resposta per 1’H Sr. Conseller de PoIAi- 
cii Temitorial i Obres Plihliques en el Ple del dia IQ d’abril de 
1991 (DSPC-P, 94). 
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2, 
2.01. 
2.01.02. Primsicions de liei 

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

PROPOSICI6 DE LLET REGULADORA DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 
(Reg. 22276) 

mAmr DE PRESA EN CONSIDERACI~ 
(DSPC-P, 94) 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 10 d’abril de 
1991, d’acord amb l’article 107.5 del Reglament, ha debatut la 
Proposició de Llei Reguladora de la hiciativa Legislativa PQ- 
pular, presentada pel G. p. d’hiciativa per Catalunya (Reg. 
22276)’ i ha acordat de no prendre-la en consideració. 

Palau del Parlament, 10 d’abril de 1992 

El Secretari Segon 
Lluís AnMs Garcia i Sáez 

E1 President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

PROPOSICIb DE LLEI SOBRE INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 
(Reg. 223 19) 

RETIRADA DE LA PROPOSICId 
(DSPC-P, 94) 

PLE DEL PARLAMENT 

En la sessió del Ple del Parlament del dia 10 d’abril de 1991, 
e1 Portaveu de 1’A. p. d’Esquem Republicana de Catalunya, 
d’acorcl amb i’article 109.2 del Reglament, ha retirat la Proposi- 
ci6 de Llei sobre Iniciativa Legislativa Popiilar (Reg, 223 19). 

Palau del Parlament, i0 d’iabril de 1991 

La Secrethria Tercera 
Flora Sanabra i Villarroya 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 
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2. 
2.1 o. 
2.1.0.35. _. Proposicions - --- no de llei 

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAlMENT 
Projcctes i propostes dc rcsoluci6 

R ~ I R A D A  DE EA PROPOSICI~ 
(Regs. 27587 i 27609 /Mesa del 17,0491) 

A J,A M M A  DEL PARLAMENT 

Jorn Mutin i Torihio, Portiiveu Adjunt de í’Agmpaci6 pala- 
mentiria del Centre Ilemocrhtic í Social, feiit l i s  d*allb que dis- 
posa e1 Reglament de la Cambra, retira les Proposicions HO de 
‘1,Iei presentades per la nostra Agrupació parlamentAria, amb 
data 27 de febrer de ’E991 i clinb n~meros de registre 26427 i 
26428. 

Palm del Parlament, 12 cl’abril de 1993 

KLrl‘lRADR DE J A  PROPOSICí6 
(Regs. 27587 i 27609 /Mesa del 17.04.91) 

Joiuul Madh i Toribio, Ilorhveu Adjunt de I’ Agrupació parla- 
menthia del Centre Dernocrhtic i Social, fcnt ~s d’allb que dis- 
p s a  el Reglament de la Cambra, retira les Proposicions no de 
Llei presentades per la nostra AgmpacitS parlamenth-ia, amb 
chta 27 de febrer de 1991 i amb nlimeros dc registre 26427 i 
26428. 

P;ilau del Parlament, 12 d’abril de I99 1 
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2. 
2.15. - Mocions subsegiients - a interpeHacions 

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUTG, RETIRADA, CANVI 0 DECAIMENT 

MOC16 SURSEG‘ijENT A LA XNTERPELLACJd AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
LA CREACId DE NOVES UNIVERSITATS 

(Reg. 27055) 

REBUIG DE LA MOC16 
(DSPC-P, 95) 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 11 d’abril de 
1991, d’acord amb l’article 130 i concordants del Reglament, 
ha debdtut la Moció subsegiient a la interpellaci6 d Consell 
Executiu sobre la Creació de Noves Universitats, presentada 
pels Diputats 1. Srs. Víctor Gheno i Ignasi Riera i Gassiot, del 
G. p. d’hiciativa per Catalunya (Reg. 27055). 

Finhent ,  posada a votaci6, la dita Moció ha estat rebutjada. 

Palau del Parlament, 11 d’abril de 1991. 

La Secrethria Quarta 
Rosa M. Fabian i Martinez 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegada 

MOC16 SUBSEGUENT A LA INTERPELLACId AI, CONSELL EXECUTIU SOBRE 
LA POEÍTICA GENERAL PER A LA VELLESA 

(Reg. 27071) 

REBUIG DE LA MOC16 
(DSPC-P, 95) 

PLE DEL PARLAMENT 

El PIe del Parlament, en sessió tinguda ei dia 1 1  d’abril de 
1991, d’acord amb I’article 130 i concordants del Reglament, 
ha debatut la Moci6 subsegüent a la interpeHaci6 ai Consell 
Executiu sobre la Política General per a la Vellesa, presentada 
per les Diputades 1. Sres, Rosa Barenys i Pilar Ferran, del G. 
Socialista (Reg. 27071), i les esmenes presentades. 

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

Palau del Parlament, I1 d’abril de 1991 

El Secretari Primer 
Ramon Camp i Batalla 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bczssegoda 
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MOC16 SUBSEGO’ENT A LA INTERPELL AC16 AL CONSELL EXIXUTIU SOBRE 
EL J?ROC&3 D’ELABORACIo I TRAMITAC16 DEL PLA TERRIa’ORIAL 

DE CATALUNYA 
(Reg. 27089) 

REBUiG DEJ LA MOC16 
(DSPC-r, 95) 

PLE DEL PARLAMENT 

Et Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 11 d’abrit de 
1991, cl’ncorcl amb l’article 130 i concordants del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpekIaci6 al Consell 
Executiu sobre el Procés d’Elabomci6 i Tramitació del Pla Te- 
rritorial de Catalunya, presentada pel Diputat I. Sr. Esteve To- 
mhs, c k l  G. Socialista (Reg. 27089). 

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

Palau del Pmlnxnent, i 1 d’abril de I 99 1 

La Secretaria Tercera 
Hura Sanabra i Villmoya 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Hassegoda 

2, 
2.20. InterpcHacions I 

TRAMITACIONS CLOSES PER TCERUIG, RETIRADA, CANVI O DECAIMENT 

KETHWDA DE LA INTERPBLLACI~ 
(Reg. 27566 /Mesa del í7,04.91) 

Jo4m Saura i Laporta, diputat del Gnip parlamentari d’Inicia- 
tiva per Catalunya, sol.licita que Ia Tntepl.laci6 (Reg. 24771) 
sobre la contauninació dels rius de Catalunya, sigui retirada. 

Palau del Parlament, 15 d’abriI de 1991 

Joan Saura i Lqp0rt.a 
Dípum del G. p. d ’ K  
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INTERYELXACI6 AL CONSELL EXECUTIU SORRE LA POL~TXCA 
DE CREACI6 J)E LES FUTURES UNXVERSITAI’S A GIRONA, 

LLEIDA X ‘X‘ARRAGONA 
(Reg. 26914) 

RETIRADA DE LA lNTWELIACI6 
(DSPC-P, 94) 

PLE DEL PARLAMENT 

En la sessió del Ple del Parlament del dia 10 d’abril de 1991, 
el Diputat 1. Sr. Mwpl Casanovas, del G. Mixt, ha retirat la In- 
terpellació al Consell Executiu sobre Ia politica de creaci6 de 
les futures universitats a Girona, Lleida i Tarragona (Reg. 
269 14). 

Palau de1 Parlament, 10 d’abril de 1995 

La Secrethia Quarta 
Rosa F a b h  

El President del ParIment 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.01. 
3.01.01. Projectes cle llei I 

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de normes 

X’ROJECTlfi: DE LLEI DE LES POLICIES LOCALS DE CATALUNYA 
(Reg, 17638) 

DICTAMEN DE LA COMISSI6 DE JUSTfCM, DREr I SEGURETAT CIUTADANA 

A LA MYXA DEL PARLAMENT 

La Comissi6 cla Justicia, Dret i Seguretat Ciutadana, en ses- 
si6 tinguda el dia 9 d’abril de i991, ha estudiat el. text d d  Pro- 
jecte dc Llei de les Policies Iacals de Catalunya, tram& pel 
Consell Executiu de la Generalitat, ~ ’ I ~ ~ Q ~ I I E  de la Ponhcia i 
les esmenes presentades pels grups parlamentaris. 

Finalment, recollht les modificacions aprovades per la Co- 
missi6 i d’acord arnb el que disposen els iuticles 97 i 98 del Re- 
glament del Parlament, ha acordat d’establir el Dictamen 
següent: 

PROJECTE DE LLEJ DE LES 
POLICPES LOCALS 

I 

L*article 9.8 de 1’Estatut d’Autanomia de Catalunya atri- 
bueix a la Generalitat la compethncia exclusiva en mtbria de 
rhgirn local, sens perjudici d’nllb que disposa l’article l49.1,18 
de Ia Constitucid, i l’article 13.3 li atorga les cornpethcies en 
matEria de coordinació de I’actuaci6 de les policies locals. 

Corn a desenvolupament d’aquests articles, el Parlanient de 
Catalunya marcava els criteris i els limits en quh cal enquadrar 
la dita coordinaci6, mitjanpt  l’aprovacid, ei 5 de marq de 
1984, de la Llei de Coordinació de les Policies Locals de Catita- 
lunya, la qual, mantenint criteris similars, ha quedat refosa en 
aquesta Llei. 

La Llei OrgAnica 2/1986>, del 13 de mar$, de Forces i Cossos 
de Seguretat, regula a gratis trets les policies locals i les consi- 
dera corn un cos de seguretat mes, al costat de la policia auto- 
nbmica i de f’estatal. 

Quant al rhgim estatutari, l’csmentada Llei 2/1986 determina 
que les policies locals s’hm dc regir pels principis generals dels 
capítols TI i HI del títol I, per la sec& quarta del capítol IV del 
títol Ii, amb l’iidequaci6 riecesshria a l’administraci6 local, per 
les disposicions dictades per les cornuuitiits autbnornes i pels 
reglaments cspecifics de cada cos i altres normes dictades pels 
ajuiit ament s corresponents. 

U’aitrii tmnda, la legislaci6 cspmíficn de rkgirn local, tant 
l’estatril com l’autonbmica, consagra el priticipi d’autonornia 
niunicipal i atorga als municipis compethicies prbpies en mat&- 
ria dc segurct;it cn llocs públics, ordenaci6 del trhnsit i protec- 
ció civil. 

11 

fis en el marc d’aquestes normes bhsiques que s’apmva la 
Llei reguladora de les policies locals de Catalunya, amb i’ob- 
jecte d’establir un regim ju’dic homogeni que les integri en un 
mateix sistema de seguretat pública i en permeti la coordlnaciú9 
amb un rigor& respecte al principi d’autonomia municipal. 

Es tracta d’una ocasi6 histbrica, atbs que fins ara cap noimiL- 
tim especifica no ha regulat amb rang de llei aquest col.lectiu 
de ftincionaris, tot i que cadascuna de les lleis de xi5girn local 
que han estat en vigor preveia un estatut específic que incoqm- 
r6s les característiques especkds i els trets diferencials de la po- 
licia local en relació amb la resta de hncionaris dependents 
dels municipis. 

hs reconeguda la necessitat de disposar d’una regulació defi- 
nida i especifica que permcti als ajuntaments elaborar un regla- 
ment intern i propi, sobre unes bases cornunes, que eviti 
discriminacions i subjectivitats. 

Partint del mateix respecte a l’autonomia municipal, la idea 
clau és la de coordinar, per potenciar-las, els serveis locals de 
policia, entesos en el sentit més ampli de serveis públics de se- 
guretat, dotats de plena capacitat fiincioonal i organitzativa, per 
tal que puguin esdevenir instruments vtWds que permetin als 
ajuntaments exercir les compethies que la llei els encomana, 

IIS 

Pel que fa al contingut de la Llei, corn a aspecte a destacar, 
cal constatar que, juntament amb les policies locals, es regulen 
els servcis de gubclies, vigilants, agents, algutzirs o similars, 
els quals s6n anomenats genericament vigilants. 
L’existkncia de la policia local no es determina com a obliga- 

t6ria per a cap municipi. En els municipis que en tinguin, s’ha 
cl’integrar en un cos Únic, arnb l’estmctura en escales i catego- 
ries que aquesta Llei assenyala, i ha d’ésser comandada operati- 
varnent pel cip del cos, sota el comiuxiarnent superior de 
l’alcalde, o de la persona en qui aquest delegui. 

XA pwticipació dels municipis en les tasques de coordinacid 
d’aayuests cossos s’mticulrt per mitjh de la Comissi6 de Coordi- 
nació de ics Policies Locals, m k i m  hrg‘ul consultiu en aquesta 
materia. 

Es regula per primer cop la segona activitat, com una nova 
situaci6 a la qual poden passar els membres de les policies lo- 
cals quan es donen determinats supbsits. 
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Així mateix, s’ha intentat unificar la regulaci6 de la segoiu 
activitat, del r&gim disciplinari i d’altres aspectes recollits per la. 
Llei amb la regdaci6 corresponent de la Policia Autonbmica, a 
fi que hi hagi un mateix úactaments dels diversos COSSOS de po- 
licia de Catalunya. 

Finalment, I’esperit d’aquesta Llei 6s oferir als serveis de po- 
licia local un marc juridic mitjanqant el qual puguin accedir a 
una plena homologació t~nico-professional, construida sobre 
la base d’uuna formaci6 idbnia; un marc juridic que homogenei’t- 
zi les diverses policies locals i la Policia Autonbmica dins un 
mateix sistema de seguretat, en el qual, amb el suport material i 
l’assessorament tknic que es pugui oferir des de la Generalitat, 
es constitueixi una xarxa de policia catalana plenament dem+ 
cdtica, moderna i eñcaG. 

nombre legal de membres de la corporaci6 local corresponent i 
ho autoritza el Conseller de Governaci6, amb informe previ de 
la Comissi6 de Coordinació de les Policies Locals. 

Article 4 

1. La policia local de cada municipi s’ha d’integmr en un COS 

iinic, sens perjudici de l’organització interna que s’adopti per 
reglament. 
2. E1 comandament de la policia local és exercit per i’dcalcle, 

el qual pot delegar les atribucions corresponents, d’acord amb 
la normativa vigent. 

3. El comandament immediat de la policia local. correspon al 
cap del cos, 

Títol I 
Bc tes policies tacals 

i de lliirs funcions 
Article 5 

Capítol I 
Disposicions generals 

Article 1 

1, Aquesta Llei s’aplica a tots els cossos de policia que depe- 
nen dels municipis de Cataiunya, denomi nats genhicament po- 
licies 2ocals. 
2. Els municipis que no disposin de policia local es poden 

dotar de guhrdies, vigilants, agents, algutzirs O similars perque 
exerceixin les firncions a qu8 es refereix i’article 13. El conjunt 
d’aquest personal rep en 1’9mbit de Catalunya la denominació 
genhica de vigilants, 

3. El servei que competeix a les policies Xocals ha d’ésser 
prestat directament per les corporacions locals respectives, que 
no poden constituir brgans especials de gesti6 ni aprovar la 
concessió, l’,urcndament ni cap altra forma de gestió indirecta 
del servei. 

Article 2 

1. Les policies locals són instituts armats de natliralesa civil 
amb estructura i organització jerarquitzades. 

2. S ’eenth per policies locals els cossos amb competencies, 
funcions i serveis relatius a policia i seguretat ciutadana que de 
penen dels municipis, 

3. No obstant el que disposen els apartats 1 i 2, les policies 
locals, per raons de tradició histbrica, sempre que ho acordi la 
corporaci6 local respectiva, poden rebre tamM la denominació 
específica de policia municipul o de gudrdiu urbana. 

Article 3 

1. Ifi pot haver policia locd en els municipis de m6s de deu 
mil habitants. 

2. En els municipis de menys de deu mil habitants hi pot ha- 
ver policia local si n’acorda la creaci6 la majoria absoluta del 

1. L’hmbit d’actuacid de les policies locals és constitiiit pel 
territori del municipi corresponent. 

2. Les policies locals només paden actuar fora de llur hmbit 
tenitorial en situacions d’emexgkncia i amb I’autorització prb- 
via de les autoritats competents. S’ha de donar compte d’aques- 
tes actuacions al Departament de Governació. 

Article 6 

Abans de prendre possessió del c&rsec, els policies locals han 
de jurar o promebe acatar la Constitució, corn a norma fona- 
mental de l’Estat, i respectar i observar 1’Estatut d’Autonornia, 
corn a norma institucional bhsica de Catalunya. 

Article 7 

En l’exercici de llurs funcions, els policies locals gaudeixen 
a tots eIs efectes de la condició d’agents de l’autoritat. 

Capítol rI 
L’armament, l’uniformc 

i la residhcia 

Article 8 

1.  Els policies locals, com a integrants d’un institut m a t ,  
han de Esur l’amament reglamentari que se’ls assigni. Aixl ma- 
teix, han de disposar dels altres mitjans tkcnics i operatius ne- 
cessaris per al compliment de llurs funcions, 

2. L’alcalde ha de determinar, en forma motivada, les cir- 
curnsthncies i els serveis en quk no s’han de dur armes de foc. 

3. Els vigilants a que es refereix l’article 1.2 no poden dur ar- 
mes de foc, 
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Article 9 

1. Els policies locals estan oMigats a dur l’unifomc regla- 
mentari, que nornds pot 6 s ~  utilitzat per u1 comphent del 
servei. 

2. No obstcmt el que disposa I’apartat 1, l’dcalde pot autorit- 
zar que determinats serveis es prestin sense l’unifome regla- 
mentari, en els termes que estableix la legislació vigent; en 
qualsevol cas, els policies locals que actui’n sense l’unifome rc- 
glamentari h m  de partar la documcntaci6 acreditativa de ltur 
condici6. 

edpítoz xu 
14s principis tt’actuaci6 i 

les t’iincions 

1.  Els principis bjsics cl’actuaci6 dels policies locals són els 
següents: 

Primer. Pel cluc €a a l’adequacid a l’ordcnammt juridic, els 
policies Xocals hiur de: 

a) Exercir llurs ftrncions amb respwte absolut a la Constitu- 
ciS, a 1’Estatut d’Aautonornia i ii la rcst;i de I’ordenatnent juridic. 

1)) hct uar, cn el compliment de llurs funcionsi, amb absoluta 
neutralitiat politica i impirciditat i, ei1 coiiseqiibicir-1, seiisc fcr 
cap d iscriminaci6 per ra6 de miiiixer~p, raqa, sexe, rcligi6, oyi- 
ni6 o qualsevol altra condici6 o circumsthncia personal o social. 

c} Actuar íunb integritat i dignitat i, en particular, abstenir-se 
dc participar en qualsevol acte de eompciti i oposar--s’hi amb 
fcrmcsa. 

11) Atcnir-se, en llur actuacih profcssion;il, als principis de jc- 
rimjuia i de subrdinaci6; en cap cas, pcrh, 1’obediP;nci;i deguda 
no pot emparar orcircs que cornportiri l’cxecuci6 d’mtes que 
constitricixin mrlnifestamtx~t delicte o que siguin contraris B la 
CunstitucirS, a I’Estattrt u a les lleis. 

e) Col.l;ihr;w amb 1’Adrni.tniutr;icit.5 de Justícia i a~ixiliar~~la en 
cls termes cstd~lerts per fa. llci. 

Scgon. Pel que fa c7. les relacions amb la comunitat, els p l i -  
cies lmals l m  de: 

a) Impecljr, en l’cxercici de llur acturtcilj professional, qualse- 
vol prkt ica abusiva, arbbitrhria o discriminatbria que comporti 
violhcia fisica o inoral. 

h) T m i r  WI tot rrioinent un tracte correcte i ;icunit amb els 
ciutadans, als quals han de procur*;u auxiliar i protegir sempre 
qne les circumstkulcics ho aconselh o hi siguin requerits, i pm- 
porcimar-los irrformaci6 coniplctu i tan h q 9 1 i t l  corn sigui yas- 
sible sobre les causes i la fjtialitíit c l ~  totes les intervencioxu. 

c )  Actuar, en l’exercici dc llurs funcions, nmb la decisió ne- 
cesshda i sensc retard, quan d’aixb depengui evitar un inal 
grcu, immediat i irreparable, i regir-se, cn fec-ho, pels principis 
de curigruEncia, d’opor-tunitat i de proprcionaiitnt eix Ea utilit- 
mció dels mitjans ib llur abast. 

(1) IJtllitmr les arrncs rromks CII les situacions en qixk hi hagi 
i l l x  risc: r;lcionalmcnt greu per a !;i vida o la integritat fisica 
(l’ells niateixos o de terceres pcrsoiies i eiz Ics circurnsthcies 
(pe pugrriiz comporix- 1111 risc gtcu per a la seguretat ciutadanít, i haxl 
(le ~q$;ic-sc, e31 fer-ho, pels principis a quh cs rdercix la Iietm c. 

Tercer. Pel que fa ;il tractament de detinguts, els policies 10- 
cals han de: 

a) Identificar-se degudament com a agents en el moment 
d’efectuar una detenci6. 

b) VetXlar per la vida i la integritat física de les persones que 
estiguin detingudes o sota llur custbdia i respectiut-ne els drets, 
l’honor i la dignitat. 

G) Complir i observar amb la diligbncia deguda ela trhits,  
els terminis I els requisits: exigits per I’ordenament juridic en la 
detelici6 d’una persona. 

Quart. Pel que fa a la dedicació professional, els policies 10- 
cals han de portar a terme llurs funcions a m b  cledicació total, i 
han d’intervenir sempre, en tot moment i en tot lloc, estiguin o 
no estiguin dc servei, en defcnsa de lla llei i de Ia seguretat ciu- 
t acima. 

Cinqaib. Pel que h al secret professiowd, els poiicies lwds 
han de guardar secret rigor6s respecte a totes les iiifomwioris 
que coneguin per rad Q en ocasió del compliment de llurs fun- 
cions; no estim obligats a revelar les fonts d’infomició, llevat 
que els he imposin d compliment dc llurs funcions o les disp-  
sicions legals, 

2. Els pdicies Imsls són responsablcs personalment i dircc- 
tarnent deis actes en qu&, en el compliment de Iltrrs fimcions, 
Mringeixin o vulnerin, per wci6 o per omissi6, les lt~ormes le- 
gals, les normes reglamentiuies que regeixen llur professi6 i els 
principis enunciats a l’ipartat 1 sens perjudici de la responsabi- 
litat patrimonial que pugui correspondre a. les udrninistmcions 
p6 hl i que s. 

Article li. 

Comespien ii les policies locals, en llur Arnbit d’actuaci6, 
1 es fii nc i c m  s scgiien t s : 

a} Protegir les autoritats de les corporacions locals i vigilar i 
custodiair els edificis, Ics inst allacions i les dependkncies 
sl’aquestes corporacions. 

I)) Ordenar, senyalitzar i dirigir el trhnsit eir eX riricli urbh, 
d’acorcl amb el que estableixen les normes de circulació. 

c) Instruir atestats pcr accidents de cisculaci6 esdevinguts 
dins el nircli urbh, en el qual cas han de comunicar les actuacions 
dutes a terme a les forns o els mssus de segurdat competents. 

d) Exercir de policia arhinistmtiva, a f i  d’assegiirar el com- 
pliment dels reglaments, de les ordenances, dels hms, de les re- 
solacions i de les altres disposicions i actes municipals, cl’acord 
amb la normativa vigent. 

e) Exercir de policia judicial, d’ztcord amb l’articlc 12 i amb 
la normativa vigent. 

í) Dur a terme diligkncies de prevenció i actuacions destina- 
des a d t a r  la comissi6 d’actes delictuosos, en el qual cas ixin 
de comuniciu les acluacions dutes a terme c7 les forces o els cos- 
sos de seguretat competents. 

g) Col-laborar amb les forces O els cossos de seguretat de 
1’Estat i amb la Policia Autonbinica en la protaxi6 de les mani- 
fcstacions i en el mmtenjinmt de l’ordre en grans concentra- 
cions humanes quan siguin requerides a fer-ho. 

11) Coopcriir en la i*csolucili dels conflictes privats, quan si- 
guin requerides a fer-ho, 

i> Vigilar els espais p~blics. 
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j) Prestar auxili en accidents, cat5strofes i calamitats públi- 
ques, participant, cl’acord amb el que disposen les lleis en I’exe 
cuc% dels plans de protecci6 civil. 
k} VetIlar pel compliment de la nomativa vigent en materia 

de medi ambient i de proteccid de l’entorn. 
1) Dur a terme les actuacions destinades a garantir la segure 

tat viilria en el municipi. 
m) Qualsevol altra funci6 de policia i úe seguretat que, 

d’acord amb Ia legislació vigent, els sigui encomanada. 

Article 12 

1. IAS funcions de policia judicial a qu& es refereix l’article 
12.e) són les segiients: 

a) Auxiliar els jutges, els tribunals i el ministeri fiscal en la 
investigacid dels delictes i en el descobriment i la detemi6 dels 
delinqüents, quan siguin requerits a fer-ho. 

b) Practicar, per iniciativa prbpja o a requeriment de l’autori- 
tat judicial, del ministeri fiscal o dels superiors jerbquics, les 
primeres diligkncies de prevenci6 i de custbdia de detinguts i la 
prevenció i la custbdia dels abjectes provinents d’un delicte o 
relacionats a m b  l’execuci3 d’aquest, de les quals actuacions 
s’ha de donar compte, en els terminis establerts legalment, a 
l’autaritat judicial o al ministeri fiscal, d’acord amb la normati- 
va vigent. 

2. Les funcions assenydades per i’apartat i s’han de complir 
d’acord amb els principis de coopaci6 mútua i de co1Iabora- 
ció reciproca amb la resta de forces i cossos de seguretat. 

Article :13 

Els vigilants a qu& es refereix l’mticle 1.2 poden hiicament 
acomplir les actuacions següents: 

a) Custodiar i vigilar bkns, serveis, installacions i dependhn- 
cies municipals, 

b) Dirigir e1 trhsit i callaborar en el miteniment de la segu- 
retat vihia dins el nucli urbl  

c )  Participar en les tasques d’auxili ai ciutadh i de protecció 
civil, d’acord amb el que disposen les lleis. 

d) Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenan- 
ces, dels bans, de Ies resolucions i de les altres disposicions i 
actes municipals. 

Títol. 11 
De la coordinació i de lacuHaboraci6 entre 

les policies locals 

Capítol I 
La coardinaci6 de les policics 

locals: definici6 i funcions 

Article 14 

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per coordinucib la dcter- 
minació dels mitjans i dels sistemes de relaciri que fan possible 
l’acci6 conjunta de les policies locals, rnitjanqant les uitoritats 

carnpetents, de manera que s’aeonsegueixi la integració de les 
actuacions particulars respectives dins el conjunt del sistema de 
seguretat ciutadana que els 6s confiat. 

Article i5 

1. La coordinació de l’activitat de les policies locals es pot 
estendre, en tot cas, a les funcions següents: 

a) Promoure l’homogene’itzaci6 dels mitjans tkcnics i la uni- 
formitat dels altres elements comuns, 

b) Establir els instruments i els mitjans que facin possible un 
sistema d’informaci6 reciproca. 

c) Assessorar en aquesta mathia les policies locals, en gene- 
ral, i els municipis que ho soklicitin, en particular, 

S) Canalitzar la collabomció eventual entre les diverses ad- 
ministracions phbliques implicades a l’objecte d’atendre neces- 
sitats temporals o extraordinhries. 

e) Courdinar les actuacions en rnatkria de proteai6 civil. 
f> Establir les normes essencials d’esmctura i d’organització 

interna a qu& s’han d’ajusbr Ses policies I o d s  i la normativa 
d’accés, de formaciú i de promocili de llurs membres. 

g) Dur a terme actuacions comunes amb l’objectiu de millo- 
rar la seguretat vihia. 

2. Les funcions especificades per l’apartat 1 s’han de complir 
respectant en tot cas l’autonomia local i les compethcies deis 
municipis en materia de policia local. 

Capítol XI 
La Comissi6 de CoordinacM de les Policies Locals 

i els al tres brgans coHegiats 

Articlc I6 

1. La Comissi6 de Caorciiinaci6 de les Policies Locals és el 
m h i m  brgan consultiu en mathia de caordinació i, a m6s de 
les cornpethies que li assignen altres preceptes d’aquesta Llei, 
li correspon, en tot cas, emetre informes sobre els projectes de 
coordinaci6 que hagin d’ésser sotmesos a I’apravaci6 del Con- 
sell Executiu. 
2, La Comissió de Coordinació de les Policies Locals 6s ads- 

crita al Departament de Governa& i 6s constitu‘ida pels quinze 
membres següents: 

a) El Conseller de Governacid, que n’és el president. 
b) Deu vocals en representaci6 dels ajuntaments i quatre vo- 

cals en representació de la Genemlitat. 
3, L’organitzaci6 interna i les normes de hncionament de la 

Comissió de Coordina% de les Policies JAC& s’hari d’estabíir 
per reglament. 

Article 17 

1. Els municipis dotats de policia local que acordin de crear 
la Junta I x a l  de Seguretat que preveu l’article 54 de la Llei 
Orghnica 2/L986, del 13 de  mar^, de Forces i Cossos de Segure- 
tat, hi poden integrar representants del Depatament de Gover- 
nnci6. 



17516 BUTLLETf OFICIAL DEL X)A1ILAMENT DE CATALUNYA / Ntim. 261 / 23 d’abril de 1991 
I__---_II. -- 

_I- 

2. 1,a participacit-5 de representants del Departament de Go- 
vernaci6 en la Junta &ocal de Seguretiit és preceptiva en els m- 
nicipis en qub hi ha una preshcia operativa de la Policia 
Autonbmlca. 

a) Una xarxa de transmissions que enllaci totes les policies 
locals. 

b) Un banc de &des relatiu a les policies locals al qual pu- 
guin accedir, rnitjanqant sistemes informhtics, tots els ajunta- 
ments. 

2. El Department de Governació ha d’establir per regla- 
ment, amb l’infome previ de la Comissi6 de Coordinació de 
les Policies Locals, les normes per a la utilitmci6 dels semveis 
creats en virtut de l’apatat I .  

capitoi IrT 
Abast dc la coordinacih 

Article I.# 

Els tipus d’anrres que lm d’utilitzar les policies locals, les ca- 
racteristiques dels tiipbsits d’armes, les nomies per il administrar- 
Ics i les mesme% de segirctat necesdries p r  a evitar-ne la phdua, 
la sosiracci6 o 1’6s indegut s’han de d&erminar per reglament, 
amb l’informc previ de la Cmissi6 de CoOrdjfiwi6 de Policies 
Ixals ,  ri’aacord amb la normativa vigent en míit&ia cl’armament 

Article 19 

1. El 1)epartament de Guvcrnaci6, amb I’acord previ de la. 
Comissió cle Coordinació de les Policies Locals, ha d’estaólir 
les caracteristicjues C Q I Y ~ U ~ S  dels uniformes, les insignies, els 
rlistixxtirrs, l’quip, els vehicles i els altres complements de les 
policies locals que puguin ésser unilFormats. 
2. En tot C R S ,  les mesures d’hornogencYttzació han d’dsser les 

necesshries per a gwantir l’efectivitat operativa i la identifica- 
ci6 pr‘lblica dels policies locals, sens perjiidici que cada munici- 
pi pugrii iitkgis clements característics propis als complements ii 
quE es refereix 1 ’aapartítt 1 .  

Article 20 

1 .  A l’obJzcte d’assolir el m-xim nivell de coordinaci6, totes 
les coqmixioiis Imls quc (lisposen de policia local O de vigilants 
han de trametre al lkpwtarnent de Crovemaci6 i fer pfibliciz, dins 
el primer t cimestre de cada any, cl’acord amb els criteris d’elabm- 
cih detcrmitiats p r  reglament, la docurnentaciú segiient: 

a) La rnernhria dels serveis prestats l’my anterior. 
b) Ida dotació de recursos lmmaris i materials. 
2. A fi de comprovar l’aplicació efectiva de la legislaci6 de 

la Generalitat, el Departament de Govenració pot sdl0licita.r als 
municipis informacions concretes sobrc mathries relacionades 
amb les plicics locals i amb els vigilants. 

3. Si els serveis prestats pcr la Policia Autonbmica afecten 
funcions prbpies de la policia local, el responsable de la Policiii 
htonbmica II ’ ha cl’informu obligiithriarnent 1’ aicdde: del 11111- 
nicipi ti f ectat. 

Article 21 

1.  El Ilepartamexit cle GQVMIK~C~~ ha de crear serveis COMUX~S 

tl’iutilitzició supranzunicipal per al conjunt de les plicjes lo- 
cals, entre cls quals: 

Article 22 

El Departament de Qovernaci6 ha d’assessorar els municipis 
que li ho demanin en relaci6 amb les funcions, les activitats i 
els mitjans thcnics i operatius de les policies locals. 

Article 23 

1, Els municipis que no disposen de policia local poden esta- 
hlir convenis de cooperaci6 amlr el Departament & Governa& 
per tal que Xa Policia Autanbmica hi campleki, a més de les 
lirticions que li s6n prhpies, Ics corresponents a les po1icieies lo- 
M l S .  

2. EIS municipis que clisposen de policia local poden solki- 
tar al Departament de Governaci6 el suport de la Policia Auto- 
iibrnica per als serveis temporals o concrets que, per m6 dei 
volum o de l’cspeckditzaci6, no puguin ésser assumits ~x=f’ la 
policia local respectiva, 

3. En casos de necessitat, els municipis limítrofs, amb l’mto- 
sitmcid @via de1 Conseller de Govemaci6, poden establir 
acords de cmperaci6 entre llurs policies. 

Títol I11 
Dc I’estrrrctura i Be l’orgaaitzaci6 

de les policies locals 

Capítol 1 
Les escales i les catqprics dels 

cossos dc policia local 

Artide 24 

1. Els cossos de policia local s’estructtiren en les escales i les 

a) Escda superior, que comprkn les categories de superinten- 

ó) Escala executiva, que cornprh la categoria cl’ inspector. 
c) Escala interm&dia, que comprhn les categories de suts-ins- 

(1) Escala biisica, quc cornph les categories de caporal i 

2. Correspncn a les escales dels cossos de policia local els 

a) A l’escab superior, el grup A. 
h) A l’escala executiva, el grup B. 
c) A l’cscala íntermkdia, el gnip C. 

categories segiients: 

dent, d’intendent major i d’inlendent. 

pector i de sergent. 

d’agent. 

grups segiients: 
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d) A l’escala bisica, el grup D. 
3. Per a l’accés ah grups que especifica I’apartat 2 s’exigeix, 

a m6s dels requisits que determina el capítol 11 de1 titol IV, estar 
en possessió de la titulaci6 i dels coneixements lingiiistics que 
estableix per als grups corresponents la normativa vigent sobre 
€unci6 p i  bl ica de I ’Administració de la Generalitat . 

Article 25 

l a  Correspon als municipis dlaprovar la plantilla del cos de 
policia respectiu, que ha d’integrar tots els llocs de treball co- 
rresponents a cada categoria de personal, i d’adequar l’estructu- 
ra del cos a les categories i les escales que estableix aquesta 
Llei. 

2. El Departament de Governaci6 ha d’establir per regla- 
ment, amb l’informe previ de la Comissió de Coordinació de 
les Policies Lucals, els criteris per a determinar la categoria i el 
nombre dels c k e c s  de comandament que, en fmci6 del nom- 
bre d’agents o d’habitants o de les característiques dei munici- 
pi, han d’jntegrar Ies plantilles corresponents de les policies 
]mals, atenint-se en tot cas al que disposa I’apartat 3. 

3, La categoria de superintendent nomes es pot crear en els 
municipis que tenen mds de dos-cents mil habitants i les cate  
gories d‘intendent major i d’jntendent només es poden crear en 
els municipis que tenen més de cent mil habitants. En els muni- 
cipis de menys de cent mil habitants es poden crear excepcb 
nalment les categories d’intendent major i d’intendent, si el 
nombre d’agents hi excedeix de dos-cents cinquanta o de cent, 
respectivament, i les característiques especials del municipi ho 
aconsellen. 

Capítol II 
El cap del cos de la policia local 

Article 26 

1. EL cap del cos de la policia local, sota el comandament de 
l’alcalcle, o de la persona en qui aquest delegui, exerceix el co- 
mandament immediat del cos. 
2. hs cap del cos el membre de In plantilla de major gradua- 

cid; en cas d’igualtat, correspon a l’alcalde de fer ei nomena- 
ment, d’acoxd amb els principis d’objectivitat, de rnkrit, de 
capacitat i d’igualtat d’oportunitats. En tot cas, el cap del cos ha 
de perthnyer, COM a mhim, a l’escah executiva. 

3. L’alcalde ha de designar entre els membres de major gra- 
duació la persona que ha de substituir el cap de2 cos en els ca- 
sos d’absencia d’aquest. 

Article 27 

Correspon al cap de1 cos: 
a) Dirigir, coordinar i supervisar les operacions del cos, i 

també les activitats administratives, per assegurar-ne L’efichcia. 
b) Avaluar les necessitats de recursos humans i materials i 

formular les propostes pertinents. 

c) Transformar en ordres concretes les directrius dels objec- 
tius a assolir, rebudes de l’alcalde o del c h e c  en qui aquest de- 

d) Informar I’aIcalde, o el c h e c  en qui aquest delegui, dei 

e) Complir qualsevol d ~ a  fhnci6 que li atribueixi la regla- 

legui. 

funcionament del servei. 

mentació municipal del cos, 

Titol IV 
De 1’1~~6s i de la promoci6 

Capitol 1 
Normativa aplicahlc 

Article 28 

Els policies 1ucaIs són funcionaris de carrera dels ajunta- 
ments respectius i es regeixen per la Llei Orghica 2/1986, del 
13 de mar$, de Forces i Cossos de Seguretat, per aquesta Llei i 
les disposicions que la despleguin, pels reglaments específics i 
les altres normes dictades pels ajuntaments i per la legislació 
vigent del r&gim local i de la fantió pública de Catalunya. 

Capítol PT 
R&¡m d’accks B les policies locals 

Article 29 

1. L’accés a la categoria d’agent es fa per oposici6 o per con- 
curs-oposici6, en convocatbria lliure, en la qual només poden 
prendre part els qui compleixen els requisits establerts per les 
bases de la convocat6ria, requisits que han d’ésser, com a mi- 
nim, els següents: 

a} Esser ciutadh espanyol, de conformitat amb les lleis vi- 
gents, 

b) Haver complert divuit anys i no passar de trenta abans que 
no fineixi el termini de presentació d’insthcies o, dins aquests 
Iirnits, tenir l’edat compresa entre el mínim i el rnhxim fixats 
pel reglament del cos o per la convocatbria corresponent. 

e) Complir ies condicions exigides per a exercir les hncions 
que els puguin ésser encomanades, d’acord amb el que determi- 
nen aquesta Llei, Ies disposicions que la despleguin i el regla- 
ment del. cos. 

d) No estar inhabilitat per sentencia ferma per a l’cxercici de 
la fumi6 pública ni haver estat separat dei servei de cap admi- 
nistració pública mitjmpnt expedient disciplinari. 
2. S’han d’incloure en l’oposició, com a mínim, proves cul- 

turals, físiques, m&diques i psicothiques. 
3. 6s requisit indispensable, en tot cas, suprar en I’opsici6 

un c i m  selectiu a 1’Escola de Policia de Catalunya, del gual 
queden exempts els aspirants que en la fase d’admissió aportin 
un diploma acreditatiu d’haver superat el curs bhsic de 1’EEscola 
de Policia de Catalunya. 

4. Les convocatbries, que s’han de publicar en el Diari Ofi- 
ciul de tu Generalitat de Caralunya, vinculen I’ Administració, 
els tribunals que han de puntuar les proves selectives i tothom 
quc hi pren part. 
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Article 30 

1 ,  L’ncc8s a les categories de caporal, de sergent i de sots- 
inspector es fa per promoció interna, rnitjaqant concurs-oposi- 
ci6, entre els membres del cos quc tinguin un rninim de des 
anys d’antiguitat en la categoria immediatament inferior res- 
pectiva, que tinguin la titulaci6 adequada i que hagin superat, o 
superin en el proc6s de sdwci6, el curs específic impartit per 
1’Escola de Policia de Catalunya. 

2. La corporació local put ampliar la convocatbria als mem- 
bres d’altres cossos de policia que compleixin les condicions 
que exigeix l’apa-t I. 

Article 31 

1. ];’accés a les categories d’jnspector, d’intcndent i d’inten- 
dent major es fa per concurs-oposici6 lliure. Es pot reservar fins 
a trn cinquanta per cent de les places de cada convocatbrja per a 
la prornwi6 interna dels membres del cus que tinguin un mfnim 
de dos anys d’antiguitat en la categoria immediatament inferior 
respectiva, que tinguin la tituhci6 adequada i que hagin supe- 
rat, o superin en el p c 6 s  de selecció, et curs especffic impartit 
per 1’Escola de Policia de Catalunya. 

2. E’accés a la categoria de superintendent en els municipis 
quc compleixen les condicions establertes a l’artlclc 25.3 es fa 
per pomoci6 interna, mitjanqant concurs, entre els inteiidents 
majors que tinguin la Eitulaci6 adequada. 

Articlc 32 

I ,  Els inernbrcs dels tribunals d’oposicid i dels brgans siini- 
lars han d’ésser designats p r  la corporaci6, d’acord amb les 
normes segiient s : 

a) Un terq ha d’éssex integxrit per membres o €uncimacis de 
la mateixa corpomcih. 

b) Un altre terq ha d’ésser integrat per personal tkcnic espe- 
cialitzat en aquesta rnathria. 

c )  El teq  restant ha d’ésser Integrat per representants del De- 
partament dc Governaci6, entre els quals hi ha d’haver com a 
miiiirn u11 representant de 1’Escola de Policia de Catalunya i un 
representant de la Direcció General de Seguretat Ciutadana. 

2, La regdaci6 de la composició i el fiancionament dels 
tribunals d’oposici6 i dels brgans similars es regeix per la 
normativa general sobre fumi6 pdblica aplicable a les corpo- 
racions iocals. 

Capitol IU 
La carrera professiona! 

Article 33 

I. L’Escola de Policia de Catalunya ha d’ehborar un pia dc 
carrera professional que prevegi, d’acord amb la kgishci6 vi- 
gent, la possibilitat d’equipaar les titulacions exigides per a 
l’accds a les diferents categories que cstableix aquesta Llei, El 

pla de carrem professional ha df&ser aprovat pel Consell b e -  
cutiu, a pruposta del Cunselter de Governació i escoltada la Co- 
missió de Goordinaci6 de les Policies ILOcars. 

2. A més d’elaborar el pla a quk es refereix l’apartrtt 1, I’Es- 
cola de Policia de Catalunya ha d’organitzar cursos de perfec- 
cionament, d’especiatitzaci6 i de promoció per als policies 
locals, i pot promoure la coHaboraci6 institucional de les uni- 
versitats, del poder judicial, del ministeri fiscal, de la resta de 
forces i COSSOS de seguretat, de les Forces Armades i d’altres 
institucions, centres O establiments que interessin específica- 
ment per a les esmentades finalitats docents. 

m o l  v 
Del rkgim estatutari 

Capítol x 
IXsposicions generals 

Article 34 

Cada entitat local, d’acord amb les disposicions re&amen& 
ries que es determinin, ha d’establir el regim de jornada, horari, 
vacances i permisos, per als membres de la policia local, que 
s’ha á’adaptar a les especificitats del servei del cos. 

Article 35 

1. Els policies locals tenen dret a una remuneració justa en 
¶u& es valori el nivell de formació, el r & g h  d’incompatibilitats, 
la dedicací6 i el risc que comporta la professi6, l’especificitat 
dels horaris de treball i l’estnrctura peculiar del cos. Aquesta re- 
rnuneracili s’ha de compondre, COM a minim, d’rma part corres- 
ponent a les retribucions hasiques i d’una part conesponent il 
Ics cornplementhries. 

2. Les retribucions bhsiques han de tenir la mateixa estsuctu- 
ra i una quantia idhtica que les que hi ha establertes en general 
per aI personal al servei de la frrnci6 p~blica. 

3. Correspon al ple de la corpornci6 local respectiva la fixa- 
ció de les retribucions cornplementhies, tenint en compte els 
conceptes exposats en l’apartat 1, dins els límits que estableix 
Ja legislació vigent. 

Article 36 

Les situacions administmtives dels policies locds es regulen 
d’acord amb la normativa aplicable a l s  hncionaris locals, tenint 
sempre en compte les peculiaritats del cos a qu& pertanyen. 

Article 37 

LI condici6 de policia local 6s incompatible amb l’exercici 
de cap altra activitat píblica o privada, feta excepci6 de les ac- 
tivi tats no incloses en la legislació reguladora de les incornpati- 
bilitats. 
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Article 38 

Els policies l d s  no pocfen exercir el dret de vaga ni participar 
en accions substitutives d’aquest ni en actuacions concertades amb 
la finalitat d’alterar el funcionament n o m t  dels serveis. 

Article 39 

2. Per regla general, els policies locals desenvolupen la sego- 
na activitat dins ei mateix cos a que pertanyen, exercint altres 
funcions, d’acord amb llur categoria; si aixb no 6s possible, bé 
per mdica de places, b6 per motiu d’incapacitat prbpia, poden 
passar a prestar serveis complementaris adequats a Uur catego- 
ria en altres llocs de treball de la mateixa corporací6 local. 

pot representar 
una disminució de les retribucions bhsiques ni del grau personal 
dels afectats. 

3, El pas a la situació de segona activitat 

Els policies locals estan acolfits al mateix r&gim de previsi6 
social que la resta de Euncionuis de la corporaci6 local a que 
pertanyen. 

Article 44 

Article 40 

1. Les corporacions locals han d’assegurar als qui participen 
en els cursos de selecci6 per a 1’accBs a la categoria d’agent els 
ingressos econbmics corresponents als funcionaris en prhcti- 
ques i, quan accedeixin a I’Escoh de Policia de Catalunya, mit- 
janqant els processos selectius corresponents, la cotitraci6 a la 
Seguretat Social. 

2. La Generaiitat ha d’establir i regular un sistema de beques 
per als policies locals que accedeixin com a alumnes a 1’Escola 
de Policia de Catalunya, 

Article 43 

k s  corporacions locals han de garantir la defensa jurídica 
necesshia a llurs policies locals en les causes judicials que se 
segueixin contra aquests corn a conseqübncia d’actuacions du- 
tes a terme en 1 ’exercici de llurs funcions. 

Capítol i1 
La seguretat i la higiene 

en el treball 

1. El tribunal que ha d’ernewe el dictamen rnkdic a que es re- 
fereix I’article 43.1 s’ha de compondre de &es metges, un de 
designat per l’ajuntament, un de designat per l’hteressat i un 
d’escollit per sorteig entre els facultatius del Servei Catal& de la 
Salut que tenen els coneixements idonis en relaci6 amb el tipus 
d’afecció o de malaltia que pateix l’interessat. 
2. EIS metges dei tribunal poden &ser recusats per causes de 

parentiu amb l’interessat, fins al quart grau de consanguinitat o 
fins al segon grau d’afinitat, per amistat íntima o enemistat ma- 
nifesta amb l’interessat o per falta de la idone’itat requerida. 

3. El tribunal ha &emetre el dictamen m&dic per majoria i 
l’ha d’elevar, acompanyat del parer del facultatiu que en discre- 
pi, si s’escai, a I’brgam municipal canesponent per tai que 
adopti la resoluuci6 pertinent, contra la qual es poden interposar 
els recursos que determina la legislaci6 vigent en rnatkria de r&- 
gim Iocal. 

Capítol rv 
t e s  distincions i Ies recompenses 

Article 45 

1 ,  Els reglaments especifics deis COSSOS de policia local po- 
den establir un &gim d’atorgament de distincions i de recom- 
penses a llurs membres en determinats supbsits o 
circumstthcies. 

2. Les distincions i les recompenses han de constar en l’expe- 
dient personal de1 funcionari i poden ésser vaiorades corn a mb 
rit en els  concurso^ de provisi6 de llocs de trebdll, 

Article 42 

1, Les policies locals han de disposar dels mitjans i instal-la- 

2. Els membres de la policia local han de disposar d’una re- 

3. Les corporacions locals han d’adoptar les mesures neces- 

cims adequats per al desenvolupament de llur funció. 

visi6 medica anual. 

&ries per a la prevenció de malalties contagioses. 

Capítol 111 
La segona activitat 

Article 43 

Titol VI 
Del rbgirn (Iisciplinari 

CrrpitoI I 
Lcs faltes i les sancions 

1. Els policies locals que segons dictamen mMic o per raó de 
l’edat, que en cap cas pot ésser inhios a cinquanta-set <anys, te- 
nen disrninu’ida llur capacitat per a complir el servei ordinari 
passen a la situaci6 de segona activitat, d’acord amb el que dis- 
posi el reglament municipal respectiu. 

Article 46 

El &gin1 discipliImi aplicable als policies locals 6s el que es- 
tabTeix aquesta Llei, sens perjudici de les responsabilitats civils 
o criminals en quk puguin incdrrer. 
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Articlc 47 

Les faltes coincses pels policies locals en l’exercici de llurs 
funcions poden esser molt greus, greus i lleus. 

Article 48 

S6n faites molt greus: 
:i) 1,’incomplimcnt del deure de fidelitat a la Constituci6 o a 

I’Estatut d’htonomia de Catalunya cn l’exercici de les fim- 
cims. 

b) Tota actuaci6 que signifiqui discritninacih per ra6 de rap,  
sexe, religibY llengua, opini6, lloc de naixement, vei’natge o 
qualsevol altra condici6 o circunisthncia personal o social. 

c) L’obstacuIitzaci6 de I’exercici de les llibertats pfibliques i 
dels drets sindicals. 

d) La inficci6 de tortures, maitractaments o penes cruels, in- 
humanes o degradants, la instiga& R cometre aquests actes o el 
fet de tolerar-los u col.hborar-hi, i tamb6 qualsevol actua56 
abusiva, nrbitrhria o discriminattbriil que impliqui viol&ncia fisi- 
ca o moral. 

e) Qualsevol conducta o actuiicih constitutiva de delicte do- 
16s. 

f) Qualsevol acte de prevaricaci6 o suborn i el fet de no evi- 
tar-JO o no denunciar-lo. 

g )  L’abnirdoriarnent del servei, 
li) La insubordinació individual o col.lectiva envers les auto- 

ritats o els comantlaments de qui es clepkn, i la desokdihncia a 
les instrnccions legit‘tjmcs donades per aquests. 

i) La rlenegaci6 d’auxili i la manca d’intervenció urgent en 
qualsevol fet en quh l’actuació sigui obligada o convenient. 

j) La perdun de les armes i el fet CIC permetre’n la sostracci6 
per neglighcia inexcusable. 

k) La pdrticipwi6 en vagues, en accions substitutives 
tl’aquestes o en actuacions concertades amb la finalitat cl’alterar 
cl funcionament normal dels serveis, 

1) ’La publicació o la utilitzaci6 indeguda de secrets dwlarats 
oficials per llei o qualificats corn a tals, i 1a violaci6 de1 secret 
professional. 
rn) La manca notbrja de rcndimeiit que carnporti inhibició en 

el compliment de les tasques cncomanades. 
n) L’incomplirnent de les normes sobres Incompatibilitats. 
o) El fet de causar, per neglighiii o per mala kY clanys nrolt 

greus en el patrimoni i els béns de la corporaci6. 
p) E’ocultaci6 O l’alteració d’uria prova amb la finalitat de 

perjudicar o d’ajucktr l’encausat. 
q) La falsificaci6, la sostracci6, la simulaci6 o la destrucci6 

de clocuments del servei sotil custbdia prbpia o de qunlsevoI al- 
tre funcionari. 

r) El fet d’ernbriagrrr-se o de consumis drogues tbxiques, es- 
tupefaents o suhsthncies psicbtropes durant el servei o habitual- 
ment i el fet de negar-se, en situació d’mormalitat fisica o 
psíquica evident, a les comprovacions tkcniyues ptinents, 

s) Lii conculcació dcls drets dels detinguts c1 els presos custo- 
diats i el fet de subministrar-los drogues tbxiques, estupefaents, 
subst Sicies psicbtropes u begucles alcohbl iques. 

t) L’exhibici6 de l’mna reglamcnt?lria o dels distintius clel 
&rec scnse cap causa que ho justifiqui i el fet de fer-ne un mal iís. 

u) La reincidkncia en la comissió de faltes greus. 
v> La manca de coklaboració manifesta arnb els altres mem- 

bres de les Forces o Cossos de Seguretat, en aquells casos en 
quil s’hagi de prestar de conformitat amb la legisla& vigent, 

Article 49 

S6n faltes greus: 
a) Lq desobedhcia als superiors en l’exercici de les fun- 

cions i l’incompliment de les ordres rebudes. 
b) Les faltes de respecte o consideració greus i manifestes 

envers els superiors, els companys, els subordbts o els ciuta- 
dans. 

c )  Els actes i les conductes que atempten contra el decor i l m  
dignitat dels funcionaris, contra la imatge del cos i contra el 
prestigi i la consideració deguts a la corporaci6. 

d) EE fet de causar, per negligkncia o per mala fe, danys 
greus en el patrimoni i els béns de la corporació. 

e) El fet d’originar enfrontaments en el servei o en el lloc de 
treball i el fet de prendre-hi part. 

0 L’incompliment de I’oMigack5 de donar compte als supe 
riors dels assumptes que aquests hagin de conkixer. 

g) L’incompliment del dewe de reserva professional pel que 
fa als assumptes coneguts per m6 de l’exercici de les funcions. 

li) La intervenci6 en un procediment administratiu si hi ha 
establerts legalment motius d’abstenció. 

i) L’actrraci6 arnb abris d’airibucions en perjudici dels ciuta- 
dans, si 110 constitueix una falta molt greu. 

j) El consum de begudes dcohbliques durant el servei i el fet 
de negar-se a les comprovacions tbcniques pertinents. 

k) Ln p&tlua de les credenciils i el fet de permetre’n la SOS- 

tracci6 per neglighncia inexcusable, 
1) La manca d’assistbncia sense causa justificada. 
rn} La reimidencia en la comissi6 de faltes lleus. 
n) La phrdua de les ames i el fet de pemetre’n la sostracció 

o)  L’incompliment per negligkncia greu dels deures derivats 
per meglighcirt simple. 

de la prbph ftinci6. 

Articlc 50 

S6n faltes lleus: 
a} La incomecci6 envers els superiors, els companys, els su- 

b) El retard, la neglighcia i el descuit en el compliment de 

c) La descuranpi en la presentacili personal. 
d) La dcscuranp en la conscrvaci6 dels locals, del material i 

dels documents del servei, si no produeix perjudicis greus. 
e) L’incornpliment de la jornada de treball sense causa justi- 

ficada. 
f) La soHicitud o la consecució de permuta de destinaci6 o de 

canvi de serveis amb afany cle lucre O arnb falsedat de ies con- 
dicions pcr a tramitar-la. 

g) El fet de prescindir del conducte reglamentari en formular 
qualsevol sollicitud o reclamació, excepte en cas d’urghncia o 
d’impwsibilitat física, 

bordinats o els ciutadans. 

les funcions o de les ordres rebudes. 
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h) Les faltes repetides de puntualitat dins un mateix mes sen- 
se causa justificada. 

Article 54 
Article 51 

1. Els policies  OC& que n’indueixin altres a fer actes o tenir 
conductes constitutius de falta disciplinhia incorren en la ma- 
teixa responsabilitat; també hi incorren eIs comandaments que 
les toleren. 

2, Els policies locals que encobreixin les faltes molt greus i 
greus consumades incorren en una falta d’un grau inferior. 

Article 52 

1. Les sancions imposables per les faltes tipificades en els m- 

a) La separació del servei. 
b) La suspensi6 de funcions, amb perdua de les retribucions 

c) El trasllat a un altre llm de treball, 
d) La cieducci6 proporcional de les retribucions per faltes de 

puntualitat i assisthcia. 
e) L’amonestacid 
2. Per una fdta molt greu s’ha d’hposar alguna de les san- 

a) La separació del servei. 
b) La suspensi6 de funcions, per més d’un any i menys de 

sis, amb pWua de les retribucions. 
3. Per una faita greu s’ha d’irnpsar alguna de les sancions 

següents: 
a) La suspensió de funcions, per més de quinze dies i menys 

d’un any, amb pkrdua de les retribucions. 
h) El trasílat a un altre lloc de treball. 
4. Per una falh lleu s’ha ci’imposar alguna de les sancions s e  

a} La suspensi6 de funcions, per un periode d’un a quinze 

b) El trasllat a un altre lloc de treball. 
c)  La deúucci6 proporcional de les retribucions, en el cas de 

les faites de puntualitat i d’assistbncia lleus. 
ci) L’amonestació. 

ticles 48,49,50 i 51 s6n les següents: 

corresponents. 

cions següents: 

giients: 

dies, amb perdua de les retribucions. 

Article 53 

Per a graduar les sancions, a m6s de les faltes objectivament 
carneses, cal tenir en compte, d’acord amb el principi de pro- 
porcional it at: 

a) La intencionalitat. 
b) La pertorbaci6 dels serveis. 
c)  Els danys i els perjudicis produ‘its a I’Administraciú o als 

d) La reincidencia en la comissió de faltes. 
e) EI grau de participació en la comissi6 Q l’ornissi6. 
f) La tr<mscendEncia per a la seguretat pública. 

administrats. 

Capítol ll 
El procediment disciplinari 

1. NQ es poden imposar sancions per faltes greus o molt 
greus si no 6s en virtut d’un expedient instmit a aquest efecte; 
la tramitació de l’expedient s’ha de regir pels principis de su- 
marietat i de celeritat, perb en cap cas no es pot causar indefen- 
si& La sanció per faltes lleus pot hser imposada sense cap altre 
trhrnit que el d’audibncia a l’interessat. 

2. Corresponen a l’alcaide, o a la persona en qui aquest dele- 
gui, la incoaci6 de E’expedient disciplinari i el nomenament de 
l’instructor i, si escau, del secretari. 

3. La imposi& de les sancions per faites molt greus corres- 
pon a l’alcalde , excepte en d cas de la separaci6 del servei, que 
6s competencia del ple de la corporacib; la imposici6 de les 
sancions per faltes greus i lleus correspon tamb6 a l’aicdde, o a 
la persona en qui aquest delegui. 

Article 55 

A I’inici de la tcamitaci6 d’un procediment judicial o disci- 
plinari instru’it als policies locals, o durant aquesta, l’brgan 
competent per a incoar-lo en la via administrativa pot acordar 
corn a mcswes preventives la suspensió provisionai, el trasllat o 
l’adscripció a un lloc de treball intern, sense uniforme, sense ar- 
ma ni credencial, de1 policia expedientat o processat. La resolu- 
ci6 en qub s’acordi d’imposar o de prorrogar les mesures 
preventives ha d’ksser motivada. 

Article 56 

1. La suspens-5 provisional només es p t  acordar inicialment 
per un termini d’un mes, finit el qual es pot prorrogar per un al- 
tre mes, i així successivament fins a un termini Inbirn de sis 
mesos, excepte que l’expedient, per causa imputable a l’expe- 
dientat, duri mCs de sis mesos i fins que no es dicti una resoíu- 
ció definitiva com a conseqühcia d’un procediment judicial 
penal. 

2. Lq suspensió provisional comporta, mentre dura, la phdua 
de les retribucions corresponents al complement específic i a 
les gratificacions per serveis extraordinaris. El temps de sus- 
pensi6 provisional es computa als efectes del compliment, si 
s’escau, de Ja sanció de suspensi6 de funcions. 
3. La durada del trasllat preventiu del policia expedientat no 

pot excedir de Ia durada de l’expedient disciplinari. 

Article 57 

La suspensi6 de funcions, j a  sigui com a sanci6, j a  sigui com 
a mesura preventiva, a més de la privaci6 temporal de l’exercici 
de les funcions, comporta la retirada temporal de I’arma i de la 
credencial reglamenthries, la prohibició de l’ús de l’uniforme, 
si escau, i la prohibició d’entrar a les dependkncies de la policia 
local sens e autori t zaci 6. 
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Capítol 111 
L’cxtincih rIc la responsabilitat 

Article 58 

1. La responsabilitat disciplinhia s’extingeix pel compliment 
de la sanci6, per mort, per indult, per amnistia i per la prescrip- 
ci6 de la faih o de la sanci6. 
2. Les faltes molt greus prescriuen al cap de sis anys, les 

greus al cap de dos anys i les lleus al cap d’un ines, a comptar 
de la data de comissió de Ia falta. 

3. Les sancions imposades per fdtes molt greus prescriuen al 
cap de sis anys, les irnpsades per faltes greus al cap de dos 
anys i les imposades per faltes lleus al cap cl’un mes, a comptar 
de Ia data de notificació de ies sancions. 

2. Els policies a qu& es refereix l’apartat 1 han de dur l’mi- 
forme reglamentari i no poden dur armes de foc. 

3. Els policics a qub es refereix l’apartat 1 han d’exercir les 
funcions que assignen a les policies locals les lletres a, b, d,A g, 
j i k de l’article 11 ,  llevat de la protccci6 de les autoritats i de 
E’ordenaci6 i la senydit7ació del trhsit. 

Disposici6 Addicional Cinqirena 

La Generalitat i X’Ajuntament de Barcelona han de subscriure 
un conveni que reguli la forma i les condicions en quk 1’Escola 
de Pnlich dc Catalunya ha de substituir la Guhrdia Urbana de 
Barcelona en la prestaci6 dels serveis de fomció bhsica i de 
comandaments per als alumnes i els policies municipals del dit 
Ajuntament. 

Disposici6 Atldicionnl Primera 
Disposició Addicional Sisena 

S’aplica a les policies locals, pel que fa a I’exercici dels drets 
sindicals, la Llei 911987, del 12 de juny, dictada en compliment 
de l’apxtat 2 de la Disposici6 Addicional Segona de la Llei Or- 
&ica 1 1 /1985, del 2 d’agast, de Llibertat Sindical. 

Les corporacions locals poden incloure en el rcglamexlt propi 
de Ia policia local un camite d’etica policia1 nomenat per I’& 
caltfe, el qual en serh el president. 

XXsposici6 Addicional Segona 
1Xsposició ‘i’ninsitbria Primera 

Per il complir et cluc estableix l’article 21 es poden utilitzar el 
pla d’informhttica i la xarxa de comunicacions infarmhtiques a 
qu& es refercix l’xticle 130.3 de la Llei 8/1987, del 15 d’abril, 
Municipal i de Rkgim Local de Catalunya. 

Les places dels vigilants d e  les corporacions que  COM- 

pIeixen tasques de policia han d’8sser considerades com ii 

places i\ extingir en el cas que l’ajuntarnent crei: un cos de 
policia lacal. 

1. Els ajuntaments que per llurs circumsthncies especials ve- 
gin augmentada 1’czflu5ncia de visitants durant l’&poca turistica 
poden convocar places de policia en regim de hncionari interi, 
per un periode m b i m  de sis mesos, amb les condicions se- 
giient s: 

a> 13  previsi6 de consignació prcssuposthrin i la indusi6 en 
l’ofma d’ociipacili piiblica. 

b) La coiivtxathri-ia ha d’ésser publicada en el Diari Oficiui 
de la Generalitat de Catnlrmya. 

c )  Els aspirants linii de superar proves selectives, entre les 
quals hi ha d’havcr com il mínim u~iia pruva psicotkcnica, una 
prova físics i una revisi6 dxiicx 

d) Els qui superin les proves sclwtives lian de seguir tiil curs 
de Emnaci6 il. 1’Escola de Policia de Catalunya, d’una tluriciii 
de cent vint hores o dc vint dics lectius. 

1. Les categories existents en els cossos de policia local fins 
a. l’entradn en vigor d’aquesta Llei s’equipaen a les categories 
que aquesta fixa segons les correspondbcies segiients: 

a) Agent: agent. 
h) Caporal: caporaE. 
c) Scrgent: sergent. 
d) Suboficid: sots-inspector o inspector, 
e) Oficial, en plantilles de més de dos-cents cinquanta 

agents: intendent. 
f) Subiiispector, en p1,mtilles de més de dos-cents cinqumtit 

agents: intendent major, 
g)  Inspector, en plantilles de mks de dos-cents cinquanta 

agents i en municipis amb una població de mds de dos-cents 
mil habitants: superintendent. 

2. Els oficials, els sots-inspectors i els inspectors que hi ha 
actualment en plantilles que reuneixin els requisits establerts a 
l’atticle 25,3, s’equiparen a les noves categories amb la consi- 
dera& de places a exthgir. 

Disposició I’ransitbria Segona 

La manca de les titulacions exigides per l’article 24,3 no 
comporta cap variacih per als policies locals nomenats abans de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, els quals poden participar du- 
rant un termini de deu anys, a comptar d’aquesh entrada en vi- 
gor, en els concursos-oposició de prornwid interna amb 
dispensa. tl’un grau del requisit de titulaciii, scmpre que Iiagi~i 
superat o superin els cursos que a aquest efecte imparteixi 1’Es- 
cola de Policia de Catalunya. 
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Disposiciij Transitbria Tcrccra 

Els ajuntaments amb policia local a l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei poden convocar en el termini d’un any, per una 
sola vegada, un cuncurs-oposició restringit per a l’accés a les 
places de policia local del personal de la corporaci6 que durant 
més de tres anys hi hagi estat contractat per acomplir tasques de 
vigilhcia i que hi estigui prestant serveis en fer-se la convoca- 
tbria, el qual personal pot compensar l’edat mhima d’accés 
amb el temps de serveis prestats com a auxiliar, com a vigilant 
o COM a policia. 

Disposicih Derogatbria 

1. Queda derogada la Llei 10/1984, del 5 de mar$, de C o d i -  
naci6 de les Policies Locals; no obstant aixa, mentre nu es dic- 
tin les disposicions reghentAries que despleguin la present 
Llei, queda en vigor el Decret 25511985, del 23 de juliol, regu- 
lador de la composicl6 de les comissions que la dita Llei 
10/1984 preveu. 

2. Queden derogats tots els preceptes de la Llei 8/1987, del 
15 d’abril, Municipal i de Rkgim Local de Catalunya, que 
s’oposin a aquesta Llei. 

Disposició TrnnsEtbria Quarta 
Disposició Final Primera 

H que disposa l’article 3 2  no s’aplica als municipis que ja tenen 
constituides les policies locals a l’entrada en vigor d‘aque5ta Llei. 

Disposici6 Transitbrin Cinqirena 

L’Escola de Policia de Catdunya ha d’estudiar els cursos b3- 
sics impartits per altres escdes de policia fins a la data d’enm- 
da en vigor d’aquesta Llei i, si escau, homologar-10s. 

Disposici6 ‘Sransi tbria 9‘ isena 

S’han d’establir per reglament els requisits mhirns que cal 
complir en l’elaboraci6 deEs reglaments de les policies lacals. 

Sens perjudici de les remissions esbblertes Iegalment, s ’au- 
toritza el Govern de la Generalitat i, si escau, el Conselles de 
Governació perque dictin les disposicions necesshries per al 
desplegament reglamentari d’aquesta Llei. 

Disposici6 Final Segona 

Les corporacions locals, en un termini de dos anys, a 
comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, han d’aprovar 
el reglament específic del cos o, si ja en tenien, adequar-la 
als preceptes d’aquesta Llei i a les disposicions que la des- 
pleguin. 

Disposició Transitbria Sctcna 
Palau del Parlament, 9 d’abd de i991 

S’ha de determinar per reglament el sistema de mobilitat hw 
ritzontal dels policies locals entre els cossos de les diferents 
corporacions. 

El Secretari 
Rosa Bnrguera 

El President de la Comissi6 
Joan Rigol 

ESMENES J VOTS PARTíCLJLARS RESERVATS PER A DEFENSAR EN EL PLE 

1. Esmena num. 1. A la totditut, 
amb text alternatiu 

G. Mixt 

L’esmena a la totalitat amb text alternatiu a la Llei de Policia 
Local de Catalunya tt5 corn a objectiu, que davant la imposibili- 

tat constitucional i estatutihria de crear un sol cos policia1 depe- 
nent de la Generalitat; i en aquest marc, establir la delegacili de 
cornpetencies als municipis en ternes de policia i seguretat ciu- 
tadana. 

Mentre aixb no arriba, cal avanGar en una Policia Local que 
estigui lligada a les necessitats del ciutadh, que en la seva legis- 
lcaió i reglamentaci6 es contempli la participació ciutadana. 
Una policia arrela& als municipis i les seves necessitats; garan- 
tia de servei i de llibertats. 

La Policia Local, com a policia propera la ciutadh, ha de ser 
el que poclriem anomenar la policia quotidiana; la policia a 
1’ abast 0 
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m o l  I 
Dels cossos de policia local 

dc Catalunya i les swcs funcions 

liorna de la Policia Local en cada municipi per part de l’alcalde 
dcl mateix en qüestions prbpies. 

4.4 El cornandament inmediat dei Cos de Policia Local cw 
rrespondrh al Cap del Cos. 

Capitol I 
Disposicions Gencr:rls 

Article 5 
Articlc 1 

I ,  1, Aquesta L A  6s d’aplicaci6 a tots els cossos G.: Policia 
que depenen dels municipis de Catalunya, denominats genhi- 
cament Policies Locals. 

1.2 Els municipis que no disposin de Policies Locals prbpies, 
podrim constituir tnmcamunitats per proximitat geogrhfim i en 
ordre comarcal per al desenvolupament i constitu& del servei. 

1.3 Els serveis que legalment són competencia dc la Policia 
Local, es prestaran directament per la Corporaci6, no es prodrh 
en cap cas constituir-se brgans especials de gestió ni ser objecte 
de cancessi6, arrendament, concert o qualsevulga altra forma 
de gesti6 indirecta. 

5.1 L’hmbit d’actuaci6 de les Policies Locals esd constituit 
pel territori del municipi o mancomunitat corresponent. 

5.2 Le;s Policies h a l s  nomes podran actuar fora del seu h- 
bit territorial. en situacions d’emergencia o amb autoritzacid 
previa de les autoritats competents. D’aquestes actuacions es 
donar& compte d Depastament de Governacid. 

Article 6 

Els membres dels COSSOS de Policia Local hauran de prome- 
tre acatar l’orclenament legal vigent a Catalunya. 

Articlc 2 
Articlc 7 

2.1 Els Cossos de Policia Local són instituts de naturalesa ci- 
vil amb estructura i organització jerarquitzada. 

2.2 S’entenen pe,r Policies Locals aquells cossos amb compe- 
tkncies, funcions i serveis relatius a la policia i seguretat ciuta- 
dana que depenen deis municipis. 

2.3 La denominaci6 serA de Policies Locals, subsituynt pro- 
gressivament els diferents noms que lran virigut rebent en fm- 
ció del iniinicipi pertanyent o al costum popular. 

ArticIc 3 

3.1 En els municipis de població superior als 5.000 habitants 
podran haver-hi cosos de Policia Local. 

3.2 Tamb6 podran haver-hi cossos de Policia Local en els 
municipis de menys de 5.000 habittants scmpre que la seva crea- 
ció s’acordi per majoria atxoluta legal dels membres tJc la Cor- 
praci6 Local corresponent; i ho autoritzi el Conseller de 
Governaci6 previ informe de la Comissió de Coordinació de les 
plicics locals i del Consell Comarcal corresponent. 

ArticIc 4 

4.1 A cada municipi o entitat iiianconiunada de municipis 
als efectes, la Policia Local s’integrarh en un Cos finit, sense 
perjudici de l’orgauritzacid interna que s’adopti reglamenth- 
riamen t. 

4.2 L’AIcalde exercir5 el comandament de la Policia ]Local i 
podr,i delegar les sevcs atribucions d’acord amb la normativa 
vigent. 

4.3 En el cas de Policies Liocals deyenents d’entitats munici- 
pals mancomunades, serh el seu President, en estreta relació 
amb e1 consells d’Alcaldes de la maricornunitat als efectes qui 
ostentarh cl coniaidarnent. Sense perjudici de la direccih autb- 

En l’exercici de les seves funcions, els Policies Locals gaudi- 
ran a. tots els efectes de la condició d’agents de l’htoaritat. 

Capítol 11 
De I’arrnarnent i dc l’uniformc 

i la rcsidkncia 

Article 8 

8.1 Els membres dels cossos de policia local, corn a inte 
grants d’un institut policia1, podran utilitzar ames en aquelis 
serveis que reglamenthiament es detemini. 

Així mateix, disposaran d’altres mitjans thcnics i operatius 
necessaris per ai compliment de les seves funcions. 

8.2 L’hlcalde O la persona en la qual delegui i, si s’escau, el 
Cap del Cos, determinar&, de forma motivada, les circumsthn- 
cies i els serveis, que no estiguin determinats reglamentbia- 
ment, en que s’hauran de dur armes de foc. 

Articlc 9 

9.1 Els cornponents dels Cossos de Policia Local hauran de 
fer l i s  de l’unifome per al cornpliment del servei. 

9.2 No obstant el que preveu el punt 9.1, I’Atcalde, o hesi- 
dent de la mancomunitat als efectes, pdrh autoritzar la prcsta- 
ci6 de serveis sense uniforme reglamentari, i ens els termes que 
preveu la legislaci6 vigent. 

En qualsevol cas, els agents que actuin sense l’unifome re- 
glrunentíiri hauran de portar la documentació acreditativa de ia 
seva condició d’agents de la policia local. 
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Article 10 

Cap reglament podrh determina h necessitat de residir a la 
Comarca o localitat on treballin els Policies Locals. 

Capítol ItI 
Dels principis d’actuació 

i de les funcions 

Article 11 

S6n principis bhsics d’actuació dels membres de les policies 

1 - Adeqiiació a l’ordenament jurídic, especialment: 
a) Exercir la seva funci6 amb respecte absdut a l’ordena- 

ment jurfdic vigent a Catalunya, 
b) Actuar, en el compliment de llurs funcions, amb absoluta 

neutralitat política i imparcialitat i, en conseqilencia, sense cap 
mena de discriminaci6 per ra6 de raqa, sexe o opinib. 

c) Actuar amb integritat i dignitat. En particular, hauran 
d’abstenir-se de tot acte de cormpció i oposar-s’hi amb ferme- 
sa. 

d) Atenir-se, en la seva actua& professional, els principis de 
jerarquia i subordinació, En cap cas, l’obedikncia deguda podrA 
arnparar ordres que comportin la reditzacib d’actes que mani- 
festament siguin contraris, o manifestin delicte, vers l’ordena- 
ment vigent a Catalunya. 

e) Col.laborar amb l’Administraci6 de Justícia i auxiliar-la en 
els termes establerts en la Llei. 

2- Relacions amb la comunitat, Singularment: 
a) Impedir, en l’exercici de la seva actuaci6 professional, 

qualsevol pdctica abusiva, arbitdria o discriminatoria que 
c ~ m p ~ r t i  violhncia flsica o moral. 

b) Observar en tot moment un tracte correcte i acurat en les 
relacions amb els ciutadans, procurant auxiiiar-los i protegir- 
los, sempre que siguin requerits o les ckcumsthcies ho aconse 
llin. En totes les intervencions proporcionaran informació 
completa, i tan amplia com sigui possible, sobre les causes i fi- 
n al itat s d ’ aque s te s. 

c )  En l’exercici de les seves funcions hauran d’actuar amb la 
decissi6 n e c e s s h  i sense retard quan aixb en depengui evim 
un mal greu, hrnediat i irreparable; regint-se al fer-he p l s  prin- 
cipis de congrubncia, oportunitat i proporcionalitat en la utitiit- 
zaci6 dels mitjans al seu abast, 

locals els següents: 

3- Tractament de detinguts, especialment: 
a) Els membres de les policies locds hauran d’identificar-se 

degudament com a tals en el moment d’efectuar una detenció. 
b) Vetllaran per la vida i integritat física de les persones de- 

tingudes o que es trobin sota la seva custbdia i respectaran I’ho- 
nor i la dignitat de les persones. 

c )  Donaran compliment i observaran amb la diligencia degu- 
da els trhmits, terminis i requisits exigits per l’ordenament juri- 
dic, quan es procedeixi a la detenci6 ci’una persona. 

4- Ddicaci6 professional 
€Iauran de portar a terme les seves funcions amb total dedi- 

ca&, intervenint sempre, en qualsevol temps i lloc, es trobin o 
no de servei, en defensa de la Llei i de la seguretat ciutadana. 

5- Secret professional 

Hauran de guardar rigorós secret respecte totes les informa- 
cions a que tinguin accbs, o coneguin per raó o en ocasió del 
desenvolupament de les seves funcions. No restaran obligats a 
revelar les fonts d’informació llevat que l’exercici de les seves 
funcions o les disposicions de la Llei eh imposin actuar d’aialtra 
m e r a .  

6- Responsabilitat 
Són responsables personalment i directament pels actes que 

en la seva actuació professional portin a terme infringint O vul- 
nerant les nomes legals, així com les reglamentAríes que regei- 
xin la seva professi6 i els principis enunciats anteriorment, sens 
perjudici de la responsabilitat patrimonial i civil que pugui co- 
rrespondre a l ’Administració fiblica municipal, i subsidibii- 
ment o per ra6 de servei altres, per les mateixes, 

Article 12 

Les policies locals exerciran en el seu Arnbit d’actuaci6 les 
funcions següents: 

a) Protegir les autoritats de les Corporacions Locals, vigilar i 
custdiar els edificis, les instd-iacions i les dependbcies 
d’aqwstes corporacions. 

b) Ordenar, senyalitzar i dirigir el trhfic en el nucli urbh, 
d’acord amb el que estableixen les normes de circulació. 

c )  Instruir atestats per accidents de circulació clins el nucli ur- 
bB i comunicar les accions realitzades a les forces o cossos de 
seguretat com peten t s. 

d) Realitzar les tasques de policia administrativa assegurant 
el compliment de les ordenances, els bans, les ressolucions mu- 
nicipals i les altres disposicions d’acmi amb la normativa vi- 
gent. 

e) Exercir les funcions de paiicia judicial, d’acord amb la 
nom at iva vigent. 

f) Dur a terme diligkncies de prevenció i aquelles actuacions 
adrepdes a evitar la comissi6 d’actes delictius, comunicant les 
actuacions realitzades a les Forces o cossos de seguretat compe- 
tents. 

h) Cooperar en la ressolució dels conflictes privats, quan si- 
guin requerits per a fer-ho. 

i) Vigilar els espais públics. 
j) Donar auxili en accidents, catastrofes i calamitats púbii- 

ques, d’acord amb el que preveuen les lleis i plans de protecci6 
civil, 

k) VetlIar pel compliment de la normativa vigent en matkria 
de medi ‘ambient i de protecci6 de 1’entorn. 

1) Aixi mateix, portaran a terme aquelles altres funcions que, 
d’acord amb la legislaci6 vigent, els siguin encomanades. 

Article 13 

23.1 Les funcions de policia judiciai referides en l’apartat e) 
de l’article 11 són les segiients: 

a) L’aauxili als Jutges, als Tribunals i al Ministeri Fiscai en la 
investigació deis ddictes i en el descobriment i l’asseprament 
dels delinqüents, quan els requereixin per fer-ho. 

b) La prhctica, per iniciativa prbpia o a requeriment cie 1’Au- 
toritat Judicial, del Ministeri Fiscal o dels seus superiors en el 
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cos, de les primeres diliigkncies de prevenci6 i assegurament dc 
detinguts, i la prevenci6 i la cristbdia dels objectes que provin- 
guin dcl delicte o estiguin relacionats amb la seva execuci6, do- 
nant-ne compte, en els terminis cstablerts legalment, a 
1’Auloritat Judicial o Fiscal, d’acord amb la normativa vi- 
gent. 

13.2 Les funcions que aquest article esmenta es realitzaran 
d’acurd ami) els principis de mútua cooperaci6 i de rec€prma 
coI.laboraci6 amb la resta de cossos i forces de seguretat. 

Titol I1 
De la coorriinaci6 i la caHahoraci6 

cntrc policies 

Capitol I 
De la coordinacih: clefinicid i funcions 

Articlc 14 

Als efectes d’aquesta Llei, s’enten per cmrdinaci6 la deter- 
mjnaci6 dels mitjans i dels sistemes de relaci6 que fan possible 
I’acció conjunta de les Policies Locals, mitjanqant les autoritats 
competents, de manem que ;iconsegueixxi la integmci6 de les 
actuacions particulars respectives dins el conjunt del sistema 
de seguretat ciutadana que els estii confiada. 

Article 15 

15.1 La coorclinaci6 de l’nctuació de les Policies Locals, 
#acord amb el qw aquesta mateixa Llei disposa, compren en- 
tre rl’altres funcions, les segiients: 

a) Promoure l’hornogenitrxici6 dels seus mitjans tkcnics i la 
rini€omitat d’altres elements comuns. 

b) Establir els jnstruments i els mitjans que facin possible un 
sistema d’infomacih reciproca. 

c) Assessorar en aquesta materia els municipis que ho soiIici- 
titi. 

d) Canalitzar la collaboracib eventud entre les diverses Ad- 
ministracions implicades a l*objecte d’atendre necessitats tern- 
porals o extmordinhries. 

e) Coordinar les actuacions en materia de protecci6 civil. 
f‘) Establir les normes essencials d’estructura i d’urganització 

interna il les quals s’haurl d’ajustar, i també Ia normativa d’ac- 
cks, formació i promoció dels seus membres. 

15.2 Aquestes funcions s’exerciran respectant en tot cas l’au- 
tonomia local i les cornpethcíes dels municipis en mattteria de 
Policia local. 

Article 1.6 

16.1 La Comissi6 de Coorclhaci6 de les Policies Locals 6s el 
mhxiin ihgan consultiu en Inathria de coordinació i, a mes de 
les compethcies que li assignen altrees preceptes d’aquesta Llei, 
li correspon, en tot cas, crnctre informes sobre els projectes de 
coordinaci6 que hagin de sometre’s al Cunsdl Executiu de la 
Generalitat per la seva aprovaci6. 

162 Aquesta Comissi6, adscrita al departament de Governa- 
ci6 de la Generalitat, esth constituida per quinze membres que 
s6n: el Conseller de Governaci6, que en serh el president, i ca- 
torze vocals, cinc en representació dels Ajrmtaments, dos en 
representíui6 de la Genemlitat de Catalunya i set representants 
dels t.reballadors a partir dels sindicats majoritaris. 

16.3 Per Reglament s’establiran l’organitrsaci6 interna i les 
normes de funcionament de la Cumissi6 definida al present arti- 
cle. 

Artich i 7  

27.1 Els municipis o mancomunitats amb cos de policia l w d  
que acordin la creació de la Junta Local de Seguretat que pre- 
veu I’tuticle 54 de ia Llei Orghica 2/86, de 13 de rnarq, refe 
rent a les Forces i Cossos de Seguretat de Z’Estat, podran 
integrar: en la seva composici6 representants del Departament 
de Governació. 

17.2 La participació dels representants del Departament de 
Governació en la Junta Lucal de Seguretat se& preceptiva quan 
en el municipi, o mancomunitat, hi hagi presbncia operativa 
permanent de la policia autonbmica. 

Capítol I11 
Abast dei principi de coordinacih 

Article 38 

Reglamenthiment, amb I’infome previ de la Comissió de 
Cmrdinacid de Policies Lwals i, d’acord m b  la normativa vi- 
gent en materia d’mament, es determinar& el tipus d’arma- 
ment que utilitzaran, en els cassos que es determini aixi com 
preveu la present llei, les Policies Lowls, les cmcteristlques 
dels úipsits d’armes, les normes d’admhistraci6 de les matei- 
xes i les mesures de seguretat necesshries per tal d’evitar-ne la 
perdua, sustració i l’iís indegut. 

Article 19 

19.1 Amb l’acord previ de la Comissi6 de Coordinació de les 
Policies Locals, el Departament de Governació establir& les ca- 
racterístiqwes comrines cic l’uizifome, ics insignies, els distin- 
tius, l’equip i d’dtres complements de les Policies Loctils, 

19.2 L’establert en el punt anterior de31 present article no 
pot suposar esborrar les senyes d’indentitat, ni les especifici- 
tats de qualsevol tipus, de les diferents policies locals exis- 
tents al país, 

Articlc 20 

20.1 A l’objecte d’assolir el &im nivell de coordinació, to- 
tes les Corporacions Zocals, c, mancomunitats, que disposin de 
Policia Local trametran al Departament de Governació, durant 
el primer trimestre de cada any, d’acord amb els criteris d’ela- 
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boració que determini la Comissi6 de Coordinació de Policies 
Zocals, la documentaci6 següent que es far& pGblica: 

a} La membria dels serveis prestats en I’any anterior. 
b) La dotaci6 de recursos humans i materials tant de l’any 

anterior com eIs previstos per l’actual exercici. 
20.2 Amb la finalitat de comprovar I’aplicació efectiva de la 

legidació de la Generalitat, el Departament de GovernacM po- 
drh solicitar dels municipis informacions concretes sobre les 
mat6ries rdacionades amb la Policia Local. 

Capítol IV 
De fa coHaboraci6 i dc la cooperaci6 

Article 21. 

El Departament de GovernaciG crear& serveis comuns d’uti- 
litzaci6 supramunicipal per al conjunt de policies locals de ca- 
talunya i, entre d’dtres determinats per la Comissi6 de 
Coordinaci6 de les Policies Locals, els següents: 

a} una x m a  de transmissions que enllaci tots els serveis de 
policia local. 

b) Un banc de dades relatiu a les mateixes al qual podran 
accedir-hi tots els Ajuntaments mitjanpnt si stemes infomi- 
tics. 

El Departament de Govemaci6, regImen&kament i amb 
l’informe previ de la Comissió de Coordinaci6 de les Policies 
Locals, estcqblirh les nomes per a la utilització d’l-tquests ser- 
veis. 

Article 22 

El Departament de Govemacic assessorarh eis municipis o 
mancomunitats que ho demanin en relaci6 amb las funcions, 
les activitats i els mitjans thcnics i operatius de les Policies 
Locals, 

Articlc 23 

23.1 Els municipis que nu disposin de policia local podran 
establir convenis de cooperaci6 amb el Departament de Gover- 
nació per tal de que la Policia Autonbmica exerceixi, en l’hmbii 
d’aquelIs, a més de les funcions que li s6n phpies, les corres- 
ponents a les Policies Lucals. 

23.2 Els municipis o mancomunitats amb Cos de Policia 
Local podran salmlicitar del Departament de Governació el 
suport de la Policia Autonbmica en serveis temporals o con- 
crets que per ra6 del seu volum o de la seva especialització 
no puguin ser assumits pel propi Cos del municipi o manco- 
tnun i t alt. 

23.3 En cassos de necessitat es podran establir acords de coo- 
peració entre cossos de policia local limitofs, previ acord dels 
respectius almldes i amb l’obligaci6 de comunicar-ho per al seu 
coneixement al Conseller de Governació. 

Titol III 
Estructura i organitzacili 

C1pítol I 
Escales i categories dels cossosde policia fami 

Articie 24 

24.1 Els Cossos de Policia Iocal s’esmctwen escales i catte- 

a) Escala Superior, compren les categories d’htendent, inten- 

b) Esc& Intermhdia, que compren la categoria d’hspector. 
c )  Escala &ecutiva, que compren les categories d’oficiai 

d) Escala bhsica, que compren les categories d’oficial i agent. 
24.2 A les escales anteriors, els conesponen els grups se- 

Escala Superior: Grup A 
Escala intermkiia i executiva: GmpR 
Escala bhsica: Grup C 
24,3 Per a l’accds a les categories indicades en el punt ante- 

rior s’exigirh, a mds dels requisists que preveuen els articles sc- 
güents de la present Llei, estar en possessió de les titulacions 
que per cada grup de funcionaris estableix la normativa vigent 
sobre funci6 pública de la Generalitat de Catalunya. 

gories de la següent manera: 

dent major i super-intendent. 

major i sub-inspector. 

güents: 

Article 25 

25.1 Els municipis aprovaran les plantilles dels seus Cossos 
de Policia, que integraran tots els Ilocs de treball reservats il ca- 
da categoria de personal, i adequaran I’estructum actual del CQS 

en funció de les categories i els grups de titulaci6 que preveu la 
present Llei. 

25.2 El Departament de Governa& establir&, reglamentaria- 
ment, amb l’informe previ de la Comissi6 de Coordinació de 
les Policies Locals, eXs criteris per deternhu la categoria i el 
nombre de c k r a s  de comandament que en funció del nombre 
d’agents o habitants han d’integrar les corresponents plantilles 
de Ecs policies locals. 

En qudsevol cas, les categories d’intendent i d’intendent ma- 
jor nom& es crearan en municipis que tinguin rn6s de 100.000 
habitants. Excepcionalment podran crear-se en municipis de 
menys habitans, si el nombre d’agents excedeix de 100 i 200 
respmtivunent, i les especials característiques del municipi ha 
aconsella aiix i. 

En tot cas, la categoria de super-intendent tan sols e3 pocirh 
crear en municipis que superin els 300 agents o tinguin mes de 
150.009 habitants. 

cdpitol II 
Dcl Cap dc la Policia 1,ocai 

Articlc 26 

26.1 Sota el comandament de l’Aicdde, presiden de la man- 
comunitat, o de la personal en qui deleguin, el Cap clcl Cos 
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exercir3 les funcions del comandament ilimediat de les Policies 
Locals, 
26.2 Scrh Cap del Cos el membre de la plantilla amb més 

castegmia, sempre del grup B. En cas rl’haver-hi més d’un, el 
nomenament correspondril a 1’Alacdde d’acord amb els princi- 
pis d’igudtat d’oportunitats, dc mkrit i capacitat. 

26.3 En els cassos d’abskncia del cap del Cos, I’Alcalde de- 
signar& cl’entre els membres de major graduwid, la persona 
que cl substituirh. 

Articlc 27 

Correspon al Cap del Gos les funcions següents: 
a) Dirigir, caordinar i supervisar les operacions del servei, i 

tambk les activitats administratives, per assegurar-ne l’efichcia. 
6) Avaluar les necessitats dels recursos humans i materials 

liecessaris aixi com formular-ne les propostes pertinents. 
c} transformar en ordres concretes les directrius dels objec- 

tius a assolir, rebudes de I’Alcalde, president de la mancomuni- 
tat, o chrrec en qui delegui. 

d) Informar I’Alcalde, president de la mancomunitat, o per- 
sona en qui delegui del funcionament del servei. 

e) Les altres funcions que Ei atribueixi la reghmentacib mu- 
nicipal del Cos. 

Titol 1V 
A c c h  i prornoci6 

Capítol I 
Normativa aplicable 

Article 28 

Els meinbres de les Policies Locals són funcionaris de carre- 
m dels Ajuntaments respectius, i es regiran per la LLei Orghni- 
ca de Forccs i Cossos de Seguretat, per la present LLei i les 
disposicions que in despleguin, pels regiaments especifics i fil- 
tres normes dictades pels ajuntaments i per la Legislació vigent 
del rkgirn local i de la fumi6 pfiblica de Catalunya, 

Capitol I1 
Del r&gim d’ricch als cossos 

Articlc 29 

29,l L’accés als COSSOS de Policia Local en la categoria 
d’ Agent es realitzarh per oposició o concurs-oposici6 en convo- 
catoria lliure, en la qual només hi podran prendre part els qui 
reuneixin els requisits que estableixin les bases de Ia convocil- 
tbria, requisits que seran, com a mínim, els se@ents: 

a) Tenir la ciutadania espanyola dc confonnitat amb Ics lleis 
vigents. 

b) H;ivvcr complert 18 anys o tenir l’edat compresa en els li- 
mils Pixats com a m h i m  en el reglament del cos O en la convo- 
catbria corresponent i, que en tot cas per als agents i oficials 
que optin pcr primera vegada a una plaqa en qualsevol Cos de 
policia plihlic de 1’Estat Espanyol ser& de 30 mys. Aquestes 

circumstbcies s’acreditaran durant el termini d’acreditaci6 
d ’ insthcies. 

c )  Acomplir els requissits exigits per exercir les funcions que 
puguin ser encomanades als Agents, d’acord amb el que deler- 
mina la present Llei i el seu desenvolupament posterior. 

[i) No trobar-se inahbilitat per senthcia ferma per a l’exerci- 
ci de funcions públiques, ni separat del servei de cap Adminis- 
traci6 ptiblica mitjanpnt expedient disciplinari, 

e) Presentu junt anit) els documents adjunt a les insancies la 
certificació de reunir les condicions per tal d’accedir al curs bh- 
sic de 1’Escola de Policia de Catalunya; i que seran Iliurats per 
l’eesmentada escola, convocant-se les proves esmentades junt 
amb les convocatbries d’oposicions. 

29.2 En les proves d’oposicili s’incluran corn a mhim proves 
cul turats, de coneixement de l’Administraci6, coneixements del 
drets blisic vigent a Catalunya, mediques i psicotkniques. 

29.3 Quedaran lliurats de presentar els requisits expressats en 
el punt 2.e del present article els aspirants que en la fase d’ad- 
missi6 aportin diploma acreditatiu d’haver superat d curs bhsic 
de l’Escola de Policia de Catalunya o provinguin d’un altre Cos 
de Policia, sense Perjudici en el darrer cas del reciclatge oporhi, 
que es desenvolupar3 reglamenthiament. 

Article 30 

JO. I L’accbs a les categories d’Oficial, Oficial Major i sosts- 
inspector es realitzar& per promoció interna, rnitjmqant concurs 
oposici6 entre membres de2 Cos amb IUI mínim de 2 anys d’an- 
tiguitat en la respectiva categoria inferior, que tinguin la titula- 
ció adient i que hagin superat o superin, en el procks de 
seleccid, el curs específic jmprt i t  per L’Escola de Policia de 
Catalunya. 

30.2 La Corporació Local podrh ampliar la convocatbritr. als 
membres d’aitres cossos de policia que reuneixin les condicions 
que exigeix l’apariat anterior. 

30.3 Per l’accks a la categoria d’hspector la Corporació Lu- 
cal p o d d  aplicar els apartats 2 i 3 del present article si ho consi- 
dera convenient; a formula oberta. 

Article 31 

L’accés a les categories d’htendent, intendent major i super- 
intendent es reaXitz.arh per concurs-oposici6 lliure. En ei Can- 
curs-oposici6, per a places d’intendent i intendent major, es 
po&& reservar, si així ho considera la Corporaci6 Local, o els 
treballadors, a traves dels seus representants,fins un 50% de ca- 
da convucatbria per a promocili interna entre els membres del 
Cos amb un mínim de 2 anys d’antiguitat en la categoria inme- 
diatament inferior; i que tenint la titulació adient hagin superat 
o superin, en el procés de selecció, el curs especific impartit per 
L’Escola de Policia de Catalunya. 

Articlc 32 

32.1 Els membres dels Tribunals d’oposici6 han de ser des- 
signats per &a CorporaciÓ d’acord amb les normes següents: 
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a} Dos tergos estaran integrats per membres i funcionaris po- 
licies de la mateixa corporacib, paritAriament, podent delegar 
els membres de la corporaci6 en funcionaris de 1*Ajuntament. 
Els Funcionaris Policies estam dessignats pel comité de perso- 
nal. 

b) El tex$ restant estar& integrat per representants del Depar- 
tament de Governació de la Generalitat de Catalunya, paritbia- 
ment amb personal thcnic en la rnathia que ell mateix dessigni; 
i que puden pertanyer a la mateixa Administració Autonbmica. 

32.2 La regulaci6 de la cumposici6 i el funcionament deIs 
Tribunals d’oposició o brgans similars a que es refereix l’apar- 
tat anterior es re@ per la normativa general sobre h c i 6  p6- 
blica apljcabIe a les Corporacions Locals, 

Article 33 

33.1 L’Escola de Policia de Catalunya elaborah, amb la par- 
ticipaci6 dels treballadors afectats a partir de les centrals shicli- 
cals m6s representatives, un Pla de carrera professional que 
prevegi, d’acord amb la Iegislaci6 vigent, la possibilitat d’equi- 
parar les titulacions exigides per l’accés a les diferents catego- 
ries que estableix aquesta Liei. El Pla de canera professional ha 
de ser aprovat pel Parlament de Catalunya, a proposta del Con- 
sell Executiu de Ia Gernalitat, i tinguda en compte la Comissi6 
de Coordinació de les Policies Locals de Catalunya. 

Article 34 

Reglamentbiament es regularan els diferents tipus d’accés a 
I’Escola de Policia de Catalunya: 

En els cursos de forma& inicial per a aspirants a la catege 
ria d’Agent a partir d’oposiciuns, tal i com determina la present 
Llei, les Corporacions Locals hauran d’assegurar els ingressos 
econbrnics necessaris, i la cotizaci6 a la Seguretat Social, per la 
categoria a la que s’aspira; i que podrh ser inferior al 75% 
del SOU mig atribuíble a la categoria. 

Per als Alumnes Lliures la Generalitat de Catalunya establir& 
i regularh un sistema de beques per las alumnes que accedeixin 
a 1’Escola de Policia. 

Títol V 
Regim estatutari 

Capítol I 
Disposicions generals 

Articlc 35 

35.1 La Jornada de treball dels Policies Locals serh la matei- 
xa que la de la resta de funcionaris de l’Adrninistraci6 Local, 
d’igual comput anual d’hores que els funcionaris de I’Ahdminis- 
traci6 Civil de l’Estat, tal i com s*eestableix a l’article 94 de la 
Llei de Bases de Rhgim b c d .  

35.2 Atenent perb a les carhcteristiques del servei que desen- 
volupa la Policia Local, l’horari de treball i dies festius, ser5 de- 
terminat per la Corpomci6 Local corresponent, sense depassar 

el comput anual d’hores previstes a I*apartat 1 del present arti- 
cle. 

35.3 En la distribuci6 #horaris, com a mínim, les Corpora- 
cions Locals asseguraran el suficient lleure i descans dels poli- 
cies, amb una jornada d i m a  d’ordinari de 8 hores diaries i 12 
hores de descans entre ambdues jornades de treball. Caps de 
setmana de descans alternatiu i el 50% de la suma de festes lo- 
cals i oficials. 

35.4 Els torns de @ebaU seran d’ordinari fixos, i en cas de ro- 
tació dels mateixos, no seran inferiors a tres mesos. Cal atendre 
a la especifitat del treball nocturn, e1 tom del qual per agent no 
excedir& de dos anys de durada tal i COM recomana la Organit- 
zaci6 Mundial de la Salut, 

35.5 Donades les especials característiques del servei de poli- 
cia, les vacances anuals dels fmcionaris de Policia Laal  seran 
les mateixes que les de la resta de funcionaris de la Corporaci6 
corresponent; tenint en compte que la seva realització en un o 
altre mes, seran pactades entre la Corporaci6 corresponent i la 
representslcilj sindical, atenent les necessitats de servei, 

35.6 Per a totes aquestes condicions s’estarh a les relacions 
laborals legalment establertes. 

Article 36 

36.í Els Policies Lucals tenen dret a una rernuneraci6 justa 
en que es valori el seu nivell de formació, el r & g h  d’incompa- 
tibilitats, la dedicaci6, eI risc inherent a I’exercici de la profes- 
si6 i l’especificitat dels seus horaris de treball i estructura. 
Aquesta remuneraci.6 estar& integrada, corn a minirn, d’una part 
corresponent a la rernuneraci6 bhsica i d’una altra corresponent 
a les complementhies. 

36.2 Les retribucions bhsiques tindran estructura i quantia 
igual que les establertes en general per al personal al servei de 
la funció pública. 

36.3 Corxespondrh al Ple de la Corporaci6 locd respectiva la 
fmaci6 de les retribucions complement~es tenint en compte 
els conceptes exposats en el punt 1. del present article; i ditis els 
limits que estableix la legislaci6 vigent. 

36.4 Davant la necesskia i continuada exig&ncia de perfec- 
cion‘ment, especiahtzaci6 i formació dels Policies Lacals; es 
determinar& que en el plaq de dos anys, tinguin assignats els se- 
güents grups de funcionaris: 

-Escala superior: grup A 
-Escala intermwia i ejecutiva: grup R 
-Escala bhsica: grup C 
Així mateix s’establiran les diferhncies adients en els nivells 

de complement de Desti i Específic. 
36.5 Amb Ia finalitat d’establir una homologaci6 salarial, 

prkvia negociaci6 amb els treballadors a travds dels sindicats 
majoritaris, la Generalitat regular& una retribució mínima per a 
tots els PoIÍcles Locals, sense perjudici dels acords u convenis 
de cada corporaci6. 

36.6 Quan es realitzin serveis fosa. de Irz jornada laboral legal- 
ment establerta, s’hauran de conceptuar en tres parhetres dis- 
tints; en base a la motivacid que fan necesshria la realització 
deIs mateixos: 

a) Motivats per la perllongaci6 urgent per la fhalitzaci6 d’w 
servei o dilighcia. 
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b) Motivats per la necessitat d’emerghncies o urghcies de 
dificiI previsi6 en els quadrants de planificaci6 dels serveis. 

c) Hom destinades a serveis e s p i a l s  fum de la jomda de d c -  
ter estructural i hdbitd que harrmn de ser reconvertides en ofertil 
p Ú b h  d’ocupaci6 una vegada computades m hores ands.  

36.7 Els serveis realitzats fora de la jornada labord tindran 
una compensaci6 en els conceptes consignats en l’apartat 6.a 
del present article del 175% de descans compensatori quan si- 
gui més d’una liora el temps excedit; i del 200% en els apartats 
6.b i 6.q tambe del present article. 

36.8 Als Policies Locals que, per les qiiestions que sigui, ha- 
gin de realitzar el seu treball fora de l’aambit territorial correspo- 
nent il cada administraci6, els seran abnades les despeses de 
desplagament, si fos el cas, i les dietes de manutenci6. 

hrticte 37 

Les situacions administratives dels membres dels Cossos de 
Policia Lacal es regularan d’acord amb E R  normativa aplicable 
als funcionaris locals, tenint en compte les seves pecul iaretat s. 

Article 38 

La condicid de membre dels Cossos de Policia Iacal 6s in- 
compatible amb qualscvol altra activitat pddica o privada, ex- 
cep& feta de les activitats no incloses en la legislació 
d’incompat ibilitat s. 

ArEiclc 39 

Els membres de les Policies k a l s  no podran partipipar en 
vagues, Q en actuacions que deixin al descobert el servei. 

Per tal superar els possibles conflictes d’índole labord, &ni- 
co-professional i de seguretat i higiene, es crearh nn brgan de 
mediaci6 i arbitratje en el que estaran representats Ia Generali- 
tat, les Corporacions Locals i els representants dels treballa- 
dors. EI funcionament i cornposici6 que serh parithh, es 
deteminarb regIamentbiament pel Departament de Governa- 
ci6, prhia discussili en la Comissi6 de Coordinaci6 de les Foli- 
cies Locals. 

Article 40 

Els policies locals estaran acollits al mateix rhgirn de previsió 
social que la xesta de funcionaris de la prbpia corporaci6 local. 

Article 41 

41.1 Els funcionaris de les Policies locrils que per dictamen 
mwic es declari que la disminuci6 no es apta pel servei, passa- 
ran a la segona activitat, 

412 LA segona. activitat es determina& en una activitat com- 
plernetiwia dins el Cos de Policia Local, o bé d’acord amb la ca- 
tegoria a altres treballs complementaris de la corpuració. 

41.3 El passi a la segona activitat en serveis complementaris 
ser& també determinada per l’edat: volunthiament en cumplh 
els 52 mys i forzosa als 55 anys. 

41.4 En tots els C ~ S Q S  es respectaran, COM a mínim, les retri- 
bucions tipus del grup i escala origjnhria a la que pertanyia d 
policia i el grau personal del hncionari. 

41.5 El passi a la segona activitat, per part d’un funcionari, 
implicar8 una vacant a la plantilla cle la Policia ]Local que 
s’haurh de cubrir dintre de l’aany natural en que es produeixi. 

Article 42 

42.1 El dictamen medic a que es refereix l’artticle anterior, 
l’ernewa un Tribunal que estar& composat per tres metges, un 
dessignat per I’Ajuntament, o mancomunitat, un altre per 1’inte- 
ressat i un tercer per sorteig entre els facultatius del Servei cata- 
19 de la Salut que tinguin els coneixemts idonis en dac i6  al 
tipus d’afexci6 o mdatia que pateixi el funcionari. 

42,2 Els metges del tribunal podran ser musats per causes 
de parentiu de consanguinitat fins e1 quart grau o d’afinitat dins 
el segon grau, d’amistat intima o enemistat manifesta amb I’in- 
teressat, o per falta de Ia idone’itat requerida. 

42.3 Ei dictamen mMic del Tribunal s’emetra per unanimitat 
i s’elevarh a í’organ municipal corresponent per tal de que 
adopti I’oportuna ressolució. Contra la ressohció, i el dictamen, 
es podran interposar els recursos que preveu la legisla& vigent 
en rnatkria de r & g h  local. 

Capítol III 
Del Cornit& d’ktka Policial 

i la defensa juridiw del Policia Local 

Article 43 

43.1 Les corporacions locals incluiran en el reglament pro- 
pi de la Policia Local, la existhncia d’un cornite d’Etica Poli- 
cial. 

43.2 El nomenament del mencionat Comité d’Etica Policial 
serh fet per I’Alcalde, o president de la mancomunitat, el qual 
en serh el President. 

43.3 El Cornité d’Etica PoliciaI estar& constituit per repren- 
tants de les entitats ciutadanes m6s representatives i pels re- 
prentants dels treballadors de la Policia Local; a més de 
I’Alcalde, o President de la Mancomunitat, que en ser& el presi- 
dent i els membres de la corporació local, o del consell &Alcal- 
des de la mancomunitat, que determini el reglament. 

43.4 Seran activitats prbpies del Comité d’Etica Policial: es- 
tudiar, ampliar i emetre informes sobre eis fets que puguin inte- 
grar qualsevulga infracci6 o actuaci6 meritbria, comunicada per 
qualsevulga persona, natural O jurídica, amb informe previ 
abans de qualsevulga actuaci6 smcionadora o de recompensa 
per part de la corporació. 

Tot aixb independentment de les responsabilitats penals que 
si fos el cas s’en puguessin derivar. 
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43.5 El Comite d’Etica actuar& en els següents casos: 
a) En rebre una queixa d’un ciutadh. 
b) En rebre una felicita& o mostra de satisfaci6 solire un p e  

c) En cas d’instrucci6 d’expedient disciplinari a un policia 

cl) En cas de sanci6 per falta lleu, abans de la seva imposició 

e) En qualsevulga situació que ho consideri el propi Cornit&. 
43.6 E1 Comité d’Etica Policial es regir& per uns Estatus que 

seran aprobats per la Corporaci6 i que determinamn Ies peculia- 
retats locals, sempre d’acord amb la present Llei. 

licia u deterinat servei. 

iocaI. 

deffinitiva. 

Article 48 

48.1 Es far& la. revisi6 rnbiica anual a tots els membres de la 
Policia Local. I un examen psicot&cnic bianual, a tots els agents 
amb p i a  d’armes. Reglamenthiament s’establiran els criteris i 
requisits per a Ia seva reaiitzaci6. 

48.2 Especidment es pendran mesures per preveure el conta- 
gi de malaties, facilitant a l s  Policies els medis necessaris per a 
la reditzaci6 de les seves funcions, evitant la possibilitat de 
contagi en serveis relacionats amb persones portadores de ma- 
faties, O suposadament: portadores. 

48.3 Els agents que aixf ho solicitin seran vacunats cordome 
a i s  avenps científics i mkücs. 

Article 44 
Article 49 

És obligaci6 de la Corporació Local corresponent facilitar i 
garantir la defensa jurídica necesskia als membres de la Policia 
Local, en les causes judicials com a resultat de les obligacions 
del seu chec, 

Capítol IV 
De les distincions i recompenses 

Article 45 

45,l Els reglaments específics dels cossos de la policia local 
podran establir un r & g h  de distincions i de recompenses per las 
seus membres en determinades circumshcies o supbuits. 

45.2 Les distincions i les recompenses constaran en I’expe 
dient personal del lirnciomri i es podran valorar com a mhit en 
els concursos de provisi6 de l1ws de treball. 

45.3 En la determinació de distincions i recompenses partipa 
ran eis comites d’etica policial. 

Capitol V 
De [a seguretat i la higicnc 

Articic 46 

461 Les policies Lacats disposaran d’installacions dignes 
per al treball, composades per espais físics adients per la desen- 
volupament de les seves funcions i atenci6 als ciutadans. 

46.2 Es garantiran les mesures d’higiene necesshies, dota& 
úe mobiliari per a la seva tasca i d’us personal, com taquilles i 
menjadors. 

46.3 El parc rnbbil reunir& les suficients condicions tkniqzles 
que permetin una conducci6 segura, així COM un perfecte estat i 
higiene. 

49.1 En els diposists de detinguts s’obsemd en tot cas les 
mesures d’higiene i protecci6 adients respecte dels ciutadans 
alli ingressats. 

49.2 Els policies assignats al servei de dipbsits gaudiran de 
de les mesures de seguretat adients ai  servei. 

Article SO 

Les respectives corporacions locals promouran els medis na- 
cessaris per tal d’assegurar la correcta fornació física dels Poli- 
cies Locals; aixi corn el seu manteniment. 

Article 51 

Els Ajuntaments i mancomunitats suscriumn per a tota la 
plantilla de la. Policia L Q C ~  assegurances de vida, responsa- 
bilitat civil i de retirada del pemis de conduir en acte de ser- 
vei. 

Titol VI 
Rhgirn disciplinari 

Capit01 I 
De les faltes i fes sancions 

Article 52 

Sens perjudici de les responsabilitats civils o criminals cn 
que es puguin incbrrer ets membres de les Policies Locals, p l  
que fa a les de car2cter disciplinari, cddrh atenir-se al que dis- 
posa la present Llei. 

Article 47 
Article 52 

Les prendes de treball, incloses les armes i suplements neces- 
saris per a portar a terme la Sunci6 seran obligatbriament sumi- 
nistrades per la Corporaci6, garantint la seva renovaci6 en e3 
cas de desgast normal o accidental en el servei, 

Les faltes comeses pels membres de les Policies k a l s  en 
I’exercici de les seves funcions poden ser catalogades com a 
molt greus, greus i lleus. 
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Article 53 

S6nfdtes mottgreus: 
a) L’incompliment del deure de fidelitat a l’ordenament vi- 

gent a Catalunya, cn l’exercici de Ies seves funcions. 
b) Tota actuació que signifiqui discriminaci6 per ra6 de raGa. 

sexe, religió, llengua, opinió, lloc de naixement o veinatge o 
per qualsevol i&rii condici6. 

c )  L’obstaculització de l’exercici de Ics llibertats plibliques i 
dels Elrets sindicals. 

(1) Infringir, instigar, tolera actes de tortura, maltractaments 
o penes cruels, inhumanes o degmdants, o collaborar en els ma- 
teixos, així com qiialsevulga prilctica abusiva arbitrkia o discd- 
minat6ria, que impliqui violhcia física o morat. 

e) Qiralsevol conducta constitutiva de delicte dolds. 
f) Qualsevol acte de prevaricacili o suborn, aixi corn el con- 

g) L’abandonament del servei. 
h) La insuborclinació, individual o col*lectiva, respecte a les 

Autoritats o Comandaments de qui depengui, a h i  com la deso- 
bedikncia a les legitimes iiistruccioris donades per aquests. 

i) La nega& d’auxili i la manca d’intervencih urgent en 
qualseval fet en e1 que sigui ob@&i o convenient la seva ac- 
tuaci6. 
j) El m.í1 .is de l’arma, quan s’bgi deteminat la seva utiliizació, 

aixi corn la seva perdw o sustractió per neglighncia manifesta. 
k) La publicacili o utilitzaci6 indeguda de secrets cieclxats 

oficials per Llei o qualificats com a tals, així com la violaci6 
del secret professional. 

1) b hlta notbria de rendiment que comporti inhibici6 en el 
compliment de les tasques encomanades, 
m) L’iacompliment de les normes sobre incompatibilitats. 
11) El fet de causar, per negligkncia o de mala fe, danys molt 

greus al patrimoni i bens de la corpomcid 
o) El fet ci’amaga O alterar uiia prova amb la finalitat de per- 

judicar o ajudar I’encausat. 
p) La falsificació, la substracci6, la simulaci6 o la destrucció 

de docirrnerits del servei sota ciistbdia seva o de qualsevol altra 
funcionafi. 

y) Embriagar-se o consirrnir drogues tbxiques, estupefaents o 
suhsdncies psicotrbpiques durant el servei O amb habituillitat; 
així com negar-se rl les comprovacions tkniques pertinents. En 
el cas de que el consum de drogues, o fimacs que alterin la ca- 
pacitat de l í  persona, s’hagués fet per prescripció facultativa, 
sense la baix& mkclica preceptiva, s’entendrh que nu existeix 
responsabilitat del policia. 

r) Respecte dels detinguts, o presos que custodiin, conciilcar 
els seus drets, suministrar-10s drogues tbxiques, estupefaents o 
substhicies psicotrbpiques, sense intervenció de metge autorit- 
zat; aixi com begudes alcohbliques. 

s> L’exibici6 dels distintius deI c b c c  sense cap causa que ho 
justifiqui, així corn el seu mal h. 

sentiment, ornissi6 o 110 den6ncia del mateix. 

Article 54 

Són faltes greus: 
a) La clcsobedihcia als superiors en I’excrcici de les seves 

funcions o I’incompJimcnt de les ordres rebudes. 

b) Les faltes de respecte o consideració manifestes vers d s  
superiors, els companys, els subordinats o els ciutadans, 

c> Els actes i conductes que atemptin al decbrum i a la digni- 
tat del funcionari, a la imatge del Cos i al prestigi i cmsideracih 
deguts a la corporaci6, 

d) La participació en vagues o actes que posi1 en dificultat el 
complirnent del servei. 

e) El fet d’originar enfrontaments o de prendrehi part en el 
servei o lloc de treball, 

f) L’iIicornplimmt úe l’obligació de donar compte a la supe- 
rioriht de qualsevol assumpte que requerehi el ,seu coneixement, 

g) L’incomplimnet del deure de reservii professional pel que 
h als assunptes que coneix per raó de les funcions que li són 
encomanades. 

h) La intervenció en un procediment administratiu quan hi ha 
motius cl’fibstaició establerts legalment, 

i) L’actuació amb abús d’atribucions en perjudici dels ciuta- 
dans sempre que el fet no constitueixi falta molt greu. 

j) Consumir begudes alcolioliques estant de servei, o negar- 
se a les cornprovacions thcniques pertinents. 
k) La pkrdua de les credencials, o sustraci6 per negligencia 
1) La falta d’assist&ncia al servei sense causa justificada. 
n) €31 general, l’incompliment per neglighcia greu dels cleu- 

res i les obligacions derivats de la seva funció. 

Article 55 

S6n faltes lleus: 
a) La incorrecci6 en vers eis superiors, els companys, els su- 

b) El retard, la negligknda, d descuit en el compliment de 

c )  IA descurmqa en la presentació personal. 
d) La descuranp en la conservació dels locals, del niaterial i 

dels documents del scrvei, si 110 causa perjudicis greus. 
e)  L’incompEimnet de la jornada de treball sense causa justi- 

ficada. 
f) La sollicitud o la consecució de permuta de destinaci6 o de 

canvi de serveis amb afany de lucre o amb falsedat en les cun- 
dicions per tramitar-la. 

g) La formulació de qualsevol sollicitud o reclamaci6 pres- 
cindint del conducte reglamentari, excepte en cas d’urghncia Q 

d’impossibilitat fisica, 
11) Les faltes repetides de puntualitat en un mateix mes sense 

causa justificada. 

bordinats o els ciutadans, 

les €uncions c) de les ordres rebudes. 

Article 55 

55,l Les faltes tipificades en els articles anteriors donaran 

a) La suspensi6 de funcions amb perdua de les retribucions 

b) El trasllat de Iloc de treball. 
c) La separaci6 del servei. 
d) La cbducci6 proporcional de les retribucions per €altes de 

e) L’nmonestaci6. 

lloc a lcs segiients sancions: 

corresponents. 

puntualitat. 
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55.2 Per faltes molt greus s’irnposarj alguna de les sancions 

a) La separació del servei. 
b) La suspensió de funcions per més d’un any i menys de sis, 

amb perdua de les retribucions. 
55.3 Per faltes greus s’impsarh alguna de les sancions següents: 
a) La suspensió de funcions per mks de 15 dies i fins a ui1 

any, amb perdua de retribucions. 
b) El trasllat de lloc de treball. 
55.4 En cas de faaltes 11ew s’iniposarh alguna de les sancions 

a) La suspensi6 de funcions per un rnhxim de tres dies amb 

b) El trasllat de lloc de treball. 
c) La deducci6 proporcional de les retribucions, només per 

faltes de puntualitat i d’assistbcia lleus, 
5SS No es poden imposar sancions que signifiquin reducci6 

de les vacances, hores de descans, o qwdsevol dret que suposi 
violació de la diginitat de b persona. 

segiients: 

següents : 

perdua de retribucions. 

hrtictc 56 

Per td de graduar les sancions, a mes de l’abjectivitat de la 
falta comesa, s’actuarh d’acord amb el principi de proporciona- 
litat. Es th&& en compte: 

a) La intenciowditat. 
b) La pertorbaci6 de serveis. 
c )  Els danys i perjuclicis produ’its a L’Adrninistmci6 o als ad- 

d) La weincidkncia en faltes. 
e) La participació en la comissi6 o I’omissió. 
f) La trascendkncia en la seguretat púbtica. 

ministrats. 

Capitol II 
Dci procedimcnt disciplinari 

Article 57 

57.1 Nu es podran imposar sancions, per faltes greus o molt 
greus, sin6 6s en virtut d’expedient instmit a l’efwte, la trami- 
taci6 del qual es regirh pels principis de surnarietat i celeritat, 
sense que en cap cas es pugui causar indefensid. 

57.2 La sanci6 per fdtes lleus pocira imposac-se sense més 
trhmits que el de l’audiencia a l’interessat. 

57.3 En ambdos procediments participarh, tal i com es deter- 
mini reglamenWment el Cornit6 d’Etica Policial. 

57.4 Carrespon a l’Alcalde o President de la mancomunitat, 
o persona en qui deleguin, la incoaci6 dels expedients discipli- 
naris així com el nomemament de l’hstructor i si S ’ ~ S C R U ,  del 
Secretai, 

57.5 Per a la irnposici6 de sancions per fdtes molt greus ser& 
competent 1’Alcalde o president de la mancomunitat, excepte si 
es tracta de separació de servei, que serh compet&ncia del Ple 
de la Corporaci6, o cie la mancomunitat. 

57.6 Per a la imposició de les sancions per faltes greus i lleus 
ser21 competent l’Alcalcle, o President de la mancomunitat; o la 
persona en qui deleguin. 

Articlc 58 

A I’inici O dumnt la tramitació d’un procediment judicial o 
disciplinari que s’instrueixi ais membres de les Policies Locals, 
l’orgm competent per incoar-% en la via administrativa @& 
acordar COM a mesures preventives la suspensi6 provisional, d 
trasllat O l’adscripió a un lloc de treball intern sense uniforme 
ni credencial, 
La resoluci6 en que s’acordi la imposici6 O la pr6rroga de 

mesures preventives haurh de ser motivada. 

Article 59 

59.1 La suspensi6 provisional només es podd acordar ini- 
cialment per un mes, finalitzat el qual es podrh pronagar per 
igual termini, i així sucessivarnent fins a un m h i m  de sis me- 
sos; excepte que la durada de l’expedient tingui major durada, 
per causes imputables al subjecte expedientat. 

59.2 La suspensi6 provisional comportar3 mentre duri la per- 
h a  de les retribucions corresponents al complement específic i 
a les gratificacions per serveis extraordinaris. El temps de sus- 
pensi6 provisional ser& computable als efectes del compliment, 
en e1 seu cas de la sanció de funcions. 

Donat d cas de que l’expedient fos resolt a fiivor de l’agent, 
s’abonaria per part de la corporació la part salarial consignada 
en la prirnem part del present article. 
59.3 El temps de trasllat preventiu del funcionari expedientat 

no podrh excedir del temps de durada de l’expedient disciplina- 
ri. 

Articlc 60 

La suspensió de funcions, ja sigui com a sanci6 o COM a me- 
sura preventiva comporta la privaci6 temporal de l’exercici cie 
les seves funcions, la retirada temporal de credencial, i arma, si 
6s el cas, Es prohibeix, aixi mateix l’us d’uniforme; i trmM si 
es decidis, I’entrada a les depndhncies de la Policia Local sen- 
se autoritmcid. 

Capitol HI 
De l’exEinci6 de la responsabilitat 

Article 61 

G 1.1 La responsabilitat disciplinhria s’extingueix pel compli- 
ment de la sanció, mort, indult, amnistia i per la prescripci6 de 
la falta o sanci6. 

61.2 Les faltes molt greus prescriuen als sis anys, les greus 
als dos anys I les lleus al mes. 

61.3 Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen 
als sis anys, les imposades per faltes greus als dos anys i les im- 
posades per faltes lleus al mes. 

61.4 El comput del termini de prescripció de les faltes s’ini- 
cia des de que es comet Ia falta i el cbrnput del termini de pres- 
cripci6 de les sancions des de que aquestes es notifiquen. 
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Jlisposici6 adicional ]I Disposici6 transitbria 4 

Pel que fa a l’exercici dels drets sindicals dels Cossos de Pa- 
licia Local, els ser& d’aplicaci6 el que dispsa al Llei 9/1987, de 
12 de juny, dictad aen cumpllrnent del que estableix la Disposi- 
ci6 adicional 2, apartat 2, de la Llei orghica 11/1985, de 2 
d’agost, de llibertat sindical. 

Els Ajuntaments que a l’cntrada en vigor de la Present 
Llei, tinguin cossos de vigilcmts, personal htcri o assimila- 
ble, podran durant un termini de tres anys assegurar concurs- 
oposició de promoci6 interna per a Policia Local, Quedant 
1 ’esmentat COS d’auxiliars, places interines i asimilables a ex- 
tinguir, 

IXsposici6 adicionnl11 

Pel compliment de que s’estatdeix en la present llei, sobre in- 
formatitzaci6 i comunicació, cs podrh ut i l i tm el Pla in€ormhtic 
i la Xarxa de comunicacions que preveu l’article 130.3 de la 
Llei X/1987, de 15 d’abrjl, Municiphl i de R&$n Local de Cata- 
lunya. Sense perjudici d’aquesta per6, la Generalitat de Cata- 
lunya cn p d r h  crea una altra, al servei dels municipis. 

Les categories existeiis avui en els difercnts cosso CIC Policies 
hcals ,  independentment de la seva denorninaci6, segons la 
taula scgüent: 

-Agent 
-Caporal 
-Sergent 
-Sub-oficid 
-Oficial i Sots-inspector 
-0ficbd i Sots-in sj~ector 
(en plantilles que tinguin 
mes de 100 agents) 
-Inspector (en plantilles de 
mds de 150 agcnts) 

13Esposici6 Transitoria 2 

Agent 
Oficial 
Sub-inspw tor 
Oficial Major 
Inspector 

Intendent 

Intendent Major 

Ld manca de titulaci6 exigida en la present Llei no suposarh 
cap variacib per las firncionais quc ja estiguin anomenats en el 
moment de I’entrada cn vigor de la present Llei. 

Els €uncimaris a que es refereix l’apartat anterior, durant un 
termini de 10 anys comptats a partir de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, podran participar en concursos-oposició de pro- 
moció interna, amb dispensa d’un grau del requisit de tituhci6, 
sempre que hagin superat o superin els cursos que a aquest 
efccte imparteixi I’Escola de Policia de Catalunya. 

No obstant el disposat en el parhgraf anterior, es considerarh 
rnkrit l’obtenir la titulació necessiria per a la promoci6 interna, 
adient al ciirrec. 

1)isposiciri transitbria 3 

El quc disposa l’article 3.2 no serh d’itplicaci6 a aquells mu- 
nicipis que ja tinguin constitiiits els seus COSSOS de Policia Lo- 
cal a l’eiitnzda en vigor de la prcsenl Llei. 

I)isposici6 transitbria 5 

L’Escola de Policia de catalunya estudiarh els Curos bhsics 
impartits per altres escoles de policia a fi d’estudiar-ne I’homo- 
logacili. 

Disposi6 transitbria 6 

Reglamenthiament es determinar& el sistema de movili- 
tat horitzontal dels policies locals entre diferents Corpora- 
cions. 

Disposicid desogatbria 

1. Queda derogada la Llei 1011984 de 5 de mar$ de C o d i -  
naci6 de les Policies Irxa1.s. No obstant mentre no es dictin les 
disposicions reglamenthies que despleguin la present llei, que- 
darii en vigor el decret 255/1985, de 23 de juliol, regulador de 
la cornposici6 de les comissions que s’hi preveu, 

2. Queda derogada la Llei 8/1987, de 15 ci’abrjl, Municipal i 
de Rkgirn local de Catalunya, en tot dlb  que s’oposi a Ja pe- 
sent llei. 

IIXsposici6 Final 1 

Sens perjudici de les remisions establertes legalemnt, s’iluto- 
ritza el Govern de la Generalitat i, en el seu cas, el Conseller de 
gnvernaci6, perque dicti les disposicions necesshrks per al des- 
plegament reglamentari de la present Llei. 

llisposiciri final 2 

Lcs corporacions locals en el termini m h i m  de des anys a 
comptar de I’eenlrada cn vigor de la present Llei hauran d’apro- 
var el regiment especific del cos o, quan s’escaigui, adequar 
l’actual a les previsions de la mateixa i a les disposicions que la 
despleguin.)) 
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2. Esmena num. 2 A la totalitat 7. Esmena nrim. 5 De modificacid 

A. p .  $Esquerra Republicuna de Catahnyu G .  p. &Iniciativa per Catalunya 

De retorn del Projecte de Llei, 

Títd 1 
De les policies locals i de 

llurs funcions 

Capitol Primer 
Disposicions generals 

Article 1 

Apartat 1 

3. Esmcna niim. 1 De modificaci6 

A.p. del CDS 

cc ... Cossos de Policia que depenen dels Ens Locals de Cata- 
lunya.. . >> 

4. Esmena núm. 2 D ’ addicid 

G. Sucialistu 

<(...Locals, Sens perjudici d ’ d d  que preveu la Llei Orgdnicu 
2/19%6, de 13 de marc, de Forces i Cossos de Seguretat i la le- 
&laci6 municipal aplicable en ,?u rnat2riu.)) 

dils municipis que no dispo,rin de Policies Locals prdpies, 
podran constituir Mancomunitats pel desenvolupament del ser- 
vei. En cap cas els serveis mancomunats de policies locals po- 
dran estar formaís per auxiliars o vigilants.)) 

8. Esmena num. 7 

A. p ,  ,#Esquerra Republicanu 

 no puguin disposar de policia local podran constituir m n -  
commitatx per a E‘aercici d’uquest servei, el qual, en cap cas, 
no podrii estar integrat per amiliurs o vigilants.~ 

De modificuciti 

Addici6 d’un nou Apartat 

9. Esmena núm. 9 D’addici6 

G. Mixt 

D’un Apartat 3 

~ 3 .  Els serveis que legalment sún cumpetdncia de la Pdicia 
Local, e,y prestaran direcíametit per la Gorpuraciú, nu es podru 
en cap cus constituir-se brgans especiais de gestió ni ser objec- 
te de concessid, arrendament, concert o qualsevulga altra fur- 
ma de Sesti6 indirecta.>> 

10. Esmena niim. i0  D ’ addic iri 

Apartat 2 

.- ~ ~ ~~ - 

A. p .  d Esguerra Republicana 

D’un Apartat 3 

5. Esmena nrirn. 3 De supressiú <<3. Ei servei que sigui compethncia de lu policia local serd 
prestat directument pel municipi i no podran constituir-s’hi &i-- 

G. Mixt gam especiuls de gestib, ni ser objecte de concessió, arrendu- 
ment, concert o qualsc3voE altra mena de gesii6 indirecta.>) 

Tot el text de I’Apartat, 

Article 2 

6. Esmena núm. 4 

G. Mixt 
11. ISsrnena nlim. 12 De supressi6 

<<Els municipis que no disposiri de Policies Locals prdpies, 
podran constituir mancomunitats per proximitat geogrdfica i eri 

ordre comarcal per ut desenvoliiparnent i cunstiruciri del ser- G.  Socialista: 

vei.}) c.rclatius a policia i seguretat ciutuhntl que deperien ... )> 
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12. Esmena núm. 13 De mod@ccceió 
. -  

A. p .  del CDS 

c.. a policia i seguretat ciutadana que depenen dels EHS Lo- 
ca Is n )) 

Apartat 3 

Conseller de Governmi6 prcvi informa de la Cumissid de la 
Coordinwcid de les policies locals i del ConseIl Comarcal cu- 
rresponent.>> 

18, Esmena nrEm, 19 D' addició 

A. p .  d'Esquerra Republicana 

cies locals i del Convell Comarcal u gud pertanyi.)) 
<<<...previ informe de la comissi6 de ctxlrdinaci6 de les poli- 

A p .  d'Esquerra Republicana 

<<...de Policia Municipal o de Guhrdia Urbana, a /'interior 
dels municipis respectius. >) 

Article 3 

D ' addició 'k9. Emmena núm. 20 

G. p .  d'lniciativa per Catalunya 

cies Locals, i del Consell Cumurcul corresponent, 1) 
<<...previ informe de la Comissi6 de Cmrdinació de les Poli- 

14. Esmena níim, 15 De suprcssiii Articte 4 

G. Sucialistn 

'Tot el text de I'Articie. 

Apartat 1 

15. Esmena n4m. 16 De mudificaci& 

G. Mixt 

<<En els municipis de població superior als 5.QOO habitants 
podran haver-hi ... )> 

Apartat 1 

20. Esmena núm. 21. De modificaci6 

G.  Mixt 

(<A cada municipi o entitut manccrmunaúa de municipis als 
efectes, la Policia Local s'integrarh,. , >> 

Apartat 2 

21. XCsmena nrjm. 22 

-..- - - ~ ~ -  
G. Mixt 

16. Esmena núm. I7 De nzodificuciú 
.m 

- I_-__ - <<L'dcalde o el President de l'entitat muncomunadcl, exercid 
A .  p .  del CDS 

Local. >> 

el comandament.. >> 

<<...superior als 10.000 habitants hi haurdCassos de Policia 
Apartat 3 

Apartat 2 22, ISsrnenu nlim. 23 De modificmi6 
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Article 5 

Apartat 1 

Article 7 

No hi ha cap esmena. 

23. Esmena num. 24 

G. Mixt 

corresponent. P 

De rnodficació 

<<...est& canstitu’it pe1 territmi del rnnnicipi o mancomunitat 

Capítol Ii 
L’armament, I’unEformei la rcsidhcia 

Article 8 

Apartat 2 

24. Esmena nrim. 25 

A.  p .  del CDS 
K.. estA coastituit pel territmi de ¡’Ens Lacul corresponent. >> 

Apartat 2 

25. Esmena num. 26 De modificaci6 

G. Socialista 

<<.. ,emergencia i previ requeriment de les autoritats., .B 

G. Socialista 

i<., ,autoritats competents. D’aquestes actuacions ES donard 
compte ai Departament de Governuciú.,> 

Addició d’un nou parhgraf 

27. Esmena núm. 28 D ’ addicih 

G. M k t  

D’un nou parhgraf 

. - - . - ._ - ._ 

28, Esmena núm. 30 De supressiú 

G. Sucialistcr 

Tat el text de 1’Ap;Utat. 

29, Esmena nurn. 32 De rnodiflwcid 

<c ... citcumsthcies i els seweis que no estiguin determinats 
rqlamentdric4rnent, en qu2 s’hauran de dur armes de foc.)) 

30. Esmena nl’rrn. 33 

G. Mkt 

De supressiú 

<c ... i els serveis en que no s’hawm de dur armes de foc.>> 

13e supressid 31. Esmena nlirn, 34 

G. p ,  d’lniciativu per Catalunya 

c... i els serveis en qu5 s’hauran de dur armes de foc.>> 

Apartat 3 

- 

32. Esmcna num. 35 De supressib 

c a n  casos de necessitat continua& es podran estublir COM- 
venis de cuuperaei6 que possibilitin I’ampliucib de l’dmhií 
d’actuacid territorial amb reciprocitat entre C~ISSUS de polida 
Encu! lirnltrof, prhia! autoritzaei6 del Conseller de Governa- 
C i 6 . D  

G.  M h t  

Tot. el text tle 1’Aparriit. 

Articlc (i 

No hi ha cap esmena. 

33. Irhmena núrn. 36 De sicpressid 

G. p .  d‘hioiativa per  Cutulunya 

Tot el text de l’Apartat, 
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34. Esmena nurn. 37 De supressiú i d’addici6 

G. Mixt 

<c.,,l’articlc 1.2 d’aquesta Llei r w  podran 
garanties i limitacions amb les nintcixes 

Cilt.>> 

Parhgrnf Primcr 

Articlc 9 

Apartat 2 

G.  Sooiuiistu 

Tot el text de 1’Apartat. 

Capítol III 
131s principis cl’actrracici 

i les íiincions 

Article 10 

Apartat 2 

36,li:srrrerra nrirn. 47 D’addici6 

G .  Mixt 

D’un nou phgraf  

Apartat 6 

JX. Esmena num. 51 D ’ addici6 

G.  Socialista 

c i  ... delictuosos, en el murc de col.luboraciú establert en les 
Juntes Loculs de Segirretut, comunicant...>> 

Lietra j) 

G. Mixt 

<iAssistir i prestar araili u les persones que en tinguin. neces- 
sitat i, especialment, en accidents., , >> 

Lletra k) 

De supre,rsiú 40. Esmena n6m. 56 

G.  Socidista 

Tot el text de la Lletra. 

41. Esmena iním 57 13 ’ addició 

A. p.  del CDS 

<<...de protecci6 de l’entorn, llevat 
compet2nc.k~ que estiguin atribuides 
fics.n 

de I’exercici d’aquelles 
la altres agents: especi- 

42. Vot particular n h .  1 De supressid 
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Lletra m) 

43. Vot particular ntirn. 2 De modificaci6 
. .._ . ~- 

G. Socialistu 

De la lletra m) per retornar al text de la lletra I) dei Projecte 

d) Qualsevol altra que, d'acord amb la legisluci6 vigent, els 
de Llei. 

sigui enctrmnudrx.J> 

Article 12 

44. Esmena nirrn. 60 

G. Socialista 

Tot el text de Z'Article. 

Article 13 

45, Esmena ntím. 63 De supressi6 

G. Mixt 

Tot el text de I'Article. 

46. Esmena nl'rm. 64 De supressi6 

G. y. d'hiciutiva per Catalunya 

Tot el text de I'AxticIe. 

Lletra b) 

47. Vot particular num, 3 DE modrj%'caci6 

G. Sociaiistu 

Per mantenir el text de la Lletra c )  del Projecte de Llei. 
w) Ordmar i regular el transit dins el nucli urbd, d'acord 

amb les nurmm de circu1acid.n 

Lletra c) 

.. . .. 

48. Esmena nbm. 68 De supressi6 
. . . .- -_ 

G. Socialista 

Tot el text de la Lletra. 

7301 II 
De la coordinació i de la coHaboraci6 

entre les policies locals 

Capítol I 
La coordinaci6 dc tes policies locals: 

definici6 i fiincions 

Article 14 

49. Esmena núm. 69 De modificaci6 

A. p.  del CDS 

d. L'abust i els límits de la compet2ncia de uoordinacib de 
¡es policies locals de Catalunya és el que es dedueix de I'Arti- 
cle 39 de la Ley Org&nicu de Fuerzus y Cuerpos de Segurillad, 
i dels Articles 131 i segiitint,y de la Llei Municipal de Catalun- 
ya* 

2. La coordinacih es portard u terme definint els objectius 
que cal assolir, corresponent als municipis afectats Iu progra- 
mació de les activitats adients a quesis  efectes. 

EE Parlament de Calahnyu emercird el control parlumenturi 
d'aquesta activitat d'acord amb el que es preveu a I'Article 40 
del Reglament del Parlament de Catalunya, rnitjuqant la Co- 
mimi6 CE'Urganiízaci6 i Administració de la Generalitat de Ca- 
talunya i Govern Local. 

3. Quan l'uctivitat de coordinacid prorrogui augments de 
costos als municipis, aquests seran compensats pel Govern Ile 
la Generalitat. 

4. En cup cas I'activitat de cuordinació afeciard I'autmornin 
organitzativa dcls municipis afectats, ni I r r  integritur de les ubi- 
bucions de comandument de les aurorituis locals sobre les poli- 
cies respeclives.>> 

De rnodificacib 

G. Socialista 

d. L'ahast i els límits de la competihcia de coordinacid de 
les policies locals de Catalunya 6s el previst a ¡'article 39 de la 
Llei Urgdnica 211986, de I 3  de marG, de Forces i CQSSOS de 
Seguretat i als articles 131 i següents de la Llei 811987, de I5 
&abril, Municipal i de R&im Local de C,wdunya. 

2. La coordinació es portard u terme definint els objectius 
que cal assolir, corresponení a cada un dels municipis afectats 
lu progrumucid de les activitats adients a aquests efectes. El 
Parlament de Catalunya exercird el control parlamentari 
daquestu activitat d'acord amb alld que preveu /'article 40 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, rnitjanpnt la Comissih 
d' Orgunitzacid i Adminr'stracid de la Generalitat de Catuírinya 
i del Govern Locul. 

3. Quan I'activitat de coordimci6 impliqui increment de des- 
peses per nls municipis, aquests hauran de ser compensats a 
clirrec dels Yressripostos dc la Generditut de Catalunya. 
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4.97;~ cap cus, l'activitat de cumdizuci6 pot afectm l'clutuno- 
miu nrgunitzativn dels municipis ujkctuts, ni la integritut de les 
atribidons de comandament de les uuturitutx Euds sobrc les 
pol i cie s re q~ ec I ives. D 

Lletra e )  

-- 

55. Esmena lllirn. 98 

G. S~CiUlr',StU 

De supressi6 
I 

.. 

Tot el text de la Lletra. 

Articlc I5  

<<...dels seus membres, i establir-ne els r n i t j m s  rzeces,raris.>> 

.. - , . 
_ .--.I- -.. 

G. Sucialista 

Ap:istnl2 

Na hi ha cap csmena. 

G. Sociulistu 

Article 16 

Apartat 2 

_ _  <<...que cn scri el president, i catorifi vocals, cinc en repre 
sentaci6 dels Aiuntamerrts, cinc en representixi6 de la Genem- G . Sociul ista 
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60. Esmena nlim. 83 

A.  p .  d’Esquerra Republicana 

De modificaci6 
Capitol 1: 

Abast de la coordinació 

Article 3.8 
<<...el CanseJIer de Govemaci6, que en sed el president i, di- 

nou vocals, deu en representació dels Ajuntaments, cinc en rep- 
resentacid sindicul i quatre en representació de la Generalitat 
de Catalunya. >) 

D ’ addicib 65, Esmena núm. 

G. Mixt 

<<,,.les Policies h d s  i els VigiZants, les característiques...>> 

61. Esmena ndm. 84 

G. p .  dlniciativa per Catalunya 

<<,..esth constimida per vint membres, que són: el Conseller 
de Govemci6, que en serh el President, i dinou vocals, deu en 
representaci6 dels Ajuntaments, quatre en xepresentacid de la 
Generalitat de Catalunya, i cinc en representacid dels sindi- 
cats majoritaris.>> 

De rnodifcacid i d’addició 

62. Esmena núm. 85 

G. p .  Popular 

D ’ addicib 

<<,..en representaci6 de la Generalitat de Catalunya. 
Per l’execuci6 dels seus acords, la Comissid de Coordinacib 

designard un coordinador general. )) 

Article 19 

Apartat i 

66. Esmena mim. 89 De modificació i de supressi6 

G, Mixt 

<<.,.característiques comunes de i’unifmme, les insignies, 
els distintius, l’equip i d’dtres complements de les Policies 
Locals i els VigiIants de Catalunya susceptihfes de scr 
un i fo rma ts. B 

Article 20 

Apartat 1 

Article 17 

Apartat 1 

63. Esmena núm. 86 D’addiei6 i dc modificaci6 

67. Esmena núm. 95 De supressi6 

G.  Socialista 

Tot el text de I’Apartat. 

G. M k t  

<<Els municipis o mancomunitats amb cos de policia local 
que awrdin la creació .+. Llei Orghnica 2/86, de 13 de Maq, rc- 
ferent a les Forces i Cossos...>> 

68. Esmena nrlrm. 96 

G. Mixt 

de vigilants trametran al Departament., . >> 

De supressib 

<<...les Carporacions Lacals que disposin de Policia Local o 

Apartat 2 

69. Esmena n6m. 97 

A. p ,  d’Esquerra Republicana 

de vig ilunts trametran al Departament.. , )) 

De supresd6 
64. Esmena nirrn. 87 

G. Socialistu 

De supressid 

<<...les Corporacions Locals que disposin de Policia k a i  u 
Tat el text de l’Apartat. 
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70. Esmcna núm. 99 D ’ acldicit5 

A.  p .  $Esquerra Republicana 

<<d) La dotaci6 de recursos humms i materials. 
Ei Depur fument de Governncib trametrd cdpia d’aquesta do- 

cumentacid a la cumissi6 corresponerit del Parlament ú~ Cula- 
lunya, durant el segon trimestre de cada any.)) 

capitol 1v 
La coHaboraci6 i la cooperació 

entre les policies locals 

Article 21 

No hi ha cap esmena. 

ArEiclc 22 

No hi ha cap esmena. 

Apartat 2 
Article 23 

71. Esmcna núm. 100 

G. Mixt 
76. Esmena núm. IX2 c...matkries relacionades amb els Cossos de Policia i els Vigi- De supressiú 

G,  socialista 

Tot el text de l’Apartat, 

72. Esmena nrim, 201 

A. p .  d’ Esquerra Republicana 

l i  n ts. >) 

77. Esmena núm. 113 

G. Mixt 

D ’ addici6 c. a .mat&ries relacionades amb els Cossos de Policia i els Vigi- 

Apariat 3 

{<...no puguin ser assumits pel propi Cos del municipi o mam 
comunitut.n 

Apartat 3 
73. &mena nlirn. 103 D’uddicib 

A. p .  d’Esquerra Rcpublicuna 78. Esmena num. 114 De mpressiú 
<<...Policia Autonbmica informar a l’AIcdde, com u primera 

autoritat local en mtdria de seguretat, quan actuant a n s  un 
municipi.. . >> 

P* P ~ u l a r  

Tot ei text de I’Apartat, 

74. Esmena num. 104 

G.p. Popular 

a. ..Policia Autonhnica infonnar prdviarnent a I’ AIcddc ... >) 

79. Esmena urim. Li5 De supre.rsi6 

A .  p .  del CDS 
Tot el text de I’Apartat. 

XO. Esmena nrirn. 116 De supressió 

G. Snciczlista 

Tot el text de 1’Apartat. 
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81. Esmena nlim, 217 De modificaci6 86. Esmena núm. 122 De modificuciri 

G. p .  d'lniciativa per Catalurtya G.  p .  d'lniciartivu per Catalunya 
<<(...entre cossos de policia lmat limitrofs, previs uprovaci6 <<d) Escata bhsica, que compri% les categories d'uficiul i 

dels piens dels ajuntaments afectats. br dagent.>r 

Apartat 2 

Titol ZLT 
Dc lfcstructrtra i l'organitzaci6 

dc les policies focals 

Capitol I 
Les escales i les categories 
dels cossos de policia local 

Articlc 24 

Apartat 1 

Lletra c)  

- 

82. Esmena núm, i18 De modificaci6 
. _ _  

G. p .  ,#Iniciativa per Catalunya 

<cc> Escala intermkdia, que compren iu categoria dofieial 
mujor .D 

- -~ 

83. Esmena nlim, 119 

A. p.  d'Equerra Republicana 

De rnodificaciú 

<<c) Escala intemkdia, que comprbn les categories Uficiul 
Major 1' Intendent Mujor.)z 

84. Esmena niim, 120 

87. Esmena núm. 3.23 De modificaci6 

A p .  d' Esquerra Republicana 

<i<... 

Escala superior: grup A. 
Escata interddia i escala executiva: grup B.  
Escala Msica: grup C. 
... >> 

-. 

88. Esmena nbm. 124 De mudificaci& 

G. p ,  d'lniciativa per Catalunya 

K.. 
Escala intermkdia: grup C 
Escah bhsica: grup CD 

Addici6 d'un nou Apartat 

89. Esmena núm. 125 D ' addi ei6 

G. p.  PQpUlQr 

D'un Apartat 4 

<<4. En tot cas, la categoria del Cap de Cos estard integrada 
com Q mhim en t'Escala interrnifja.>> 

De modificació Article 25 

G. Socialista Apartat 2 

<<c) Escala interm$dia, que comprb les categories d'oficid i 
oficial major.)) 

90, Esmena núm. 126 De supressib 

Lletra d) 

. .- 

A.  p .  llei CDS 

Tot el text de 1'Apartat. 

85. Esmena núm. 121 

A. p .  d'Esquerra Republicana 

De modificació 
92. Esmena núm. 127 De supressib 

G. Socialista MI) Escda bhsica, que coprhn les categories d'oficiul i 
cl'agent.~~ Tot el text de 1'Apartat. 
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92. I<srnerra núm. 130 D I addicib 
. .. . . . . - - 

G. p .  &Iniciativa par Catutunyu 

policies locals i de E’ Ajuntament, els criteris.. 

Article 29 

hparht  1 
<<,..amb l’informe previ de la Comissió de coordinaci6 de les 

CapftolJI 
El cap del cus rlc la policia local 

Article 26 

Apartat 1 

Capitol I1 
Rbgirn d’accés a les policies locals 

96. Esmena n6m. 140 D’uddici6 

G .  p ,  Popular 

<<..,no superar& els 30 anys, computant-se els anys de servei 
en un altre cos de policia. Aquesta eircurnsthncia ... >> 

93. Esmena nlim. 133 D’arldició 

G. Mixt 97. Esmena nlirn. 141 D’aúdicid 

<<Sota el comandament de 1’Alcdde O president de la manco- G. p .  d’Iniciutiva per Catalunya rnunitat o de la persona en qui delegui...>) 
 no superar& els 30 anys, computant-se cls anys de servei 

amb un altre cus de policia. Aquesta circumsthcia ... >> 
Artictc 27 

Lletra c) Apartat 2 

94. Esmena ohm. 138 D ’ addici6 98. Esmena núm. 142 De modificació 
w 

G. Mixt G.  Mixt 

<<...dels objectius a assolir, rebudes de 1’alc;tlde, president de  cu cul tur als, que inclouran qüestions apropiudef en mcrt2ria 
de problemdtica social, de llibertats públiques, sobre drets hu- 
man,q especialment pel que fu referdnciu rr Iu Conwncih Euro- 
peu dels Drets Humans. També s’ inclorrran proves físiques, 

la mancomunitat o c5rrec en qui delegui,}> 

Lletra (1) mMiques i psicatkcniqrres,>> 

95. Esmeiia nixm. 139 

G. Mixt 

13’ addici6 
99. Esmena niim. 143 De modificaci6 

G.  Mixt dnformar a I’aEcalde, president úe la mancomunitat o chrrec 
en qui delegui del fiincionatnent del servei. >) <<En l’oposici6 s’inclouran COM a minim proves culturals, en- 

tre les que hi ctlnstararz nocions ljdsiques de dret constitucimal 
i dret cutald i de í’ahinistraoi6 de Catalunya, fisiques, mMi- 
ques i psicot&cniques. )) 

Titol1V 
De h c c é s  i tic la promoció 

Capitol I1 
Rbgirn d’acchs a les policies locals 

Article 2X 

No hi ha cap esmena, 

_. 

1-00. Esmena nrlrrn. 144 

A. p .  del CDS 

xements legals, culturals, físiques...>> 

D’ addiciú 

<<En Z’oposició s’inclouran com a mínim proves sobre conei- 
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Apartat 4 

101. Esmena num. 145 D a ddi ei6 106. Ibrnena n6m. 151 i?’ addici6 

G.  M k t  G. Mixt 

Article 30 

No hi ha cap esmena. 

ArticIe 31 

<<...de ]I’l;,scda de Policia de Gqtalunya, o provinguin d’un al- 
tre cus úe polida, sense perjudici en ei darrer cas &I reciclat- 
ge qiortli, que es desenvolupard reglurnenturidment,~~ 

D’un Apartat 3 

i<3. En eis cwsus de formaciii inicial per a aspirants a la cu- 
tegoria d’Agent a partir d’ oposicions, le,r corporacims Iocais 
haurart dassegurur els ingressos econdrnics necessaris així 
com la corresponent cotitzuci6 a la Seguretat Social, per la cu- 
regoria a la que s’aspira, i que no pudrd ser inferior al sctantu- 
cinc per cent del sou mig atribui‘hle u la categoria. 

Per als alumnes lliures, Ica Generalitat de Catalunya establi- 
rd i regulurd un sistema de beques pels que accedeixen a VES- 
cola de Policia de Catalunya.>) 

102. Esmena núm. 146 D ’ addició 

G. p .  Pupular 

superintendent es realitmrh per concurs-oposici6 lliure...>) 
<<,..categories d’inspector, d’intendent , d’ intendent major i 

~ 

103. Esmena núm. 147 

G. Suciaiistu 

<<...intendent major i superintendent es reahtzarh ... >> 

104. Esmena nhm. 148 D ’ addicih 

G. p .  $hiciativa per Catalunya 

<<. . A’intendent major i, superintendent.. .>> 

hrticlc 32 

No hi lm cap esmena, 

Capital nx 
La carrera professional 

Article 33 

Apartat i. 

105. Esmena nrlrm. I50 D’addici6 

G, p .  d‘lniciativa per Catalunya 

<<,.,i escoltada la Cornissili de coordinaci6 de les policies 10- 
cals i els sindicats niés I;epresentaatius.>> 

Títol V 
Del r&Em estatutari 

c;ipitol I 
Disposicions generals 

Artidc 34 

107. Estnena niím. 155 D ’ addic iri 

G. y.  Popular 

<<<...de la policia local, respectunt, en tot cas, el que estubleix 
la Llei de Bases de RBgitn Lmal eu qtrarrf a funcionaris de 
I’Allministrució Local, que s’harrran d’adaptar.,.)) 

~ 

108. Esmcna niint. 156 

G. Mixt 

<<Cada entitat local o mancorniunitar determirimh el rhgirn de 
jornada, horari, vacances i pem.Lisos per als membres de la pofi- 
cia local, qrie s’hhauran d’adaptx a les especificitats dels serveis 
del cos en plenu ig~ultut amh la rt‘stu cie~1rricinnaris.w 

Addicih dc nous Apartats 

109. Esmena núm. 157 

A. p .  dEsquwrcI Repirhlicnirn 

D’Apartats 2,3,4,5 i 6 

<<2, Ateses ¡ES camoterístirjires especials del set-vci desenvo- 
lupat per Iu policia local, 1’Iiornr.i laborui, les vacances, els 
dies festiiis i els permisos serun establtlt.rs per  lcr Cnrpnraci6 

http://de
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curresporient, segons les ~ ~ v e s  rteccssitats, sense superar el 
cc.mput anual d'hvres previstes en E'apartat onterior, 

3 ,  En la distribucib d'horaris, les Corporacions locals nsse- 
pr-aran el descens suficient ddr policies, entre jorrides Idm- 
ruls, els caps de setmana de d!scuns alternutiu i gnruntirun, 
cadu any, la meitat de les festekT locds i generals. 

4 .  En el cas que els torns de treball no siguinfixos, sinó rotu- 
tius, aquests HO yodrun ser inferiors a tres mesos. 
5. Quan necessitats inexcusahles del servei facin necessdria 

la prestmi6 de mks hores de les establertes legalment, aquestes 
serun reíribuides per la Cnrpouaci6, en concepte de gratificu- 
ció extraordiradria. 

6. Les vacmtces anuals dels policies Enculs serun les muteixa 
que les &ls altres funcionaris, tot i que, per les caracterástiques 
singulars del servei, Iu seva reuliízacib en. un període úe I'uany de- 
terminat haurd de serfeta, d'acord entre I'Ajuntment i ia repre- 
senitucih sindica¡. fot afemwi Ies mcessituts dei servei.>> 

Article 3.5 

Apartat 3 

G. Mixt 

d2orrespondrh al Ple de Ia corpormi6 local respectiva D a la 
manoomunitut, la fixació de les retribucions complementhies 
tenint cn compte els, conceptes exposats en el punt 1 del pre- 
sent article; i clins cls limits que estableix la legislaciii vi- 
gen t. }> 

Addicib dc DOUS Apartats 

11.1. J h ~ e n a  nlirn. 160 L) addiciii 

G.  Mixt 

D'un Apartat 4 

<<4. Per la nuturaíesa civil dels policies lneals, els ~ e u ~  fun- 
cion aris p odrm cuns f iit u ir orga i tzu cicins profess iona lx, afiliar- 
s'hi i participar-hi activament. 

El fet d'estar afiliat a lrna organitzaci6 professionui o de 
purticipar a ics seves activitats, r m  podrd porcar cup perjudici 
pels policies.>z 

112. Esmena nlim. MI 

G. Mixt 

D'tin Apartat 4 
<<El rí?g:im d'inuoml~utihilitncs, que serd crhsnlirt cn e2 SEU mo- 

ment, es determinaru pmgressivamcnt amb e i  corresponent in- 
cremeizt econdmic en funció de les possibilitntx reals cxistents. )> 

D' uddici6 113. Esmcna núm. 163 

G. p .  d'ltticiativa per Catualunya 

D'un Apartat 4 
i(4. Amb la finalitat d'cstublir una homdugucid salarial, pr2- 

via la negociaciti amb els sindicats, la Generalitat regulard 
una retribuciú mínima per a totes les policies locals, sens per- 
judici úels acords o convenis de cada corporuci6.n 

Article 36 

No hi ha cap esmena. 

Article 37 

No hi ha cap esmena. 

Article 38 

114. Esmena nlim. 169 L) ' addicid 

G,  Mixt 

cS'exceptuen daguestes prohibicions les accions derivades 
de 1 lleg ft ira exerci ei de is drets sindica Is. N 

Article 39 

No hi ha cap esmena. 

Article 40 

NQ hi ha cap esmena. 

Articlc 41. 

No hi ha cap esmena. 

Capitol 11 
La seguretat i l r i  higiciic en el trebiiil 

Article 42 

115. E<srncna nrim. 180 De Modificacid 

G.  p .  Popular 

~ 1 .  ILS policies locals disposaran dels medis i in?;tul.lacions 
adequades per al u'esenvoluparnent de la seva funció i atencih 
als ciutadans. 
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2. Els membres de Iu policia local d i . pmmm duna revisi6 
m2dica anual i d’un examen. psicotknic hiunual. S’adopturan 
les mesures necessdries per a la prevenciú de malalties conta- 
gioses. 

3. Les curporucions locals promouran e h  medis necessaris 
per u assegurar una currecta formació fisicu dels membres de 
la policia local. 

Capítol 111 
La segona activitat 

Article 43 

Apartat 3 

116. Esmena mim, 182 De Mod@cació 

Titol VI 
Del regim disciplinari 

Capitoi I 
Les faltes i les sancions 

Artick 46 

NQ hi ha cap esmena. 

Article 47 

No hi ha cap esmena. 

G. M k t  

~ 3 .  El pas a la situucid de segona activitat no podrd repre- 
sentur um disminucid en les retribucions lfquides i en el grau 
personal dei funciunari.>z 

Article 4H 

Lletra j) 

119. Esmena núm, 186 D’acJdici¿j 

Article 44 

Apartat I 

117, Esmena nrirn. 177 

G. Mixt 

D ’ addieid 

<<...per tres metges, un designat per I’Ajuntament 
munitut, un altre per I’interessat,+.>> 

o manco- 

A. p .  del CDS 

<<La p&rdua de les m e s  o permeírre la substracci6 de les ... )> 

Lletra k) 

220. Esmena núm. 187 13 ‘addicid 

G. Mixt 

<<...dels serveis, Elevat ei llegftim exercici dels drets sindi- 
ca Is. b 

Apartat 3 
Lletra p) 

118. Esmena mim. 178 De modificació 

A. p. $Esquerra Republicana 

dels tresfwidtutius i s’elevarh ...>> 
<<El dictamen medic del Tribunal serd em&s per unanimitat 

Capítol rv 
Les distincions i les recomptnses 

Article 45 

No hi ha cap esmena. 

121. Esmena mim. 188 De supressi6 

G. Mixt 

<(...amb la finalitat de perjudicar o d’ujurlar a l’encausat.>) 

D’UddiCih 122. Esmena núm. 190 

G. p .  PnpuIar 

aixi com...>> 
<L. o amb habitualitat,fora del cus de prescripcid facultativu, 

I~ascicle segon 
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Lletra m) 

128. Esmena num. 3.97 De supressid 

G. Mixt 

Tot el text de la Lletra. c. o begudes alcohbliques, que per lu seva cornposicid i grau 
d’alcohol pugui ser perjudicials per a la seva saht.)) 

Addició d’una nova Lletra 
Lletra 11) 

129. Esmena nl’tn. 198 D ’ addicid -. 

124. Esmena nrim. 192 De supressid 
G. Mixt 

D’una nova lletra m) G. Mixt 

Tot d text de la Lletra. 
r m )  E! fet &amagar o alterar una prova amb la finalitat 

d’ajuhr a ¡’encausat.>> 
Addici6 tic noves Lletres 

Article 50 

Jhtra 9 
125. Esmena nrirn. 3.94 D’ uddicid 

G.  Socialista 

130. Esmena nhm. 202 De sipressid 

cw) k violucib de /CE neutralitat o indcpenúi?ncia polr’biques, 
utilitzant les fucrrltlats atribuides per a itfluir en prucessos elec- 
tords de quaistlvd rzaturulesa o dmhit.)) 

. .. 

A. p .  del CDS 
<<,..de destinaci6 o de cmvi de serveis amb afany de lucre o 

amb falsedat les condicions per tramitar-la)> 

Articlc 51 

NQ hi ha cap esmena. 

126. Esmena núm. i95 D ’ adúici6 

G.  Socialisto 

n’una Lletra x) 

Article 52 

Apartat 2 

I,lctra a} 

a) La utirització de E’urtiforme en actes de cardcter pul ftic u 
s id icul ,  per IZ la comissid duotes delictius u cnrrstitutius de 
falta, o per a la rdr‘tzacid d’alíres uotes licits que irripliquirt un 
guany o pro@ econdmic úe qualsevol fipus pel seu aut0r.n 

131. Esmena núm. 203 De rnudificucitj 
Article 49 

G. Mixt Llctra a) 
<<..,del servei. S’uplicurd sempre questa saneib a les faltes tipi- 

ficades en els pardgraj3 
úcnepciii dauxili quan 

a), b), c), d) i u) de I’lartick 46 i en la de 
comporti conseqiidn cies iurepm ble8 * >) 

Article 53 

No hi ha cap esmena. 
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Capitol II 
Ei procediment disciplinari 

Article 54 

Apartat i 

Article 56 

Apartat 1. 

137. Esmena núm. 210 De modi$icaciii 

132. Esmena ndm. 205 
- 

De supressid 
. ..- - 

G. Mixt 

G .. .causar indefensi6. 
La sanció per faltes lleus podrd imposar-se Seme rnks trd- 

mits que el d’audi8ncia a l’interessat.n 

G. Mixt 

d.,a suspensid provisional només es podrd acordar inicial- 
ment per un mes i tiradrd una durada mdxirnu de tres mesos.,, 

Apartat 2 

Apartat 2 1-38. Esmena ndm. 212 De supressih 

A .  p ,  del CDS 
133. Esmena nlim. 206 

G, Mixt 

D ’ addici6 
<<..,la pkrdua de les retribucions corresponents al complement 

Ei temps de suspensi6 provisional., , >> 
especiñc i a les gratificacions per serveis extraordinaris. 

c<Comspon a 1’Aldde u Presidnt de la mawomunitat, o a la.. . D 

Apartat 3 Apartat 3 

D’addicid 134. Esmena niim. 207 De mndLficacid i d’addici6 139, Esmena 213 

G. Mixt e. Mixt 
<<Per a la imposici6 de sancions per faltes molt greus seran 

competent I’Alcalde o el President de la mancomunitat, llevat 
si es tracta de separació del servei, que ser& compethicia de1 
Ple de la Corporació o de la mancomunitat en ple, reprc- 
scntada pels seus Afcatdes,~~ 

dloiiat ei cus de qu2 E’expedierit fus resolt en favor de 
i’agent la oorporuciú esfd obliga& l’abonarnent úe tes retri- 
bucions tro pugudes per la suspensi6 provisional i tnrnur a: 
l’ugent, ei seu 1Ioc de treball original, si s’eseau.~  

135. Esmena núm. 208 D ’ uddi ci 6 
. -~ 

G Mixt 

D’un nou punt 

Articlc 57 

No hi ha cap esmena. 

Addició d’un nou Article 
<<Les sancions per faltes molt greus i greus podran ser recu- 

rrides davant dei Conseller de Govemacid ,B 
140. Esrncna nlim. 214 

Article 55 

136. Esmcnn núm. 209 De modificaci6 i dc supi.cssi6 

A.  p.  del CDS 

<< ... l’adscripció a un lloc de treball intern sense uniforme i 
sense arma ni credencial del funcionari expedientat o sotmks a 
processament .P 

D ’ addi ciii 
. -. 

e. Mixt 

D’un  OLI Article 

d. En qualsevol acció dr‘sciplindriu u ~ienul intent& conira 
ell, un funcionari de policia te el dret de ser escoltat i de ser 
defensat per un advocat. 

2.  Qualsevul Policia que sigui objecte d’ una memra discipli- 
ndria o d’una sanció penal tk el dret de recdrrer II un organis- 
me independent i imparcial u a un Tribunal.>% 



17550 BUTLLETf OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Núm. 261 / 23 d'abrit de 1991 
- 

Capítol ITT 
L'cxt i nc i6 de I a res ponsit b i I i t at 

Adriici6 dc ~ O Y C S  llisposicions Addicionals 

Article 58 

Apartat 2 

G. Mixt 

<<Les hltes molt greus pxescriueri als tres anys, les greus 11 

í'uny i lcs lleus al  mes.^ 

1.45. Esmeria n h .  218 D ' nddicit5 
.- 

G .  p .  Popular 

D 'una Disposicili Addicional 
&íeriire que tio es compleixin les previsions de la Llei 5/87? 

úe RZgim Provisional de les Curnpcft?ncies de les Diputacions 
Prmincr'rxls, i les altres lleis d'nrgunitzucili territorial de Cuto- 
lunya, les policies depenents de les Diputacion,r provincials 
cnntinrcarun exercint les funciom de policia udministrativu i 
c u s t & h  &la edificis i instal*lacinns provincials i es regirun per 
Iu present Llei CE tots els efecte,T.>> 

146. Esmena nrirn. 219 D ' núdic i6 

G. Mixt 

No hi ha cap esmenii. 

Disposicit5 Addicional 'i'crccria 

Disposició Addicional Quarta 

143. Vot particular nirm. 5 De supressi6 

Uc tot el text de la Ilisposici6. 

........._._-.._...._-.........I ....... ....... . 

144. 12swrxeria 11irrtr. 225 

G. pa de Convergdrtcia i [/nici 

I )  ' (1 Cwic i(, 
_ _  ......... ~ .. 

D'una Disposici6 Addicional 
<dMenire no es compleixin les previsions de la Llei 5/87, í k  

Regim Provisional de les Cornpetd;ncies de les Uiplrrtacims 
Prcmincr'als i aítrcs ll& d'urgunitxacid territoriai de Catalun- 
yu, les policies dcperrents de les diputacicm prtrvincials conti- 
nwrau cxercirzt Ics f~4ncinns úe policiu administrativa i 
custhdiu úcls edificis i instal*laciuns provincials, i es rqirun 
per. la preseirt llei c ~ t  tots els efectes.>) 

~ . . s c g o n s  la taula segiient: 
Ager1 t - ngcnt 
Cnporal - Oficial 
Scrgent - Oficiat Mujor 
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Suboficial 
Oficial 
Sots-inspector 
Inspector 

- Inspecínr 
-intendent 
-Intendent rnajor 
- Superintendent 

Les equiparacions a les noves categories tindran la conside- 
rad6 de places a extingir quan no reuneixin els requisits esta- 
blerts a l'artick 26.2. >) 

149. Vot particular núm. 6 We modificació 

G. p .  de Converg2nciu i Unid 

plantilles de més de 100 agents)). 
Per mantenir el text del Projecte de Llei on diu: <<Oficial en 

~~ ~ ~~ 

150. Esmena núm. 228 De mo&ficacid 

G.p. d'lniciutiva per Catalunya 

<<...segons la taula següent: 
{vigent -Agent 
Caporal - Oficial 
Sergent - Oficial Major 
Subofcial - Inspector 
Oficial -Intendent 
Subinspector -Intendent Major 
Impecror - Superintendent>> 

1% Esmena nlim. 229 De modificaci6 

G. Socialista 

<<Caporal - Oficial>> 

152. Esmena nrlrm. 230 De rnodyicscib 
~ -~ - 

G. Socialista 

i< S ergent - Oficial Majarn 

154. Esmena n6m, 232 

G. Socialista 

<i Oficiat 
SQtS-iYlSpCCt Or - Intendent Major)) 

De modificacib 

- Intendent 

155. Esmena núm. 233 

G. Sociaiistu 

De mudificmi6 

rthspector (. . .) - Superintendent>) 

Disposicions Transithies Segona, Tercera, Quarta, Cinqoe- 
na, Sisena i Setena 

No hi ha cap esmena. 

Addició de noves Disposicions transitbries 

1.56, Esmena núm. 236 D ' addiciij 

O. Socialista 

D'wa Disposici6 transitbria 

{Mentre que no es cumpleixin les previsions de la Llei 
511987, de 4 d'abril, del Rdgirn Provisional de les CmpetEn- 
cies de les Diputacions Provincials i de les altres Lleis d'0rg;a- 
nitzacib Territorial de Catalunya, les Policies depenents de les 
Diputacims provincials continuaran exercint les funcions de 
yoIicia udrninistrativa i de custddiu dels edvicis i instal-lacions 
pruviricials, i es regiran per alid que es preveu en aquesta llei u 
tots els efectes.>> 

157. Esmena nl'rrn. 237 D addicib 

G. p .  d'lniciutiva per Catalunya 

D'una Disposició transitbria 

<<El sistema &accés a les diferents categories establertes als 
articles 31 i 32 serd mentre nu es promulgui el Pla de Carrera 
Professional previst a I' article 3 4 . ~  

A. p .  JEsquerra Republicana 
153. Esmena núm. 231 De modficacib 

D'una Disposició trmsitbria 

G. Socialista 

<&ubof icial - Inspector>> 
<<Per llei old Parlament de Catalunya es deteminard el pla 

de carreru polioial de Cutuluriya.>> 
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159. Esmena núxn. 239 

G. Sucidistu 

D ‘ addicib 
.-I--- -- - - 

D’una Disposició transitbria 
<<El sistema cl’accks de ieAv dyerents categories estublert als 

ar*sicles 31 i 32 serd vigent mentres s’nprovi el Pla de Currera 
Professional previst u ¡’article 34.>r 

. . .. 

G. p .  n’lniciutivu par Catalunya 

D’iina Disposici6 trmsitbria 
<<Per llei úet Pudument de Catalunya, es determinurd el Pla 

de Correra Policia1 a quk f i  esment l’articte 35.1 .B 

A. p .  d’Equerrc4 Republicana 

D’una Disposici6 trmsitbria 
i<Reglarnentdriarnent es dcterminard el sistemn de muhilitaf 

horitzontal dels policies locals entre diferents Corporacions. N 

I)isposici6 ilerogatbrin 

No hi ha cap esmena. 

Disposicions Finals Primera i Segona 

No hi ha cap esmena. 

Addició d’una nova Disposici6 final 

262. Esmena núm, 243 D ’ addicih 

G.  p.  d’lniuiutiva per Catalunya 

D’uiiit Disposició final 3 

d’aplicacib del que es regula a l’article 27.2 de lu present 
llei, no s’efectuard fins als dos anys de E’entrada en vigor 
d”aquestu.>) 

PROJECTE DE LLEI DE MUTUALITATS DE PHEVTSXd SOCIAL 
DE CATALUNYA 

(Reg. 2,4769) 

PRESLISkNCIA DEL PARLAMENT 

En Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda eX dia 17 d’abril de 
199 I ,  vista la sollicitud presentada pes 1’Agrupació parlarnentk 
ria del Centre Democrhtic i Social (Reg. 27584), d’acord amb 
els articles 85 i 94.1 del Reglament del Parlament, ha acordat 
de concedir una prhoga de quarimtn-vuit hores del temini de 
prcscntacib d’esmencs al Projecte de Llei de Mutualitats dc: 
Previsi6 Social de Catalunya (Rcg. 24769), el quid termini, atks 
l’acortl dc la Mesa del Parlament del 20 dc juny de 1988 
(DOPC, 2/IIl, 23), finir& el dia 20 d’abrii de 1991, R dos qumts 
de deu del matí. 

A LA MESA DEL PARLAmNT 

Xavier Lattorre i Piedrafita, Portaveu de 1’Agruyació parla- 
rnenthria del Centre Democrhtic i Social, fent 6s d’allb que nis- 
posa l’article 85 del Reglament de la Cambra, demmi sigui 
ampliat el termini per a presentar esmenes al Pmjectc de Llei de 
Mutuabtats de Revisi6 Social de Catalunya. 

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2991 

Javier Latorre Piedrafita 
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PROJECTE DE LLEI DE L’HARITATGE 
(Reg. 26968) 

PRbRROGA DEL TERMINI DE PRp.SENTACI6 D’ESMENES (Reg. 27343) 

PRESD&”JA DEL PARLAMENT A LA MESADEL PARTAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 17 d’abd de 
1991, vista la sollicitud presentada pel Grup parlamentari d’Ini- 
ciativa per Catalunya (Reg. 273433, d’acord amb els articles 85 
i 94.1 del Regiament del Parlament, ha acordat de concedir una 
prbrroga de vuit dies hhbils del termini de presenta& d’esme- 
nes al Projecte de Llei de l’Habitatge (Reg, 26968), el qual ter- 
mini, ates l’acord de la Mesa del Parlament del 20 de juny de 
1988 (BOPC, 2DH, 233, fini21 el dia 7 de maig de 1991, a dos 
quarts de deu del mati. 

El Grup parlamentari d’hiciativa per Catalunya, d’acord 
amb allb que preveu l’article 85 del Reglament de la Cambra, 
sollicita que el termini de presentaci6 d’esmenes al Projecte de 
Llei de l’Rabitatge, sigui prorrogat. 

Pdau del Parlament, 1.0 d’abril de 1991 

Joan Saura i Zaporta 
Portaveu del G. p. d’IC 

Palau del Parlament, 17 d’abrii de 1991 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROJECTE DE LLEI DE PROMOC16 DE L’ACCESSIBILITAT 
I DE SUPRESSI~ DE RARRERES ARQUITECT~NIQUES 

T F 3  PRESENTAT 
{Regs. 27583 i 27633 /Achissi6 a t rh i t :  Mesa del 17.04.91) 

A LA MESA DEL PARLAMENT pressili de Rarreres Arquitecthniques, i s’autoritza aquest Con- 
seller perquk el presenti al Parlament.>> 

I perquE consti i a l s  efectes oportuns, lliuro el present certifi- 
cat a Barcelona, el dotze d’abril de mil nou-cents noranta-u. 

Em plau trametre-us Certificat de I’acord adoptat en la sessi6 
del Govern de la Generalitat, dei dia 18 de febrer de 1991, 
d’aprovaci6 de l’avantprojecte de Llei de Prornoci6 de 1’Acces- 
sibilitat i de Supressi6 de Barreres Arquitectbniques, que esde- 
vé projecte, així com el text de referencia i documentaci6 
corresponent. 

Agustí M. Bassols i Pares 

Barcelona, 12 d’abril de 1991 

Agustí M. Bassols i Par& 
El Secretari del Govern 

A LA MESA DFL PARLAMENT 

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

CERTIFICO: Que en la sessi6 de Govem de la Generalitat 
de Catalunya, celebrada el dia 18 de febrer de 1991, es va pren- 
dre, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuacidi: 

<<A proposta del ConselIer de Benestar Social, s’aprova 
l’avantprojecte de Llei de PrornocÍ6 de I’Accessibilitat i de Su- 

PROSECIE DE LLEI DE PROMOC16 
DE L’ACCESSIBLITAT T DE SUPRESSId 

DE BARRERES ARQUlTECTbNIQUFiS 

La millora de la qualitat de vida de tota la població, i espe- 
cífmment de les persanes amb disminució, ha estat un dels 
objectius prioritaris de l’actuació p~rblica en els darrers anys, 
en compliment del mandat constitucionaj. del principi 
d’igualtat desenvolupat pel que fa a les persones amb disrni- 
nuci6 o amb mobilitat reduiida per la Llei 13/1982, d’integra- 
ció social dels Minusvhlids, aprovada per les Corts el 23 de 
marc de 1982. 

Aquest mateix principi d’igualtat ve recollit ii l’artide 8 de 
I’Estatut d’ Autonomia de Catalunya, en establir que l’acturtcid 
de la Generalitat de Catalunya haurh d’estíir orientada a pro- 
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moure i fer efectiu e1 principi d’igualtat, removent ets obstacles 
que impedeixin el seu assoliment. 

D’acord ;tmb aixb, totes les Administracions Wbliques van 
endegar a comenqarnents de la dEcada passada, un procBs de 
millora de les condicions d’accessibilitat per a Ics persones amb 
mobilitat recluydda en l’entom urbh, en l’habitatge i en els mit- 
jans de transport, que va culmina en la pibIiciici6 del Decret 
100/1984, de 10 d’abrit, de Supressici de Barreres Arqdtectbni- 
ques. 

Aquest Decret tenia per objectiu ésser el punt de partida nor- 
matiu en l’hmhit de la supressi6 de barreres arquitectbniques, 
que per uwa banda, emmarcava el seu desenvolupament poste- 
rior i per altra actuava corn a instrument per a Ja unifica& de 
criteris i mesures tkniques a aplicar. 

D’dtra banda, la Llei 26/1985, de 27 de desembre, de serveis 
socials conlempla entre les &rees d’actuizci6 cda promoci6 i 
l’atenció de les persones amb disminucions físiques, psíquiques 
o sensorials, i tarnb6 la promoci6 de llur Integracit-5 social per a 
aconseguir-ne el desenvolupament personal i la millora de la 
seva qualitat de vida. 

La nostra societat, en el marc general de la millora de la qua- 
litat de vida, esta experimentant una decidida evolució clip a la 
integraci6 de les persones amb mobilitat redu‘ida, que ha tingut 
la sevia més clara expressi6 en una creixent voluntat de pres&n- 
cia i pxtjcipacih d’aquest cdlectiu en la vida social, que els 
poders pxiblics han de furnentar enkrgicament, arnb iina actitud 
decidicla que faciliti la seva integració social. 

Per altra banda, el creixerit envelliment de la poblaci6 de Ca- 
talunya, esta convertint 1’accessibiMitat il l’entorn en una neces- 
sitat sentida cada vcgada mels ycr un major nombre de persones. 
Aquesta accessibilitat cal potenciar-la per mitja de La supressi6 
dc les barreres arquitectbniques i la utilitr~ciií de mesures thni- 
ques adients. 

Ambdós aspectes s6n d’una entitat suficient corn perqd el 
13arlament de Catalunya, el Govern de la Generalitat de Cab- 
1luny;i i Ics administracioiis locals facin un esforq addicional que 
permeti fer efectiu un entorn per a tothom, una expressi6 m6s 
del principi d’igualtat, mitjatncynt la creacid de mecanismes de 
promocih i control especifics en I’hrnbit de la siipressi6 de 
‘les barreres esmentades, que impulsin la voluntat manifesta- 
da d’integmci6 social de tota la poblaciii, sense cap tipus de 
restricció. 

En filtim lIoc  conv6 destacar la inclusió al llarg d’aquesta llei 
del concepte cl’ajudes #+miques COM a rnitjh d’accés a l’entorn 
amb un c<whcter molt més ampli que el clhsic de supressi6 de 
barreres arqtiitecthniques, que és conseqiiencia dc l’aplicacili 
cada vegada més efectiva que els avenqos tecriolbgics terien en 
el camp de I’autoxioniia individual de Ics pcrsones ainb limita- 
cions. 

La tmnscendkncia d’aquests objectius, aixi com els 
efectes sobre drets constitucionals reconeguts per la rcser- 
vil material de Llei qrre la Constitucilj estableix, especial- 
ment pel que fa a l  dret de la propietat, justifiqrreri 
I’existhncia d’aquesta Llei, que coinplertit e1 proc6s nor- 
matiu e11 I’hmbit de la supressi6 de barreres arquitectbni- 
qries iniciat ;mb el Decret 100/1984, cle I U  d’ubril, a h x i  
que es  foxiamcntn. jurídicament 110 nom& en Ees competbn- 
cies excltisives de la Generalitat, si116 tainhé en la neccssi- 
tat d’cstablir 11x1 regim sancionador, que per In seva 

. 

naturalesa ha de ser regulat per Llei i ampliar les de foment, do- 
nat que I’experihcia assolida des de l’aprovaci6 del .Decret 
1 OOj1984 considera imprescindibles per aconseguir que en la 
utilització dels bens i serveis comunitxk es materialitzi el pM- 
cipi d’igualtat consagmt constitucionalment. 

Títol Preliminar 

Article 1. Objecte 

1. Aquesta Llei t6 per objecte garantir l’accessibilitczt de les 
personas amb mobilitat reduida a l’entorn urbh, a l’habitatge i 
al transport, i x i  COM promoure la utiiitmcih d’ajudes tkniques 
adients, que permetin millorar la qualitat de vida de les persa- 
nes arnb limitacions, mitjanpnt l’establhnent de les mesures de 
foment i de control en el compliment de la normativa sobre su- 
pressió de qual2sevol tipus de bdrrera. 

Articlc 2. Arnbit d’aplicucib 

S6n sotmeses a la present Llei totes les actuacions en rnathia 
d’urbanisme, edifimci6, transport i comunicació, que es redit- 
zin a Catalunya per qualsevulla entitat p~blica o privaria, i tim- 
be per persones individuals. 

Article 3. Definicions 

3.1. A efectes de la present Llei, s’enth per barreres arqui- 
tecthniques totes aquelles traves, impediments o obstacles fisics 
que limiten O impedeixen la llibertat de moviment de les perso- 
nes. 

Les barreres arguitecthiques es classifiquen en: 
a) Barreres iirquitectbniques urbanistiques (BAU). Són aque 

lles que es troben en les vies i espais lliures pr”xblics. 
b) Barreres Arquitectbniqucs en l’Edificaci6 pública o pi -  

vada (BAE). Són aquelles que es troben a l’interior dels edi- 
ficis. 

c) Rarreres Arquiti?ctoniques en els Trinsports (HAT). S6n 
les qrre es troben en els mitjans cle transport. 

3.2. S’entendrh per barreres en la cornunicaci6 tot aquell im- 
pediment per a l’eexpressi6 i recepi6 de missatges a través dels 
mitjans de comunicació, siguin o no de masses. 

Article 4. Ajutla tzcniccs 

S’enth per Ajuda T5cnica tot mitjh que, actuant corn ha- 
mediari entre la persona amb limitacions i l’entorn, possibgiti 
l’climinaci6 de tot a lb  que per Ia seva existkncia, camcterísti- 
ques o mmcanqa li dXicuíta l’autonomia individual i per tant 
l’accés al nivell general de qualitat de vida. 



BUTLLETf OFICIAL DEL PARLAMFaT DE CATALUNYA / Nlim. 261 / 23 d’abril de 1991 17555 

Capitol I 
Disposicions solire Harreres Arquitccthniqucs 

Ur bmístiqucs 

Article 5 

5.1, La phnificaci6 i la urbanització de les vies pribliques, 
dels pacs i dels dem& espais d ’ h  gtíblic, s’efectuaran de ma- 
nem tal que resultin accessibles a les persones amb mobilitat re- 
du’ida. A tals efectes eis Plans Generals d’Ordenaci6 Urbana, 
nomes subsidihies i d’altres instruments de planejament i e x e  
cuci6 que els despleguen, aixi com els projectes d’urbmitmció 
i obres ordinhries, hawrm de garantir l’accessibilitat i la utilitza- 
ci6 amb cdcter general dels espais d’Gs públic, i no seran 
aprovats si no s’observen les determinacions i criteris biisics es- 
tablerts en aquesta Llei i reglamentbiarnent. 

5.2. h s  vies públiques, els parcs i els demés espais d ’ ~ s  pli- 
blic existents, aixi corn les respectives instal.lacions de serveis i 
mobiliari wbh, seran adaptats gradualment, i d’acorcl amb un 
ordre de priuritats que tinclrh en compte la m6s gran eficikncia i 
cuncurrkncia de persones, a regles i condicions previstes regla- 
menthiament, EIS ens locals hauran d’eiaborar plans especials 
d’actuació, per tal d’achptar les vies plibliques, els parcs i els 
demés espais d’ús p6blic a les normes d’accessibilitat; a aquest 
fi els projectes de pressupostos dels ens piiblics hauran de con- 
tenir cada exercici econbmic les consignacions necesshries per 
al finanpment d’aquestes adaptacions. 

capitoi r t 
Disposicions sobrc hrreres en I’edSficaci6 

Article6 

6.1. La constnrcci6, ampliacib i reforma dels edificis de titu- 
laritat pública o privada, destinats a un públic, s’efectuarh de 
manera tal que resultin accessibles i utilitzabks per les persones 
amb mobilitat redui’da. 

A aquest fi, s’aprovlzran reglameiit5riarrient les nomes arqui- 
tectbniques bhsiqures que contindran les condicions a qui3 s’hau- 
ran d’ajjustar els projectes, i les tipologies d’edificis als quals 
s ’aplicaran aquestes. 

Article 7 

Si les obres realitzaries no s’ajustessin al projecte autoritzat i 
es compromés que no s’han complert les condicions ti’accessi- 
bilitat, s’itistruir,i el procediment establext per la legislaei6 ur- 
hanistica vigent, amb audiencia de !’interessat, i si no són 
1egnlitz;ibIes per no poder-se adaptar a la normativa sobre sxi- 
pxessi6 de Rarreres Arquitectbniyues s’ordenar5 I’enderracn- 
ment dels elements no adaptats, en els termes qiic preveuen 
l’article 255 i concordants del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 

de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a 
Catalunya en matkrh d’urbanktica. 

Article 8 

Els edificis d’lis privat cle novil construcci6 en qub sigui obli- 
gatbria la installació d’ascensor i els públics, haumn de munir 
els requisits de practicabilitat exigits i els que s’estabieixin re- 
glarnentbiament , 

ArticIe 9 

9.1, A €i efecte de garantir a les persones amb mobilitat re- 
dui& i’acc&s a un habitatge, en les programacions anuals dels 
de Promoció Pública, es reservar& un percentatge no inferior al 
3% del volum total per a destinar-lo a satisfer la demanda d’ha- 
bitatge per aquests callectius, en la forma que reglamenthia- 
ment s’estableixi. 

9.2. Els promotors privats d’habitatges de Protecci6 Oficial 
hauran de reservar, en els projectes que presentin per a la seva 
aprevaci6, la proporció m’nima que s’estableixi per a persones 
amb mobilitat reduilda. 

Article 10 

Els promotors d’habitatges de Protecci6 Oficial podrim subs- 
tituir les adaptacions interiors dels habitatges reservats per a 
persones amb mobiiitnt reduida, per la signatura, en soWicitar- 
se la qualilificacló definit.iva, d’un aval bancari que garanteixi la 
realització d e  les obres, en el moment en qui?, I’habitattge reser- 
vat sigui adjudicat o comprat per una persona amb mobilitat re- 
du’icla, amb l*objectiu de que es realitzin les adaptacions que 
corresponen al tipus de disminuci6 del propietari o usuari de 
I’habitatge, d’acord amb el que s’estableixi reglamenthiament. 

Article 11 

1 1.1. Els propietaris o usuaris d’habitatges poden dur a terme 
les obres d’adaptaci6 necessbiies per tal que els seus interiors o 
elements i serveis comuns dels edificis d’habitatge puguin ser 
1itilit7.t~ per persones amb rnobiiitat reduilda, que hi visquin o 
hi hagin de viure, sempre que disposin respectivament i, en 61 
seu cas, de l’autoritzaci6 de la comunitat o del propietari, 

11.2. Si aquests no la donessin, s’estarh aHh que al efecte dis- 
posa la legislació vigent. 

CapÍtOl 
Disposicions sobrc hurrercs en el transport 

Article 12 

12.1. Els transports pizblics de viatgers de competencia de les 
administracions catalanes observaran el que disposa aquesta 
Llei, sens perjudici de la seva adaptaci6 progressiva a les mesu- 



175ScS I3 U’I’LTdE‘I’f OFiCIAL DEL PARTAM KNT DI1 CATALUNYA J Nhn,  261 / 23 d’abril de 1991 
- 

res dictades, i a les resultants dels avengos tecnalbgics acredi- 
tats per la seva efichcia. 

12.2. Les Adrninistnicions p6bliqucs competents en l’bmbit 
del transport públic han d’elaborar i mantenir pemanentment 
actualitzat u11 pla d’utiIitmci6 i adaptaci6 progressiva dels 
transports p6blics col-kctius. 

Capitd xv 
1)isposiciuns solm Ihrreres 

cn la cornunicaci6 

Articlc 13 

El Govern de la Generalitat proanourh la supressió de Ies ha- 
rreres en Ia cornunicaci6 i l’eshblirnent dels rncxxmismes i d- 
ternatives tkcniques que facin accessibles els mitjans de 
cornunicaci6 Wio-visuals a tota la població, grmmtint així el 
drct a la informacili, la cultura i l’oci, 

Títol I1 
Mesurcs de foment 

Articlc 14 

14.1. El Consell Executiu, a proposta del Conseller com- 
petent crear8 un fons destinat a subvencionar la supressió de 
barreres arquitcctbniques, i per a la dotació d’ajudes tecni- 
yues. 

14.2. La meitat del fons esmmtiit fi  I’apartat anterior a n i d  
destinat a subvencionar els programes cspwifics que elaborin 
els ens locals per a la supressi6 de barreres arquitecthniques en 
l’espai urbh, edificis rl’ús p6blic i transport del seu terme muni- 

Aquests programes especifics d’actiiaci6 eslaran integrats, 
com a minini, pec un inventari dels espais, edificis, locals i mit- 
jans de transport que hagin de ser objecte d’adaptrtcili, l’ordre 
de prioritats en qui: es duran a teme i les fases d’execuei6 del 

14.3. Tindran prioritat per a gaudir del finanptneiit esmentat, 
aquells ens locals quc es comprometin, mitjanpnt conveni, ii 

assignar per a la supressió de barreres xquitcctbniques el ma- 
teix percentatge de reserva pressupostbia, que l’establerta a Ea 
di sposici6 addicional segona. 

14.4. L’altm meitat del fons anirh destinada a subvencionar a 
entitats privades i als particulars per a la supressió de barreres, 
en la forma en qui? reglamcnrhrsiament s ’estableixi. 

cipal. 

pla, 

’Mol 111 
Mesures de control 

Article 15 

El compliment de les previsions contingudes en la present 
Llei serh exigible per a la concessi6 de les preceptives llickn- 
cies i autoritzacions municipals. 

Article 16 

Els cofkgis professionals que tinguin atribu‘ida la competen- 
cia en el visat dels projectes tkcnics necessaris per a l’ubtenci6 
de les Ilichncies a que fa referhcia l’article 247 del Decret k- 
gislatiu 111990, de 12 de juliol, denegmn els visats si els pro- 
jectes contenen alguna infricd6 de les nomes sobre supssi6 
de baneres arquitectbniques. 

Article 17 

Els plecs de condicions dels contractes administratius contin- 
dran clhusules d’adequació al que disposa aquesta Llei. 

Titol IV 
R&gim sancionador 

Article 18 

18.1. Les accions o omissions que contravenen les normes 
sobre supressi6 de barreres constitueixen infracci6 i sem san- 
cionades d’ncord amb el que disposa aquesta Llei, 

18.2. Les infraccions es classifiquen en greus i lleus. 
18.3. Tenen el carhcter de greus les Infraccions que ~ C Q I I I -  

pleixin les normes sobre supressi6 de barreres arquitectbniques- 
rrrbanistiques, en les obres d’urbmitzaci6 i el seu mobiliari de 
nova construcci6, ampliaci6 i reforma d’espais destinats a 1”s 
públic, i seran sancionades amb multa d’1,000,000 a 
50.000.000 de pessetes. 

18.4. Així mateix, tenen carhcter de greus, Ics inhaccions en 
l’hrnbit de la supressió de barreres en l’dificacid, construcci6, 
arnpliaci6 o reforma d’edifiicis de propietat pública o privada 
destinats a serveis públics o a un h que impliqui la cuncurrkn- 
cia de p~blic, Aquestes infraccions seran sancionades amb mul- 
tes d’1.000.000 a 50.000.000 de pessetes. 

18.5, L’incompliment de la reserva establerta a l’artkle 9 2  
cl’aquesta Llei pel que fa a Iiz resewa d’habitatges de protecci6 
oficial de promoci6 privada, t6 també el cxhcter d’infracci6 
greu i serh sancionada amb multa d’1.000.000 a 50.000.000 de 
pcssetes. 

18.6. L’incomplimcnt de les condicions d *accessibiIitat en 
els edificis de nova construcci6 o rehabilitats totalment que ha- 
giri de ser destinats n l’habitatge, constitua und infracció greu i 
per tant sancionada amb multa d’1.000.000 a 50.000.000 do 
pessetes. 

18.7. Són faltes lleus les accions o omissions que contrave- 
nen les normes sobre supressi6 de barreres arquitectbniques, 
perb que IIQ impedeixen la utilització de I’espd, equipament, 
habitatge o rnitjh de transport per part de persones amb mobili- 
tat redui&. 

18.8. IAes infraccions lleus serm sancionades amb multes de 
50.000 a 1 .OOO.OOO de pessetes. 

1 8.9. Per ii graduar I’itnport de les multes es tincira en compte 
la gravetat de la infracci6, el cost econbrnic derivat de les obres 
d’ wces sibilitat necesshries, pel perjudici directament o indirec- 
te causat, la reiteraci6 del responsable i el grau de culpa de cada 
un dels infractors. 

-I-- -_-- 
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18.10, En les obres que executessin amb inobservanp de les 
clhusules de la llic&ncia seran sancionats amb multes en quantia 
determinada en aquesta Llei e1 promotor, I’empresari de les 
obres i el t h i c  director d’aquestes. 

í 8,ll .  En les obres emparades en una llichcia municipal el 
contingut de la qual sigui manifestament constitutiu d’rma in- 
fracció greu seran igualment sancionats amb multa: e1 facultatiu 
que hagues informat favorablement el projecte i els membres de 
la corporació que haguessin votat a favor de I’atorgament de la 
l l i ch ia  sense l’informe tknic previ, quan aquest o l’informe 
previ del secretari fossin desfavorables pes rad d’aquella infrac- 
Ci6 .  

f8,12, Les multes que s’irnposh als diferents subjectes com 
(z consqühcia d’una mateixa infracciti tindran entre si carhcter 
independent. 

Articlle 19. Procediment suncionador 

19,l. Les infraccions de les normes reguladores de la supres- 
si6 de barreres arquitectbiiiques comeses per particulars sem 
sancionades d’acord amb el que estableix l’article 133 i s e  
güents de la Llei de Procediment Administratiu. 

19.2, Si un ens local fos advertit per l’Administraci6 de la 
Generalitat d’un fet constitutiu de qualsevol de les infmcciens 
previstes en aquesta Llei, i aquest no iniciés el procediment 
sancionador en el termini d’un mes, la multa que s’imposi com 
a conseqiikncia de l’expedient sancionador incoat per la Gene- 
ralitat serh percebuda per aquesta. 

Article 20. drguns competents 

Les autoritats competents per imposar sancions, aixi com els 
límits rnhirns de les mateixes, s6n les següents: 

a) Els Alcaldes: en els municipis que no excedeixin de 
10.000 habitants, fins a un m b i m  de 100,000 pessetes; en els 
municipis que no excedeixin de 50.00 habitants, fins a un ini- 
xim de 500.000 mil pessetes, en els municipis ñns a 100.000 
habitants, multes fins a 1 .OOO.OOO de pessetes i en els municipis 
que no excedeixin de 500.000 habitants, multes fins a un mB 
xim de 5.000.000 de pessetes i en els municipis de més de 
500.000 habitants, multes fins a un m k i m  de lO.OOO,OOO de 
pessetes a 

b) La DirecciCi General del Departament correspnent per rad 
de la mat&&, fins 25 milions de pessetes, amb independkncia 
del nombre d’habitants del municipi. 

c )  El Conseller competent per ra6 de la mathia, fins a 50 mi- 
lions de pessetes, amb independhcia de€ nombre d’habitants 
del municipi, 

Article 21. Desiinaci6 de les sancions 

Els ingressos derivats de la imposici6 de les sancions previs- 
tes en aquesta Llei seran destinats, per les Administracions Pii- 
bliques actuants, a Sa supressi6 de barreres arquitectbniques en 
l’hrnbit de la seva competkncia. 

Artidc 22, Prescripcib 

Les infraccions greus i les sancions comesponents prescriuen 

Les infraccions lleus i les sancions corresponents prescriuen 
a l’any. 

El termini de prescripció cornenqad a computar-se des del 
dia en qu& s’hagués com&s la inhccíó o, si 6s el cas, des que 
i’Administraci6 competent n’ha tingut coneixement. 

als 4 anys, 

Titol V 
Consell per a la supressi6 de barreres 

Article 23 

23.1, Es rea el Consell per a la promoció de l’accessibiiitat i 
supressi6 de barreres arquitectbniques corn a brgan de partici- 
pació externa i consulta, que s’adscrh al Departament de Be- 
nestar Social. 

23,2, Ei Consell estar& integrat: per representants de les Ad- 
ministracions Mbliques, de les entitats que agrupen els dik- 
rents COI-lectius de persones amb disminuci6, aixi com d’experts 
en aquell hrnbit. 

23,3. El Consell té funcions d’assessorament, informació, 
proposta de criteris d’actuació i foment del que s’estableix en 
aquesta Llei, com tímb6 aquelles altres que se Ii atribueixin re- 
glamentZuiment. 

23.4. E1 Consell s’haurh de coordinar a m b  la Comissió inter- 
departamental per a la supressi6 de b,meres arquitectbniques de 
la manera que estableixi el Govern. 

Disposicions acldicionals 

1, EI Govern de la Generalitat haturh d’aprovar cI Codi 
d’AAccessibilitat que refondrh totes les normes dictades en la 
materia. 

El Codi d’Accessibilitat haurh de contenir també les condi- 
cions tEcniques d’accessibilitat de tots aquells usos urbanístics, 
activitats i edificaci6, continguts a l ’hnex del Decret 
100/1984, de 10 d’abri1. 

2.  El Govern de la Generalitat de Catalunya determinar& 
muaIrnent un percentatge de les seves partides pressuposthies 
d’inversi6 directa en els edificis d’ús públic de la seva titularitat 
o sobre els que disposi, per qualsevol títol, el dret d’lis, a la su- 
pressió de les barreres existents. 

3. Totes les lleis sectorials que afectin a aquesta rnathria con- 
tindran previsions sobre la supressió de barreres arquitectbni- 
ques. 

sed  d’apli- 
caci6 en aquells edificis o immobles declarats Mns d’interbs 
cultural o inclosos en els cathllegs municipals d’edificis de valor 
histbric-artistic, qual les modificacions necesst~cs  c~mportin 
un incompliment de la normativa especifica reguladora 
d’aquests b h s  histbric-artístics. 

4. El disposat en l’article 6 de la present Llei 
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DisposcciolPs finals 

1. Es faculta el Govcm i els Consellers competents per r d  de 
la inatbrja per dictar les disposicions que siguin necesshries per 
at desenvolupament, ap3icaci6 i compliment de la present Llei, 

2. Aquesta Llei entrdrh en vigor l’enclemh de la seva publica- 
ci6 en el Diari Oficiur úe la Generalitat & Catalunya. 

ÍNDEX 

- Membris 
-Entitats consultades 

- Antecedents, cost i benefici 
- Informe de la Comissi6 per a la Supressi6 de Barreres 

Arquitectbniques relatiu al compliment dels Acords del Con- 
sell Executiu de 19 de desembre de 1988 i 20 i 21 de febrer 
de 1989, sobre integració social de les persones amb dismi- 
nuc ió, 
- Annex I 

- Annex I31 
- Informe juridic sobre 1’Avantprojecte de Llei de la Promo- 

- Annex II 

ci6 de I’Accessibilitat i Supressi6 de Rarreres 

AJ. de la R.: Els antecedents del Projecte poden ésser cunsulf- 
uts a I‘Arxiu dei Parlament. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.01. 
3.01.02, Proposicions de .__._-- llei 

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de normes 

P R ~ M O G A  IUEL TERMINI DE PRESENTACI~ DEL DICTAMEN DE LA 
COMiSS16 D’ECONOMA, HNANCES I PRESSUPOST (Reg. 27365) 

La Mesi del Parlament, en semi6 tinguda el dia 17 d’abril de 
i99 1, vista la sol4 icitud presentada pel President de la Comissi6 
d’konomia, Fintmces i Pressupost (Reg- 27365$, d’acord amb 
els Larticles 39.2 i 85 de1 Reglament de1 hddrnent,  ha amrddt 
de concedir una prbrroga d’im ines del termini de presentacid 
del Dictamen de la Comissió sabrc la Propici6 de Llei de 
Modificacih de la Llei de la Sindicatura de Comptes (Reg. 
12983), el qual termini finir8 el dia 22 de maig cle 1991. 

Pahu del Parlament, i7 d’abciI de 1991 

Joaquim Xicoy i Hasscgocla 
Presideiil del Piulament de Catalunya 

AL PRESIDENT DEL PARLAMENr 

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

Molt Honorable senyor, 
Ida Mesa de la Comissi6 d’Economia, Finances i Pressupost, 

d ’ i ~ ~ r d  amb allb que estableix l’article 39.2 del Reglament del 
Parlament, ha acordat de sol-licitar a la Mesa del Parlamnt una 
ampliaci6 del termini per a l’elaboraci6 dei Dictamen de la Pro- 
posici6 de Llei de Modificaci6 de la Llei de la Sindicatura de 
Camptes (Reg. 12983). 

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

Palau del Parlament, 10 d’abril de 1991 

Ferran Pont i Rmtigam 
President de la Comissió 
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INICIATIVA PARLAMENTARTA CONJUNTA 

PRESHIENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el clia 17 d’abril de 
1991, d’acord amb la Junta de Portaveus i amb E’article 110.2 
del Reglament del Paslament, vista la soi4icitud presentada pels 
Grups parlamentaris Socialista, de Convergencia i Uni6, Mixt, i 
Popdar, i per les Agrupacions pirlarnenthries d’Esquema R e p -  
blicma de Catalunya i del Centre Democrhtic i Social (Reg. 
27372), ha acordat que en el si de la Comissi6 d’Organitzaci6 i 
Administra& de la Generalitat i Govern Local es constitueixi 
una pun&ncia per elaborar el text d’una proposició de llei sobre 
la iniciativa legislativa popular. 

Palau del Parlament, 17 d’ítbrii de i991 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

N, de la R.: IAI sot-licitud present& pels G.  p .  Socialista, a’e 
Converg2ncia i Uniú, Mixt, i Popular, i per les A. p.  d‘E,querru 
Republicana de Catalunya i del Ceníre Democrdiic i Social 
(Reg. 27372) ks publicada a Iu seccib 4.67 del Butlletf. 

3. 
3.10. 
3.10.30. 

TRAMITACIONS EN CURS 
Projectes i propostes dc resolució 
Propostes de resoIuei6 - subsegtients als informes de la Sindicatura de Comptes 

PROCEDIMENT RELATIU AL COMPTE GENERAL DE LES CORPORACIONS 

(’Reg. 21730) 
LOCALS, CORRESPONENT A L’ANY 1988 

PRb>RROGA DEI, T R i W M  PER A DEBATRE EL COMPTE GENERAL (Reg. 27580) 

PRESIDENCIA DEL PARIAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 17 d’abiil de 
1991, vista la solkitud presentada pe1 Resident de Ia Comissi6 
de la Sindicatura de Comptes (Reg. 27580), d’acord amb els ar- 
ticles 39.2 i 85 det Reglament del Parlament, ha acordat de con- 
cedir una prbrroga d’un mes del termini per a debatre el 
Compte General de les Corporacions Locals, corresponent n 
l’any 1988 (Reg. 22730), el q u d  termini finir& el propvirient dia 
17 de maig de 1991. 

Palau del Parlament, 17 d’abril de 1991 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catdunya 

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

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

Molt Honorable senyor, 
La Mesa de la Comissi6 de la Sindicatura de Comptes, 

d’acorci amb allb que estableix I’article 39,2 del Reglament del 
Parlament, ha acordat de solkitar a la Mesa del Parlament una 
amplinci6 del termini per a debatre el Compte General de les 
Corporacions Locals, corrcsporzent a l’any 1988 (Reg, 21730), 

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

Palau del Parlament, 16 d’abril de 199i 

Raimon Escude i Pladellorens 
President de la Comissió 



3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.1 O. 
3.1 8.35. I Proposicions no dc _* liei i altres propostes de resolució 

Projectes i propostes de resolució 

PRbRROGA DRL TEXMINI PER A DEBATRE LA PROPOSICI6 (Reg. 273 12) 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 17 d’abd de 
1991, vista la sol4icitud presentada pel President de la Comissió 
d’OOrgaiiitmci6 i Administraci6 de la Genemlitat i Govern Lo- 
cal (Reg. 27312), d’acord amb els articles 39.2 i 85 del Regla- 
ment del Parlament, ha acordat de concedir una prbrroga d’un 
rncs del termini per a debatre la Proposici6 no de Llei sobre la 
Regulaci6 de la Regió I (Reg. 1598), el qual termini finir& el 
propvinent dia 2 de maig de 199 1 ,  

Palau del Parlament, 17 d’aabril de 199 1 

Joaquim Xicoy i Basscgoda 
President del P;lrlament de Catalunya 

M. 14, Sr. Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President cieel Parlament 

Molt Honorable senyor, 
La Mesa de la Comissi6 d’OrganitzacM i Administració de la 

Generalitat i Govern Local, d’acord amb d lb  que estableix l’ar- 
ticle 39.2 del Reglament del Parlament, ha acordat de sol*liclt¿u 
a la Mesa del Parlament una ampliaci6 del temini per a debatre 
les Proposicions no de Llei següents: 
- sobre la Regulació de la Regi6 1 (Reg. 1598). 
- sobre h Divisi6 de Gatdunya en Regions (Regs. 1600 i i615b). 

- sobre el Trasphs de Determinades Compethcies i Recursos 

Li prbrroga que es demana és d’un mes. 
Us salubo ben atentament. 

--*el Mflilt & les d ’ M  ddTertitWi (Rq 3.m). 
Ikonbmics a les Comarques (Reg. 1725). 

Palau del Parlament, 9 d’abril de 1991 

Jaume Camps i Rovira 
President de la Comissió 

PKOVUSICI~) NO Ili-: LLEI SORRE LA DIVISI6 DE CATALUNYA EN REGIONS 
(Regs. 1600 i 1615b) 

PR~RFKEA DEL TERMINI PER A DFBATRE rA PROPOSICI~ (Reg. 273 12) 

PRESIDhNCXA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 17 d’ahril de 
1991, vista la solkitud presentacla pel President de la Comissió 
cl’Organitzaci6 i Administraci6 de la Genemlitat i Govcrn La- 
cal (Reg, 273321, d’acord amb els articles 39,2 i 85 del Regla- 
nient del Parlament, ha acordat de concedir una prbrroga d’un 
nies del termini pcr a debatre la Proposici6 no de Llei sobre la 
Divisi6 de Catalunya en Regions (Regs. 1600 i 1615b), el qual 
tcrmini finirh el propvillent dia 2 de maig de 1991. 

N .  de Iu R.: h snl.iicitud de prtirroga del President de Iu Co- 
missi6 d’Organitzuci6 i Administracih de Iu Generditut i Go- 
vern J ~ ~ c a l  (Rq. 273.12) es reprodueix dins la trumituci6 de la 
Prc)posici6 no de Llei sobre la Reguluciij de Iu Regi6 I (Reg. 
15983, pdg .  17560. 

Rkiu del I%rlainent, 17 d’abril de l 99 l 

Joaquim Xicoy i Hassegotla 
President del Parlament de Cataltinya 
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PROPOSICId NO DE LLEI SOBRE EL COMPLIMENT DE LES LLEIS 
D’URDENACI6 DEL TFXRXTORI 

(Reg. 1602) 

PRbRROGA DEL TERMiNI PER A DEBATRE LA PROPOSICI6 (Reg. 273 12) 

PRESZDfiNCLA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 17 d’abril de 
1991, vista la sol4icitud presentada pel President de la Comissi6 
d’Organitzaci6 i Administraei6 de la Generalitat i Govern b 
cal (Reg, 273121, d’acord amb els articles 39.2 i 85 del Regla- 
ment del Parlament, ha acordat de concedir una prbrroga d’un 
mes del termini per a debatre la Proposici6 no de Llei sobre el 
Compliment de les LIeis d’Ordenaci6 del Territori (Reg. 1602), 
el qual termini finirh el propvinent dia 2 de maig de 1991. 

N .  de la R.: LA dlici tud de prdrrqa del President de la CQ- 
rnissr’ci d’Urganitzacr’6 i Administracid de íu Generalitat i Go- 
vern Local! (Reg. 27312) es reprodueix dins Iu trumituci6 de la 
Proposicib no de Llei sobre la Regulacid de la Regi6 I (Reg. 
1598), pdg .  17560. 

Palau del ParIament, 17 d’abril de 1991 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSICId NO DE LLEI SOBRE EL 1‘MASPAS DE DETEKMINAIIES 

(Reg. 1725) 
COMPET~NCIES I RECURSQS ECONOMICS A LES COMARQUES 

PR~RROGA DEL TERMINI PER A DEBATRE LA rr20~os1cr6 ( ~ e g .  273 12) 

PRESKDENCTA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 17 d’abril de 
1991, vista la sol.licitud presentada pel President de la Comissió 
d’Organitzaci6 i Administració de la Generalitat i Govern L e  
cal (Reg. 273121, d’acord amb els articles 39.2 i 85 del Regla- 
ment del Parlament, ha acordat de concedir una prbrroga d’un 
mes del termini per a debatre la Proposició no de Llei sobre el 
Traasphs de Determinades Competencies i Recursos konbmic  s 
a les Comarques (F¿eg, 1725)’ el qual termini finirh el propvi- 
nent dia 2 de maig de 1991. 

N .  de la R.: h soE.licitud de prdrroga del President de la Co- 
missió d‘Qrganitzucid i Aclministrució de la Generalitat i Go- 
vern Local (Reg. 27312) es reprodueix dins la tramitaei6 de la 
Proposici6 no de Llei sobre la Regulaei6 de la Re@ I (Reg. 
1598), phga 17560. 

Palau del P;irlament, 17 d’abril de 1991 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 



LA Mesa del Parlameiit, en sessió tinguda el dia 17 d’abril cle 
1991, vista la salkitud presentada pel Prcsiderrt de la Comissi6 
de Jnsticia, Dret i Seguretat Ciutadana (Reg. 27574), d’acord 
amb els articles 39.2 i 85 del Reglament del Parlament, ha XOP 

dat dc concedir una prbrroga d’ixri mes del tennini per a rlebatre 
la Proposicici no de Llei sobrt: cl Funcionament de I’Aclminis- 
traci6 de Justicia. (Reg. 222323, el qnal termini finirB el propvi- 
nent dia 1s de maig de 1991. 

X’alaii del J.larlament, 17 d’ahril de 1991 

Joaquim Xicoy i Bassegcda 
President del Parlament de Catalunya 

AL PRESDE” DEC PARLAMENT 

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

Molt Honorabk senyor, 
La Mesa de la Comissi6 de Justicia, Dret i Seguretat Ciutada- 

na, d’acord amb allb quc esta1,leix l’article 39.2 del Reglament 
del Parkment, ha acordat de sol4icit;lr a. la Mesa del Parlament 
uila ampliació del termini per a debatre la Proposició no de Llei 
sobre el Funcionament de l’Administracic5 de Justicia. 
La prbrroga que es demana 6s d’uu mes. 
Us saludo ben atentament. 

Palau del Parlament, 16 d’abril de 1991 

Joan Rigol 
President de la Comissi6 

La Mesa del Rwlamcnt, en sessió tinguda el dia 17 d’;;lbril cle 
i09 1 ,  vista la soklicitucl presentada pcf President de la Cornissili 
(1’ Organització i Administració de la Generalitat i Govem Lo- 
cal (Reg. 2733 l), d’acc~rci amb cls articles 39.2 i 85 del Regla- 
nient del P;irlament, ha acordat de colicedir liria prbroga tl’un 
mes dcl termini per a debatre la Proposicj6 no de Llei sobre li1 

Creaci6 tl’un Rcgistre Yúblic: d’0rgaiiit;rklcions NO Govemn- 
mentals (Reg. 2235 8), el qual termini f h k h  el propvinent cIia 2 
cle maig de 1991. 

Palau del Parlament, 17 d’abdf de 1991 

AL PRESIDENT DEL PAIZLAMENr 

M. 11. Sr. Joaquim Xicoy i nassegoda 
President del Parlament 

Molt 1.Ionorablc senyor, 
La Mesa de la Comissi6 d’Orgmit7~cih i Administració de la. 

Generalitat i Govern Local, d’acercl amb Alb que estableix l’a- 
ticle 39.2 dei Reglament del Parlammt, ha acordat de sol-licitar 
a la Mesa del Parlament una arnpIiaci6 del termini per a debatre 
la Proposici6 110 de Llei sobre la Creaci6 cl’un Registre Públic 
d’Organikacions No Governainentals (Reg. 2235 8). 

La prbrroga que es d e ~ n ~ i a  6s d’un mes, 
Us saludo ben atentanient, 

Palau del Parlament, 9 d’abril de 1991 

daume Camps i Rovira 
President de Ja Comissió 
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PROPOSICI~  NO nr;: LLEI so1 -3~~  LA MILLORA DrcL SERVEI 
DE LA COMPANIA TELEF6NXCA NACIONAL DE ESPAÑA (CTNE) 

A CATALUNYA 
(Reg. 26822) 

PRdRROGA DEL TElXhIN! DE PRESENTACi6 D’ESMENES (Reg. 27569) 

PRESID~NCIA DEL P~RLLAMENT 

Considerada la sollicitud aclrqsda ii la Mesa del Parlament 
pel Grup parlamentari de Converg5ncia i Unió (Reg. 27569), 
d’acord amb els articles 85 i 134.3 dei Reglament del Parla- 
ment, i amb l’autoorlt7zttciti de la Mesa del Parlament del 4 
cl’abril de 1989, es concedeix una prbrroga de quatre dies Mbils 
del termini de presentaci6 d’esmenes a la Proposició no de Llei 
sobre la Millora del Servei de la Compañía Telefónica Nacional 
de España (CINE) a Catalunya (Reg. 26822), el qual termini 
finirh el dia 22 d’abril de 1991, a dos quarts de deu del matí. 

Palau del Parlament, 16 d’abril de 1991 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Raimon Escudd i Pladellorens, Portaveu del Grup parlamen- 
tari de Converghcia i Uni6, d’czcord amb el que disposa l’uti- 
cIe 85 del Reglament del Parlament, sollicita que el termini de 
presentacib d’esmcnes a la Proposici6 no de Llei sobre la Mi- 
llora del Servei de la Compañía Telefónica Nacional de Espaíía 
{CTNE) a Catalunya, presentada pel Gnip parlamentari Popular 
{REg 26822), sigui prorrogat set dics. 

Palau del Parlament, 15 d’abril de 1991 

Raimon EscudC i Pladellorens 
Portaveu del G. p. de ConvergEncia i Unió 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSICI~ NO DE I,I,EI SOBRE LWLICACH~ DEL REIAL DECRET 2z / iwi ,  
DEL 18 DE GENER, RELATIU AL CESSAMENT ANTICIPAT DE L’ACTIVITAT AGRARIA 

(Reg. 26850) 

PRbRROGA DEL TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES (Reg. 275 12) 

Consiclerada la solkitud adrqada a Sa Mesa del Parlament 
pel Grup parlamentari de Convergencia i Uni6 (Reg,. 27512), 
({’acord amb els articles 85 i 134.3 del Reglament del Parla- 
ment, i amb I’autoritzacid de la Mesa del Parlament del 4 
d’abril de 1989, es concedeix una prhrroga de quatre dies hAbils 
del termini de presentaci6 d’esmenes a la Proposició no de Llei 
sobre l’Aplicaci6 del Iieial Decret 2211991, del 18 de Gener, 
relatiu al Cessament Anticipat de 1’AActivitat Agrhria (Reg. 
26850), el qual temini finir8 el dia 22 d’abril de 1991, a dos 
quarts de deu del mati, 

Isalau del Parlament, 15 d’abril ck 1991 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

A LA MESA DEI, PARLAMENT 

Raimon Escude i Pladellarens, Portaveu del Grup parlamcn- 
tari de Convergencia i Unió, d’acord amb c1 clue disposa l’arti- 

cle 85 del Reglament del Parlament, sollicita que el termini de 
presentacib d’esmenes a les segiients Proposicions no de Llei 
sigui prorrogat set dies. 
- Praposici6 no de Llei sobre i’Aplicaci6 del Reial Decret 

2211991, del 18 de Gener, relatiu al Cessament Anticipat de 
I’Activitat Agrhria {Reg. 26850). 
- Proposici6 110 de Llei sobre el Desenvolupament de 1’AArti- 

cle 18 de la. Llei 911985, del 24 de maig, de Modernitzacih de 
1 ’Empresa Familiar Agxhria (Reg. 2685 1 ). 
- Proposicid no de Llei sobre la Confeccic) d’un Projecte 

d’Ajudes a la Renda Agrhria (PARA) per al Sector de l’Avella- 
na (Reg. 26852). 
- Proposici6 no de Llei sobre la Realhaci6 d’un Estudi de la 

Viabilitat i el Futur del Conreu de I’Avellaner (Reg. 26853). 
- Proposici6 de Llei sobre 1’Bstablirnent d’un Rhgim d’h- 

demnitmcions Compensatbries a Explotacions Agriiries cn Zo- 
nes de Muntanya i Zones Desfavorides (Reg. 26854). 
- Propici6 no de Llei sobre les Mesures a prendre per 1”- 

CAVi pel que fa d Control dels Vins (Reg. 26863). 

Palau del Parlament, i2 d’abril de I991 

Rairnan Escudé i Ikiellorens 
Portaveu del G. p. de Convergencia i Unió 
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PROPOSICI6 NO DE LLEI SOBRE LA REALLTZACTd D’UN ESTUDI 
DE XA VIAKíLITAT X 1% FUTUR DEL CONREU DE L’AVELLANEH 

{Reg. 26853) 

PRbRROGA DEL ‘ “ N I  DE PRESENTACT6 D’ESMENFX (Reg. 275 12) 

PRESIDmCJA DEL PARLAMENT 

Considerada la sollicitud adrqada a la Mesa del Parlament 
pel Grup parlamentari de Converghcia i Uni6 (IReg. 27512), 
d’acord amb els articles &5 i 134.3 del Reglament del Parla- 
ment, i amb l’autoritzaci6 de In Mesa del Parlament del 4 
d’abril de 1989, es concedeix una prbrroga de qiiatre dies hhbjls 
del termini de presentació d’esmenes a la Pmposici6 no de Llei 
sobre la Reditzaci6 d’un Estudi de la Viabilifat i el Futur del 
Conreu de I’AveUaner (Reg. 26853), el qual termini fini& el 
dia 22 d’abril de 1991, a dos quarts de deu del matí. 

N .  de la 12.: La sallicitud de prhrrogu preserttada pel G.  p.  de 
Convergincia i Uni6 (Reg  27512) CS reprodueix dins la trumi- 
taciú de la Proposiei6 no de Llei 1’ApEiccrciú dei R e i d  Decret 
221199.I, del 18 de Gener, relutiu ni Cessament Anticipat de 
I’Aicrivitclt Agrdriu (Reg, 26850), pdg. 17563, 

Palau dei Pxlitrncnt, 15 d’abriI cle 1991 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PRQPOSICId NO 13E LLKT SOlIRK I,’ESTA,’HLI[MEN”I’ D’UN RfCGXM I”Dltl=MNI‘í‘%ACIONS 
COMPENSATdRLES A I<XI’LOTACIONS AGRARIES EN XONIAS DE MUNTANYA 

I ZONES DESFAVORIDES 
(Reg. 26854) 

PRbRROGA DEL ‘I73RMLNI DE PRESENTAC16 D’ESMENES (Reg. 275 12) 

P R E S I D ~ C I A  DEL PARLAMENT 

Considerada la sol.licitw1 adrqada il la Mesa del Parlament 
pel Grup parlamentari de Convergkncla i Uni6 (Reg. 27512), 
d’acord amb eIs mides 85 i 134.3 del Reglament del Parla- 
ment, i amb I’autorització de la Mesa del Parlament del 4 
cl’ahrjl de 1989, es concedeix una prbrroga de quatre dies hhbils 
del temioi de presentmi6 d’esmenes a la Proposici6 no cle Llei 
sobre 1’Establiment diuun Rkgim d’Indemnitzacions Compensa- 
tbries a Explotacions Agrhies en Zones de Muntanya i Zones 
Desfavorides (Reg. 26854), el gual termini fiinirh el dia 22 
cl’abd de 1991, a dos quarts de deu del matí. 

N .  de lu K.: La síii.lic:itud de prdrroga presentada pel G.  p.  de 
Converg&icin i Unid (Reg. 27-512) es reproúiceix dins IQ trami- 
tucid de la Pruposici6 no & Llei I’Aplicacid del Reial Decret 
2211993, dd 18 de Gener, relatiu al Cessament Anticipat de 
l’nctivitat Agrdria (Reg. 26850), pdg .  17563. 

Palau del Parlamctrt, 15 ci’abril de 1991 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Cii tahya 

_- I-- 
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PltOIVXICld NO DE LLEI SOBRE L,ES MESURES A PRENDRE PER 1,’XNCAVX 
FEL QUE FA A L  CON‘CROL DELS VINS 

(Reg. 26863) 

PRbRROGA DEL T ” i  DE PRESENTAC16 D’ESMHNES (Reg. 275 12) 

PRESIDeNCTA DEL PARICAMENT 

Considerada la soklicitud adrepda a la Mesa del I’arlament 
pel Grup parlamentari de Convergencia i UnM (Reg. 27512), 
d’acorcl atnb els articles 85 i 134.3 del Reglament del Paria- 
ment, i nmb X’autoritzaci6 dc la Mesa del Parlament del. 4 
d’abril de 1989, es concedeix una prbrroga de quatre dies hhbiIs 
del termini de presentaci6 rl’esmenes a la Proposició de Llei 
sobre les Mesures a prendre per 1’LNCAVI pel que fa al Control 
dels Vins (Reg. 26863), el qual termini finirh el dia 22 d’abril 
de 1991, a dos quarts de deu del matí. 

N ,  de la R.: L,a sol.licitud de prdrruga presentada pel G. p ,  de 
Cortverghcin i Unid (Reg. 27512) es reprodueix dins la trami- 
tació & tu Proposicib no de Llei I’Aplicacih del Raial Decret 
221,1991, del 18 de Gerier, relatiu al Ces,wment Anticipat de 
i’nctivitut Agrdvia (Reg. 26&50), pdg .  17563. 

Palau del Parlament, 15 d’íibril de 1991 

Joaquim Xicoy i Rassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PRESENTADA PER L’AGRUPACI6 PARLAMENTARLA D’ESQUERRR 
REPUBLICANA DB CATALUNYA 

(Reg. 27364 / AdmBsi6 a tdmit: Mesa del 17.04.91) 

A LA MESA DEL P A R L M  

Josep Fhis Carod-Rovira, en qualitat de Portaveu de I’Agm- 
pa& ParlamentAria d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC), i d’acord amb ali6 que preveu el Reglament de I a  Carn- 
bra, presenta la scgiient Propsici6 no de Llei. 

~~xposici6 de Motir1s 

La T,lei 21/1983 del Parlament de Catalunya, de 28 d’octu- 
l m ,  de declaració de paratges naturals rl’iinterks nacional i de 
reservcs integrals zooIhgiques i Zmtihiques dels aiguamolls de 
l’Empordh, dcsprks de cansiclcrír en la: seva exposicid de MO- 
tius, que els aigitamolls de 1’EmpwdA sbn els segons en impar- 
tbticia del Principat dc Catalunya i que 1’ob.jectiu de la llei és el 
de coiiserwr i protegir els riltirns aiguamolls emporclmesos per 
a dcst innr-lox a final i t ats educat ives, cient tfiqiies, recreatives, 
culturals, turístiques i shcio-cconbrniques, dcclam tres Arecs 
amb la modalit;~t de protecció anomenada, rcscrva natural inte- 
gral. 

En la reserva natural integral li, on tots els terrenys s6n de 
propietat pública, grhcies a una entusiasta i ef icq gestió de part 
de la dirwci6 i personal del Parc, s’han aconseguit la regenera- 
ció i ampliació dels estanys, la regeneració hídrica de les llacu- 
nes litorals, que de les 37 ha. que ocupaven l m  passat a ser 
unes 112, s’ha recuperat ei conreu de l’mbs, amb unes 150 ha. 
d’mossíir, s’han recuperat les closes, d’hecs, s’ha passat d*ws 
550 exemplars abans de la protecci6 a l s  7.775 de gener de 
1990, de les espkies nidificants han augmentat consider- 
ablement els seus efectius, el bitó, l’(hec Coll-Verd i I’ArpelIa, 
s’han xeintrdiiit la daina, la cigonya blanca, el cigne mut, la 
polla blava i l’esparver cendrós. 
h reserva natmi integral i, de propietat privada, ofereix un 

marcadíssim contrast, havent estat completament dessecats els 
estanys i la resta de zones humides, hhbitat indispensable per a 
li1 repwaciucci6 i iloc d’estada d’aus aqühtiques, l’intexhs de les 
quals rnotivh l’esmentada protecei6 Concretament, s’han extin- 
git cz la zona les següents espkcies: el cabussó coll-negre, l’agr6 
roig, el martinet ros, el bit6 comú, la cigonya blanca, el cap6 
reial, I’inec blanc, l’iguila pescadora, la grua, la polla blava, el 
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fumarell carablanc. -, Totes aquestes, són espkcies protegides de 
la fauna salvatge autbctona conforme a I’article 18.1 en relació 
a I’annex 2 de la Llei 3/88, de 4 de mar$, de protecci6 dels ani- 
mals. 

La degredació que es troba tota fa reserva natural integral 
I vulnera a mds la següent legislació d’ordre medio-ambien- 
tal: 
- La Llei 21/1983, de declaració de paratges naturals d’inte- 

r&s naciund i de reserves integrals zoolbgiques i bohiques 
dels aigumolls de 1’Ernpord&, que en el sen ‘article 1: diu que 
les reserves integrals es declaren corn a tals amb la finalitat 
d’evita-hi qualsevol acci6 que pugui comportar la destrucció, 
el deteriorament, la transformació o la desfiguraci6 de ia seva 
fauna o de la seva flora i dels sistemes que els s6n necessaris 
per a desenvolupar-se, que en el seu art. 3.4 diu que la Genem- 
litat pot suspendre definitivment qualsevol aprofitament o acti- 
vitat de tota mena que sigui contdria cl la consemaci6 estricta 
de les reserves integrals, i més explícitament, l’article 3.5 b) 
que prohibeix de reblir-ne els estanys i Ies llacunes, 
- 12 Llei 12/1985, de 13 de juny, de protecci6 dels espais na- 

turals, que en ei seu article 4: diu que l’Administraci6 de la Ge- 
neralitat ha d’adequar les seves disposicions per a canalitmr 
llur actuació i la dels particulars per assolir entre altres la finali- 
tat de conservar i regenerar les mnes humides han d’ésser pre 
servades de l’activitat o activitats susceptibles de provocar-ne 
la recessi6 i b degrada& 
- La Llei 311938, de 4 de mar$, de protecció dels animals 

que, en el seu article 19.2, diu que pel que fa a les migracions, 
es prohibeix especialment la pertorbació dels espais de recupe 
raciú, crianp, muda, hivernada i descans. 
- La Llei 411939, de 27 de mag, de conservaci6 dels espsris 

naturals i de la flora i fauna silvestres, aprovada per Ies COITS es- 
panyoles, que en els seus articles 26 i 27, diu que les adminis- 
tracions públiques han d’ariopta les mesures necess;hies per a 
garantir la conservació de Ies esficies, la flora i la fauna que 
viuen en estat silvestre, havent d’atendre preferentment a la 
preservaci6 dels seus hhhitats, i que l’actuació en favor de la di- 
versitat genetica ha de concedir prioritat a les espkcies migrat& 
ries. 

- LA Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües, també del parla- 
ment espanyol, que en el seu article 103.4 obliga a l’admhistra- 
ci6 medio-ambiental competent una protecci6 eficaq de Ics 
zones humides d’interhs naturai o paisatgistic. 
- La directiva del consell de les comunkats europees, de 2 

d’abril de 1979, referent a la conservaci6 de les aus silvestres 
que en el seu artick 4, diu que els estats membres han d’assig- 
nar una particular impohc ia  a la producci6 de ;aties humides, 
als efectes de protegir les especies migratbries. 

La dessecaci6 dels estanys i de la resta de zones humides de 
la reserva natural integral I, és provocada per l’acció dels pro- 
pietaris dels terrenys que hi s6n inclosos. L’interhs del drenatge 
dels terrenys agrícoles per a la prhctica dels conreus habituals a 
travks dels recs, 6s perfectament compatible amb la consecució 
d’uns nivell mínims d’aigua que necessita la reserva natural in- 
tegral I per a complir la funció que li 6s prbpia. És necessari 
l’execució d’una s&rie d’obres, corn entre altres, la conversió 
del rec MadmI en un rec de circumvaElaci6, la recupració de les 
closes i alúm actuacions de regenem&, que, són absolutament in- 
viabIes sense la conversi6 de la propietat privada en ptíblica, 

En aplicació d’allb que disposen els articles 5 i 33 de la Llei 
12/1985, de i 3  de juny, de proteccid dels espais naturals i 3.3 
de la Llei 21/1983, de 28 d’octubre, de declaració de paratges 
naturals d’hterks nacional i de reserves integrals zoolbgiques i 
bothiques dels aiguamolls de 1’ErnporClh i vistos tots aquests 
fets i’Ggrupaci6 Pxliunenthia d’llsquerra Republicana de Ca- 
talunya (ERC) presenta la següent 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a procedir ii la 
formulaci6 d’un pla especial de regcneraci6 de la resem natu- 
ral integral I dintre del parc natural dels aiguamolls de 1’Empor- 
dh i a l’expropiació de les 334 hectkees que la intcgren. 

Palau del Parlament, 10 d’abril de 199 1 

Josep Lluis Cauod-Rovira 
Portaveu parlamentari d’ERC 
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PROPOSICI6 NO DE LLEI SOlRRE EL SUBMINISTRAMENT D’AXGUA 
A L A  COMARCA DE L A  NOGUERA 

PRWENTADA PER LA DZPUTADA 1. SRA. M. TERESA UTGfiS, JUNTAMENT 
AMR K i R E S  QUATFtE DIPUTATS DEL GRUP SOCIALISTA 

(Reg. 27481 / Admissió a trhmit: Mesa del 17.04,91) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

M. Teresa Ut@ i NoguCs, Diputada del Grup Socialista, 
amb la signatura d’altres quatre Diputats del mateix Grup parla- 
mentari, d’acord amb el que disposa I’articlc 134 i 135 del Re- 
glament & la Cdmbra, presenta per a la seva tramitació davant 
el Ple, la següent Proposicil, no de Llei sobre i’aigua ii la Vall 

li:xposici6 de Motius 
rl’ Ager. 

I-€i han diversos pobles de la comarca dc la Noguera que pa- 
teixen greus problemes de subministrament d’aigua. 

La zona que abrara els municipis d’Albesa, Fontdepou, Tar- 
tareu, Les Avellanes, la Vall d’Ager i Sta. Linya, 6s la rnks cas- 
tigada pr la manca d’aigua. 

La persisthcia d’aquesta situació fa que aquests municipis 
tinguin problemes en els cabals i en la qualitat de l’aigua, so- 
bretot a l’estiu, r? causa de la gran aflukncia d’estirrejants en al- 

gunes zones i també impedeix la proMeraci6 de granges i regs 
de degoteig en la mna. 

En aquestes kees es necessiten noves captacions i en alguns 
casos el problema de l’abastanent d’kgua pemet solucions de- 
h i t ives  pel seu reárqament, 

P:s per aquest motiu que es presenta la següent 

PROPOSICI6 NO DE LLEI 

El ParIament de Catalunya insta el Consell Fxecutiu a realit- 
rar quest any els projectes per a la portada cl’nigües als muni- 
cipis d’Albesa, Fontdepou, Tartmeu, Les Avellanes, la Vall 
d’nger i Sta. Linya. 

Palau del Parlament, 3 d’abd de 1991 

M. Teresa Utgds i Noguds, Joan Ganyet i Solé, Antoni Siurana i 
Zaragoza, Ramon Aleu i Jornet i Manel Nadal i Farreras 

PROPOSICIb NO DE LLEI SOBRE LA LIMITACIO DE LES RETRIBUCIONS 
EN ESPkCIES DE LES ENTITATS lIANChRXES I D’ESTALVI 

PRESENTADA PEL GRUP MIXT 
(Reg. 27495 / Admissi6 a trhmit: Mesa del 17.04.91) 

A 1,A MESA DEL PARLAMENT 

Wqal Casanovas i Guerri (Portaveu Adjunt), Joan HortaIB i 
Ami i Jorn M. Sabanza i March, Diputats d’Esquerra Catalana 
adscrits al Girup Parlamentari Mixt, fent Ú s  d’allb que es preveu 
als articles 134 i 135 del RegIament de la Cambra, presenten 
per a la seva trarnitaci6 davant el Ple, la segiient Proposicili 110 

de Llei per limitar les retribucions en especies de les entitats 
banchries i d’estalvi. 

ICxpusicic‘, dc Motirrs 

&s del tot usual trobar-se amb cntitats bmchrks i d’eestalvi 
que, com n reclam publicitari o a rctribuci6 en espkies 
dels dipbsits que efectuen els seus clients, els ofereixen tot un 
seguit d’zirticles que 110 tenen cap relaci6 cvnb la finalitat ni Irz 
llicencia d’activitiit d’aquestes entitats. 

Aquesta. practica aEecta greument iin sector de l’activitat del 
nostre piis com és el corner9 en general, i, particularment, el 
petit corner$ cn ciutats de tipus niitjh o petit, pel que repre- 
seritcii de cornpetblcia deslleial. 

Per tal d’adeguar les activitats a les halitat o autoritzacions 
de cadascú, i en l’,him de contribuir al manteniment del co- 
mer$ catal&, eis diputats sotasignats presentem la següent 

El Parlament de CataIunya insta el Consell Executiu a: 
1. Fer les gestions pertinents davant les entitats banchies i 

d’estalvi per tal que limitin les seves activitats a allb que ha es- 
tat fins ara tradicional i cessin en la prhctica de retribuir en es- 
pecies els dipbsits dels seus impositors, 

2. En el cas de no cessar aquesta prhctica, exigir, de forma 
coordinada amb les altres administracions implicades, l’obten- 
ció per totes i cadascuna de les oficines de les entitats d’estalvi 
i banchries, de la corresponent llichncia fiscal i d’activitat que 
autoritzi l’exhibicih i venda d’objectes de regal, oci o parament. 

Palau del Parlament, 30 de gener de i991 

M aqai Casanovas, Portmeu adjunt; Joan Hortalh, i Joan M. Sa- 
banm 



RUTLLETi OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / NLirn. 261 / 23 ci’abril de 1991 i7569 
- 

3. TRAMITACIONS EN CURIS 
3.10. Projectes i propostes de rcsolució 
3.10.40. Prqjectes i propostes --.- de resoluci6 d’actuaciii davant les Corts Generals -_- 

PRO,IECrl‘E UN RESULUCI6 PER LA QUAL S’ACORDA DE PRESENTAR 

ORGANICA PER LA QUAL ES DONA COMPLIMENT A LA DESPOSXCJ6 
ADDIC‘I[ONhL PRIMERA DE I A  LLEI 5/1987, DEL 4 D9AAXIRIL, 

DEL RkGIM PROVISIONAL DE LES COMI’EThNCIEf 
DE LES DIPUTACIONS PROVINCIALS 

(Reg. 164.3) 

A LA MESA IXEL CONGI&S DELS IMPUTATS LA morosIa6 DE LLEI 

PR~MQGA DEL TEEMLM DE PRESENTACI~ DEL DICTAMEN DE LA comssró 
D’ORGA”ZAC16 I ADMFNTSTlUC16 DE L4 GENERALITAT 

I GOVERN LOCAL (Reg. 273 13) 

PWSxxlkNCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Pulament, en sessió tinguda el dia 17 d’abril de 
1991, vista la sollicitud presentada pel President de la Comissi6 
d’Oxganitzaci6 i Adrninistraci6 de la Generalitat i Govern Lu- 
cal (Reg, 273 131, d’acord amb els articles 39,2 i 85 del Regla- 
ment del ParIament, ha acordat de concedir una prbrroga d’un 
mes del termini de presentació del Dictamen de la Comissi6 so- 
bre el Projecte de Resdució per la qual. s’acorda de presentar a 
la Mesa del Con& dels Diputats la Proposicib de Llei Orgh~ii- 
ca per la qual es d6na Compliment a la Disposici6 Addicional 
Primera de la Llei 5/f987, del 4 d’Abril, dei Regim Provisional 
de les Competbncies de les Diputacions Provincials (Reg. 
1643), el qual termini finirh d dia 4 cie maig de 1991. 

Palau del Parlament, 17 d’abril de 1991 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

AL PRESIDENT DEL P A R L M m  

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

Molt Honorable senyor, 
La Mesa de la Comissi6 d’Orgmitzaci6 i Administració de la 

Generalitat i Govern h c a l ,  d’acord amb J lb  que estableix 1”- 
ticle 39.2 del Reglament del Parlament, ha acordat de sollicitar 
il la Mesa del Parlament una ampliaci6 del termini per a l’elta- 
boració del Dictamen del Projecte de ResoIuci6 sobre la Propo- 
sició de Llei Orghnica per la qual es d6na Compliment a la 
Disposici6 Addicional Primera de la Llei 5/3987, del 4 d’Abrii, 
del Rkgim Provisional de les Coinpet5ncies de les Diputacions 
Provincials (Reg. 1643). 

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

Pdau dcl Parlament, 9 d’abril de 1991 

Jaume Camps i Rovira 
President de la Comissi6 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 
Mocions su t:cr p ~ _ _ ~ _  uN ac io ns 3.15. - 

PRESENTADA PEL DIPUTAT I. SK. JOAN SAURA, DEL GRUP PARLAMFNARI 
D’NCIATIVA PER CATALUNYA 

(Reg. 27486 / Admissi6 il t r w t :  Mesa dcl 17.04.91) 

Joan Saura i Laparta, diputat del Grup parlamentari d’hicia- 
tiva per Catalunya, d’acorci amb allb que preveu I’article 3 30.2 
del Reglament de Xa Cambra, presenta la següent Moci6 Subse- 
giient a la interpelhció sobre la Integraci6 de l’atenci6 de la sa- 
lut mental en el Servei cat& de la Salut. 

MOCXb 

EI Parlament dc Catalunya insta el ConselI Executiu i i:  

I. Prosseguir els treballs d’elaóoració del Programa Re Salut 
Mental per fa1 que s’apravi en el decups de 1991. 

El Programa de Salut Mental, de carhcter quadriennal i dotat 
dels suficients recursos econbrnics per superar l’zlctual situació 
de descapitalització del sector, potenciar& els recursos assisten- 
ciais a nivell ambulatori i els sistemes d’hospitaLitmci6 parcial i 
d’atenci6 a domicili, que redueixin a1 rnhxim possible la nwes- 

sitat d’hospitalitzacions, amb especial atenci6 a Xa picogeria- 
tria i la psiquiatria infantil i que contribueixi a l’acabament de 
la marginacili dels malalts psiqui&t.trics. 

2. Prosseguir el procés d’integració de I’assist&ncia psiquih- 
trica en el sistem de cobertura pública del Servei Catal& de la 
Salut, d’acord amb allb que preveu la Disposici6 Addicional Si- 
sena de la Llei d’Ordenaci6 Sanithia per tal que sigui efectiva 
en ei decurs de 1991. 

3. Definir una territorialitzaci6 dels recursos en Salut Mental 
coincident amb la xarxa saniaria general i integrar les xarxes 
assistencials, avui diferenciades del CAPPS, CAS (xarxa de 
cirogociependhcies) i circuit assistencial en Salut MentaI. 

Palau del Parlament, 1 1 d’abril de 1991 

Joan Saura i Laprta 
Diputat del G, p. d’IC 

M O C I ~  suImcXmrr A LA INTERPELLACI~ AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
LA SIIiEURETAT DE LES INSTALLACIONS INDUSTRIALS 

PRESENTADA PEL DIPUTAT I. SR. JOAN SAURA, DEC GRUP PARIAMENTARI 
D’LNICIATIVA PER CATALUNYA 

(Reg. 27487 / Adriiwi6 a trhnlit: Mesa del 17.04.913 

A LA MESA DEL PARLAMENT 2, El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a de 
senvolupar la Llei 13/1987, de 9 de juliol, de Seguretat de les 
Installacions Inclustrids, fonamentalment l*article 7 que deter- 
mina la compethncia i responsabilitat del Deparíament d’Indiis- 
tria i Energia en daci6  a la inspecci6 i control de les 
installacions industrials, especialment pel que fa referhcia a h 
xarxa, instal.lacions i aparells de gas. 
3. El Parlament de Catalunya insta el C o n d  Executiu a p m  

saltar al Parlament, en el decurs de 1991, un Ph d’inspecci6 i con- 
trol de les instdkacions industrials dels diversos sectors industrial s. 

Joan Saura i T~porta, diputat del Gmp parlamentari cl’hicia- 
tiva per Catalunya, d’ac~rd amb allb que preveu l’,article 130.2 
del Reglament de la Cambra, presenta la segiient Moció Subse- 
giient a la iIiterpel.laci6 sobre la seguretat de les installacions 
industrials. 

MOC16 

1. El Parlament de Catalunya constata les insuikikncies del 
Departament d’ladlistria i Energia en relació a la imspecci6 i 
control de les instakiacions industrials, especialment pel que fa 
rcferkncia a la xarxa, instal*lacions i aparells cle gas. 

Palau del PxlCment, i I cl’abril de i991 

Joan Saura i Laporta 
Diputat del G. p. d’XC 
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MOC16 SUBSEGUENT A LA INTERPEbLACIo AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
LA POL~TICA DE JOVENTUT 

PWSENTADA PEL DIPUTAT I. SR. IGNASI RIERA E GASSIOT, 
DEL GRUP PARLAMENTARI D’ZNICIATNA PJ3R CATALUNYA 

(Reg. 27488 / Ahiss i6  a t rh i t :  Mesa del 17.04.91) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ignasi Riera i Gassiot, diputat del Grup parlamentari d’hi- 
ciativa per Catatunya, d’acord amb dEb que preveu l’article 
130.2 del Reglament de la Cambra, presenta la següent Moci6 
Subsegüent a la ínterpellaci6 sobre la politica de joventut. 

MOC16 

El ParXament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
1. Arbitrar totes les meswre~ possibles tendents a la coordina- 

ció de les diferents administracions pel que fa a les polftiques 
de la joventut. 

2. Continuar impulssult els contactes estables dels responsa- 
Mes de les putiques de joventut de Catalunya m b  els respon- 
sables de politiques juvenils de la resta de paisos de la CEE. 

3. Presentar al Parlament, at més aviat millor, un informe es- 
pecific sobre la situació &Is presos joves a les presons cataia- 

4. Posar en mama punts d’informaci6 i d’assessorament per a 
nes. 

treballadors estrangers joves. 

Palau del Parlament, 11 d’abril de 1991 

Ignasi Riera i Gassiot 
Diputat del G. P, d’lC 

MOC16 SUBSEGÜENT A LA INTERPELLACI6 AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
LES AUTOPISTES, AUTOVIES I CARRETERES DEPENDENTS DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

PRESENTADA PEL DTPüTAT I. SR. ESTEVE T O M h ,  DEL GRUP SOCIALISTA 
(Reg. 27492 /Adrnissi6 a t r h i t :  Mesa del 17B4.91) 

Esteve Tomb i Torrens, Diputat del Grup Socialista, fent zis 
del que es determina a l’article 130.2 del Reglament de la Gam- 
bra, presenta ¡a següent Moció subsegiient a la interpekllació 
substanciada ahir al Ple (nbrn, de registre 25766), per tal que si- 
gui debatuda i votada a la sessió plenhia vinent, sobre les aut* 
pistes, autovies i carreteres dependents de la Generalitat de 
Catalunya. 

MOC16 

1, El Parlament de Catalunya constata que: 
- Els preus per quilbmetre de les autopistes i túnels de peatge 

- Les obres han ocasionat greus impactes ambientaals perjudi- 
dependents de la Generalitat són els mes elevats de Catlaunya. 

cials als ecosistemes per on passen les carreteres i autopistes. 

- L’estat dels paviments, de la senyalització horitzontal i ver- 
tical, aixi COM de la neteja de les autopistes Iliures de peatge de 
la Generalitat és lamentable i impropi d’un pais com el nosire. 
- La manca de revisi6 del Pla de Carreteres, que m t 6  crite- 

ris obsolets i vahacions estíidistiques superades per les dades 
reals, ha provocat greus perjudicis a Ia soluci6 clel trMk que 
circula per les vies dependents de la Generalitat. 
- IA construcció dels grans eixos de cornunicaci6 sofreix im- 

portants retards, molt espccialment, 1’Eix Transversal, 1’Eix de 
l’Ebre, la N-i52 i les autopistes de Mataró-Gramllers i Mal- 
grat - Cos t a Brava. 

2. El Parlament de Catalunya insta el Consell Ekmutiu de la 
Generalitat a presentar dins l’my en curs un nou Ph de Camteres 
que subsani les constatacions esmentades en el punt anterior. 

Palau úel Parlament, 1 1  d’abril de 1991 

Esteve Tornas i Torrens 
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M O C I ~  SURSI~XXJENT A LA INTERPELLACI~ AL CONSELL EXECUTIU SQRRE 
lA POLiTICA GENERAL J)EL TRANSPORT FERROVIARI 

PRFBENTADA PEL DIPUTAT I. SK. FREDERIC MARThEZ I IBM=, JUNTAMENT 

(Reg. 27499 / Admissió a t r h i t :  Mesa del 17.04.91) 
AMB ALTRES TRES DIPUTATS DEL GRUP PARMMENTAIU DE CONVERG~NCIA I m6 

A LA MFXA DEL PARLAMENT 

Els Diputat sotasignats del Gnip Parlamentari de Convergbn- 
cia i Uni6, d’acard amb l’article 130.2 de1 Reglament del Parla- 
ment presenten la següent Moció subsegüent a la interpeEtaci6 
al Consell Executiu sobre la política general del transpori ferro- 
viari (Reg. 27104). 

mocrd 

El Parlament de Cittalunyn insta el Govern de la Generalitat 

1. Reclamar del Govern de 1’Estat el compliment de l’article 
53 de I’Estatut d’htonomia pel que fa a la participaci6 del Go- 
veni de la Generalitat al Consell d’Admitiistmci6 de RENFE. 

2. Reclamar al Govern de 1’Bstat que en base a la Llei d’Or- 
clenaci6 del Transport defineixi la X m a  Nacional Integrada i 
descentmlitzi la gesti6 de h resta. 

8: 

3. Reclamar del Govern de 1’Estat que, s’abitri un sistema 
de participació del Govern de la Generalitat en les decisions de 
RENFE, -Rodalies i Regionals- pel que afecti al territori ata- 
12, quant a inversions d’infrastnrctura i prestació de serveis, en 
base a la Llei d’Ordenació del Transport. 

4. Instar el Govern de 1’Estat i a RENFE, a donar una soluci6 
rhpida a la lhia €errovihria Barcelona-frontera hncesa per Vic 
i Puigcerdh, per tai de donar als usuaris un servei acurat i, a es- 
tablir una línia regular de Talgo fins a TouIouse. 

5. continuar impulsant la intsoducci6 a I’Estat del transport 
ferroviari d’Alta Velocitat i AmpIe de Via Europeu des de 
Frmp per la Jonquera, segons la decisió del Govern de l’Estat, 
és a dir , Sev i1 1 a-Mad rid-13 arcelona-Fr ontera ( ACQX~ d d Con sdl 
de Ministres de data 9 de desembre de 1988). 

Palau del Parlament, 10 d’abril de 1991 

Frederic Martinez i Ibbñez, Josep Marink i Grau, Enric Caste- 
Xlnou i Nberch, i Isidrc Gavh i Valls 

MOC16 SUl3SEGÜENT A %A TN‘I’ERPEId,ACI[6 AI, CONSELL EXECUTIU SOBRE 
I,”XICACI~ I EL DESPLEGAMENT DE LES LLEIS DWRDENACI~  TERRITORIAL 

l’R13SENTADh PEL DIPUTAT I. SR. JUAN SAURA, DEL GRUP PARLAMENTARI 
D’INICIATIVA PER CATALUNYA 

(Reg. 27500 / Admissi6 IL t r h i t :  Mesa del 17.04.91) 

A LA MESA DEL PATU,AMiXi’ 

Joan Salm i Laporta, diputat del Grup parí,mentíuli d’inicia- 
tiva per Catalunya, cl’acord amb all6 que prcvcu l’aríicle 130.2 
del Reglament de la Cambra, presenta la següent Mwi6 Subse- 
giient a la interpel.laci6 sobre l’Apkaci6 i el Desplegament de 
les Lleis d’Ordenaci6 Territorial. 

MUCId 

1.  El Parlament de Catalunylt constata l’incomplimcnt del 
Govcrn de la Generalitat de la Llei 5/1987, dcl RQim Provisio- 
nal de les Compethncies de íes Diput:cions Provincials, en rela- 
ci6 t i  la presentíici6 d’un projecte de llei cluc divideixi el 
terri tori de Catahtiya en regions. E1 Parlament de Catalunya 
insta el Consell Executiu n. la prcscntiici6 de l’esrnentat projecte 
de llei abans de finalitzar l’any 1991. 

2. El Yarlainent de Catalunya veu amb preocupaci6 la lenti- 
tud en el y r d s  de traspassar competencies cap als Consells 
Comarcals. En aquest sentit el Parlament de Catalunya insta el 
Consell Executiu a: 

a) Dotar els ConseIls Comarcals cl’iin sistema de fincmGment 
que permeti la consolidaci6 definitiva d’aquests. 

~~~Accelerare l~~becan~t~~~cap; t l sconz;e l l scormlrca ls ,  
c) Elaborar un Pla gradual que aporti els mitjans que perme 

tin dur a la prhctica els pl,ws d’actuaci6 comarcal per tal que hi 
hagi una actuaci6 tendent al reequilibri territorial. 

3. EE Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu per- 
qui3 adopti les mesures que consideri més efextives per tal de 
procedir ai buidat de les Diputacions, amb les transferhncies 
dels recursos econbmic s corresponents. 

4. El Parlainent de Catalunya insta el Consell Executiu a dw 
senvotupar una politica municipal potenciadora de l’autonomia 
municipal. 

-I-- - I.-- 
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En aquest sentit el Parlament de Catalunya insta el Consell 
Executiu a la creació del Fons de Cooperació Municipal i a la 
presentació urgent ai Parlament de Catalunya d’wt projecte de 
llei sobre compethcies urbanístiques dels Ens locals que, si 
mes no, iguali les compethncies municipals en mathria urbanis- 
tim dels ajuntaments catalans a les deis ajuntaments de la resta 
Re 1’EEstat. 

5. El Parlament de Catalunya constata, després de quatre 
anys de vighcia de Ia Llei 711987, per la qual s’estableixen i 
regulen actuacions p6bliques especials en Ea conurbaci6 de Bar- 
celona i en les comarques compreses dins la seva zona d’in- 

- 

flubncia directa, les greus insuficihncies de la mateixa i insta el 
Conseli Executiu a presentar, enguany, un projecte de lici que 
reguli el fet rnetroplitA del conjunt de la Regi6 I, inspirat en el 
principi de respecte de l’autonomia lwd i en criteris de simpli- 
citat i eficikncia. 

Palau del Parlament, 11 d’abril de 1991 

Joan Saura i Laporta 
Diputat del G. p, d’IC 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.20. InterwMacions 

INTEKPELLAGId A L  CONSELL EXECUTIU SOBRE LA XNCORPOKACI6 
A CATALUNYA DE L’ESTRhThGIA EUROPEA DE SALUT, PROMOGUDA 

PER L’ORGANITZACId MUNDIAL 1)E LA SALUT 

QUE FORMULARAN EL DIPUTAT 1. SR. JOSEP M. BRUNET 
I LA DIPUTADA 1. SRA. M. TERESA UTGfss, DEL GRW SOCIALISTA 

(Reg. 27480 / Adrnissi6 a t r h i t :  Mesa del 17,O4.91) 

A LA MESA DEL PARL,AMENT INTERPELLACI~ 

Josep M. Brunet i Mauri i M. Teresa Utgh i Nogués, Dipu- 
tats del Grup Socialista, fent lis d’allb que es preveu d s  articles 
128 i següents de1 Reglament de la Cambra, formulen la inter- 
petlaci6 que segueix al Consell Executiu. 

Quin és el propbsit de capteniment del Consell Executiu a 
l’liora d’incorporar a Catalunya I’Estratkgia Europea de Salut 
per a tots a I’any 2000 promoguda per I’OMS? 

Pdau del Parlament, 9 d ’abd  de i991 

Josep M. Brunet i Mauri M. Teresa Utgés i Nogués 
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XNTERZPFXJLACI~ AL CONSELL EXECUTIU SOBRE LA SEGURETAT 
CIUTADANA 

QUE FORMUIAR~ EL DIPUTAT 1. SR. FRANCESC CODINA, 
DEL GRW PARLAMENTARI DE COWERG~NCIA I U N I ~ ,  

A TRAMITAR PEL PROCEDIMENT D’URG~NCIA 
(Reg. 27513 /Admissió a trbnit: Mesa del 17.04.91) 

A LA MESA DEL PARLAMENT r n R P r n L A C 1 6  

Francesc Codina i Castillo, Diputat del Grup parlamentari c b  
Convergkncia i Uni6, d’acord amb el que disposa l’article 128 i 
següents del Reglament dcl Parlament, formula la següent Xn- 
tcrpdlació d Govern de la Generalitat, per tal que sigui &mi- 
tada pel procediment d’urgbncia, 

Quins són els propbsits de capteniment del Govern de la Ge- 
neralitat pel que fa a la seguretat ciutadana? 

Palau del Parlament, 12 d’abril de 1991 

Francesc Codina i Castillo 
Diputat del G, p. de Convergkncia i Unió 

INTEIUFELkACI6 AL CONSEXA EXECUTIU SOBRE L’K’MPACTE AMRIENTAL 
DEL TURISME 

QUE FORMULARA EL DXPUTAT I. SR. VfCrOR GMENO, 
DEL, GRUP PARLAMENTARI D’INCIATIVA PER CATALUNYA 

(Reg. 27565 / Aclmissih a t r h i t :  Mesa del 17.04.91) 

A LA MESA DEL PARLAMENT NtERPELLACI6 

Víctor Gimeno i Slulz, diputat del Gmp parlamentari d’lni- 
ciativa per Catalunya, d’acord amb allb que preveu I’article 128 
del Reglament de la Cambra, formula la següent Interpellació 
al Consell Executiu. 

Quins són els prupbsits de capteniment del Consell Executiu 
respecte a l’impacte ambiental del turisme? 

Palau de1 Parlament, 15 d’abril de 1991 

En els darrers arkys hi ha un flux creixent de gent que canvien 
tes vacances tradicionals al litoral i cs QespInccn cap a zones de 
muntanya, Aixb ha generat un increment notable de I’activitat 
econbica en molts cl’aquests indrets, que es tmdueix en cons- 
tmcci6 d’habitatges, places hoteleres, estacions d’esyui, vies 
d’accés ... Aquest procés, positiu a curt termini per a la revltalit- 
mci8 econbmica de zones deprimides, té el risc de produir 
danys irreparables en ei medi si no es regula curosament, evi- 
tant la degradaci6 creixent del territori. 

Per tot aixb aquest diputat forinula la següent 

Víctor Gimem i Sanz 
Diputat del G, p, d’IC 
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QUE PORMULARAN LFS DIPUTADES 1. SRES. RUSA BAFlENYS 
i P U R  FERRAN, DEL GRUP SOCIAUSTA 

(Reg. 27594 / Arlmissi6 a t r h i t :  Mesa dei 17,0491) 

A LA MESA DEL PARLAMENT I”PWLACII~ 

Rasa Bimnys i Martorell i Pilar Ferran i He:mlAndez, Diputa- 
des del Grup Socialista, fent ús d’allb que es preveu a l s  articles 
128 i segiients del Reglament de la Cambra, formuEen la inter- 
petlaci6 que segueix al Consell Executiu. 

Quins són els propbsits de capteniment del Consell Bxecutiu 
de la Generalitat sobre la política general per a la infiicia? 

Palau dei Parlament, 16 d’abril de 1991 

La Direcció General de Justicia Juvenil depenent de la Con- 
selleria de Justfcia i la Direcció General de Menors depenent de 
la. Conselleria de Benestar Social, comparteixen les compethn- 
cies i el desenvolupament dels programes dirigits a la infincia 
en general en fumi6 de si es tracti1 de programes de tractament 
i reinserci6 o b6 d’atenci6 a la infincia o prvenció del risc SO- 

C i d .  

Rosa Barenys i Martorell Pilar Ferran i Hemhnclez: 

Per aquest motiu es formula ia següent 

INTEKPEI~TAC16 AL CONSICLL EXECUTIU SOBRE LA POLITICA GENERAL 
DE NORMALITZACX~ LING~J~STICA 

QUE FORMULARA EL DIPUTAT I. SR. DANIEL FONT, JUNTAMENT 
AMI3 ALTRES TEtES DIPUTATS DEL GRUP SOCIALISTA 

(Reg. 27605 / hdmissi6 a t r h i t :  Mesa dei 17.Q431) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Daniel Font i Cardona, Jaume Sobrequés i Callicó, Antoni 
Dalmau i Ribalta i Fdip Lorda i Al&, Diputats del Grup S e  
cidish, fent l is  d’dlb que es preveu als articles 128 i segiients 
del Regfament de la Cambra, formulen la interpcElaci6 que se- 
gueix al Consell Executiu. 

INIERPEL-LACI~ 

Quins són els propbsits de capteniment del Consell Executiu 
de la Generalitat sobre porítica general de norrnalitzrzci6 h- 
giiistica? 

Palau del Parlament, 16 d’abril de 1991 

Daniel Font i Cardona, Jaume Sobrequés i Cailicli, Antoni Dd- 
mau i Ribalta, i Felip Imda  i Alíiiz 



QUK FOKMULARA LA DIPUTADA I. SRA. DOLORS TORRENT, 
JUNTAMENT AMB ALTRES DOS DIPUTATS DEL GRUP SOCTALETA 

(Reg. 27606 / hdmissi6 a trhnit: Mesa del 17.04.91) 

A LA IM ESA DEL PARLATclTt?,NT INTERPELLACI~ 

Dolors Torrcnt i Rius, Xavier Soto i Cortés i Magi Cadevall i 
Soler, Diputats del Gnrp Socialista, fent Ús cl’allb que es preveu 
als articles 128 i següents del Reglament de la Carnha, formu- 
ien la interpeMaci6 que segueix al Consell Executiu. 

Quins s6n els propbits de capteniment del ConsslX Executiu 
respecte al desplegament de la Llei Orghnica del dret a l’educa- 
ci6 (18/1985, de 3 de juliol) pel que fa a la ptenciaci6 dels br- 
gans de participaci6 i de govern en els centres docents? 

Palau del Parlament, 16 d*abril de 1991 

Dolors Torrent i Rius, Xavier Soto i Cortbs i Magí Cadevall i 
Soler 

PNTEI~YEX,.P.,ACI~ AL CONSELL EXECUTIU SOBRE LA POL~TICA 
DE FORMAC16 PROFESSIONAL 

QUE P O R M U m  LA DIPUTADA I. SRA. DOLORS TORRENT, 
JUNTAMENT AMB ALTltES TRB DIPUTATS DEL GRUP SOCIALISTA 

(Reg. 27608 / Aclinissi6 a trhinit: Mesa del 17.04.91) 

Xavier Soto i Cortés, Dolors Torrent i Rius, Manel Nadal i 
I%rreríis i Magí Cadevall i Soler, Dipukits del Grup Socialista, 
fent irs d’allb que es preveu als articles 128 i segiients del Re- 
glament de la Cambra, formulen la interpellaci6 que segueix al 
Consell Executiu. 

Quins són els propbsits de capteniment del Consell Executiu 
en la. polit ica de forrnacih proEessionaI? 

Palau del Parlament, 16 d’abril de 1991 

Xavier Soto i Cort&, Dolors Torrent i Eus ,  Mamel Nadal i Fa- 
rrera~ i Mdgi Cadevail i Soler 

INTEKI’EL~IAC‘I~ AI, CONSELL EXECUTIU SORRE LA POL~TICA 
MEDIOAMBIENTAL 

QUE FORMULARA EL DIPUTAT I. SR. RAFAEL MADUBRQ, 
DEI, GRUP SOCIALISTA, A TRAMITAR PEL PROCEDMENT D’URG~NCIA 

Neg. 27634 / Adinissi6 a t r h i t :  Mesa del 18.04.91) 

A LA MESA DEL PARLAMENT INTERPELLACI~ 

Rafael Madueiio i Sedano, Diputat del Gnip Socialista, ferit 
ds d’allo que es preveu als articles 128 i segiiiients del Regla- 
ment de la Cambra, formula la interpel-laci6 que segueix al 
Consell Executiu, amb trhirnit tl’urgkrrcia. 

Quins són els propbsits de capteniment del Consell Executiu 
pel cluc fa  a la política mediormbientd? 

Palau del Parlament, 17 d’abril de 1991 

RaEaeE Madueñio i Sedano 
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4.40, Acords, resolucions i comunicacions 
- dels brgans de la Cambra 

SOL*LECITUD DE COMPAREIXENCA DEL 
SK, PRESIDENT DEL CONSEJO DE 

DmECTORA GENERAL DE PROTECCIb 
CIVIL IIAVANT LA COMISSI6 

D’ESTUDX DEL PENTA 
(Reg. 13515; BOPC, 122,7904) 

SEGURIDAD NUCLIMAR I DE LA SRA. 

PR~TZROGA DEL TERMINI PER A DEBATRE 
LA SOLLIClTUD (Reg, 27493) 

MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 17 d’abril de 
1991, vista la sollicitud adrqada a1 M. H. Sr. President del Par- 
lament pel President de la Comissi6 d’Estudi del PFiNTA, de 
prbmga del termini per a debatre la solmlicitud de compareixen- 
$a del Sr, Donato Fuejo, President del Consejo de Seguridad 
Nuclear, i de la Sra. Pilar Bravo, Directora General de Protec- 
ció Civil (Reg. 27493), 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 i 8  de maig de 
1991. 

Palau del Parlament, 17 d’abril de 1991 

El Secretari Primer 
Ramon Camp i Batalla 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

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

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

allb que estableix l’article 39.2 del Reglament del Parlament, 
ha acordat de sollicitar a la Mesa del Parlament una ampliaci6 
del termini per a debatre la sol4citud de compareixenr;a del Sr. 
Donato Fuejo, President del Consejo de Seguridad Nuclear, i de 
la Sra. PiIar Bravo, Directora Generat de Protwci6 Civil, da- 
vant la Comissi6 d’Estudi del PENTA, presentada pel Grup 
parlamentari d’hiciativa per Catalunya (Reg, 135 151, 
La prbrroga que es demana és d’un mes. 
Us saludo ben atentament. 

4.45. Composicib dels bsgans de Ia Cambra 

SUBSTITUCI6 D’UN DIPUTAT 
DEL GRUP SOCIALISTA EN LA 

COMISSI6 DE POLiTICA 
‘CERKXTORI AL 

PRESENTADA PEL GRUP SOCIALZSTA 
(Reg. 27590 /Mesa del 17.04.91) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ngini Clotas i Cierca, Portaveu del Grup Socialisia, fent 6s 
del que es determina a l’article 36.2 del Reglament de la Carn- 
bra, tinc l’honor de comunicar al Molt Honorable President del 
Parlament la substitució, com a membre permanent de la Co- 
missi6 de Politica Territorial, de 1’1. Sr. Lluís Medir i Huerta 
per la Diputada del mateix Grup Parlamentari, I. Smt. Rosa 
Martí i Conill. 

Palau del Parlament, 15 d’abril de 1991 

Higini Clotas i Cierco 
Portaveu 

SUBSTITUCI6 D’UN DIPUTAT 
DEL GRUP SOCIALISTA EN LA 

RAMADERIA I PESCA 
 COMISSI^ D’AGRKULTURA, 

PWSENTADA PEL GRUP SOCIALISTA 
(Reg. 27591 /Mesa del 17.04.91) 

A LA MISA DET, PARLAMENT 

Higini Clotas i Cierco, Portaveu del Grup Socialista, fent Ú s  
del que es determina a l’article 36.2 del Reglament de la Cam- 
bra, tinc l’honor de comunicar al Molt Honorable President del 
Parlament la substitucic), COM a membre permanent de la Co- 
missió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, de 1’1. Sr. Lluís Medir 
i Huem pel Diputat del mateix Grup parlamentari, I. Sr. Martí 
Sans i Pairut6. 

Palau del Parlament, 15 d’abril de 1991 
Palau del Parlament, 11 d’abril de 1991 

Joan M, Abell6 i Alfonso 
President de la Comissió 

Higini Clotas i Cierco 
Portaveu 
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La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 17 d’abril de 
199 1, cl’acord amb l’article 13 3 del Reglament del l%slaraent, 
escoltada la Junta de Portaveus, ha acurdat que el cimtro1 del 
comylimcnt pel Conscll Execiitiu de la Moció 5 l/íII clcl Parla- 
ment de Catalunya, sobrc la Politica Industrial, aprovada pel 
Ple del Ilzclcunent el dia 21 de marq de 199 I ,  correspon a la Co- 
missi6 d ’Xndhstria, Energia, Corncrq i Tnisirne. 

Pal;m del IWarnent, 17 d’abrit dc i991 

El Secretari Primer 
Ramon Camp i Batalla 

E€ President del IWaInent 
Joaquim Xicay i Bassegala 

MESA DEL PARLAMENT 

Li Mesa del Parlament, en sessió tingiicla el dia 17 d’abril de 
1991, d’acord amb l’articlc 13 1 dei Reglament del Parlament, 
escoltada la Junta de Portaveus, ha acorcht que el control de1 
compliment pel Consell llxecutiu de la Mucib 52mI del Parla- 
nient de Catalunya, sobre la Política d’hpuls i Milllora de X’En- 
senyament Pilblic a Catalunya, aprovada pel PIC del Rtrlamcnt 
el dia 22 de mar% de 1991, correspon rl la Comissi6 de Politica 
Cdtural. 

Palau del Parlament, 17 d’abril de 1991 

MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 17 d’ahril de 
1991, d’acord amb l’articlc 131 del Reglament del Parlament, 
escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat que el control del 
compliment pel Consell Executiu de la Moci6 53/iII del Parla- 
ment de Catalunya, sobre la Politica General d’Universalitmci6 
dels Serveis Sanitaris al Conjunt de la Població, aprovada pel 
Plc del Parlament el dia 21 de mar$ de 1991, correspon a IIa Co- 
missió de Política Social. 

Palau del Parlament, i 7  d’abril de 1991 

La Smretdria Tercera 
Flora Sambra i Villarroya 

El President del I%rlament 
Joaquim Xieoy i Bassegda 

MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa clcl Parlament, cn sessili tinguda el dia 17 d’abril de 
i991, d’acord amb i’article 13 1 del Reglament del Parlament, 
escoltada la Junta de Pomveus, ha acordat que el control del 
compliment pel Consell Executiu de la Moci6 54mI del ParJa- 
ment de Catalunya, sabre la Politica General d’FAucaci6 a Dis- 
h c i a ,  aprovada pel Ple del Parlament el dia 21 de marc de 
1991, correspon a la Cornissifi de Politica Cultural, 

Palau del Parl,ment, 17 d’abril de 1992 

La Secrethria Quarta 
Rosa Pabian 

EI President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegala 

El Secretari Segon 
Lluis A. Garcia i Shez 

El President del Piwiament 
Joaquim X i c y  i Bassegda 



BUTLLETf OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / NGrn, 261 / 23 d'abril de 1991 17579 

COMPLIMENT DE LA RESOLUCI6 292/XII DEL 
PARLAMENT DE CATALUNYA, PER LA QUAL 

S'ACORDA QUE EL CONSELL EXECUTIU 
PLANTEGI CONFLIC'I'E POSITIU 

DE COMPETENCIES EN RKLACIb AMB 
EL REIAL DECRET 1547/90, 

DEL 30 DN NOVEMRRE 

PRESENTAT PEL CONSELL EXECLJ'IIU 
(Reg. 27599 /Mesa del 17.04.91) 

Az, PRJ3SDENT DEL PARLAMENT 

M. H. Sr. Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President dei Parlament de Catalunya 

M. Hble. President, 
Em plau adjuntar-vos una cbpia del conflicte positiu de com- 

petkncia que, d'acord amb la Resolució 19l/III, aprovada pel 
Ple del Parlament de Catalunya el 27 de febrer de 1991 i publi- 
cada a l  BOPC, va plantejar el Consell Executiu de la Genemli- 
tat contra el Govern de 1'Estat en relaci6 al Reial Decret 
1547/1990, de 30 de novembre, <<por el que se modifican deter- 
rninadas cláusulas de la concesión de Autopistas Concesionaria 
Espafiola, S,A.r). hixi mateix, us adjunto cbpia de la Providkn- 
cia del Tribunal Constitucional, de 20 de marq de 1992, que 
l'admet a trhrnit amb el ndmero 579191. 

Ben atentament, 

Barcelona, 11 d'abril de 1991 

Joaquim Pujol i Figa 
El Secretari General de la Presidhcia 

AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El Abogado de la Generalidad de Cataluña suscrito, en la 
representación y defensa de su Consejo Ejecutivo, en uso de las 
facultades que le confiere el articulo 82.2 de la Ley Orghnica 
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y de la de- 
signa hecha por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad en fe- 
cha 4 de marzo de 1991, certificado de la cual se acompaña a 
este escrito como Documento número 1, comparece y como 
mejor cn Derecho proceda 

DICE 

Que mediante el presente escrito plantea conflicto positivo 
de competencia fiente al Gobiemo del Estado, por estimar que 
el Real Decreto 1547/1990, de 30 de noviembre, por el que se 
modifican determinadas cláusulas de la concesión de <<Autopis- 
tas Concesionasia Espafiola, Sociedad Anónimm (130E de 1 de 
diciembre de 1990 y casrecci6n cle mores en el del siguiente 
d h  13) vulnera las cornpetencias cic la Generalidaci de Cataluña 
en niateria de carreteras, según el reparto cornpetencial estable- 

cido en la Constituci6n y en el Estatuto de Autonomla de Cata- 
luña, de acuerdo con las disposiciones que se citan en el presen- 
te escrit0 asi como con 10s antecedentes y fundamentos 
j un'dicos siguientes: 

2. Objeto del presente conflicto competencial 

El objeto de1 presente conflicto 10 constituye e1 utículo 8: 
del Real Decreto 1547/1990, de 30 de noviembre, por el que se 
modifican determinadas cl6usulas de la concesión de <<Autopis- 
tas, Concesionaria. Espafiala, S.A.),, y, por conexión, las cliiusu- 
las Sexta y Adicional Primera del Convenio de Modificación de 
determinadas cláusulas de la concesi6n de que: es titular <<Auto- 
pistas Concesionaria Española, S.A.>>, firmado el 28 de neviem- 
bre de 1990, aprobado por el Gobierno mediante el citado Real 
Decreto e incorporada corno anem al mismo. 

2. Requerirniento de hompetencia 

El Consejo Ejecutivo de la Generaiiclad de Catalfia, consi- 
derando que tanto el contenido del articulo 8.' del Real Decreto 
154711990, como el de las cláusulas Sexta y Adicional Primera 
del Convenio por 61 aprobado, constituye una vuineraci6n de la 
competencia exclusiva que el articulo 9.14 del EAC atribuye a 
la Generalidaci sobre las carreteras cuyo itinerari0 se desarrolle 
integrarnente en el territori0 de Catduiia, acord6, en fecha 7 de 
enero de 1991, requerir de incompetencia al Gobiemo del Esta- 
do a fin de que derogara 10s preceptos mencionados, Se acorn- 
paña corno Documento número 2 fotocopia del mencionada 
escrito de requerimiento. 

3, Desestirnacih del requerimiento 

El Consejo de Ministros, analizadas las alegaciones conteni- 
das en el escrito de requerimiento, acordó, en su reuni6n de U 
de febrero de 1991, no estimar10 fundado, comunic~ndolo nsi a 
Xa Generalidad en fecha 15 de febrero de 1991, de todo 10 cual 
se acomp,?iia fotocopia como Documento número 3. 

4. Procedencia de incoar el presente conflicto 

Cumplido infructuosamente el preceptivo trárnite de requeri- 
miento procde, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 63.5 de 
la LOTC, la interposición dei correspondiente conflicto positi- 
vo de competencia, 10 que se hace dentro del plazu a que se re- 
fkre el punto 4 del citado articulo 63. 

Cabe añadir que el Parlamento de Cataluña, rnedlante Reso- 
luci6n aprobada en sesión del 27 úe febrero de 1991 con el apo- 
yo de la mayoría absoluta de 10s miembros de la C h a r a ,  de la 
que se adjunta fotocopia como Documento nlirnero 4, Iristó al 
Consejo Ejecutivo de la Generalidad a plantear- el presente con- 
fiicto positivo de competencia, en cuyo favor se alegan 10s si- 
guientes, 
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FUNDA MENTOS JTJRÍDICOS 

1, Naturalem competencial del presente conflicto 

Ai objeto de disipar cualquies posible duda sobre la proce- 
dencia de la via procesal seguida piua dirimir el presentc asun- 
to, esta parte quiere iniciar sus alegaciones haciendo constx 
que 10 que pretende al plantear este conflicto es reivindicar la 
competencia de la Generalidad de Cataluña sobre dos trmos de 
autopistas cuya titularidad Ie cormponde, ya que su itinerari0 
se desarrolla integrarnente en el territori0 de Catalunya, y, en 
consecucncia, conseguir la anulaci6n del articulo 8 del RD 
1547/1990, que prorroga en casi doce aiios la concesi6n acimi- 
nistratiw de que es titular WKESAD pam la explotaci6n de ta- 
les autopistas. 

Esta yarte entiende, pues, que la disposicih impugnada vul- 
nera cl orden cornpetencial vigente al impedir, al menm duran- 
te el periodo de la prórroga, el pleno ejercicio de las 
cornpetencias auton6micas sobre el servicio piiblico al que es- 
thn afectas las autopistas, condicionimdolo a un modo de ges- 
ti6n concreto y suplant'mdo asi fa titulafidat1 autonhica sobre 
ellas. 

En otras palabris, la Generalidad de Catalluña considera que 
es ella y no el Gobicrno del Estado quien resulta cornpetente 
para, en su caso, convenir con la concesionaria la pr6rroga de la 
concesihn administrativa que afecta a dos trainos de mitopistas 
qtre, en base ;i 10 dispuesto en el Estatuto catalhi, son de la 
competencia autoii61nica y sobre 10s que, iiicluso, se acord6 y 
public6 su isaspaso a la Generaliclacl, aunque provisionalrnente, 
debido prmisamentc a la cxistencia de la situaci6n micesional, 
se acordase suspendcr la ckctividatl de la transferencia hasta 
tanto no se constituyemn cotno unidades concesionales inde- 

Adniitir la cornpetencia estatal cn este caso supondrh acep- 
tar,  COI^ quedad explicitado con miis datalle a 10 largn de las 
presentes alegaciunes, que el Gobiemo del Estado puccle dejar 
si11 aplicación la determitiación del Estatuta de Autonomia de 
Catduiin en csta rnaterin, h r l u  las previsiones del Real Decre- 
to de traspasos al respecto y seguir considerLkdose por tiempa 
indefinido como el titular de unas autopistas que no le compe- 
ten, rned iante la argucia de prorrogar sucesivaniente el phzo 
conce sional. 

No cahe reúucir 10s defectos competenciales de la norma im- 
pugnada it las distintas causas de ilegdidad ordinaria qne sin 
duda la afectan. -¿Cómo, sho, clebe calificarse ei que se aclju- 
dique directimente al misino concesionario la construcción y 
explotacih de 34 kms. de una autopish, presupuestados en 
47.500 millones dc pesetas, bajo la apariencia de amgliacih 
del tramo de 16 kms. ya explotado?-. Ademhs, en nucstro siste- 
ma juddico, las cuestiones sobre titularidad conipetencial deri- 
vada del bloque de la constitucionalidacl gomn de un for0 
proph y distinto para s ~ i  tsalarnierito y rcsoiución, En conse- 
cuencia, se concluye que la via procesal del coriflicto positivo 
de competencia mtc esc Aito Tribunal cs la adecuacla para diri- 
mir la presente controversia. 

No esconidcrnos la disposicihn de la Generdidad a, si resulta 
preciso, plmtear 10s vicios de legalidacl del RD 1547/1990 ank 
10 s Tsihunizles ordi rmio s competentcs. No obstantc, queremos 
tarnbikn aclarar desde abora, piwi evitar las interprctaciones 

pmdientes. 

err6neas que se contienen en la xespuesta dada por el Gobierno 
al requerimiento de mi representada previ0 a esta demanda, que 
el hecho de que la Administsacin catalana presentase u11 recur- 
so de reposición contm el RD 1547/1990, p v i o  a seguir la vla 
contenciosa-administrativa, no se debe en modo algun0 a h 
menor duda sobre la vulneraci6n competencial que en la norma 
se contienc, sino a que, junt0 a ella, se manifiestan otros varios 
defectos de legaiidad ordinaria que resulta apropiado se sustan- 
cien ante la citada jurlsdicci6n. 

11. Antecedentes del presente conflicto 

Procede en este punto señatar la conexin del presente con- 
flicto competendal con una parte de1 recurso de jnconstitucio- 
nalidad phteado por la Generalidad de Catalufia contra la Ley 
25/19XR, de Ccureteras, y que se sigue por ese Tribunal con el 
nrirnero 1725188. 

No se trata en ambos casos de la rnisma pretensih, si bien 
existe una evidente relaci6n entre ambas. A nuestro entender, la 
inclusión incondicionada de dos tramos de las autopistas A-17 
y A-19 en el &atAlogo de Carreteras de la Rec1 de Interks Ge- 
neral del Estado>>, efectuada según la Disposición Adiciod 
Primera de la h y  25/19&8, de Carreteras, es el presupueato so- 
bre el que el Gobiemo del Estado pretende ahora sustentar su 
competencia para prurrogw el régirnen de la concesi6n admi- 
nistrativa que les afecta, ejercida en el art. 8 del Real Decreto 
1547/1990. 

Sin necesihd de repmducir aqui las alegaciones expmestas 
cn el citado recurso, queremos destacar que, ii jnicio de esta 
parte, h inconstitucionalidad reside precjsamente en el hecho 
de,la hclusi6n en el <42atíIlog:o de Carretems de la Red de Me- 
rés General del Estadw de dos tramos de autopistas que, según 
las nonnas sobre distribución cornpetencial, aplicxlas en el 
Real Decreto 134311980 de traspasos, conesponden a la titula- 
ridad de la Generalidad de Catalunya. 

Conviene precisar que mi representada no negaba entonces, 
ni niega ahora, el dato cieelto de que al aprabarse la k y  
25/1988, de Carreterras, 10s tramos de las autopistas A-I7 y A- 
19 sometidos al régirnen de concesi6n adminjstrativa a h  no 
habían sido entregados a la Generalidad de Caliufia, sina que 
estaban y siguen estando bajja Ja tutela del Estado, el cuí& 
rnientvas no se p x o d ~ ~ a  la segregaci6n prevista o finalice el 
plazo concesional, ostenta el cuácter de titular demaniall, pero 
sita que qwpa confundir esta condici6n con la de titular compe- 
tcncial. 

AclernAs, esta peculiar situxilin consistente en la pendencia 
de la entrega, s610 puede tener un carácter provisional y transí- 
torio mientriis 110 se perfecciona la necesaria sucesi6n de la Ad- 
rninistración estatal por In autonhica. Por ello, no cabia ni 
cabe aeeptar que el Estado, d'mdo marcha atrhs en 10 acordado, 
pretenda que se considere como definitiva 10 que es provisio- 
nal, se apropie de clichas mtopistas menciondndolas como for= 
inando piute cle la Red de Inteds General del Estirdo y 
qxuezca, siii más, COMO su titular cornpetencial. 

Otra cosa rnuy distinta hubiera sido que la Ley 2511988, res- 
pet,mdo la distribucidn cornpetencial vigente y 10s wucrdos del 
Rad  Decreto 1943/1980, de ~r;tspnsos,  hubiera hecho constar 
que el Estado mantenia el cwácter de Administracih conce- 
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dente sobre 10s tramos de las autopistas A-17 y A-19 señdados, 
hasta que fueran segregados de la concesilin respectiva y tuvie- 
ra plena efectividad la tramferencia ya acordada a favor de la 
Generaiidad de Cataluña, a quien estamtariarnente corresponde 
su titulaidad, En tal caso, no habrian de considerarse COMO car- 
reteras estatales integrada en la Red de Interds General del Es- 
tado. 

Tal vez, incluso una simple observaci6r1, contenida en el es- 
pacio habilitado al efecto en el propio CatAlogo, en el sentido 
de que la menci6n de las mtopistas A-17 y A-19 se hacía sin 
perjuicie de la aplicaci6n de 10 previsto en el RD 1943/1930, 
hubiera bastado para que la menci6n de las citadas vias en et 
Catáiogo de la Red de h t d s  Genera! del Estado no significara 
su simple y definitiva apropiaci6n por la administracih estatal. 
Pero nada se dice al respecto. 

No obstmte, ahora, la actuacidn del Gobierno del Estado al 
aprobar: el RD 1547/1990, y con 61 el Convenio entre el MOPU 
y ACESA que prorroga en casi doce años el rdgimen concesi+ 
nal para todas las autopistas catalanas, lleva a ver c 2 m e n t e  
que la inclusin de 10s &amos de la A-17 y de Ea A-19 en el Ca- 
t h g o  de la Red de Carreteras de Interés General del Estada, 
efectuada por la Ley 25/1988, obedecia a que éste se considera- 
ba y se sigue cansiderando el tituiar competcncial exclusivo 
de dichas vías, en contra de 10 previsto en el Estatuto de Aute 
nomla de Cataluña y ratificado por el RI3 1943/1980, de traspa- 
SQS en materia de cmeteras. 

IU. Marco competencid del presente confjicto 

En base a la previsi6n del art. 148.1.5 dc la Constitucih Es- 
pañola, el articulo 9.14 del Estatuto de Autonoda de Cataiuíía 
abribuye a la Generalihd Ia cornpetencia exclusiva sobre las 
carreteras y caminos cuyo itinerari0 se desmolle integrarnente 
en el territorb de Catduña. 

Este es el caso de la autopista A-19, que se inicia en Barcel* 
na y finaliza en Matar6, con un recorrido de unos 26 kms. y de 
la autopista A-17, que también tiene su origen en la Ciudad de 
Barcelona y finaliza en el enlace con la autopista A-7 en el tkr- 
mino municipal de Montmelti, con un recorrido de unos 17 
kms. Es evidente, pues, que ambas mtapistas desarrollm su iti- 
neraio exclusivamente en territorio catíílán, por 10 que su titu- 
laridad competencial corresponde a la Generalidad de Cataluña. 
AdemAs, no curnplen otra funci6n en el sistema de comunica- 
ciones que el servir de acceso a la ciudad de Barcelona. 

Cabe afíadir que en ambas autopistas 10s tramos rnás pr6xi- 
mos a la Ciudad Condal son de utili7nción libre, mientriis que el 
resto son explotados en rkgimen de peaje por la concesionaria 
ACESA. Así, en la A-19, el tramo de Barcelona a Montgat 
(unos 10 kms.) es de uso libre y el tramo de Montgat a Matar6 
(unos 16 h s . )  es gestionado por concesi6n administrativa. En 
cumto a la A-17, el tramo de Barcelona al enlace con la A-18 
(unos 5 kms.) es de uso libre y el tramo desde la Av. Meridiana 
en dicho enlace hasta la coiiexidn con la autopista A-7, en el 
tkrrnino municipal de Montrnel6, (unos 12 kms.) es gestionildo 
trtmbibn por la citada concesionaria. 

En atenci6n a la circunstancia peculiar de estas autopistas ca- 
talmas A-29 y A-17, de estar parcialmeiite afectadas por una 
conccsi6n administrativa estatal, evidentemente otorgada en la 

épocil preconstihrcional, en el Real Decreto 1943/1980, de 31 
de julio, sobre traspasos de servicios del Estado a la Generali- 
dad de GataIufia en materia de carreteras, se acord6 su traspaso 
en 10s términos que a conthiuación se exponen. 

Por una parte, se incluy6 en la lista de vías que se traspasan a 
la Generalidad e1 tramo Barcelona - Montgat de la carretera N- 
11, de Madrid a Francia por Barcelona, (haciéndose constar ex- 
presamente que se trata del tramo común con la autopista A-19, 
que va desde la Pima de las Glorias de la ciuclad de Barcelona 
hasta Montgat), y el tmmo de la autopista A-17 que va desde 
Barcelona hasta el enlace de la Avenida Meridiana con la auto- 
pista A-1 8. Es decir, se traspasaron sin miis 10s t m o s  de la A- 
19 y de la A-17 libres de peaje. 

En cuanto a 10s tramos restantes de estas vias, esto es, el tra- 
mo Montgat - Mataró (de la A-19) y el tramo desde el enlace de 
la Meridiana con la A-18 hasta Montmeló (de la A-lT), que co- 
rno se ha indicado estaban y siguen estando sometidos al régi- 
men de explotacih por concesih administrativa, en el 
apartado B.3 del Anexo al citado RD 1943/1980 de traspasos, 
se estableci6: 

<<<Se traspasa la titularidad de tos tramos Meridiana - 
MontrncM y Montgat I Matar6 complementarios de la auto- 
pista A-7. Esta tramfereneia está condicionada a la segregación 
de 10s mencionados tramos de las concesiones correspndien- 
tes, a fm de que puedan constituir unidades concesionales inde- 
pendientes, así como a la aceptación expresa del concesionario 
respectivo. A estos efectos, la Cornisidn de Cwrdinación que 
se crea en este acuerdo, ralizará 10s estudios oportunos y pro- 
pon&& las medidas pertinentes a las Departamentos Ministeria- 
les correspondientes,>> 

Así p e s ,  sem el tenor literal del acuerdo de la Comisión 
Mixta Bilateral de Traspasos que acabamos de reproducir, se 
entendi6 y aprobó que 10s tramos Avenida Meridiana - Mont- 
me16, de la autopista A-17, y Montgat - Mat&, de la autopista 
A-19, correspondian a la tituiariciad competencial de la Genem- 
lidad de Cataluña, por ser autopistas cuyo itinerario se desarro- 
lla integrarnente en territorio ca t a lh  En consecuencia, se 
procedi6 a $u traspaso, si bien, para evitar problemas de indole 
f~anciero-administrativa, pareci6 oportuno condicionar la efec- 
tividad de la tramferencia a su segregacih de la concesi& cotxes- 
pndiene, de f o r n  que constituyemn una unidad cmcesiond 
indepdiente, y a la conformidaci del concesionaria 

Resulta evidente, por 10 tmto, la titularidad competencial de 
la Generalidad de Catduña también sobre 10s tmmos de la A-I9 
y de la A-17 explotados en rkgirnen concesional, en base a 10 
dispuesto en el articulo 9.14 de1 Estatuto de Autonomía intex- 
pretado segrin 10 acordado en el Real Decreto de traspasos. 

La situación en ia que la Adrninistracih estatal sigue ejer- 
cienda algunas funciones administrativas, justamente las que se 
delivan del rkgimen concesional, sobre un bien de titulukhd 
cornpetericial auton6rnica no resulta extrafia en nuestro ordena- 
miento jun'dico. Por un lado, porque la titularidad demanial no 
necesariamente debe ir unida a la titdaridad competencial, sino 
que son separables. Y por otro, porque se [rata en este caso de 
una situaci6n provisional o transitoria, establecida de corntín 
acuerdo por  la Comisi6n Bilateral de traspasos Estado - Gene- 
ralidad de Catalufia como f6rmula pCm lograr que la sucesión 
en la titulariclad administrativa sobre, la concesión no redundase 
en perjuicio de terceros. 
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1% cuc7iiícI al primer punto, cabe mencionar al respecto 10 que 
cse Trj buna1 Constitucional declar6 en la Sentencia 22711 988, 
de 29 de noviemlrre, refeexcntc a Xa Ley 2911985, de Aguas, en 
cnyo Fundarnento Juridico 14 se dice: 

&n UII plano de reflexi6n mAs general, piiede afiimass: que, 
con base en el texto de la Constituc61 y de 10s Esmitos de 
Autonomia, las normas que distriibuyen coinpetmcias entre d 
Estíído y las Cornunidades Authomas sobre bienes de clnminio 
pliblico 110 prejuzgan iiecesaricmcnte que la titu1acid;td de 10s 
rnisinos corresporda a éste o a aqu6llas. hsi 10 deinuestra el he- 
cho ... De donde se sigue que son, en principio, separables la 
psspicdacl pública clc iin bieii y ul ejercicio de cornpetcncins 
pliblicas quc 10 artilixan corno soporte natural.>> 

Y por 10 que al segundo punto se refiere, esto es, al mráctw 
1 rdnsilorio y provisional del h h d o  como Administmción con- 
cedente mientras 10s trarnos de titularidad competencia1 mt.onó- 
mica no Eueran segregados del m i 0  de la concesi6ii, coli I r i  
aquiescencia del concesimitrio, se infiere con naturalidad de 
10s propios t6rminos en que csth rehctado el Rei11 Decreto de 
lmspasos, donde se creaba una Comisión de Coordindción que 
(mdiz:di 10s estlidias oportunos y propondrá las medidas per& 
iientcs a 10s Ikqmttimentos Ministerides cosrespondientew a 
talcs efectos. 

Sin duda alguna, la justificación de la condiciljn acoráada pa- 
ra la trdmsfei.cncia o entrega de los dos trainos de autopistas no 
resicle en garantim la continuidad del servicio, ya que a Bste en 
nada podia afectarle cl cmbio del titular concedente de las 
vias, sino que se encuentra en la problemática de orclen finan- 
ciero que la segregacih podia conllevar pmi la concesionaria y 
siis acreedores, ya que cl Estado es avalista de operaciones de 
pr6stuno concertadas por la concesionaria en divisas, De hi 
que para la efectividad de la transfcrencia se cxigicm líí expresa 
ilc ept ación del con cc s ionario . 

Aliora bicn, la condicih de segregar 10s tramos de la A-19 y 
de la A-i7 explotados por ACESA, del resto de la C Q I I C ~ S ~ ~  a 
firi de que. puedm constituir unichdes concesiunales inde- 
pendientes, puede afectar al inomento de la efectividad de su 
1,ransferemcia a la Generalidad, dernoxhdolo, pera no prrcdu 
iliteriw la atriliucih compctcncial du 10s mismos cstatuta- 
siamente establecirh y reconocirla cn el Ru:il Dccrcto de 
tr:ispasos. Es más, en el peclr de 10s casos, la condicihn sólo ca- 
be que tenga efectividad mieiitras dure la siturtcibn concesional, 
p q u c  acabado el plazo concesional no tendria sentido alguno 
y deberii reputme cumplida (art. 1 1 18 C ,  Civil). 

En definitiva, la demora en la segregaci6n de 10s tramos Mc- 
riclialia - Montmel6 y Montgiit - Mataró de la cancesih COlTeS- 

poncliente, que pudiera derivarsc de I n  lentitud de 10s 
Dcpartamcntos Ministerialcs conipetentcs pam realizada Q de 
la falta de sn aceptacihin cxpresa por el coImsionario, s6io puc- 
de diferir en el tiempo la sucesióli de Ia Aclrninistracih estatal 
p r  la iltrtonómica en 1a relaci6n coiicesional. Pero, ni el retraso 
en la segregacidn ni su hipotética irrealimcióny pucden alterar 
o tlcsvjrtiiar el titulo compctencial qirc la Generiilidatl tic 
Catalrrfia ostcirta sobre diclias vhs ,  en base a su Estatuto de 
A LI t ono r nih. 

Ni ( p e  dwirse tiene que 1 ; ~  irquivoca voluntad de la Gcne- 
r.alidad er;i y es que se liubierm iu'bitwdo 10s mecanismos pird 

efectuar li1 segregaici6n de 10s trainos que Xe carrespondeli y, 
llila vcx realiritd;ts las rregociacicmes con la concesionaria para 

rnantener el. equilibrio de la concesidn, ejercer con plenitud las 
funciones que el propio Real Decreto de traspasos le reconoci6. 
C Q ~ O  la segregacih áebía y d e k  efectuase por 10s Departa- 
mentos Ministeriales correspondientes, d que hasta la fechn no 
haya sido rmtizada no guede entenderse, en rnodo alguno, co- 
mo una renuncia de la Generdidad ii las atribuciunes compe- 
tencililes qrie dirnana de su Estatuto ni significar una 
disminuci6n de sus derechos. Muy al contrario, es de sentido 
común, qire mi representada puede y debe, antes del cumpli- 
miento cfe la condicih, ejercitar las acciones procedentes para 
lrt conservación dc su derecho (art. 1121 del C. Civil). 

En el marco competemial resefiado, fácilrnente se prrede en- 
tender que cualquicr actuaci6n, efectuada unilateralmente por el 
Gobierno del Estaclo y por supuesto ajem a la voluntad de la 
Generdidad, que cornporte un retraso Rel ~nomentc, cierto en 
que, como Ihite rnáxirna, había de tener plena efectividdad lla 
trxnsferencia de 10s tantas veces citados tramos de las autopis- 
tas catalalias A-I7 y A-19, s u p e  una alteracih del orden 
competencid vigente, establecido en la CE y el EAC e imple- 
mentado en el Real Decreto de traspasos en materia de carrete- 
ras, en perjuicio de la efectividad del plena ejexcicio de las 
cornpetelicia s auton6micns 

Pero ademis, la prhoga. del plazo concesional que afecta a 
dos tramos de autopistas que competen a la Generalidd, signi- 
fica una vrrlncraci6n actual de las competencias autonómi- 
cas sobre la deteminaci6n del r6girnen de USO y expfotacih de 
diehos tramos, a ejercer, en su caso, ya desde ahora aungue con 
efwtos plenos en un futur0 cierto y deteminado, 

Fácilmente se comprende que si el Estado quedó obligado a 
la segregacih y entrega a la Generalidacl de Catahfia de unos 
tramos de autopistas de competencia autondmica cuyo s6girnen 
concesional finalizaba en e1 afio 2004, no puede resultar com- 
petente para, previarnente y tle forma unilateral, proceder a 
prorrogar el t6rmino concesional hasta el aña 2016, apropi,Ando- 
se de 10s beneficia percibidos en contrapartida, en forma de un 
ahorro de 47.500 millones de pessetes en inversiones, a casta 
de 10s usuarios de tadas las autopistas catalanas. 

1V. El 3iml Decreto 1547/1990, de 30 de noviernbre 

E1 prehnbdo de esta clisposici6n comienza diciendo: 
<<El irnportmte volumen de tráfico que soportan las principa- 

les vias de comunicacih y el incremento del parque autornovi- 
lístico hacen necesarias constantes actuaciones de 10s poderes 
públicas djrigidas a la constntcción de infraestnictmras, 

Esta situación se produce en estos momentos en Irz provincia 
de Barcelona y más concretamente en la comarca del Maresme, 
donde la carretera Nacional lt soporta diariarnente una intensi- 
daci ~neclisr diaria de vehiculos que obliga a la constrrrcci6n de 
alguna via alteniativa>), 

Esta parte manifiesta su acuerdo con la situacidn expuesta y 
en que es urgente la constnrccidn de una via alternativa a la car'- 
retem N-11, de titularidad estatal, en la comarca del Maresme. 
Cabe aiiadir que en las previsiones del Plan de Caureteras 1984- 
199 1 se habia proyectado la construcción de una autovh gratui- 
ta como soiución a la congest ióli del trhfico en la cmetera N-H, 
en ios tramos Matívd - Malgrat, Igudadí~ - Martorell y Lleida I 
Cervera, todos ellos en territorio catalhn. 
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El confiicto en tomo al RI3 1547/1990 se provoca a causa de 
10 que se dice a continuacih en la exposici6n de motivos, cu- 
yos t é d o s  seguimos reproduciendo: 

<<<por ello, el Ministeri0 de Obras P;lblicas y Urbanismo y la 
Empresa concesionaria (ACESA) han llegado a un convenio de 
rnodificaci6n de las cláusulas concesionales que significa que 
por parte de la Empresa se procderá a la cons~cc i6n de una 
ampliacih de la autopista A-19, Barcelona - Mapnet, desde la 
localidad de Mataró hasta Malgrat, incluyendo en Matar6 una 
variante libre de peaje pam 10s rnovimientos internos. 

Ert la Clhusula Primera del Convenio de 28.11.90, aprobado 
por el RD 1547/1990, puede comprobarse que el Gobiemo del 
Estado ha deciddo alterar 10 iniciahente previsto en el Plm de 
Carreteras del Estado 1984-1991 y, dando un trittarniento di& 
renciado a este tramo de la N-II, convertir la proyectada autovirt 
Mdtar6 - Malgrat en una autopista de peaje cuya consmccih, 
conservación y explotación se otorga a ACFSA, 10 que, forrnal- 
mente, se presenta COMO una ampliacih, en un nuevo tramo, de 

Para limitar al m’nimo imprescindible el contenido de 10s 
confictos competenciales ante ese Alto Tribunal, mi repre 
sentada decidi6 ceñir el presente a la impugnacih del art. 8 del 
Real Decreto 1547/1990 y a las conexas cláusulas Sexta y Adici& 
nal Primem del CQ~V&O por él aprobado, donde se dispne: 
’ <<<Se establece como plazo y duraci6n de la concesión -unifi- 

cada de que es titular ACESA, se@ el ReaZ Decreto 126/1984, 
de 25 de eiierw h t a  el &a 3 I de agosto del aiio 2016, inclusive>>. 

Como consecuencia del radical cambio acordado por el Go- 
bierno del Estado en cuanto a la cancepcibn y financiación de 
la alternativa al tramo Mhtar6 - Malgrat de la carretera N-U, en 
relación con la previsto en el Plan de Carreteras 1984-1991, el 
Real Decreto impugnado prorroga en once años y ocho meses 
el plazo de duraci6n de la concesión sobre todas las autopistas 
de que es titular ACESA en Catahña, plazo que anteriornente 
terrninaba el 31 de diciembre del año 200.2, s e g h  dispuso el 
art. 5 del Real Decreto 12611984, de 25 de enero, por el que se 
unifica y modifica las concesiones de 10s tramos Barcelona - La 
Junquera, Montgat - Matar6, Barceha - Tarragona y Montme- 
16 - Papiol y del itinerari0 Zaragoza - Meditemáneo (BOE de 
30.1.84). 

Tal prórroga del termino concesional, en cuanto que n f ecta a 
10s mmos de Montgat - Matar6 {de la A-19) y Av. Meridiana - 
Montmell6 (de La A-173, no respeta el reparto competencial vi- 
gente ni 10s acuerdos de la Comisión Mixta de traspasos, vuhie- 
rando el sentido de las atribuciones cornpetenciales que se infieren 
del articulo 9.14 del Emtuto de Autonomia de Cataiufía. 

Como ya qued6 expuesto en el capitulo anterior, a Ia Genera- 
lidad de Cataluia Ie corresponde la titularidad cornpetencial. so- 
bre esos tramos. Es m&, en el €UI 1943/1980, sobre traspasos 
del Estado a la Generalidad en materia de carreteras, se recon* 
ci6 el citado titulo a favor de la Comtinidad Authorna, quedan- 
do condicionada su transferencia o entrega a que constituyeran 
unidades concesionales independien tes, median te la oportuna 
segregación can la aceptacih apresa del concesionatio, 

Pero, en ve% dc actuar en el sen tido acordado y procurar l;t 
segregación y consecuente transferencia a la Generalidad de 10s 
tramos de competencia autonlimica, e1 Gobierno del Estado 
ha venido actuando reitaradamcntu en sentido contrario. 
Vehmoslo. 

la fiutopista A-19. 

Ya en 1984, la unificacih de todas las concesiones de que 
era titular ACESA por el Real Decreto 12611984, permite entre- 
ver que el Gobierno no se proponía llevar a cabo la segregacidn 
prevista en el RD 1943/1980, de traspasos. No obstante, como 
el art. 5 dei RD 12611984, ai fijw el nuevo plazo de la conce- 
sión unificada estable& que ésta concluiría con el afio 2004, 
alargando s610 en unos meses el plazo fijado en el Decreto 
16511967, de 26 de enero, (BOE de 6.2.673, por el que se adju- 
dic6 la concesidn, no h e  objecto de impugnación por la Gene- 
ralidad de Caluña.  

Y ahma, el Gobiemo &i Estado introduce una prórroga de 
once años y ocho meses de la concesi6n administrativa unifica- 
da de la que es titular ACESA, 10 que comporta, en relaci6n 
can 10s tramos de la A-17 y de la A-14 en cuestih, una subs- 
tanciat y uniiateral rnodificación de 10 pactada en el Acuerdo de 
la Coinisión Mixta y aprobado por el Real Decreto de traspasos 
en materia de carreteras, pues aleja en once afms y ocho meses 
el moment0 m & h o  previsto para que, sin necesidad de segre- 
gación concesional ni de cumpIir condición alguna, tuviera ple- 
na efectividad el traspaso a la Generalidad de Catalufia de 10s 
dos tramos de autopistas catalanas que cornpetencialmente le 
corresponden, 

Tal actuación supne una vulnneración cornpetencid que se 
manifiesta en un doble aspecto. Por un lado, altera el vigente 
orden competencial al impedir que como mhirno a partir del 
año 2005, una vez finalizada la concesi6n otorgada en la época 
preconstituciond, sin necesidad de segregacih alguna ni de la 
aceptación del concesionario, la Generalidad ejerm plenamente 
su cornpetencia exclusiva sobre unas vías cuya titularidad com- 
petencial lc corresponde. Y, por otro, el estado decide ya desde 
ahora la continuación de la explotacibn de las citxlas autopistas 
en rkgirnen de peaje hasta el aiio 2016, a pesar de que antes de 
dicha fecha heran transferidas a la Generalidad segrin 10 pe- 
visto, cuando s610 a su titular competeiicial, esto es a la Genera- 
lidad de Cataluña, corresponde decidir C ~ Q  debe gestionarse 
el uso de las autopistas catalanas. 

En cuanto al primer extremo, la jurisprudencia de ese Tribu- 
nal Constitucional ha sido suficientemente clara y precisa a1 es- 
tablercer qne 10s acuerdos de las Comisiones Mixtas de 
Traspasos, siempre que se ajusten al ámbito material que les co- 
rresponde, son obligatorios tanto para el Estado como para las 
Comunidades Autónomas, prque defivan directarnente de 10s 
Estatutos de Autonomia y tienen su origen en el art. 147.2 CE, 

Asi, en la STC 76/1983, de 5 de agosto, declar6 que estos 
acuerdos ason propuestas vinciilantes para el Estado que de- 
bcr6 respetsr su contcnidoB, aiiadiendo que mo cabe aclmith 
que una Ley estatal puda incidir en el h b i t o  competencial de 
las Cornisiones Mixtas e imponerse a sus acuerdosx Mucho 
menos cabrií, p r  10 tanto, que el Estado perjudiquie estos mis- 
MOS acuerdos mediante un Real Decreto que aprueba un Con- 
venio entre el MOPU y una sociedad concesionaria. 

Pues bien, el respeto al acuerdu de la Comisión Mixta conte- 
nido en el RI3 1943/1990, donde se precis6 el alcance de1 res- 
pectivo Smbito competencial en materia de carreteras, impide 
su modificaci6n unilateral en perjuicio de la otra parte. Si hubo 
acuerdo, como vimos, sobre la titularidad competencial de las 
vias y la entrega se condicionó a que constituyeran unidades 
concesionales independientes, no cabe aceptar que quien est6 
facultado y obligado a efectuar Ea segregacidn actfie de tal ma- 
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riera que, clemorhdola, impidn el normal ejercicio clc las facul- 
tades del titular. Y rnenos ain, cabe aceptar que el m i m o  alar- 
gie unilateralmentc el plazo concesional inicialmente 
establecido, retmsando el mamento cierto en que, no teniendo 
ya la condición esbúlecida viItudidad alguna, la transferencia 
de las vias se habría de prducir autorndticamente. 

En cuanto al segunclo aspecto señalado, es decir, a que la 
competencia para prorrogar, en su caso, el rkgimen concesianal 
que afecta rr unas autopistas corresponde a su titular cornpeten- 
cial, queremos citm tambih un breve fragmento del FJ 14 de la 
Sentencia 227/1988, en la que ese Altu Tribunal declar6: 

<<<En el supuesto de afectación en rdgirnen demmial de IWI 

bien singular a. un servicio público “strictu sensu”, resulta cla- 
ro que la tituiaridarl dcl hicir es accesaria il la dc la cornpc- 
tencia para la gestión del servicio, salvo prescripci6n expesa en 
contrario, a. 10 que no se opone el art. 132.2 de la Constituci6n.>> 

Creemos que la a p h c i ó n  al presente supuesto de tím clara y 
rotunda doctrina, nu precisa de rnayores comentsirios. Sienclo la 
Geacxalidad de Cmluña tibifar competelicial de las tmnos 
Montgat - :Matar4 de la A-19 y Av. Meridiana - Montmel6 de la 
A-17, s610 a ella corresponde adoptar la decisi6n que considere 
nias cariveniente sobre sn rkgimen dc gesti6n y explotacibn, sin 
que sec? obsthculo para el10 e1 que dichos tramos pertenezan al 
dorniriio público estatal. Menos obstAculo aún, s i  ciibc, puedc 
suporier tal circumstancia para el ejercicio de las coxnpetencjas 
antonhicas, si consideramos qiie 10s citados tramos f m m n  
parte del demanio estatal de forma provisional y transitoria, 
rnientras el propi0 Estado no procda a su scgregaci6n de la 
respectiva concesión y la Gencmlidarl de Catafuíia entre a suce- 
dcrle cn la relaci6n concesional. 

Si, Iiipot6ticameatc, se aceptam que el Gobierno deJ Estado 
es cornpetente para prorrogar las concesiones administmtivas 
que ostenta sobre unas antopistas que competencialinente son 
de tit ulari-idlad autonómica pero que tociavia pefienecen al dema- 
nio estatal, deLwria aceptarse cl que pudiera hilcerro sucesiva e 
indefinidamente, 10 que comportaria que tales vias nuinca pasa- 
rim a la plena disposici6n de la Camunidad Aut6noma corres- 
pondient e. La haceptabilidad de cste resultado, froritalmente 
contrario a la vigente distrihucih competencial, lleva ;-I inducir 
1;) falsedacl del plmteamiento inicial. 

En resumen, entre las facultades que ostenta la Aclrninistra- 
ci6n estatal corno titular demanial de unos tramos de mtapistas 
de titulwidad autonómica, debido a su explotacih en rBgimen 
cancesional, no puecle incluirse la de prorrogar el tEmiino de la 
concesión, ya que con ello se irnpide el plena ejercicio de las 
carnpetencias ;mton6micas y se impane artificiosamente un sis- 
tema dc gesti6n que no respeta la autonomia de la Comunidad 
hut6noma para la libre gesti6n de 10s propios jntercses relati- 
ves a las carreteras dc su titularidad competencid. A todos 10s 
efectos, la nmpliacih del plaw de la concesi6n por casi doce 
años equivalc a una nueva concesibin sobre las citadas aitopis- 
tiis. 

Por consiguiente, es a la Generididild de Cataluña, en este ca- 
SO,  en ciianto titular cornpetencia1 de Ias autopistas A-19 y A- 
17, a quien corresponde decidir, al finalirxr o ya desde ahora, si 
ha dc mmtencrse c) no, hastn cuaiirlo y en qu6 condiciones, el 
r’égimen concesional a que fiieron sometictos 10s tramos princi- 
pales de las mciicionadas autopistas catalaricls con motivo cle su 
constnicci6n ;i Citiales de 10s años scsenta. 

Por todo 10 expuesto, ai TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

SUPIJT c o: 

Que teniendo por presentado este escfito con siis copias y 10s 
dcumentos qrre se acompaiian, se sirva admitirlo, teriga por 
planteado conflicte positivo de competencia fmte al Gobiemo 
del Estado en relaci6n con el art, 8 c i d  Real Decreto 1547/ZWO, 
de 30 de noviembre, por el que se modifican determinadas cláu- 
suIas de la concesión de <Adopistas, Concesionaria Españda, 
SA.>>, y, por conexih, con las cl6usulas Sexta y Adicional Pri- 
mera del Convenio aprobado rndiante el citado Real Decreto 
y, en sus méritos, previos 10s trámites legales oportunos, dicte; 
sentencia por la que se declare que b competencia controverti- 
eh corrcspnde a la Gemesalidad de Cataluña y se anulen 10s 
preceptos impugnados. 

Que dada la conexi6n existente entre el presente conflicto 
positivo de competencia y el recurso de inconstitucionalidad n? 
1725/88, presentado por esta rnisma parte contra la Ley 
2511988, de Carreteras, en la que se refiere a la inchsión de 10s 
triamos Muntgat - Mataró, de la autopista A-19, y Av. Meridia- 
na I Mantrnel6, de la autopista A-17, en el <<Catálogo de Carre- 
teras de la Red de h t d s  General del Estado>>, seg6n ha 
quedado expuuesio en el. capftulo II del presente escrito, q d í i  
justificada la unihd cle tratamiento y decisilin prevista en cf art, 
83 de la LOTC. 
Es por ello que, al TRIUUNAL CONSTITUCIONAL, 

La acumulacilin del presente conflicto positivo de cornpeten- 
cia a1 recurso de inconstituciondidd que entre las mismas par- 
tes se sigue ante est: Alto Tribwal con el n? 1725188, relatho a 
la Ley 25/1988, de Carreteras, 

En Barcelona, pam Mad~id, a trem de mamo de 1991 

Xavier Castrillo i Gutidrrez 
Abogado de la Generaliclad de Cataluña 

- Document núm. 1: Certificat cle X’acord pres pel Consell 
Executiu de plantejar conflicte positiu de competencia contra 
l’article 8 del Reial Decret 1547/1990, del 30 de novembre, pel 
qual es inodifiqtren determinades clhirsules de la concessió 
d’ Autopistíis Concesionaria Española, Sociedad Anbnirna, i de 
designaci6 dels lletrats del Gabinet Juridic Central que el repre- 
sentin. 
- EDacument núm. 2: Requcriment d’incompethncia, de con- 

formitat amb allb que establek l’article 63 de la Llei Orghica 
211979, del 3 d’ Octubre, del Tribunal Constitucional. 
- Document núm. 3: Desestimacid del requeriment. 
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- Document n6m. 4: Resolució 19l/iII del Parlament: de Ctt- 

- Providbcia del Tribunal Constitucioixd, de 20 de mar9 de 
1991, que admet a trimit el conflicte positiu de cornpetkncia 
amb el número 57919 1 ,  

tdunya. 

N ,  de lu R,: La documentació a m e m  pot ésser consultada a 
¡’Arxiu del Parlament de Catalunya. 

COMPLIMENT DE LA RESOLUCId 187/11I 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE 

1,’IMPULS DE LA CONSTRUCCI6 
DEL CANAL ALGERRI-RALAGUNR 

PRESENTAT PER L’H. SR. CONSELLER 

PfJBIlIQUES (Reg. 27560) 
DE PUL~TICA TERRITORIAL I: OBRES 

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

En compliment de la Resolució 187/iII del Palam,n de Ca- 
talunya, sobre 1’Xmpuls de la Construcció del Canal Algerri-Ba- 
laguer (BOPC núm. 241, del 25 de febrer de 1991), em plau 
notificar-vos el segiient: 

D’acord amb el que ha estat tramitant Ea Junta d’AAigiies i a 
partir de 1991, l’mpresa Regs de Catalunya, SA, s’esth prepa- 
rant la licitaci6 del primer tram del Canal Algemi-Balaguer, 
amb una longitud de 8 h s ,  i un pressupost aproximat de 700 
milions de pessetes, que servir& per posar en regadiu les prirne- 
res 1,900 Ha. de la zona de reg. 

L’inici de les obres s’hawh de fer en coordinació amb la dis- 
punibilitat dels terrenys aportííts pels regants, una vegada feta la 
rec ollecc i6. 

Barcelona, 15 d’abril de 1991 

Joaquim Molins i Amat 
EI Conseller de Política Territorial i Obres Ríbliques 

4.55. Activitat parlamenthria 
4.55.15. Convocatbries 

SESSI6 PLENARIA NfJM. 71 

CONVOCADA PER AL DIA 2A. D’ABRIL DE 1991 

PRESDDkNCIA D E L P A R L ~ N T  

D’acord amb els articles 50, 62,2 i concordants del Regla- 
ment, es convuca les illustres senyores diputades i els illustres 
senyors diputats a la sessi6 del Ple del Parlament que s’obrirb el 
propvinent dia 24 d’abril de 1991, a les 10 hores, amb l’ordre 
del &a següent: 

1, Debat i votació del Dictamen de la Comissi6 de Poiftica Cul- 
tural sobre el Projecte de Llei de 1’Autoritat Lingbistica de l’hsti- 
iut d’Estudis Catalans (Reg 211651, i de les esmenes i els vots 
particulars reservats per a defensar en el Ple, (BOPC, 260,17456). 

2. Debat i votaci6 del Dictamen de la Comissi6 de Politica 
Social sobre el Projecte de Llei de Modificació de la Llei 20185, 
de Prevenció i Assistkncia en Matbria de Subshcies que p- 
den generar Dependhncia Reg. 21745), i de les esmenes reser- 
vades per a defensar en el Ple. (BOPC, 260,17457). 
3. Debat i votaci6 del Dictamen de la Comissió d’hdhtria, 

Energia, Comerg i Turisme, sobre el Projecte de Llei de l’hsti- 
tut Catal& d’Energia (Reg. 23638), i de les esmenes resetvades 
per a defensar en el Ple. (BOPC, 253,17329). 

4, Debat i votació del Dictamen de la Comissió d’Organitza- 
ci6 i Aciministraci6 de la Generalitat i Govern Local sobre el 
Projecte de Llei Reguladora de 1’Accés a la Funció Pública Do- 
cent del Persona1 Docent dels Centres que, en Virtut de la Llei 
14/1983, del 14 de Juliol, del Parlament de Catalunya, s’han in- 
tegrat a la Xarxa de Centres Ríblics Dependents de la Generali- 
tat de Catalunya (Reg. 25744.1, i de les esmenes reservades per 
a defensar en el Ple. (BOPC, 260, 17480). 

5 ,  Debat I votació del Dictamen de la Comissió de Política 
Cultural sobre el Projecte de Llei de Reconeixement de la Uni- 
versitat Ramon Llull (Reg, 26479), i de les esmenes reservades 
per a defensar en el Ple. (BOPC, 260,17486). 

6 .  Presa en consideraci6 de la Proposta de Resoluci6 per la 
qnal s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposici6 de Llei de Prohibici6 de la Pubíicitat del Joc a tot 
el Territori Estatal, presentada pel Diputat I. Sr, Pere Ayguadé, 
juntament amb aitres quatre diputats del G, Mixt (Reg. 26010). 
(BOPC, 241,26073). 

7. Presa en consideraci6 de la Proposició de Llei de Creació 
de I’hstitut Ramon Llull, presentada pei G. p. d’hiciativa per 
Catalunya (Regs. 26555 i 26645). (BOPC, 245,16343). 

8. Eleccib d’un Vice-president del Ple de la Junta de Museus 
i de cinc Vocals de la Comissió Executiva de la Junta de Mu- 
seus (art. 40 de la Llei de Museus). (BOPC, 260,17493). 

9. XnterpeMació al Consell Executiu sobre la seguretat ciuta- 
dana, que formular& el Diputat I. Sr. Francesc Cadina, del G, p. 
de Convergkncia i Uni6, B tramitar pel procediment d’urghcia 
(Reg. 27513). (BOPC, 261,17574). 
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10, Jnterpellaci6 al Consell Executiu sobre la politica me- 
dioambieniitl, que formular& el Diputat I. Sr. Rafael M;idueño, 
del G. Socialista, a kamitar pel procediment d’uulrgkncia (Reg. 
27634). (BOPC, 261,17576). 

1 1.  hterpel.laci6 al Consell Executiu sobre la política d’edu- 
caci6 infantil, que formular8 la Diputada I. Sra. M. Dolors To- 
rrent, juntament m b  altres dos diputats del G. Socialista (Reg. 
26439). (BOPC, 245,16360). 

12. Inteqdlaci6 al Consell Executiu sobre la política cle me- 
di ambient, que EormularA el Diputat I. Sr, Victor Girneno, del 
G, p. d’lniciativva pcr Catalunya (Reg. 26036). (BOPC, 241, 
i 6077). 

13. hterpel.laci6 al Consell Executiu sobre l’actual bloqueig 
del procés de tsanskrhncies de 1’Adrninistració de 1’Estat a la 
Generalitat de Catalunya, que formuIad el Dipnttat I. Sr. Joan 
Saura, del G. p. d’hiciativa per Catalunya (Reg. 26039). 
(BOPC, 241,16WU), 

14. Interpel.laci6 al Consell Executiu sobre la politica de pa- 
t rirnoni histbrico-cultural del Govern de la Generalitat, que for- 
mulari el Diputat 1, Sr. Ignasi Riera i Gassiot, del G, p. 
cl’hiciativa per Catalunya (Regs, 26898 i 27056). (BOPC, 253, 
1 7076). 

15, Mwi6 subsegüent a la interpel-lwi6 al Consell Executiu 
sobre la Política General del Transport Ferroviari meg. 27 lM}, 
presentada pel Diputat I. Sr. Frederic Martiner, i Ibhfiez, junta- 
ment amb altres tres diputats del G. p. de Convergencia i Unió 
(Reg. 27499). (BOPC, 261,17572). 

16. Moció subsegüent a Ia interpel*lacid al Consell Executiu 
sobre X’AplicaciÓ i el Desplegament de les Lleis d’Ordenaci6 
Territorial (Reg. 21 1393, presentada pel Diputat 1, Sr. Joan Sau- 
ra, del. G. p. d’hieiativa per Catalunya (Reg. 27500). (ROPC, 
261,17572). 

17. Moci6 subsegüent a la intcrpel*lació al Consell Executiu 
sabre les Autopistes, Autovies i Carreteres Dependents de la 
Genemlitat de Catalunya (Reg 257661, presentada pel Diputat 
I. Sr. Esteve Tornhs, del G. Socialista (Reg, 27492). {BOPC, 
261,17571). 

18. Moció subsegüent a Xa interpeklaci6 al Consell Executiu 
sobre la. Integració de l’Atenci6 de la Salut Mental en el Servei 
Catdh de la Salut (Reg. 24-77?), presentada pel Iliputai I. Sr. 
Joan Saura, del G. p. d’hiciativa per Catalunya (Reg 27486). 
(BOPC, 261,17570). 

19. Moc% subsegüent a la interpeElaci6 al Consell Executiu 
sobre la Seguretat de les Instalhcions Industrials (Reg. 24824), 
presentada pel Diputat I, Sr. Joan Saura, del G. p. ci’hiciativa 
per Catalunya (Reg. 27487). (BOPC, 261,17570). 

20. Moci6 subsegüent a la hterpeEhci6 al Consell Executiu 
sobre la Politica de Joventut (Reg. 262291, presentada pel Dipu- 
tat I. Sr. Ignasi Riera i Gassiot, del G. p. cl’hiciativa per Catalu- 
nya (Reg. 27488). (HOPC, 261,17S71). 

21. Preguntes amb resposta oral. D’acord amb l’article 133.3 
del RegIarncnt es fa avinent que seran substcmciades a les 16,30 
hores del dia 25. 

Palau del Parlament. 19 d’abril dc 1991 

Joaquim Xicoy i i3assegoda 
President del Parlament de Catalunya 

4.60. Recim interior 

I 

RECONEIXEMENT D’ANTIGUITAT A 
UNA FUNCIONARIA DEL PARLAMENT 

OFICIALIA MAJOR 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 17 d’abril de 
1991, d’acorci amb l’article 43.1 dels Estatuts del R h g h  i el 
Govern Interiors, ha acordat de reconhixer a la senyora Anna 
Fornesa i Clapera quatre triennis de aeweis prestats al Parla- 
ment, amb efectes des de 1’1 de maig de 1991, 

Palau del Parlament, 17 d’abrii de 1991 

Ismael E. Pitarch 
Oficial Major 

4,6% Comunicacions dels grum Darlamentaris 
i dels diputats - 

SOLLICITUD DE 1WNhNXA CONJUNTA 
DE LA PROPOSICI6 DE LLEI SOBRE 

LA INICIA’I‘XVA X~I~GXSLAJI’NA POPULAR 

PRESENTADA PELS GKUPS PARLAMENTARIS 

MIXT, I: POPULAR, i PER Lfx AGRUPACIONS 

DE CATALUNYA I DEL Ci3NTRE D E M O d T I C  
1. SOCIAL 

(Reg. 27372 /Mesa del 17.04.91) 

SOCIALISTA, DE CQNVERG~NQA I m6, 

PARLAMENTARIES D’EBQUERRA REPUBIXANA 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Els Gmps parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que dis- 
posa l’article 110 del Reglament del Parlament en connexi6 
amb E’article 36.2 de I’Estatiit d’Autonomia de Catalunya, i da- 
vant de les diferents iniciatives legislatives que s ’han presentat 
sobre Ia mathria, trvlt en la present legislatura, per l’Appaci6 par- 
lamenthrii d’lXC, com en les anteriors, solliciten que la Iniciativa 
Legishtiva Popular sigui tramitada per pon&ncia conjunta. 

Palau del Parlament, 10 d’abril de 1991 

Higini Clotas, del G. Socialista; Miquel Pueyo, de X’A. p. d’Es- 
querca Republicana de Catdunya; Raimon Escud6, del G. p. de 
Converghcia i Unid; Celestino SAnchez, del G. Mixt; Josep 
Curtta, del G. p. Popular, i Juan Martl‘n Toribio, de 1’A. p. del 
CentIe Dernocrhtic i Social 
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4.70. Comunicacions del Govern 

SOLLICITUD DE SES SI^ INFORMATIVA 
DAVANT LA COMISSIb DE FOEÍTICA 

SOCIAL 

PRESENTADA PER L’H. SR. CONSELLER 
DE BENESTAR SOCIAL (Reg. 27564) 

AP, PRESIDENT DEL PARLAMENT 

D’acord <amb el que estableix l*micle 138 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, per la present soEIicito una comparei- 
xeaga en Sessi6 In€omativa davant la Comissió de Política SQ 
cial, a fi i efecte de comentar el Pla Integral de la Gent Gran 

que, en aquests moments, ei Departament de Benestar Social 
esta realitzant en el seu vessant tdr ic ,  i que es troba en fase de 
preparació per part del Govern pe1 que fa a aquelles mesures i 
actuacions que, derivades d’aquest estudi, puguin constituir, 
una vegada aprovat, una actuaci6 futura del Govern de Q Gene- 
ralitat. 

Alguns U-lustres Diputats han mostrat el seu interes en con& 
xer el resultat d’aquest estudi, motiu pel qual reitero la meva 
petició de compareixenqa davant la Comissi6 de Politica So- 
cial, a la giral hi assistiria i participaria la Directora del Pla Inte- 
gral, Dra. M. &gels Tresserra i Soler. 

Atentament, 

Barcelona, 10 d’abril de 1991 

Antoni Comas i Baldellou 
El Conseller de Benestar Social 
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5. INDEX DE TRAMITACIONS 

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

Text original entrat d Parlament (corresponent al 
nlimero de registre d'entrada que figura abans de 

informe de Ponkncia 
Dictamen de la Comissi6 
Text aprovat pel Ple del Parlament o per la Comissi6 
per delegació d'aquell 
Rebuig del document 
Retirada a clecriirnent del docunient 
Control del compliment de resolucions i de mocions 
Compliment tle resolucions i de mocions 
Acord de compareixenc;a 
Demanda per la qual s'interposa recurs 
Allegacions que formula el Parlament 
Sol.licitod de Dictamen d Consell Consultiu 
Esmeries pwscntades pels Gnips 
Senthcia del Tribud Constitucional 
Dictanien del Consell Consultiu 
RectXicacions per error thcnic 
Acord d'interposici6 de recurs 
C,mvi de tramitació 
Substanciacih 
Xnfomne de la Sindicatura de Comptes 
informe clel Shdic de Greuges 

cxia tb i )  

x r  
APROVAT O C1,OSES EN L A  FORMtJlACX6 
1.Oi.I,lcis i altres riorrnes 
1.C)l.Ol. Lleis 
I_ IJei dc Mustrus. /CPC/. BOPC, 143, 9232 (O); 144, 9290 

(I'); 150, 9660 cu; 152, 9732 u); 1S9, i0328 (T); 162, 
10511 (17; 1 7 1 , 1 1 2 ~ 7  cr); 193, i26c)i (PI; im, 12836 (T); 
200, 13323 (D i E); DSPC-P, 75 (A); DOPC, 208, 13713 
(A); 236,15679 (Rect.). 
Llei Reguladora cIe1 Ih?gini Sancionaclor en hfat2t-h de JOC, -_ 
/CORGJ. mrc, 190, i z m  (o); 195, 12843 (T); 201, 
13411 u); 205,13605 (T); 208,13728 (T); 215,14243 (T); 
218, 14390 (P); 234,lS503 (D i E}; DSPC-P, 89 {A); BOPC, 
241, 16041 i 16081 (A i Rect.). 
Llei de Parracicl d'Aiclults. /CPC/. 'ROPC, 162, 10512 (O); 
16S, 10653 u); 169, 11122 (T); 178, 11754 ('I'), 11795 
(Rect.); 183, 12099 (T); 186, 12278 (T); 193, 12712 (1); 
195, 12837 (E); 203, 13494 (T); 215, 14223 Cr); 229, 1SQ92 
(T); 234, 35593 (7'); 238, 15790 (P); 240, 15942 (I) i E); 

1,iei de Mcsures Urgents per u En Kedriccid I' Iu Cestih dels 
Residus Inclicstriuls. /CpT/. BOPC, 1 G4, 10642 (0 i T); 169, 

I 

DSPC-P, 90 (A}; BOPC, NS, 16320 (A), 
-_ -. 

I 112.4 (*I>); 178, 11754 (T)~ I 1-795 (~cct .1 ;  180, 1 1 ~ 9  rr); 

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

Comissi6 d'Organitzaci6 i Administracib de la 
Generalitat i Govern Local 
Comissi6 de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana 
Comissi6 d'konomia, Finances i Pressupost 
Comissi6 d'hdtístria, Energia, Carnerg i Turisme 
Comissió d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
Comissi6 de Política Territorial 
Comissi6 de Política Cultural 
Comissi6 de Politica Social 
Comissi6 dei Sfndic de Greuges 
Comissió de Reglament 
Comissió de 1'Estatut dels Diputats 
Comissió dc Govern Interior 
Comissió de control Padarnentari de l'Actuaci6 
de la Corporació Catdma de Rhclio i 
Televisi6 i de les seves Empreses Filials 
Comissió de la Sintlicatura de Comptes 
Comissi6 de Seguitnent. Catalunya-CEE 
Comissi6 d'Estudi sobre la Problernhticn de la SJDA 
Comissi6 d'Estudi sobre la Igualtat d'Qportunitats 
Homc-Dona 

/Ci?ENTA/ Comissi6 d'Estudi del PENTA 
/clap/ 
/CSJO/ 

ICPW 

Comissi6 d'Estudi sobre les Bosses de Pobresa 
Cornksió de Seguiment dels Jocs Olímpics 
del 1992 
Comissi6 d'Estudi sobre el Pla Hidrolbgic 
de fes Conques Internes de Catalunya 

82,12075 (T); 186,12280 (T); 193,12713 (T); 200,13337 
(E); 205, i3604 (T); 215,14223 (T); 240, 15967 (P, D i E); 

Llei de Ceacib de I' Escala d'lnspeutors Financers i de I'EF 
caltx d'lrtspecmrs Trihurarh+ dins el Cus Superior d'Admini,s- 
trucih de la Generalitat. /COAG/, BOPC, 203, 13497 (O); 
205,13606 (7"); 213,14148 (T); 218,14408 (T); 221, i4655 
(E); 243,16168 (P i T); 247,16462 (T, D i E); DSPC-P, 92 
(A); BOPC, 253,17058 (A). 
Llei de Creacid del Departament de Medi Ambient. /COAG/. 
BOPC, 241, 16057 (O i T); 245, 16341 (T); 247, 16470 (E, 
T, P, D i E); 2S1, 16915 (T); DSPG-F, 92 (A); BOPC, 253, 
17060 (A). 
Liei de Cremi& del Cotlegi de T2cnics dEmpreses i Activi- 
fats Turístiques de Catulunya. BOPC, 215, 14245 (O); 218, 
144Q9 (T}; 229, 15093 (T); 245, 16338 (7' i P); 251, 16804 

- Lici de Filiacions. /CJD/. BQPC, 174, 11429 (O); 178, 
11755 (T); 182,12076 (T); 186, 12281 u); 199,12843 (T); 
197,12971 (T); 201,13411 (T); 203,13495 (E); 218, E4390 

17068 (T); 255, 17208 (D i E); DSPC-P, 94 (A); BOPC, 
261,17500 {A). 

DSPC-P, 90 (A); ROPC, 245,16324 (A). 
- 

.- 

- 

(D); DSPC-P, 94 (A); DOPC, 261,17499 (A). 

(T); 229, is092 (T); 241, 1 6 0 s  rr); 248, 1649s (PI; 253, 
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1.. 1.0. Resolucions - 

Resolucid l l 9 l I i I  del Parlummt de Catuillunya, sobre el 
Transport de Mercaderies Perilloses per  Tren. /CU/. 
BOPC, 117,7684 {O i T); 133,8649 (E); DSPC-C, 131 (A); 

Kesolucid 127lIII del Parlament de Cutulunya, sobre els 
Plans Comarcals de Muntanya. /CPT/. BOPC, 147, 9417 
(O); 150, 9671 (T); DSPC-C, 150 (A); BOPC, 178, 11744. 

Re,wlucid 1461111 del Parlament de Catalunya, sobre ei FO- 
ment de ¡'Estudi d'ldiornes i el Suport U le*v Escoles Oficials 
d'ldiumes. /CPC/. BOPC, 165, 10662 (O); 169, 11135 (3'); 

BOPC, 190,12549 (A); 256,17229 (CRM). 
Resolució 154MII del Parlament de Catalunya, sobre 
I'AqÜeducte R o 4  de Tarragona. ICPCf. BQPC, 178,11766 

BOPC, 201,13408 (A); 238,15828 (CRM). 
ResoEuci6 1571111 dei Parlament de Catalunya, sobre la Po- 
lítica de Suport a la Cultura Tradicional i Popular. ICPCl. 

BOPC, 203,13491 (A); 243,16190 (Cl2M). 
Resohi6 17.5111 del Parlament de Catalunya, sobre la Pes- 
ca dhrossegamenf. /CARP/. BQPC, 174, 11443 (O); 178, 
11761 (T i Rect.); 208, i3735 (T); DSPC-C, 184 (A); 
BOPC, 221,14643 (A}; 248,16519 (CRM). 
Resolucid 1761iII del Parlament de Catalunya, sobre la Pia- 
ga que afecta les Suredes de les Comarques Gironines. 
/CARP/, BOPC, 195, 12854 (O); 201, 13435 (T); 210, 

16518 (CRM), 
Resolucid 1821III dei Parlament de Catulunya, sobre la 
Creacid &una Emissora Radiofdnica Catalana en Una Mit- 
jana i de Titularitat Pública. /CPC/. BOPC, 215, 14256 (O); 

Resolucid 1831IIi del Parlament de Catalunya, sobre la Le- 
galiczucid de les Rddius Lliures. ICPCI. BOPC, 221, 14670 

BOPC, 150,9652 (A); 243,16189 (CRM). I 

(A}; 253,17083 (CRM). I 

180, 11958 (E); 186, 12313 (Rect.); DSPC-C, 161 (A); 
I 

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

- 

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

- 

- 

13861 (E); DSPC-C, 184 (A); BOPC, 221, 14644 (A); 248, 

- 

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

(O); 225, 14723 (T); 234, 15535 (E); DSPC-C, 196 (A); 
BOPC, 238,15755 (A). - 
Resolucid 1841111 del Parlament de Catalunya, sobre la 
Connexid d'una Línia Telefdnica a l'Estaci6 de la Granada 
del Peneddx. /CIE/, BOPC, 205, i3613 (O); 208, 13736 (I'); 

Resolució 18SJIII del Parlament de Catalunya, sobre la Ga- 
sificacib dels Municipis de Palafrugell, Begur, TorroelIcl de 
Montgrí, Puls, Regencbs, Torrent i Munt-rus. /CE/. R W C ,  

i97 (A); BOPC, 238,15756 (A). 
Resolucid 186íIIl del Parlament de Cabulunya, per. la qual 
es designen eis Diputats que han de defensar davant ilel 
Conpi7 dels Dljlututs la Froposicid de I X i  de Hefnrm de 
¡a Llei 4811984, Regidadora de ¡'Objecció de Consci2nciu i 
de Iu Prestació Social Suhstitutdriu. DSPC-I?, 89 (A); - 
BOPC, 241,16046 (A), 
Resolucid 1871111 del Parlament de CatuIunyu, sobre I'lmpuls 
de la Construccid del Canal Algerri-Balcrguer. IcJTf. BOPC, 

(A); BOPC, 241, i6047 (A); 26i, 17585 (CRM). 

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

215, 14254 (O); 218, 14413 (T); 229, 15095 (E}; DSPC-C, 

- 

197,12982 (O); 201,13438 cr); 208,13736 (E); DSPC-C, 1 9  - 

Resducid 1881111 del Parlament de Catalunya, sobre ¡'h- 
crement del Servei Pdblic de RENFE, en les Hores P u m  del 
Marí, en Totes les Línies de la Rodalia de Barcelona. ICPTI. 

DOPC, 241,16047 (A}. 
Resolucid 1891111 del Parlament de Catalunya, sobre la Re- 
tolaci6 de les Vim de Circularei6 Cataiunes. /CPT/. BOPC, 

199 (A); BOPC, 241,16048 (A). 
Resoiucid JBOIIII del Parlament de Catalunya, sobre la Re- 
tolaciú en Llengua Catalana de les Vies de Circulació que 
sdn Compethcia del MOPU. /CPr/. BOPC, 208,13741 (O); 

241,16048 (A). 
Resoiucid 191/111 del Parlament de Catalunya, per la qual 
s'acurda que el Consell Executiu plantegi Conflicte Positiu 
de Compethies  en relacid amb el Reial Decrec 1547190, 
del 30 de Novembre. BOPC, 241, 16090 (O i T); DSPC-P, 
90 {A); BOPC, 243,16164 (A); 261,17579 (CRM). 
Resolucid I92lIII del Parlament de Catalunya, sohe la Pes- 
ca d'Arrossegament Furtiu a la Badia de Roses. /CARP/. 
BOPC, 215, 14253 (O); 218, 14412 (T); 241, 16062 (T); 

Resolucid 1931111 del Pariameirt de Catalunya, sobre la Po- 
lítica Agrdria de les Comunituts Europees. /CARP/. BOPC, 

205 (A); BOPC, 248, Ió484 (A). 
Resolucid 1941III del Parlament de Catulunya, sobre els 
Drets de la Infifncia. (Regs. 18756 i 20137)/CJD/. BOPC, 
180, 11959 (O) i 193, 12716 {U); 182, 12079 (T); 186, 
12284 (T); 195, 12852 (T); 197,12974 (E), 12977 (Tj; 200, 
13399 (T); 203,13504. (E); 213,14156 (T); 223, 14633 (T), 

E6485 (A). 
Resolucid 1951111 del Parlament de Catahnyu, sobre una 
Cumpanya de Prevencid i Educacid en relaci6 amb la Medi- 
cacid Perillosa per a la Conduccid. /C€T/ .  BOPC, 203, 

16486 (A). 
Resolricid 1961111 dei Purlnrnent de Catalunya, relativa a la 
Merndria sobre la Quulitar de les Aigües de les Plat8es Ca- 
talanes corresponent u l'E,~tiu dei 1990. ICPTf. BOPC, 210, 

1G486 (A). 
Resolircid 1971iII del Parlament de Caralunya, sobre la Po- 
sada ett Fimcionarnerrt de Les Juntes Arbitrals de Transport 
Terrestre en d Territori de Catuliiya. ICPT/. B O K ,  210, 

(A); BOPC, 248,16487 (A). 
Resolucih 198tIII del Parlament de Catalunya, sobre la Resrau- 
rtrcid i Iu Puvimentucid del Camí dAccés a Siurana. EPT/ 

BQPC, 210, 13868 (0); 213, 14162 (T); DSPC-C, 199 (A); 

201, 13441 (O); 205, 13611 (T); 223, 1415G (E); DSPC-C, 

213, 14160 ("I'); 221 , 14666 {E); DSPC-C, 199 (A); BOPC, 

DSPC-C, 205 (A); BOPC, 248,16484 (A). 

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

14634 (T); 236, 15658 (T); DSPC-C, 206 (A); BOPC, 248, 

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

13865 (O); 213, 14161. (T); DSPC-C, 207 (A); BUPC, zA.8, 

13868 (O); 213, 14162 (7'); 218, 14411 (T); DSPC-C, 207 

ROPC, 221,14670 (O); 225,14723 (7); 2 2 9 - h ~ ~ ~  15153 0; 
238,15821 (E); DSPC-C, 207 (A); BOPC, 248,16487 (A). 
Resolució 1991111 dei Parlament de Catalunya, sobre el Des- 
plegament i l'riplicacid de lu LOGSE a Catahnyu. /CPC/, 
BOPC, 225, 14725 (O); 229, 15097 u); 241,  16062 (E); 

Resolucid 2001111 del Parlament de Catalunya, sobre I'Infor- 
me Ford dei Parlament Europeu relatiu a Racime i Xennfd- 

DSPC-C, 208 (A); BOPC, 251,16900 (A). 



bicl. /COAG/. DOPC, 229, 15099 (O}; 234, 15535 (I'); 23H, 

ResoLuci6 2011111 del Purlument de Cdtdiinyu, snhre el Com 
tro1 de les 1nstul.laciuns i les Clrnalitzaciorts del Gas Nutu- 
rul. /CIE/. 130PC, 234, lS539 (O); 235, 15659 (i'); 243, 

ResolucicS 2U2tI~í  dei Pariument dc C'nbaluriya, per lu y u d  
w designen Qiiutre Sítidics dc Comptes. /Ple/. DSPC-P, (12 
(A}; BOPC, 253,17062, (A), 
Resolucid 2031IJI dei Pariument de Cutu lunyu, sohre l i  
Creuei6 d' un Fons de Partitures d' Autors Catalans destinat 
u ICI Promticih Intcrnacionui de la M h i u u  Catulcmtiu. /CPCj. 
13OPC, 230, 15171 (O); 234, 15537 (T); 241, 16063 (E); 

Kesolucih 20.41111 del PnrJament de Catalunya, sobre I' AC-. 
tlrulitzacih de 10 Norma f i w  relutivu als Habitrrtges d ~ l s  Mes- 
trm. /CPC/. BOPC, 236, 15661 (O); 241, 16064 (T); 
DSPC-C, 213 (A); DOPC, 258,17301 (A). 
Resolucid ZU-í l i I l  del Puriument de Catatrttaya, soirre ¡u 
Convmwdrid c d a  Any d u f i  Acte que cotistuti Iu Unitat dc 
ka LIenatiu Catuluna. ICPCI. ROPC, 241,  16070 {O); 2A3, 

17302 (A), 
Kesoliccid 206iIII dei I'nrlnmenf de Cutulunya, sobre tu Nor- 
mditzacid Eing iiísticu a Correus, l"el&grufs i Clrixa Poml.  

m 2 i  cr); DSPC-c, 209 (A); BOPC, 25 i, m o o  (A). 
-_ 

26177 (11); I3SPC-C, 212 (A); BOPC, 251,16901 (A). 

DSPCX, 213 (A); ROPC, 258,17301 (A). 
-" 

-_ 

16178 (T); 251, 16928 (Ii); DSPC-C, 213 (A); ROl'C, 258, 

ICPCI. PIOPC, ui, 16070 (o); 243,16179 crl; 251,16929 
(E); DSPC-C, 21 3 (A); ROPC, 258,17302 (A). 

1 .IS. Mocions 

Mocih 391IlI del Parlammt de Catalunya, sobre Iu Modifi- 
cucih dels L fmits Territnriuls dds Municipis. RCIPC, 130, 

141 68 (CCRM); 238,15827 (CRM). 
Mocr'b 431M del Parlurnmt dc Cimlunyu, sobre Iu S'ituacib 
de la Iridriscriu Tdxril. ROPC, 213, 11i64 (O); 218, IM21 

(CCRM); 253,17083 (CRM). 
Mncid 44/M del Pariument d~ Catdunya, sobre In Siciccicid 
de  Iu Indhtria T&xtil. 13OPC, 213, 14165 (O); 218, 14422 

(CCRM); 253,17082 (CIZM). 
Mocib 4511II del Plrrlament de Cnríiiunyu, snhre Iu Seguretat 
~ C L S  Pollgom Petrolerlquhics. DOPC, 213, 14166 (O); 218, 

14729 (CC'RM); 243,16190 (CRM). 
Mocid 46tiiI dei Purlurtlent de Cutulwnya, sobre la Regrw- 
sid del Delta de YEbrc. ROPC, 221, i4673 (O); 229, 15101 
(E); DSPC-P, 88 (A); BOPC, 229-Annex, 15136 (A); 234, 
15545 (CCKM). 
Mocid 4711Ii del Parinment de Cntnlutiyu, sobre Iu Pnllticu 
de Suport a Iu Prernscs Escritu en Catuld. nOW, 221, 14674 
(O); 229, 15102 (E); DSPC-P, 88 (A); BOPC, 229-Atnrex, 
15 136 (A); 234,15546 (CCKM). 
Mocih 48!IIl &i Piirlnmerit de Cntiduriyu, sobre 1 e,q Cowe- 
cp+ikncit.s i k ~  la Gucrrtr del Golf PErsic. BOPC, 241, 16074 

(A), 1fi364 (Rect.); 248,16518 (CCRM). 

12567 (O); DSPC-P, 76 (A); I3OX'C, 208, 13724 (A}; 213, 

- 

(E); TTSPC-P, 79 (A); BOPC, 221, 14649 (A); 225, 14728 

-- 

(E); XISPC-P, 79 (A); DOPC, 221, 14650 (A); 225, ir1728 

- 

14423 (1:); rwc-r, 79 (A); BOPC, 221, i4650 (AI; 225, 

"I 

-_ 

-. . 

(O); 243, 16184 (E); 13SPC-P, O I  (A), HOPC, 215, 16333 

Mocid 491111 del Pariment de Cartulunyu, ,sobre el Tructu& 
merit de la Violdncia en i ' f i qmta  BOIC, 241, 16075 (O); 

248,16518 (CCKM). 
Mocir5 501M del Parlamerit de Cutalrinya, sobre la Política 
Gerieral de NutnEitat i d'Orientuci6 Furniliur. HOPC, 241,  
16076 (O); DSPC-P, 91 (A); BOPC, 245, 16334 (A); 248, 
16518 (CCRM). 
Mocid 511111 del Parlament de Cutalurtyar, sobre Iu Política 
Industrial. BOPC, 245, 16358 (O); 251, 16935 (E); DSPC-P, 
93 (A); BOPC, 253,17062 (A); 261,175'98 (CCKM). 
Mocih 521111 del P d a m e n t  de Caralrmnyu, sobre la Políticu 
d'lmptdr i Millora de I' Enmiyarnent Piíblic a Catalunyn. 

BWC, 253,17063 (A); 261,17578 (CCRM). 
Mocib 53tIII dei P&menr de Catahnyu, mbre I ~ I  Políficu Ge- 
rieral li' Universulirzacid dels Serveis Sfinirarir al Conjunt & la 
Poldacib. BOPC, 245, 16360 (O); 251" 16936 (E); DSPC-P, 93 
(A); BOPC, 253., 17063 (A); 261,17578 (CCRM). 
Mocid S4III.i del Parlament de Catalunya, sobre la Políticu 
General d'Eúucució CI Distdnciu. BOPC, 245, 16358 (O); 

2Gl,17578 (CCRM). 
Mocid S5JIfI del Purlament de Cutalurzya, sobre la Polfdicrr 
EIZ Mat2riu de Policiu. BOPC, 253, i7074 (O}; 258, i7347 

Mocid 56fIII del Parlument de CaraIunyu, sobre els Cermes 
Kscolar,y i la Furmacib del Professorat d'Enseenyament,v Se- 
cundaris. BOPC, 253, 17074 (O); 258, 17346 (E); DSPC-P, 
95 (A); BOPC, 261,17505 (A). 
Mmid 57iIH del PurIument de Catulunya, sobre el 1% &AC- 
t t m d  de la Gmtewlitar de Catdunya per a la Iguultut 
d'0pnrturtitat.v per a les Dones, J989-1992. BOPC, 253, 

17505 (A). 

243, 1618.5 (E); DSPC-P, 91 (A); BOPC, 245, 16333 (A); 

13OPC, 245, 16359 {O); 251, 16936 (E); DSPC-P, 93 (A); 

251, 16935 (E); DSPC-P, 93 (A); ROPC, 253, 170a (A); 

(E); DSPC-I', 95 (A); BOPC, 261,17504 (A). 

17075 (0); 258, 17348 (a); mrc-p, 9s (A); BOPC, 261, 

1.20. IntcrpeHacions 

21 139 Interpetlacib al Consell &ecutiti sohre l'qdicucid i el des- 
plegament de les lleis d'ordeircrcr'b territorrbl. RQPC, 203, 

17506 (S). 
21464 
i 22QOT Ititeqwflacid U I  Consell Executiu sobre el tractament de EU 

vr'ol2.nciu en l'mport. BOPC, 215, 142152 (O); 230, 15174 
(T); DSPC-P, 89 (S); DOPC, 24l,lli1)49 (SI. 
InterpelIaci6 al Consell Executiu sobre la segurelut jurilica 
deispresos a Catalunyu. BOPC, 213, 14166 (O); 230,15174 
(T); DSPC-P, 89 (SI; n O X ,  Mi, 16049 (S). 
hicerpe flaciú al Consell Executiu sobre la politica ert mai& 
riu de policicr. BOPC, 210, 13877 (O); 230, 15174 (T}; 
DSPC-P, 92 (S ) ;  BOPC, 253,17064 (S). 
Ititerpcflució al Consell Executiu sohre ln poEtcica gerieral 
d'higiene ulimentdriu. BOPC, 215, 14262 (O); 230, 15175 

ImrpcfhcirS ut Conwil Emcuriu sohre Iu pollrica industrid, 
BOPC1, 218, 14424 (O); 230, 15175 (T); DSPC-P, 91 (S); 
BOPC, 245,10334 ( S ) .  

13Sf1 (O); 230, 15174 (T}; DSPC-P, 94 (S); ROVC, 261, 

21467 

21563 

2 1 896 

(T); DSPC-P, 89 ( S ) ;  BOPC, U1,16049 (S ) .  
22 i 3 2 
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22133 

22160 

22161 

22178 

23455 

23471 

23663 I 
23701 

23933 

24772 

24777 

24324 

24865 

24866 

24884 

24925 

25764 

25765 

Interpel.lacid al Consell Executiu sobre la poíkicu d' impuls i 
millora de I'mtsenyament públic a Catalunya, BOPC, 218, 
14425 (O); 230, 15175 (T); DSPC-P, 91 (S); BOPC, 245, 
16334 (S). 
Interpellacid al Consell Executiu sobre la polltica general 
de natalitat i orientucid familiar, BOPC, 218, 14425 (O); 

InterpeLIacid al Consell Executiu sobre la política general 
d'ordenació farmudutica. BOPC, 218, 14426 (O); 230, 

Interpdiacid al Consell Executiu sobre els centrex d'ensen- 
yament pdblic a Catalunya. BOPC, 218, 14426 (O); 230, 

Inberpeilacib al Consell &crrh'u sobre la polfticu general 
de I'Entitut Autdnom de Jocs i Aposdes (EMA). BOPC, 

245,1633s (S). 
Inrerpeh%5 al Consell Executiu sobre la poiltica de tram- 
ports en I'dmbit de I' Entitat Metropoiitana de Transports, 

BOPC, 241, 16049 (S). 

230,15175 (T); DSPC-P, 89 (S); BOPC, 241,16049 (S ) .  

15175 (T); DSPC-P, 92 (S); BOPC, 253,17064 (S). 

15175 (T); DSPC-P, 92 (S); BOPC, 253,17064 (S). 

229, 15103 (O); 230, 15175 (T); DSPC-P, 91 (S); BOPC, 

BOPC, 229, 15104 ('0); 230, 15175 (T); DSPC-P, 89 (S); 

Xnrerpdlucib al Consell Ex~cutiu mbre Iu pol ftica general 
d' universnlitzucid dels servet sanitaris al conjunt de IQ po- 
hlacid. BOPC, 230,15175 (O); 234,15577 (Rect.); DSPC-P, 
91 (S); BOPC, 245, 16335 (S ) ;  248, i6560 (Rect.). 
Interpel.lació ui Consell Executiu sohre les conseqü8ncies de 
La Guerra del GoFP2rsic. ROPC, 234, 15540 (O); DSPC-P, 
89 ( S ) ;  ROPC, 241,16049 (3). 
Interpdlaci6 al Consell Executiu sobre Iu integrucid de 
i'atencid de la salut mental en el Servei Carald de la Sult4~ 
BOPC, 234,15542 (O); DSPC-P, 94 (S); BOPC, 261,17506 
IS). 
InterpeElaci6 al Consell Executiu sobre el sutiejament dels 
rius de Catuiunya. BOPC, 234, 15542 (O); DSPC-P, 91 (5); 
BOPC, 245,16335 (S). 
Interpetlucib al Cotwll Executiu sobre la seguretat de les 
instal.lacions industrials. BOPC, 234, 15543 (O); DSPC-P, 
94 (S); BOPC, 261, 17506 (S). 
Intt?rpe!Lacid al Consell Executiu sobre la política general 
d'educacid a distdncia. BOPC, 236, 15663 (O); DSPC-P, 91 
IS); BQPC, 245,16335 (S). 
Interpellacid al Consell Executiu sobre el pmcés d' elabora- 
ci6 i truniitació del Pla Territorial de Catalunya. BOPC, 

Interpel.laei6 al Consell Executiu sobre lu normalitzucid Ein- 
gihtica a 1'Administracid Pública de iu Generalitat. BQPC, 

Interpelhcid ui Consell Executiu sobre el PIU d' Actuacid 
per a La Igualtat d'Oportunitats per D la Dom, 1989-1992, 

236,15663 (O); DSPC-P, 93 ( S ) ;  BOPC, 253,17064 (S), 

236,15663 (O); DSPC-P, 89 (SI; BOPC, 241, 16049 (S). 

BOPC, 236,15664 (O); DSPC-P, 93 ( S ) ;  BQPC, 253, 17064 
IS). 
I~iterpellucid ai Consell Bxecutiu sobre I' Aplicacid de la Llei 
711983, del 18 d'abril, de Normalitzucib Lingiifstica a Catu- 
lunyu. BOPC, 236,156454 (O); DSPC-P, 89 (S); DOPC, 241,  
i6W9 (S). 
Iiiterpehcid al Coiisell Execufiu sobre Iu pdftlcu generui 
per  a la vellesa. BOPC, 236, 15665 (O); DSPC-I', 93 (S); 
BOPC, 253,17064 ( S ) .  

25766 

26121 

26229 

26230 

26248 

2681 1 

27104 

Interpellacib al Consell Executiu sobre les autopixtes, auto- 
vies i carretereS dependents de ia Generalituc de Cntulunya. 
BOPC, 236,15665 (O); DSPC-P, 94 (S}; B O K ,  261,17506 
(9. 
Interpethcib al Consell Executiu sobre la pol ftica general 
d'adquisici6 de terrenys. BOPC, 243, 16187 (O); DSPC-P, 
91 (S); BOPC, 245,16335 (S). 
InterpeHacib al Consell Executiu sobre la política de joven- 

17506 (S). 
Interpetlacib ai Consell Executiu sobre La creacid de noves 
imiversitats, BOPC, 243, 16188 (O); 248,16570 (T); DSPC- 
P, 92 ( S ) ;  BOPC, 253,17065 (S ) .  
Interpellucid al Consell Executiu sobre la progrummi6 uni- 
versitdria i la creueid de noves universitats. BOPC, 243, 

17065 ( S ) .  
Interpetlmi6 ai Consell Executiu sobre la pol fticu generui 
de programacid universitdriu. BOPC, 248, 16571 (O i T); 

Interpetiucib al Consell Executiu sobre la pol ftka general 
del transport ferroviuri. BOPC, 253, 17077 (O); DSPC-P, 
94 (S ) ;  BOPC, 261,17506 (S). 

tuf. BOPC, 243, 16187 (O); DSPC-P, 94 (S ) ;  BOPC, 261, 

16188 (O); 248, 16570 (T); DSPC-I', 92 (S); BOPC, 253, 

DSPC-P, 92 (S); BOPC, 253,17065 (S). 

1.30. Altres tramitacions 
1.30.05. Procediments davant el Tribunal Constitucional 

Recurs d' inconstitucionulitut in ferprisat pel Parlament con- 
tra la Ley 1611985, de 25 de junio, del Potrimanio Histbrico 
E s p ~ f i d  (Resnlucib 47M: BOPC, 87iIi, 4048). BOPC, SSm, 
4110 (AC); S9/Ti, 4132 (AL"); BOPC, 238/íII, 15757 
(STC); 241/m, 16081 (Rect.). 
Recurs d'inconstitucionulitut interposat pel Govern de VES- 
tat contra la Liei de la Funcib Pú Mica de I'Adrni!tistrució de 
iu Generalitat. BOPC, 102fl1, 4734 (AC); 1WU, 4792 
(ALP); 121/IT, 5794 (ALFP); USm, ló488 (STC). 

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI 0 DECAPMENT 
2.01. Psojectcs i proposicions de llei i altres propostes de 
normes 
2.01.02. Proposicions de llei 

19904 

20903 

22276 

223 19 

23326 

Propusicib de Llei de Regulaciú deis Horurh Cumercials a 
Cutulunya, BOPC, 190,12559 (O); 241,  16050 (RD). 
Proposició de Llei sobre la Diada de la I,lengua Cutulunu. 

16050 (RD). 
Proposicid de Liei Reguladora de la Iniciativa Legisla fivu 
Popular. BOPC, 221, 14657 (O); DSPC-P, 94 (a); BOPC, 
261,17507 (R). 
Proposicib de Llei sobre Iniciutiva Legisiuriva Popular. 

BOPC, 197, 12973 (O); DSPC-P, 89 (RD); BOPC, 24-1, 

BOPC, 221, 14660 (O); DSPC-P, 94 (RD); BOPC, 261, 
17507 (RD). 
Proposicid de Liei de Mesures Adúicionals per a la Protecc- 
cib del Mpdi Ambient. BOPC, 225, i4719 (O); DSPC-P, 92 
(RD); BOPC, 253,17066 (RD}. 
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2.10. Prqjcctcs i propostes de resolució 
2.10.35. Proposicions no dc llei i altres propostes de 
rcsoluci6 

20798 

20904 

20948 

21 222 

21306 

2 1307 

21 393 

21449 

21600 

21601 

21602 

21630 

21739 

Proposicib no de Llei sobre els Serveis &Estacions # I T V  
durant el Perlode de Vacances. /CE/. BOPC, 197, 12977 

BOPC, 238,15758 (R}. 
Pruposicib no de Llei sobre la Instu?lacib en els Accessos 
d' Eritradu a les Autopistes Catalanes d' uns Senyals Infor- 
mutius sobre les Condicions Actuals de cada Tram Circula- 
tori. /CET/* BOPC, 197, 12982 (O); 201, i3438 fl); 
DSPC-C, 199 (RD); BOPC, 241,16051 (RD). 
Proposicid no de Llei sobre la Celehrucid de la X Setmana 
del Cuvu a Sant Sadurnl' dslnaiu 1'Aiiy 1991. /CARPI. 
BOPC, 201, 13439 (O); 203, 13506 (T); 210, 13863 (E); 

2A8,1@89 (R). 
Proposició no de Llei sobre la Reduccid de I'ImpCrcte Nega- 
tiu del Tancament per Obres de lu Carreteru de Terradet,Y. 

199 (RI; BOPC, 241,lGOSi (R). 
Proposició fio de Llei sobre una Politica de Prevenció i 
Educm+i6 dels Joves en relucid amb I'Addicciú a L'rllcohol i 
al Tabac. /CPS/. BOPC, 205, 13614 (O); 208, 13737 (T); 
21S, i4252 (H); 236,15655 (RD). 
Proposicid no de Llei sobre el Tractainent i 1'Es;l.ecial Aten- 
cid de les Persones Integrants de Grups Marginals de Moti- 
vucid Violenta. /CPS/. BOPC, 205, 13614 (O); 208, 13737 
u); DSPC-C, 186 (R); BOPC, 238,15758 (R). 
Proposicib no de Liei sobre I'Elaboracid d' un Programa 
d'Acruucid Urgent per al Sanejament de la Conca del Riu 
Besds. /CK/. BOPC, 208, 13738 (O); 213, 14158 (T); 
DSPC-C, 199 (R); BOPC, Ui, 16051 (R). 
Proposicid no de Llei sobre la Necessitut d'Assegwar llr Conti- 
nurtut de les Activitats de la Uigu Protectora d'himais i Pian- 
tes de Barcelonu i de la R e m  d'Assochcions Andlclgues. 
/CARP/. 130pG, 208, 13710 (O); 213, 14159 0; 241, 16061 

Proposicid no de Llei sobre i' ElahoracirS del Plu d' Ordmu- 
cití de les Emuccions deis Aqiilfers dei Bah Francolí (Mar- 
ge Dret) i del Bloc del Gaid. /CPT/. BOPC, 210, 13866 (O$; 

248,16490 (R). 
Proposició no de Llei sobre Iu Constiruciú de Diverses Co- 
munitats d' Usuaris d'Aproy5tumenrs d' Aigiies Sicbterrdnies. 

207 (R); BOPC, 248,16490 (R). 
Propasicid no de Llei sobre I'Aictuulitzuci6 dei Pia d' Obres i 
Correccions n fer u Iu Xarxu Hidroldgica de Cutalunyu. 

207 (K); BOPC, 248,14390 (R}. 
Proposicih tio de 1,lt.i sobre Ics Actuacions et1 r.elucic5 amb el 
Trencument del R r q  Dret del Delta de  I'Ebre. ICPTI. 
BOPC, 210, 13869 (O); 213, 14163 (T); 218, 14411 (T); 
DSPC-C, 109 @D); BOPC, Ul? 16052 @D). 
Proposicid no de Llei sobre les Visites de Cnys d' Esrctt u Cn- 
talwyrr. /COAG/. KiOPC, 213, 14163 (O); 21 S, 14252 0; 221, 
14666 (T); DSPC-C, 2 0  (RI; BOPC, 243, Mi65 (n). 

(O); 201, 13435 (T); 229, 1SO95 (T); DSPC-C, 197 (R); 

234, 15534 (T); 241, 16061 e); DSPC-C, 205 (K); BOPC, 

ICPTI. BOPC, 203, 13509 (01; 205, 13612 Cr); DSPC-C, 

Cr); DSPC-c, 20s (RI; ROPC, M I ,  16489 

213, 14161 (T); 213, 14411 (T); DSPC-C, 207 (R); BOPC, 

/CPT/, BOPC, 210, 13866 (O); 213, 14161 {T); DSPC-C, 

/CPT/. BOPC, 210, 13867 (O); 213, 14162 (T); DSPC-C, 

21741 

21953 

21955 

21961 

22023 

22024 

22 104 

22120 

22179 

22224 

22278 

22465 

22534 

23340 

23483 

Proposicid no de Liei sobre I' Orgunirzucid de les Visites de 
Dignataris: Estrangers a Catalunya. /COAGI. BOPC, 213, 

(R); BOPC, 243,16165 (RI. 
Proposició no de Llei sobre 1u Posada en Marxa &una Uni- 
tat Funcional d'onculogia a les Comarques de Lleida. 

i86 (RI; BOPC, 238,15759 (R). 
Proposicid no de Llei sobre I'lrregular Procediment emprat 
en I"0rganitzucid del Viatge del President de I'URSS a Ca- 
talunya i sobre la sulidclritut de les Instr'tucions Curdunes 
amb Totes les Nacionalitats de I'URSS. ICOAGI, BOPC, 

243, i6166 (R). 
Prupusici6 de Llei sobre ¡'Ajornament de les Revisions 
dels V Q ~ O ~ S  Cadastrals. /CEP/. BOPC, 215, 14256 (O); 218, 
14414 (T); 238,15759 (RD). 
Proposicid no de Llei sobre la Proteccib de les Caracte- 
rístiques de¡ Taxi de Barcelona. /CPT/. BOPC, 215, 

241,16052 (R). 
Propusicih no de Llei sobre la Creacid d'un Museu del 
Transpart a Catalunya. /CPC/. BOPC, 215, 14257 (O); 218, 

(R); BOPC, 241,16052 (R). 
Proposicid no de Llei sobre la Supre,rsib de Peatges a les 
Autopistes Catalanes. /CPT/. BOPC, 218, i4415 (O); 221, 

Proposicib no de Llei sobre la Conservucib de la C-246, en- 
tre I'Hospitalet de Llobregut i les Costes del Gurraf. /CITI. 

DOPC, 248,lMr)l (RD), 
Proposicfb no de Lici sobre el Compiimertt de I'Acord de 
Desmantellament de la Central Nuclear Vundellds I. /CW. 
HOPC, 2i8, 14417 (O); 221, 14668 0; 229, 15096 (E); 

Proposicid no de Liei sobre I'Elaboració d'un Programa 
d' Actuuciú Global de Rehahititacid dels Habitatges Cons- 
tml'ts entre 1950 i 1970. /CPT/. BOPC, 218, 14418 (O); 221, 
14668 (T); 229,15097 {E); 230,15170 (Rect. i T); DSPC-C, 
207 (RD); BOPC, 248,16491 (RD). 
Proposició nu de Llei sobre els Criteris de Concessiú de Lli- 
c2ncies d'Emissores sense h i m  de Lucre. /CPC/. BOPC, 

196 (R); BOPC, 241,16053 (R). 
Proposició no de Llei sobre ei Recortehement M U c  deis 
Professors d' Ensenyament Secundari Pdblic. /CPS/. BQPC, 

243,16166 (R). 
Proposició no de Llei sobre I'Aturada de les Obres corres- 
ponents al Desviurnerit de la N-I1 a Girona (Vall de Sant Da- 
niel). /CPr/. BOPC, 225, 14726 (O); 229, 15098 {T}; 
13SPC-C, 207 (R); EOPC, 248,16491 (R). 
Proposicib no de Llei sobre la Construcció &una Carretera 
entre la Pulma d'E:bre i Vinebre = la Torre de I'Espunyol a 
la Ribera d'Ebre. /CITI. ROPC, 225,1472G (O); 229,15098 
(T); DSPC-C, 207 (R); BOPC, 248,16492 (R). 
Proposició no de Llei sobrp el Projecte d'ribastument d' Ai- 
~ u a  u les Poblacions de Iu Costa 13ravu Ccntrul. /CITI.  

14164 (O); 215, 14253 (T); 221, 14667 ("1; DSPC-C, 200 

/CPS/. BOPC, 215, 14254 (O); 218, 14413 (T); DSPC-C, 

215, 14255 (O); 218, 14413 (T); DSPC-C, 200 (R); BOPC, 

14257 (O); 218, 14415 (T); DSPC-C, 199 (R); BOPC, 

14415 (T); 223, 14634 ('I'); 229, 15096 (T); DSPC-C, 196 

14667 (T); DSPC-C, 199 (R); BOPC, 241,16053 (a). 

BOPC, 213,14417 (O}; 221,14667 ('I'); DSPC-C, 207 (RD); 

DSPC-C, 197 (R); BOPC, 238,15759 (R). 

221, 14669 (O); 225, 14723 (T); 234, 15534 (E}; DSPC-C, 

225, 14724 (O); 229,15097 (T); DSPC-C, 201. (Tc); BOPC, 
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23484 

23555 

23627 

23836 

23934 

26427 

26428 

BOPC, 229, 15099 (O); 234, 15536 (T); DSPC-C, 207 (R); 
BQPC, 248,1ó492 (R). 
Proposicid no de Llei sobre el Restabliment del Curs dei Riu 
Ondara al Pla d' UrgelL /ClT/. BOPC, 229,15 100 (O); 234 , 

Proposicid no de Llei sobre el Transferiment a la Generali- 
tat i la Millora del Trqat  de la Carretera Tv-7141 entre As- 
cb-Vinebre i Garcia. /C€T/ .  BOPC, 230, i5170 (O); 234, 

Propmicih no de Llei sobre les Instdlacions de Gas. /ClT/. 

BOPC, 248,16493 (RD). 
Propo,ricid no de Llei sobre el Conflicte del Golf Pkrsic. 
/COAG/, BOPC, 230, 15172 (O); 234, 15538 (T); 248,  
16493 (RD). 
Proposicid no de Llei sobre la Gestid del Document Nacio- 
nal d'ldmtitat. /COAG/. BOPC, 234, 15538 (O); 236, 15659 
(T); 241, 16063 (T); DSPC-C, 209 (R); BOPC, 251, 16902 
(RI. 
Proposició no de Llei sobre la Millora de la Senyalitzacib 
del Polfgon Indusrrial de Bufalvent. /CPT/. DOPC, 245, 
16349 (O); 248,16513 (T); 261,17508 (RD). 
Proposicib no de Llei mbre I'Arranjament de I'Enilq de ka 
Carretera C-I411 amb t'tlutupista Terrassa-Manresa, a 
Sant Fruirús de Bages {Bages). /CPT/. BOPC, 245, 16349 
(O); 248,16513 (T); 261,17508 (RD). 

15536 (T); DSPC-C, 207 (R); BOPC, 248,16492 (R). 

15536 ('I"); DSPC-C, 207 (R); BOPC, 248,16493 (IX). 

BOPC, 230,15172 (O); 234,15537 (T); DSPC-C, 207 (RD); 

2.10.40. Projectes i propostes de resaluci6 d'actuació 
clavant les Corts Generals 

22216 
i 22243 Propossa de Resoluci6 pet- la qual s'ncorda de presentar a 

la Mesa del Congrés deis Diputats la Proposicid de Llei Or- 
gdnicu de Modflcació del Codi Penal, pel que fa a Delictes 
contra el Medi Ambient i 1'Urdenucid del Territori. BOPC, 
218, 14419 {O); DSPC-P, 89 @D); BOPC, 241, 16054 

(RW. 
2G491 
i 26569 Proposta de Resolmi6 per la qual s'crcordu de presentur a 

la Mesa del Congrés Ciel,T Diputats la Proposicid de Llei de 
ModrjTcacid de la Llei Orgdnica 711985, de Drets i Lliber- 
tucs dels Estrangers a Espanya. lI3QPC, 245,16353 (O$; 248, 
16494 (RD). 

2.15. Mocions sohsegiients rl interpeHacions 

23 676 Mocid subsegiierit a la interpe f laci6 nl Consell F.rerutiu SO- 

bre la Palitica de Serveis Corniiaitaris, BOPC, 230, 15174 

(RS. 
Mocid subsegüent a la interpeilució al Consell Execittiu so- 
bre Iu Polirica de Transports en E'Amhit de I'Etiritat Metro- 
politana de Transport. ROPC, 241, 16074 (O); LXPC-P, 91 
(R); BOPC, 245,16336 (R). 
M Q C ~ ~  subscgiient a la interpellacid al Consell Execiitiu so- 
bre la Seguretat Jurkdica dels Presos u Catairtnya. BOPC, 

(O); 234, 15539 (E); DSPC-P, 89 (R); BOPC, 241, 16055 

26021 

26045 

241,16075 (O); DSPC-P, 91 (R); BOPC, 245,16336 (R). 

26047 iUoci6 subsegüent a la interpeflaci6 al Consell Executiu so- 
bre la Poiíh'ca General d"igiene Alimentdrr'a. BOPC, 241,  

16560 (Rect.). 
Mocid subsegtient a la interpel.laoi6 al Consell Executiu so- 

bre la Politica General d' Adquisició de Terrenys. BOPC, 

Mocid suhsegiient a la interpellacid al Consell Executiu so- 
bre el Sanejament deis Rius de Catalunya. BOPC, 245, 

Mouid subsegüent Q la interpehcid al Consell Executiu $0- 
bre la Creaciú de Noves Universitats. BOPC, 253, 17073 

Moci6 subsegüent a la interpeliacib al Consell Executiu sobre 
la Polítim General per a la Vellesa. BOPC, 253, 17075 (O); 

Mocid suhegüent a la interpeflacib al Consell Fxecutiu so- 
bre el Proch d'Eluboraci6 i Tsarnitmi6 del Pla Territorial 
de Catalunya. BOPC, 253, 17076 (O); DSFC-P, 95 (R); 
BOPC, 261,175iO (R). 

16076 (O); DSPC-I?, 91 (R); ROPC, 245, 16336 (R); 248, 

26480 

245,16357 (O); DSPC-P, 93 (R); BOPC, 253,17066 (R). 
26507 

16359 (0); DSPC-P, 93 (R); BOPC, 253,17067 (RI. 
270% 

(O); DSPC-P, 95 (R); BOPC, 261,17509 (RI. 
27071 

258,17348 @)i DSPC-P, 95 (R.h BOPC, 261,17509 ('RI. 
27089 

2.20. lnterpeHacions 

20785 Interpetiacib al Consell Executiu sobre la inciddnciu de les 
sectes en la societat catuluna, BOPC, 203, 13510 (O); 230, 
15174 (T); 243,16167 (RD). 
Interpefiaci6 ai Consell Executiu sobre els emplqamenrs 
d'abocadors controlats de residus sdlids urbans. BOPC, 

2 i 223 

2 1743 

23472 

23473 

23920 

2398 1 

2477 1 

25767 

2604 i 

26914 

203, 13511 (O); 230, 15174 (T); DSPC-P, 91 (RD); BOPC, 
245,16337 (RD). 
Interpetiacid ai Consell Executiu sobre i' impacte ambiental 
del turisme. BOPC, 213, 14167 (a); 230, i5175 (T); 258, 
17362 (RD). 
Interpetlacid al Consell Executiu sobre les normatives que 
possibiliten l'uplicacid de les subvencions previstes als 
Pressupostos de /Q Generalitat. ROPC, 229,15104 (O); 230, 
15175 (T); 238,15760 (RD). 
Interpetlacih al Consell Executiu sobre ei desplegurnent de 
la Llei 1811 985 pel que fa a la potenciucid; dels drgans de 
parricipaci6 i de govern et1 els centres docents. BOPC, 229, 
15104 (O); 230,15175 (T); 256, i7221 (RD). 
Interpetlacid al Cornell Executiu sobre ka normalitzacid lin- 
gülstica c1 E' Administracih Pdbiicu de la Generalitat. BOPC, 
234,15540 (O); 236,15655 (RD). 
ínterpeSiaci6 al Consell Executiu sobre la preservucib dels 
drets i les llibertats dels ciutadans. DOPC, 234, 15541 (O); 
243,16167 (RD). 
Ititerpetiacid al Consell Faecutiu sobre la con~m'mcid dels 
rius de Cataalunya. BOPC, 234,15541 (O); 261,17510 (RD). 
Interpetlacid al Conseli Executiu sobre I'Emwtdgia Europea 
de Iu Suliit promoguda per I'OMS. BOPC, 236, 15665 (O); 

IriterprtlEncih al Consell Executiu sohre les wpercussions de 
la Giterra del Go!f a Cataiunyu. BOPC, 241, 16078 (O); 
2Si ,  lb(N2 (Ka). 
Xiirerpdlrrcid nl Cotiscll Executiu smhr*e lcr polltic rr de crea- 
ri6 de les fll$iueLs ruiiversircits a Gircwlcr, Lleida i Tmugoncr. 
BOPC, 251, 16937 (O); DSPC-P, 94 (RD); BOPC, 261, 
1751 1 (RD). 

DSPC-P, 93 (RD); BOPC, 253,17067 (RD). 



3.l'~tAMIX'ACIIONS EN CURS 
3.01. Pmojcctcs i proposicions CIC llei i 
altrcs projectes tle nortnes 
3.0i.01. Projoctes de Ilei 

16103 

17638 

21032 

2116s 

2 1745 

23628 

24769 

25774 

2íj479 

26968 

275 8 3 
i 27633 

Projecte de Llei del RZgirn Jurídic Intern de les Urbanitza- 
cions Privudes. /CIO/. BOPC, 138,8862 (O); 143,9231 (T>; 
150, 9659 (T); 152, 9732 (T), 9755 {Rect.); 159, 10327 
(T), 10420 (Rect.); l(i2, 10511 (T); 165, 10652 (E); 178, 
11753 (T); 195, 12836 (T); 203, 13434 (T); 213, 14134 
(T); 223, 14626 (T); 236, 15656 (T); 251,16903 (T); 258, 

Projecte de Llei de les Policies Locals de Catalunya. /CJDf. 
IWPC, 159, 10328 (O); 152, 10512 (T); 169, 11122 (T); 
171, 11267 (Rect.); 174, 11420 (T); 180, 11947 (T); 183, 
12099 (T); 186, 12278 (T); 193, 12773 (Rect.); 197, 12960 
(T); 201, 13410 (T), 13451 (Rect.); 213, 14134 Cr); 223, 
14626 (T); 236, 15656 (T); 238, 15761 (PI; 251, 16903 (7'); 
263,17512 (D i E). 
Projecte de Llei de Reforma de la Llei 411983, del 9 de 
 mur^, de Cooperatives de Catalunya. /CPS/. DOPC, 201, 
13412 (O); 203, 13495 (i'); 210,13852 (I'); 215,14?d4 (T); 
218,14408 ("3; 225,14718 (E); 238 (I'). 
Projecte de Liei sobre I'Autoritur Lingiiístictl de I'Insritut 
dL;,tuí¡i,v Catainrra, /CPC/. BOPC, 203, 13496 (O); 205, 
13606 (T); 210, 13853 (T); 213,14148 (T); 215, 14244 (T); 
22f, 14655 ('I"); 225, 14718 (E); 230, 15208 (Rect.); 236, 
15657 (T}; 248,  16506 (T); 258, 17303 (T i P); 260, 17456 
(I3 i E). 
Projecte de Llei de Modificaci6 de la Llei 2013S, de Preven- 
cid i Amistbncia en Mat2ria de Suhvrdncies que poden gene- 
rar DependJncia. /CPS/. BOPC, 213, 14149 (O); 215, 14245 

15515 (T); 238, 15814 (13); 243, 16174 (T); 258,17306 (P), 
173G2 (T); 260,17457 (D i E). 
Projecte de Llei de I'Institut Catuld d'Kner,qiu. /CIE/. 
l3OPC, 230, 15166 (O); 234, 15515 (T); 24.1, 115055 (T); 

(r i P); 258,17329 (D i E). 
Projecte de Llei de Mutiiulitnts de Previsid Social de Cutu- 
lunyu!. /CD/. BOPC, 234, 15516 (O); 236, 15657 (T); 243, 
16 175 (T); 247, 1 CA69 (T); 25 i , 16914 (T); 256, 17222 (T); 
258,17340 (T), 17350 (Rect.); 261,17552 (T). 
Projecte de Llei Reguiudorn de I'Accés a /u Funcid Púhlicir 
Docent del Persnml Doceiit deis Centres que, en Virtut de 
EQ Llei 1411983, del 14 de Juliol, del Parlammt de Cirtulrin- 
yu, sy hau intcgrut ~f la Xarxa de Centres Públics Dependents 
de la Geiierulitot de Catuiunya. /COAGf, BOPC, 238,15819 

17480 (T, P, D i E). 
Projecte de Llei de Reconeixement dc la Universitat Ramon 
Llull, /CPC/. MWC, 2.45, 16341 (O); 248, 16510 0); 258, 

Projecte de Llei de I'Hahitatge. /C€T/.  BOPC, 251, 16916 

17303 cr). 

cr); 221, 14657 (T); 223, 14633 VI; 229, 15093 ( ~ 1 ;  234, 

245, i m o  247,1~469 cr); u#, 16~06  (RI; 251,16905 

(0); NI,  16056 cr); 248, 16510 (T); 258, 17363 (T); 260, 

inrli rr)! 1 - 7 3 ~  PI; zm,i7486 p, D i E). 

(0); 256, u222 u); m , i 7 m  cria 

Projecte de  Llei dc Propnocid de I'Accessibilitut i de SIC- 
pressi(i de Barreres ArquitcctMques. UOPC, 261, 17553 
(Q). 

3.01.02. Proposiciofis de llei 

- 

- 

i2494 

12983 

iG938 

16939 

21 177 

21429 

I 

23761 

26555 i 
2664.5 

I 

Proposicions de Llei a qu& es refereixen les Disposicions 
Addicimai.r Primem i Segona de la Llei 5J1987, del 4 
&Abril, del Rkgirn Provisional de les Cornpet2ncies de les 
Diputacions Provincials. BOPC, 21, 1310 (T). 
Proposicions de Llei u qut es refereixen les Diypoaicions 
Addicionals Primera i Segona de la Llei 5111987, dei 4 
d'abril, dd R2girn Provisional de les Cowpet2miehv de les 
Diputacions Provisionals. BOPC, 26, 1775 (T). 
Proposició de Llei sobre la R'tuluritar de les Competdncics 
de Carreteres a Catalunya. BOPC, 110,7059 (O). 
Proposicid de Llei de Modificaci6 de la Llei de La Sinrlicutu- 
ru de Comptes. /CEF/. BWC, 115,7416 (O}; 153,9774 (T); 
159,10339 (T); 169,11130 (T); 174,11433 (T); 178,11755 

14248 (T); 229,15094 (T); 241,16053 u); 253,17069 (T); 

Propo,vicih de Llei sobre la Creació d'un Registre d'Interes- 
s m  dels Alts Cdruecs úel Govern de lr Generalitat. BOPC, 
150,9660 (O). 
Propo,riciú de Llei d'lncomputibilitflts dels Alts Cdrrecs del 
Govern de la Generalitat. HOPC, 150,9662 (O). 
Proposiei6 de Llei d h p l i u c i d  del,r Llmits del Parc Nacio- 
nal &Aipiestarces i Emmy de Sunr Maurici. BOPC, 203, 
13501 (O). 
Proposicid de Llei de Crecrcih de I'lnstitut Catdd de Serveis 
u la Tercera Edut. BOPC, 208,13730 (O),  
ProposicirS de Llei de la Bandera de Catulunya. ROPC, 213, 
14154 0); 243,16175 (T); 251,16926 (T). 
Proposiui& de Llei de Mndflcacib de la Llei 1011983, del 30 
de Maig,  de Cremi& de I'Ens Pbbiic Corpormi6 Catduna 
de Rddio i Teievixiú i de Regulacib dels Seweis de Rudiodi- 
firsid i Teievisid de la Generolitat de CaturUrtya, BOPC, 234, 
15533 (O). 

cr); 182, 12077 m; 197, 12972 v); 208, 13729 (T); 215, 

ztx,i7558 Cr). 

Pmposicid de Llei de Creacid de I'lnstitut Ramon Llull. 
PIOPC, US, 16343 (O). 
Proposicid de Llei sobre Iu Iniciativu LeRidatiw Papuiur. 
BOPC, 261 , 17559 (T). 

3.1 O. Prqjcctcs i propostcs de resolució 
3.10.15. Propostes de resoluci6 subsegfients 
al cantrol de la lcgislaci6 dcicgada 

202% Procediriment relatiu ai control del Decret kgislatiu 11 1990, 
pel qiiul s'aprova la Refosu dels Textos Legals V ipn t s  a Ca- 
talunya en Markrica Urbanísticu. BOPC, 193, 12715; 195, 
12846 (T); 205,13607 (T); 241,16053 (2'). 

3.10.25 Propostes de resoluctd subsegüents 
ii un pla o comunitat del Govera 

21002 Procediment relatiu u l'acord del Govern perqut? e i  Parla- 
ment es pronuncii' sobre iu Tmmfednciu de la Piscinu Sant 
Jordiy de la Diputacib de Barcelona. /CITI. BOPC, 205, 
13607 (T); 210,13860 (T); 213,14154 (T); 241,16060 (T). 
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21949 Procediment relatiu a I'acord del Govern per-quk E I  Parla- 
ment es prortuncii sobre el Truspds de Recur,Yos de tes Dipu- 
tacions a la Generalitat en Mat,?riu d'Esporrs. BOPC, 215, 
i4248 (T); 218,14409 (T); 243,16175 u); 253,17070 (T). 

3.10,30m Propostes de resolució sirbsegiients 
als informcs dc ta Sindicatura de Comptes 

2 1730 Procediment relatiu al Compte General de les Corporacions 
LOCUES, corresponent a ¡'Any 1988, /CSC/. BOPC, 215, 
14251 (T); 253,17071 (T); 261,17559 (T). 
Procediment relatiu a l'lnforme de l'iscalitzacid SCF-O4 
A190, sobre Subvencions de la Generalitat de Cutaiulmya a 
Centres Privats de Formacid Profemionai de 1.' i 2." Grau, 
Exercici de 1988. /CSC/. BOPC, 232, 15322 (T), lS323 
(ISC); 258,17342 (T). 
Procediment relatiu a l'lnforme de Fiscalitzacid SCF-O7 
W90, sobre I'Entitat Autdnom de Jocs i Aposte,r (EMA), 
anys 1986, 1987 i 1988. /CSC/. BOPC, 232, 15322 (T), 
15353 (ISC); 258,17343 (T). 
Procediment relatiir a I'lnforme de Fisculitzacid SCF 07- 
J3190, sobre Comptes Finuncers Gessimats pels Centres As- 
sistenciuls i &gam Adminismrius de les Ewiturs Gessores 
de la Seguretat Social, 1987-1988. /CSC/. BQPC, 25i, 

23726 

23727 

26769 

. 16927 (T), 16939 (ISC). 

3.10.35. Proposicions no de Llei i altrcs 
propostes de resolució 

1598 Proposicid no de Llei sobre la Regulucid de la Regi6 I. 
/COAE/. BOPC, 17, 800 (O); 20, i239 (T); 21, 1312 (T); 
22, i444 (T); 24, 1555 (Rect.); 46, 3021 (T); 58 ,  3683 (T); 
65,4067 (T); 84,5567 (T); 98,6318 (T); 125,7419 (T); 122, 
7886 (7'); 138,8873 (T); 152,9735 (T); 162,10521 (T); 178, 
11756 (T); 190, 12561 (T); 201, 13431 (7'); 208, i3732 (T); 
221,14663 (T); 229-Anne~, 15151 (T); 245,16346 (T); 261, 
17560 (T). 

1600 
i i615b Proposicid no de Llei sobre la Divisi6 de Catalunya en Re- 

gions. fCOAG/. BOPC, 17,802 (O); 20, 1240 (T); 21, 1312 
(T); 22, i444 (T); 26,1777 {E}; 46,3022 (T); 58,  3684 (T}; 
65,4067 (T); 84,5567 (T); 98,6319 (T); 115,7420 (T); 122, 
7886 (T); 138,8874 (T); 152,9735 (T); 162, i0522 (T); 178, 
11756 u}; 190,12562 (T); 201, 13431 (T); 208, 13733 u); 
221,14664 (T); 229-hnnex, 15151 (T); 245,16347 (T); 261, 
17560 (T). 
Proposicid no de Llei ,rebre el Compliment de les Lleis d" Or- 
denació &E Territori /COAG/. BOPC, 17, 803 (O); 20, 
1241 (T); 21, 1313 (T); 22, 1445 (T); 24, 1555 (Rect.); 26, 
1776 (E); 46,3023 (T); 58,3635 (T); 65,4068 (T); 84,5568 
(T); 98, 6319 (T); 115,7420 (T); 122,7887 (T); 138, 8874 

12562 (T); 201, 13431 (T); 208, 13733 (T); 221, 14665 (T); 
229-Annex, 15152 (T); 245,16347 v); 261,17561 (T)+ 
Yroposicid no de Llei sobre el Traspds de Deteminades 
Cnmpet8ncies i Hecimos Ecoiibrnics a les Comurques. 
/COAG/. ROPC, 19, 1114 (O); 20, 1211 (7'); 21, 1313 (T) i 

1602 

(T); 152, 9736 (TS; 162, 10522 cr); 178, i1757 e); 190, 

1725 

3394 

22232 

22358 

248 60 

24867 

24881 

24935 

25768 

25319 

25820 

25821 

25937 

25945 

1357 (Rect.); 22, 1445 (T); 24, i555 (Rect,); 46, 3024 (T); 
58,3685 (T); 65,4068 (T); 84,55611 (T); 98,6320 0; 115, 
7421 (T); 122,7887 (T); 138,8875 (T); 152,9736 (T); 162, 
10522 e); 178,11757 (T); 190,12563 (T); 201, 13432 (T); 

16348 e); 261,17561 (T). 
Proposicid no de Llei sobre I'Accés dels Parcers de Monta- 
gut a la Propietut de les Terres que conreen. /CARP/. 
ROPC, 36, 2606 (O i T); 41, 2802 (T); 43, 2921 (73; 46, 
3026 e). 
Praposicid no de Llei sobre el Funcionument de 1'Mminis- 
traci6 de Justícia. /ClD/. BOPC, 218, 144121 (O); 221, 
14669 (T); 251,16927 0; 261,17562 (T). 
Propvici6 no de Llei sobre tu Creaciú d un Rerpime Públic 
d' Organitzacions No Governamentals. /CUAG/. B OPC, 
221, 14671 (O); 225, 14724 u); 229-Annex, 15153 (T); 
245, 16363 (Rect.); 261, 17562 (T). 
Proposkid no de Llei sohre el Condicionament i Millora del 
Tragat de la Carretera T-334, entre els Municipis d'lfortu 
de Sant Joan i Bot. fC lT / .  BOPC, 236, 15660 (O); 241, 
16064 (T). 
Proposicid no de Llei sobre el Conveiii de Remodelucid del 
Barri de r d ~ l  M i n m ,  de Sant M r i d  de Besds. /CPT/. BOPC, 
236,15660 (O); 241,16064 (T). 
Proposicid no de Llei sobre la Situaciú Actual a les Repúbli- 
ques Bbltiques. /COAG/, BOPC, 241, 16065 (O); 248, 
16511 (T), 
Proposició no de Llei sobre 1'Aprovuci6 d'un Cos Normatiu 
Regidador de la Circuiacid fora de les Vies de Cnmunicacid 
per als Vehicles <(Tot TerreiiyN. /CPT/. BOPC, 236, 15662 
(O); 241,16065 (T). 
Proyosici6 HO de Llei sobre les Actuacions per o conibntre 
la Plaga de la Processiondrin ell els fiascos de Pins de Cn- 
tdimya. /CARP/. BOPC, 236, 15662 (O); 241, 16066 (T); 

Proposició no de Llei aohre els Municipis que es podrien be- 
nefcirir de  I'Aplicació de E'Articie 69.2 de Iu Llei 811987. 

Pmpsic iú  no de Llei sohe eis Municipis que es podrien be- 
neflciur de I'Aplicacid de I'Article 69 de la LIei 811987 en 
I'Apartut Histdrico-Artístic. ICOAGI. BOPC, 238, €5822 
(U); 241, 16066 (T); 243, 16227 (Rect.). 
Proposicid no de Llei sobre eis Munic~is que es podrien be- 
neficiar de 1'Aplicacid de l'hticle 69 de la Llei 811987 en 
I'Apnrtat Turlstic. ICOAGI, BOPC, 238, 15823 (O); 241,  
16067 (r); 243,16227 (Rect.). 
Proposicib no de Llei sobre E I S  Municipis que es podrien he- 
neficiar de I'Apiicució de ¡'Article 69 de lu Llei 811987 en 
E'ripnrtcrt Iduswid.  fCQAG/. ROPC, 238, 15823 (O); 241, 
16067 (T); 243,16227 (Rect.). 
Proposicid de Llei sobre la Posada en Marxa del Pla Es- 
tratkgic Forestal a Catahnyu. /CMtP/. BOPC, 230, 15824 
(U); 241,16068 (TE. 
Proposicid no de Llei sobre E I  Sanejament dei Riu Ebre per 
CL Iu seva Navegabilitat. /CpTI. DOPC, 238, 15824 (O); 241,  
16068 (T). 
Proposicid tin de Llei sobrc la Línia Ferrovidria Barcelo- 
na-Puigcerdd. /Cl?T/. BQPC, 238, 15825 (O); 241, 16068 
(T). 

208,13734 (T); 221,14665 (T); 2 2 9 - h e x ,  15152 (T); 245, 

2 4 5 , i ~ w  cr); 247,imn (T); 251,16928 (ES. 

/COAG/. BOPC, 238,15822 (01; 24.1, I 6066 cr), 
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25950 
i 26002 

25990 

26069 

2607 1 

26073 

26087 

26249 

26258 

26259 

26334 

26469 

264.70 

2tirC8CF 

26495 

26496 

26S95 

26823, 

26850 

Proposicid no de Llei sobre la Inftwmacid als Usiraris de Iu 
Xurxu Bbsiua de Carreteres i Airrtopisscs Catularies. JCIT/. 
BOPC, 238,15826 (O); 241, i6069 u). 
Proposicid 130 de Llei sobre la Modificaaid del Codi Pewil 
pei que fa u IJeEictes contra FI Medi Ambient. /CJD/. BOPC, 
241,16069 (O); 243,16178 (T). 
Proposicid ni) de Llei sobre Ciutat Rulliu. /COAG/. DOPC, 
Mi, 16071. (O); 243,16179 (T). 
Propmiciú no de Llei sobre Iu Declaraui6 dels Municipi,s de 
l i  Comurcu del Priorat coin u Z m e s  Agrlcoles Desfuvori- 
cie,s. /CARP/. BOPC, 241, 16071 (O); 243,16179 (T). 
Proposicid no de Llei sobre la Prescntuci6 Urgeitt d' un Pro- 
jecte de Llei & Crkdit Extraordinari o Siiplcment de CrLdit 
per paflidr Iu Greu Sitlancid de la F r u h  Seca. fCES/. 
ROPC, 241,16072 (O); 243,16180 (T); 245,16363 (Rect.). 
Pruposició 110 de Llei sobre la Situacid dels IrnttiiRrants Es- 
trangers. JCJD/. BOPC, Ni, 16072 (O); 243, 16180 (T); 
248, i651 1 (T). 
Pr'oposicid no de Llei snbre l'lwpclote AmhiEnbul de ¡'Auto- 
pista Terrassa-Rubí. /ClT/. BOIX, 243, 1618 1 (O); 248, 

Yropcisicid no de Llei sobre les Mmures Newwshries per CI 

la Prestucid E j k ~ c  del Se iwi  de Correics (1 Cutulunycr . 
/CYi'/. BOPC, 243,16182 (O); 248,16512 (T). 
Proposició 110 de Lici sabre el Respecte n I'Orpnitzacid Po- 
Mica úe I' Estut de les Autonomies pel que j¿¿ u la Crelrcid de 
les Ur'reccinits de Xones de Iu Diveccid Generd de Carreus i 
Tcldp-&k /CET/. 130132, 243, 16182 (O); 248, 16512 (T); 
23 ,17344  (E). 
Ptwposicib tio de Llei sobre el Foment de l'h'ducacib per lu 
f'aid. /CLT/. BOPC, 243,16183 (O); 248,16513 v). 
Proposició JICI de Llei sobre in Ubicaci6 Defiiiitivu rl' utm E.P 
tucili d'lnspecuid Tkcniw de Vehicles (U'V) u Iu 7 ~ n a  de 
l iergf i ,  /CE/. BOPC, 245, 16350 (O); 248, 16514 (T); 256, 
17223 (E). 
Proposicid no de Llei sohre I' Agilitucid dels Serveis d~ Griitl 

etj e h  Aooiclent,s de Il'rdnsit. /CiT/. BOPC, 2 4 ,  16350 (O); 

I'ropnsici6 no de Llei sohre lx IJbicaciú d'wi Heliport u 
S m t  ScJduriil n'hoirr (Alt  Pened2s). /CM'/. ROPC, 245, 
16350 (O); 248, 16514 (T). 
Yroposicid tio de Liei sobre ld lleclarauió de 10 Comarca 
del Moiitsid com u %oru Agrtcolcr Desafuvor'idu. /CARP/. 
BOPC, 245, 16351 (O); 248,16515 (T). 
Pro jmic id  no de Llei sobre la Tramferknuiu de la TitulurL 
tut dels Boscos de l ' l3tai existents a Cuialsriiya, /CARP/. 

Yroposicid no de Llei sobw Ia Pnmncid duna Cultiim de 
Plru. /CPC/. UWC,  248, 16St5 (O); 251, 16929 (T); 258, 
17344 (E). 
Proposicid nu de Llei sobre 10 Miliora dei Servei de lu Com- 
p(rfi h TeE~f6nicu Nminrial de Iispmii (CTNE) c1 Cutallinyu # 

/cu/. ROPC, 251, i m o  (01; 2.50, 17223 VI; 261, 17563 

(?'I' 
PI-oposicirS t i o  de Llei solire 1'Apdim:ib del Reial Decret 
2211991, del 1H de  Gener, relatiu u1 Cessument Anticipat de 
I'Accivitut Agrdriri. /CAkP/. HOPC, 2S 1, 16930 (O); 2S6, 

16512 (T). 

2 4 8 , 1 ~ 5 1 4  crl. 

BOPC, m, 16351 10); 248,16515 cr). 

1,7223 cr); 261, 1 7 ~ 3  Cr). 

2685 1 

26852 

26853 

26854 

26863 

26915 

26999 
i 27184 

2705 8 

270G4 

27115 

27364 

2748 1 

27495 

Proposicid no de Liei sobre e i  Desenvolupament de l ' h t i c k  
18 de la Llei 911985, dei 24 de Maig, de Modernitzucid de 
l'Empre,ra Farniliur Agrdriu. ICARPI. BOPC, 25 1, 1693 1 
(O); 256,17224 0); 261,175tX fl). 
Proposicr'd no de Llei sobre la Confeccid d ' ~  Projecte 
6 Ajudes a la Retlda Agrdria (FARA) per al Sector de I' Ave- 
llanu. /CARP/. BOPC, 251, i6931 (O); 2S6,17224 (T}; 2G1, 
17564. (T). 
Propusicid HO de Llei sobre la Rcalitzaci6 d'un Estulli de la 
Viubilitus i E E  Futur dei Conreu de 1'AveIlancr. /CARPI. 
BOPC, 251,16932 (O); 256,17225 (T); 261,17565 (T). 
Proposicid no de Llei sobre I' Establiment d' un RLgirn d 'h-  
demn itzaciona Compensutdr ies a Explotuu ions Agrd ries en 
Zoaex de Muntunja i Zones Dmfavorides, /CPT/. BOPC, 
251,16932 (O); 256,17225 (T); 2G1,17565 (T). 
Propnsiciú no de L t d  sobre iees Mesures u prendre per YIN- 
CAVI pel que fa al Cottirul dels Vim. /CARP/. BOPC, Z I . ,  
16933 (O); 256,17225 (T); 241,17566 (T). 
Yruposiciú MO de Llei subre el Compliment del Pla rl" Actua- 
cid per u la Igualtur nl Oportunitats per a les Dones, elubo- 
rac per I'Instimt Catdd de la Dom, en e l , ~  Catdlqp de Llocs 
de Treball del Pressupost de la Generalitat de Carnlunyw 
per ui X991. /CPS/. BOPC, 2S1,16934 (O); 246,17226 (3'). 

Proposici6 no de Llci sobre I'AcornyIiment dels Acords en- 
tre L'Ajuntament de Bausen i HIEAASA. /C€E/. BOPC, 256, 
17226 (O); 258,17345 (T). 
Yroposici(i HQ de Llei sobre I' Establiment &UI$ Conveni amb 
10 Facultot de Mediciw de Reus per (1 I' Estudi de la Radio- 
contuminuciú u Iu Curaiuityd Meridional. /CPC/. ROPC, 
253,17071 (O); 256,17227 0. 
Proyosicih no de Llei sobre 1u Dencgacib dAjuts del Reiui 
Decret 4251198.5 uls Ramaders dei Sector Porcí. /CARP/. 
BOPC, 253, 17072 (O); 256, i7227 e}. 
Proposicih no de Llei xohre i'rlrruttjament i el Refor$ dei 
Ferm de la Carrerera Comarcal 1y-231. /CITI. BOPC, 256, 
17228 (O); 258,17345 (T). 
Yroposicid HO de Llei sohre la Frmulacib d'un Pla Espe- 
cial de Regenerucib de la Reservu Natural ItttegruE I del 
Porc Natural dels Aiguumoll,r de I"ITmlJordd. UOPC, 261, 
17566 (O). 
Proposicid no de Llei sohre el Subministrament #Aigua n la 
Comarca de Iu Noguera. BOPC, 261,17567 (O). 
Proposicib no de Llei sobre In Lirnitnci6 de les Retribucions 
en &pPcies de les Etztitcris Uancdries i &Estalvi. SOPC, 
261,17567 (O). 

3.10.40.l3ro,iecEcs i propostcs dc resai tició 
d'actuació dwan t Ics Corts Generals 

IG43 Projecte de Resduoid per  la qual s'acordu de presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposici6 de Llei Or@- 
niou per  la quul FS d6na Compliment CI la Disposicid Addi- 
cional Primera de ILI Llei 511987, del 4 d'AIwil, del R2gim 
ir'rovisimial de Les Competdticies de les IXputrxciotts Provin- 
cids. /COAG/. 13OPC, 19, 1121 (O); 21, 1319 (T); 46,3029 
('I'); S8, 3691 (T); 65,4074 {T); 84,5574 ('1'); 98,6327 (T); 
108, 6916 (1'); 117, 7687 (7'); 135, 8742 (T); 143,9251 CY); 
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12133 

14311 

2601. O 

150, 9677 (T); 165, 10663 (T); 17S, 11766 (T); 190,12565 
{T); 201, 13442 (T); 208, 13741 (T); 221, 14672 (T); 230, 
15 173 (T); 245,16352 (T); 261,17569 (7'). 
Proposta de Resoiucid per la qual s'ucorda de preaentar a la 
Mesa del Congrés deb Diputats la Proposicid de Llei de Modi- 
flcuciú de Prlrticle 37.2 de la Llei de I'Eqtar 8180, del 10 de 
Mar$, de 1"Extatut deis Trehalhdors. BOPC, 106,6824 (O). 
Propolstu de Resoluci6 per la qual s'acoríiu de presentar Q 

la Mesa: del Congrés dels Diputats la Proposicib de Llei úe 
Modificaci6 de l'krticle 37,2 de Iu Llei de I'Estut 811980, del 
10 de MarG, de I'E,vtaíut dels Treballadors, per a la Modw- 
cació del Rtgim de Fesbes, BOPC, 130,8397 (O). 
Proposta de Re,roLucib per la qual s'acorda de prmentar a 
la Mesa del CotJgrt9 deis Diputats la Proposicid de Llei de 
Prohihicid de la Publicitat dei Joc a tot el Territori Estatal. 
BOPC, 241,16073 (O), 

3.15. Mocions subsegüents a interpeklacions 

27486 

27487 

27488 

27492 

27499 

27500 

Mocid subsegüent a la interpetiaci6 al Consell Executiu so- 
bre la Intelpracib de I'Ateneib de lo Salut Mental en ei Servei 
Carald de IQ Salut. BOPC, 261,17570 (O). 
Moció subsegüent a lu interpeflacib al Consell Executiu so- 
bre la Seguretat de les InstaGlucions Industrinls, BQPC, 261, 
17570 (O), 
Moció subsqiient a la interpe!laci6 al Consell Executiu so- 
bre la Política de Joventut. BQPC, 261,17571 (O). 
Macid subsegüent u la i~iterpelllacid ai Consell Executiu so- 
bre les Autopistes, Autovies i Carreteres dependents de ia 
Generalitat de Catalunya. BOPC, 261,17571 (O). 
Mocib subsegiient a la interpeEiacir5 al Consell Executiu so- 
bre la Polltica General dei Transport Ferroviari. BOPC, 
261,17572 (O). 
Moció suhsqüent u la interpeilacid al Consell Executiu so- 
bre I'Aplicacid i el Desplegament de 16s I,Eeis d'Qrderiaci6 
Territorial. BUPC, 261,17572 (O). 

3.20. Interpeklacions 

26036 

26039 

26439 

26898 
i 27056 

27201 

27480 

275 13 

Interpeliucid al Consell Executiu sobre la polrticu de rnedi 
ambient, BOPC, 241,16077 (O). 
Interpetiacih ai Consell Executiu sobre l'actual bloqueig del 
procks de tranxferhciea úc I'Administracid de ¡'Estat a la 
Generalitat de Catulwyu. ROPC, 241,16077 (O). 
Interpehcib al Consell Executiu snhrc la pol f t k w  d' educu- 
cid infantil, BOPC, 245, 16360 (O). 

Interpellucih al Consell Executiu sobre la politica de patri- 
moni kistdrico-culturui del Govern de la Generaiitat. BOPC, 
253,17076 (O). 
Inrerpetlacid al Consell Executiu sobre eE sector de la fruita 
seca. ROPC, 258, i7349 (O). 
bzterpelhcid al Consell Executiu sobre la incorporacid c1 

Carulurlya de I'Estratdgia Europea de Salut. BOPC, 261, 
17573 (O). 
Interpellacib ai Consell Executiu sobre la seguretat ciutada- 
na. BOPC, 261,17574 (O). 

27565 

27594 

27605 

27606 

Inierpekcid  ai Cotwdl Executiu sobre I' h p m t e  nrnhieiital 
del tirrisme. BOPC, 261,17574 (O).  
Interpellucid al Consell Fdecutiu sobre la política general 
per ar la infdnciu. BOPC, 261,17575 (O). 
In ferpellacid al Consell Executiu sobre la política general 
de normalització lin~üfstica. BOPC, 261,17575 (O). 
Interpetlucib al ConseIl Executiu sobre la potenciacih dd,v 
drgans de participociú i de govern en E I S  centres úocents. 
BOPC, 261,17576 (U). 
Interpetlaciú al Consell Executiu sobre la política de forma- 
cid profe,mimul. BOPC, 261, 17576 (O). 
interpetlaci6 al Consell Executiu sobre Iu politica medioam- 
hiental. BOPC, 261,17576 (O}. 

27608 

27634 

3.30. Akres tramitacions 
3.30.04. Procediments relatius als informcs del 
Sindic de Greuges 

23617 Procediment relatiu u i'hforme sobre eis Dipdsits Munici- 
puls de Detinguts a Catalunya: entre la Imprevisib i I' Umis- 
sid. BOPC, 233, i5407 (TSG); 234,15543 (T). 

3.30.05. Procediments davant el Tribunal 
Constitucional 

- Recurs d' inconstituciotlalitat interposat pel Govern de ~ E J -  
tat contra la Llei de Modernitzaciú de !'Empresa Fumiliar 
Agrdriu. ROPC, 90D, 4202 (AC); 109/íI, 5136 (ALFP); 
1 1.2/iT, 5298 (ALFP). 
Recurs d incotlstjtucionalitad interposus pel Govern de ¡'Es- 
tat contra la Llei de Prevencid i Assist2nciu en Matdria de 
Suhstdncies que poden generar Dependhiu .  BOPC, 102/lí, 
4735 (AC); 10S/Ii, 4866 (ALFP); 123/íi, 5972 (ALP). 
Recurs d' inconsfitwciorlalitaf interposat pel Govern de ['Es- 
tat contra Iu Llei de Pesca Marísima de Carulunya. BOPC, 
14 /21 ,  6975 (AC); 147/Q, 7118 (ALFP}; lSS/íI, 7528 
(ALPP). 
Recurs d' inconstitucionalitat interposut pel Parlament con- 
tru la Ley 1311986, de 14 de abril, de Fomento y Coordina- 
cidn Generui de la investigacidn Cientpeu y Técnica 
(Resolucib 86lII: BOPC, 144III, 6965). BOPC, 147/Ií, 7122 
(AC i ALFP). 
Kecurx d' inconsritucionulitut interposut pel Purlarnen t cun- 
tra el Real Decreto Legislativo 78111986, de I B  de abril, por 
ei que se upruebu el Texto Refiindido de las Disposieiones 
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local (Resoluciú 
82111: BOPC, f431I1, (5943). BOPC, 147111, 7127 (AC i 
ALFI'). 
Recurs d'inconstitucionalitat interposub pel  Govern de VES- 
tat con fra Iu Llei d Ordenaci6 dels Ensenyaments no Regiuts 
en el Rtgim Educatiu Comú i de Creacid de IlInstitut Cutard 
de Noves Professriorms. BOPC, 160/iI, 7688 (AC i ALP) .  
Recurs d' inconstitucionalitat interposat pel Govern de I' Es- 
tat contra la Disposició Addicional de la Llei sobre Residus 
Irdusrrials, creada pel Decret LRgisiatiu 611 983, d'rldeqira- 
cici de la Llei u la Normativa Cnmunitdria. BOPC, 173ln, 
8866 (AC i ALFP). 

- 

- 

- 

I 

- 

- 
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- Recurs d' inconstitucionalitat inberposat per cinquanta-sis - 

d@ututs del Congrés contra la Llei d' Equipaments Corner- 
ciuls. BOPC, 214/íí, 11010 (AC); 215/1I, 11080 (ALPP). 
Recicrs d' inc!institucionalitut interposat pel Goveni de ¡'Es- 
tat contra ¡u Llei Murticipal i de R 8 g h  Local dE Catalunya. 
BOPC, 216/íí, 11 132 (AC i L F P ) ;  235/íl, 12201 (ALFP). 
Recurs d' iiicor3sti~'tucionalitat interposat pel Govern de ,!'Es- 
tut contra lu Llei de Reguluciú del Transport de Viurgers per 
Ccrrretera mitjanCant Vehicles de Motor. BOPC, 224/JT, 
11469 (AC i f i F P ) ;  24S/ í í ,  12902 (ALFP). 
Recurx d' incorastitucionulitat interposat pel Govern de 1'Es- 
tut coma la Llei de Successi6 Intestada. IBOPC, 2 M m ,  
1 i473 {AC i ALFP). 
Recurs d' r'nconstiiucionalitut interposat pel Parlament con- 

-- 
- 

- 

- 

- 

- 
- 

tra la Llei 1611987, del 30 de juliol, d' Ordenuci6 dels Tram- 
ports Terrestres (Resolucid 135111: BOPC, 222111, 11375, i 
229/iI, 11865). BOPC, 227/rr, 11758 (AC i ALFP}; 229/Ii, 
1 186s (Rect.). 
Recurs d' incclnssituciana~iti-dt interposat pel Parlament con- 
tra iu Llei Orgdnica 511987, del 30 de juliol, de Deiegacid 
de Faculram de I'Estut a les Contunitats Autdnomes en rela- 
ci6 amh els Transpurts per Carretera i Cable (Resoiucid 
1351II: BOPC, 222111, 11375, 226fiI, 11746, i 229111, 
1lSriS). BOPC, 227/IT, 11764 (AC i f iFP) ;  229/II, i1865 
(Rect.). 
Recurs d' inconstituciunulitat interposat pel Govern de ¡'Es- 
tuc contra la Llei Regiiiudora de I'Administruciú Hidrdulicd 
de Catalunya, BOPC, 239/rx, 12390 (AC i ALFP); 252/íI, 
13367 (ALFP). 
Recurs d' incon.rtr'tucianalitat interposat pel Govern de 1'Es- 
tut contra Iu Llei d'lncmnpatibilitats del Per.ronuL al Servei 
de i'AdminiL~truci6 de la Generalitut. BOPC, 257/1T, i3656 
(AC); 258/íI, 13701. (ALFP). 
Recurs d' incnnstitticionalirut interposat per cinquanta-qua- 
tre senadors contra la Llei per 10 qual SI estableixen els Cri- 
teris de FinmGament del Pia Onic d'Obres i Serveis de 
Cataiuriya i les Buses per u la Seleccid, la Diswihueió i el 
Finanpment de les Obres i els Serveis a incloure-hi. BOPC, 
258/Ii, 13707 (AC); 61111,140 (ALFP), 
Recurs d' inconstr'tucionulitut ititerposut pel Govern de I' ET- 
tat contra la Llei per la qual s'estubleljcen els Crireris de Fi- 
nanpmenr del ?la Unic &Obres i Serveis de Catalunya i les 
Bases per a la Seleccid, la Distsr'hucib i el Finunpmetit de 
les Obres i els Serveis a incloure-hi. BOPC, ZSSfit, 13707 
(AC); G l r u ,  140 (ALFP). 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

Recurs d' inconstitucionalitat interposat pel Parlament coa- 
fra la Llei 1011988, del 3 de mig,  de Televisi6 Privada (Re- 
soiiiciú 7fIIl: BOPC, 91111, 196). BOPC, 10, 231 (AC i 
ALFP); 12,473 (T), 
Recurs d' inconscitucionalitut interposat pel Parlarment de 
Catalunya contru la L.ey 2211988, de 28 de Juiiu, de Costas 
(Resolucib 151111: ROPC, 19,1072). BOPC, 19, 1139 (AC i 
ALFP). 
Recurs d' inconstitucionalitat interposat pel Parlament de 
Catalunya contra Iu Ley 2411988, de 28 de Julio, del Merca- 
do de Valores (Resolucib 16lIiI: BUPC, 19, 1072). BOPC, 
19,1139 (AC i ALFP). 
Recurs d' inconscitucionalitu t interposat pel Parlament de 
Catalunya contra la Ley 3211988, de i0 de Noviembre, de 
Murcas (Rwolucid 37fIl.l: BUPC, 38, 2699). BQPC, 41, 
2812 (AC i ALP); 43,2943 (Rect.). 
Recurs d' inconstitucionalitut interposat pel Parlament de 
Catahnyu contra la Ley 3911988, de 28 de Diciembre, 
Reguladora de las Huciendas Locales (Resolucid 5UIHI: 
ROPC, 53, 34093, BOPC, 53, 3424 (AC); 55 ,  3S74 
(ALFP). 
Recurs d'lncunstitucionalitat interposat pel Govern de 1'Es- 
tat contru la Liei 1311988, dei 31 de Desembre, de Pressu- 
post de la Generalitat de Catalunya i dc les Seves Entitats 
Aurdnomes i de les Entitats Gestores de la Seguretat Social 
per ai 1989, BOPC, 67,4217 (AC); 78,4989 (ALP). 
Recurs d' Inconstirucionaíitat interposat pel Parlarnen? de 
Catalunya contru la Llei 411989, de rEhvtut, dei 27 de Mar$, 
de Conservacid dels Espais Naturals i de 10 Flora i la Fauna 
Silvestres (Resolucid 74lIII: BOPC, 78). BOPC, 78, 4999 
(AC); 88,5798 (ALFP). 
Recurs $'empara davant el Tribumi Constitucionrrl interpo- 
,Tat pel Grup parlamentari dlniciativu per Curulunyu conm 
una ResoSucid de la Presiddnciu del Parlament. BOPC, 88, 
5804 (AC i ALP).  
Recurs d'inconstitucionalitar interposat pel President del 
Govern contra la Llei 611989, de 25 de Maig, de ModFcu- 
ció de la Llei 1511985, de 1'1 de Juliol, de Cuixes &Estalvis 
de Catalunya. BOPC, 92,5996 (AC); 95,6197 (ALFP). 
Recurs d' incanstitucinnalitat interposat pel Purlament de 
Catalunya contra la Llei de I' Estat 2011989, del 28 de Juliol, 
d' Adaptucib de I'lrnpost sobre la Renda de les Personm Fí- 
siques i de I" Impost rztruordimri sobre el Patrimoni de les 
Persones F'fsiques. BOPC, i02, 6558 (AC); 104, 6705 
(ALFP). 
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