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reciclat en el Parlament i en els departaments de la Generalitat, udoptuda e1 
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BulzLETi ORCTAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Núm. 29 / 15 de juliol de 1992 1301 

2. 
2.20. 

TRAMITACIONS CLUSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI 0 DECA'IMENT 
In te r p eMaci Q n s 

INTERPELLACIO AL CONSELL EXECUTIU SOBRE LA INDSSTRIA 
DEL CINEMA A CATALUNYA 

(Reg. 792) 

La Mesa del Palament, en sessi6 tinguda e1 dia 9 de juliol de 
1992, d'acord amb I'article 128.6 del Reglament del Parlament, 
ha acordat que la htepl-laci6 a1 Consell Executiu sobre la in- 
dústria del cinema a Catalunya (Reg. 792) sigui tramitada, per 
finiment de2 periode de sessions, com a pregunta a respondre 
per escrit en el periode intermedi. 

e- 
Palau de1 Parlament, 9 de juliol de 1992 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

INTERPEhLACI6 AL, CONSELL EXECUTIU SOBRE LA E'OLiTICh DE RESIDUS 
INDUSTRIALS 

(Reg. 1260) 

RETlIiADA DE LA INTERPELMCId 
(Reg. 2500 /Mesa dei 09.07.92) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Higini Clotas i Cierco, Portaveu del Grup Socialista, cornuní- 
ca a la Mesa del Parlament que retira la intepHaci6 sobre la 
politica de residus industrials (ndm, de registre 1260), pubIica- 
da en el BOPC ntim. 14. 

Pdau del Parlament, 29 de juny de 1992 

Higini Clotas i Cimo 
Portaveu 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 
3. IU.  Projectes i propostes de resolució 
3,110.35. Proposicions no de llei i altres propostes de resolució 

PROPOSICI6 NO DE: LLEI PER LA QUAL S’ACORDA D’IIMPULSAR L’ELABORACIO 
D’UN DICTAMEN SOBRE LMJTOGOVERN DE CATALUNYA 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI D’INICIAWA PER CATALUNYA 
(Regs, 2383 i 2400 / Admissib a trWt: Mesa del 09.07.92) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

El Gnrp parlamentari d’hiciativa per Catalunya, d’acord 
amb allb que preveu I’article 134 del Reglament de la Cambra, 
presenta la segiient Proposici6 no de Llei. 

Ibqmici6 de motius 

Després de 12 anys d’autogovern en el marc de I’Estatut 
d’Autonomia de 1979, seria necessari que el Parlament de Ca- 
talunya fes un b a l ~ $  de les fites aconseguides i plantegds les 
propostes politiques i legislatives que permetessin incrementar 
els poders i recursos de la Generalitat. 

En aquest sentit s’hm de tenir en compte les realitats que 
avui es donen arreu d’Europa, l’experihcia del funcionament 
de i’ardenament constitucional i autonbrnic i, sobretot, les ne- 
cessitats actuals del poble de Catalunya És especiaiment im- 
portant fer aquesta tasca en un període on es discuteixi arreu 
l’avenq cap a una major unió política europea. Catalunya ha de 
reivindicar les seves aspiracions en el context de les transfer&n- 
cies de poders dels Estats cap a unitats de nivell superior i infe- 
rior, Cataiunya ha de ser reconeguda com a nacionalitat 
d ’ Europa. 

En aquest context són diversos sectors polítics i socials del 

. 

nostre pais que han avanpt propostes. La darrera ha estat la tra- 
mesa al Parlament, per part de diverses entitats, de les anome- 
nades <<Bases per al futur nacional de Catalunya>>. Totes 
aquestes propostes caldria tenir-les en compte, amb la responsa- 
biiitat que dóna I’EAC al Parlament de Catalunya de ser l’brgan 
legislatiu. 

Per tot aixb el Grup parlamentari d’hiciativa per Catalunya 
presenta la següent 

El Parlament de Catalunya acorda: 
- Impulsar I’elaboraci6 d’un Dictamen sobre I’Autogovem 

de Catalunya i propostes d’aprofundiment i millora, a partir de 
les experiencies actuals i de les necessitats de Catalunya, en el 
control del p r d s  de construcció política d’Empa. 
- Per aixb, també, insta el Consell Executiu a articular les 

f6mules de collaboració amb el Parlament de Catalunya per tal 
de contribuir a la bona realitzaci6 d’aquelles tasques. 

Palau del Parlament, 23 de juny de 1992 

Rdael EM i Mass6 
President del G. P, d’IC 

PROPOSXCI6 NO IlE LLEI SOBRE L’APLICACIo A LES ESCOLES MUNICIPALS 
DELS MATEIXOS MbDUtS  ECONbMICS QUE SAPLIQUEN ALS CENTRES PIhLICS 

DE LA GENERALITAT 

PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 
(Reg. 2410 /Admissió a trhi t :  Mesa del 09.07.92) 

A LA MESA DEL PARLAMENT Exposiei6 de motius 

Higini Clotas i Cierco, Portaveu del Grup Socialista, d’acord 
amb el que disposa l’article 134 i 135 del Reglament de la 
Cambra, presenta per a la seva tramitació davant el Ple, Ia se- 
g e n t  Proposició no de Llei sobre l’aplicaci6 a les escoles mu- 
nicipals dels mateixos rnbduls econbmics que als altres centres 
p~blics. 

Els centres d’ensenyament municipal són centres públics en 
el mCs estricte sentit legal. L’article 10.2 de la Llei Orgbica 
del Dret a 1’Wucació (LODE) defineix com a centres públics 
aquells el titular dels quals sigui un poder públic, englobant cla- 
rament els centres municipals dins dels centres ptiblics. 

Cal entendre que els centres rnunicipds han de complir totes 
aquells c~ndic i~ns  que la LODE estableix pels centres públics, 
respecte al seu funcionament, brgan de govern, brgans de parti- 
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cipaci6, admissi6 d’alumnes i contribucid a fer efectiu el dret a 
Z ’ educaci 6 a 

Totes aquestes consideracions justiEiquen que les condicions 
de la docencia en concret els horaris, els salaris del professorat i 
els recursos pel funcionament de les escoles municipals hagin 
de ser equiparables als de les altres escoles públiques. Akb fa 
que en els darrers anys els Ajuntaments de Catalunya hagin ha- 
gut d’assutniX‘ unes despeses addiciods, principalment en els 
centres de secundhria. En contrast amb aquestes necessitats, la 
subvenció que reben els Ajuntaments de Catalunya per les es- 
coles municipals es regeh pels mbduls econbmics que s’apli- 
quen a l’escola privada concertada. 

Tenint present que a Catalunya l’adnhistració ducatha 6s 
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, el Consell 
Executiu no pot seguir fent recaure sobre els municipis unes 
despeses que no els corresponen, precisament quan en els da- 

mers anys els pressupostos de la Generalitat de Catalunya  han 
incrementat molt m& que els dels municipis de Cataiunya. 

És per aquests motius que es presenta la segiient: 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a aplicar 
en els convenis amb els Ajuntaments pel sosteniment dels cen- 
tres municipals d’ensenyament els mateixos mbduls respecte el 
professorat i despeses de funcionament que s’apliquen als cen- 
tres p~biics dels quals 6s titular el Departament d’Ensenyament. 

Palau del Parlament, 23 de juny de 1992 

Higini Clotas i Ciem 
Portaveu 

PROPUSXCI6 NO DE LLEI SOBRE L’ESTABLIMENT DE L’ENSENYAMENT 
SECUNDARI FINS ALS SETZE ANYS AL MUNICIPI DE REGUR 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. JOAQUIM NADAL,, JUNTAMENT AMB ALTRES 
QUATRE DIPüTATS DEL GRUP SOCXAUSTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

(Reg. 2412 / Admissid a trhit: Mesa del 09.07.92) 

A LA MESA DEL FARLAMENT 

Joaquim Nadal i Farreras, Arseni Gibert i B Q S C ~ ,  Mmd Na- 
dal i Farreras, Pere Jordi Piella i Vilaregut i Mag1 Cadevall i 
Soler, diputats del Grup Socialista, fent Ús d’aaUb que disposen 
els articles 134 i i35 del Reglament de la Cambra, presenten 
per a la seva tramitació davant el Ple la següent propOsici6 no 
de Llei sabre l’ensenyament secundari al municipi de Begur, 

EI Consell Escolar Municipal de Begur en sessi6 de 21 
d’abril de 1992 va acordar per unanimitat els següents punts: 

1 Sallicitar ai Departament d’bsenyament I’establirnent de 
I’Ensenyament Secundari obligatori al municipi de Begur fins 
als 16 anys, 

2. Sollicitar al pla de I’Ajuntament de Begur que recoizi 
aquesta proposta i que ofereixi al Departament d’Ensenyament 
terrenys de propietat municipal on es pugui empIaqar el Centre 
d’Ensenyament Secundari. 

L’Ajuntament de Begur en sessió celebrada el 2 de juny de 
1992 va aprovar per unanimitat l’acord de recolzar la proposta 
del Consell Escolar Municipal. 

Aquesta ptici6 del Consell E S C Q ~ ~  i de l’Ajun,ment de Be- 
gur és necessari sigui contemplada en 1’actua.i procés d’elabra- 
ci6 del Mapa Escolar de Catalunya en el que es planifiquin els 
Centres EscoIars necessaris per a un bon desenvolupament de la 
Reforma Educativa ai nostre pals. 

Per tots aquests motius els diputats sotasignats fonnulen la 
segiient 

PROPOSICXd NO DE LLEI 

El Parlament de Catalunya acorda: 
Instar al Departament d’Ensenyament, a establir I’ensenya- 

ment secundari al municipi de Begur fins als 16 anys. 

Palau del Parlament, i0  de juny de 1992 

Joaquim Nadal i Parreras, Arseni Gibrt i Bosch, Mana1 Nadal i 
Fameras, Pere Jordi PielIa i Vilaregut, i Magí Cadevall i Soler 
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PROPOSICId NO DE LLEI SOBRE LA REVISI6 DEL JUDICI 
DE SALVADOR PUIG I ANTICH 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARX D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
(Reg. 2440 / Admissió a tr8mit: Mesa del 09.07.92) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

El Grup Parlamentari d’Esquem Republicana de Catalunya 
(ERC), d’acord amb el que preveuen els articles 134 i 135 de2 
Reglament de la Cambra, presenta la següent proposició no de 
llei sobre la revisió dei judici de Salvador Puig Antich. 

Expasici6 de motius 

Amb la serenor que d6na l’ailunyament en el temps de fets 
punyents amb forta c h g a  emocional i racional, podem avui 
reflexionar damunt l*mecuciú de Salvador F’uig Antich en tant 
que ciutadh de casa nostra eliminat a la Model el 2 de rnw de 
1974. 

No pretenem analitzar si el seu posicionament @tic serveix 
encara COM a punt de referhcia per a mirar la vida, ni si l’acció 
revolucionria serveix també com a instrument per avanpir en- 
vers una societat més justa. Res rn& lluny de la nostra voluntat, 

Des del ferm convenciment del dret que assisteix a la Catalu- 
nya democrhtica ja consolidada, a poder guaitar la nostra histb- 
ria, també la recent, sense escarafalls, blasmes, ni esgarrifances 
revestides de vergonya aliena, cal esmenar el procediment se- 
guit des del franquisme en descumpsici6 que comp~rth el se- 
gament de la vida del Salvador. 

Convenpts que tots aquells, immensa majoria, ciutadans de 
la nova Catalunya, militants per la justícia social i el progrhs 
des d’bptiques diverses, ens uneix el rebuig a la pena de mort. 
Nosaltres que aixequem la bandera de la vida i la plenitud de la 
mateixa per a tothom, no acceptirem i na acceptarem mai que 
un Bsser hum8 sigui traspassat de manera activa i violenta per 
molt que una determinada legalitat temporal-histbrica, dones o 
doni el vist i plau a un acte inhumh. 

Un profund sentiment d’jmpothncia dtida i gegantina va en- 
vair el nostre poble els dies precedents al 2 de rnaq de 1974, 
quan la senthcia politica caminava les darreres petjades per 
anihilar la jove vida del nostre ciutadh, amic o familiar, segons 
cadascd. Ni les comissions de seguiment del cas que foren di- 
verses, ni la veu dels intellwtuals reunits a casa del capdavanter 
de I’art abstracte, ni el posicionament de l’Esgl4sia ni cap me- 
canisme dels habituals, en aquelles circumsthcies pogueren 
arrencar justícia. 

El sentiment d’impothncia per a tothom i la mort de Salvador 
Puig Antich foren la resposta amb la torna del polac Heiz Chez 
ciutadh anbnim, orfe de tot i volgut per ningú. Les irreguhitats 
processals i l’abiis emprat en aquest cas fan que avui, divuit 
anys desprbs li pertoqui al Parlament de Catalunya, l’assumir el 
xedrqament d’un fet que ja mai p d r h  perb restituir la vida i els 
llaqos d’afectes desfets en una hora trista per Catalunya. 

És per aquests raonaments que el Grup Palamentari d’ERC 
presenta la següent: 

PROPOSICI6 NO DE LLEI 

EI Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
- P~QIIIOW totes les accions adients per a iniciar la revisi6 

del judici que en el seu dia va comportar una sentkncia de mort 
damunt la persona del jover Salvador Puig Antich. 

Palau del Parlament, 26 de juny de 1992 

&gel Colom, Josep Lluís Cwd-Rovka, Miquel heyo,  Xavier 
Bosch, Jaume Rodri, Josep Maria Reguant, Ernest Benach, 
Joan mgcercós, Josep Bargall6, Salvador Morera, i 3urdi Por- 
t abella 

PROPOSICI6 NO DE LLEI SOBRE LA CONNEX16 DELS MUNICIPIS DE LES PRESES, 
SANT FELIU DE PALLEIROLS I LES PLANES A LA XARXA DE GAS NATURAL 

PRESENTADA PEC DIPUTAT SR. JOAN PUGCERC~S, JUNTAMENT AMB ~ m s  
QUATRE DIPUTATS DEL GRUP PARLAMüNTAN D’ESQUWWA REPUBLICANA 

DE CATALUNYA 
(Reg. 2441 / Admissi6 a @ b i t :  Mesa del 09.07.92) 

A LA MESA DEL PARLAMENT Exposici6 de motius 

Joan Puigcercós i Boixassa i quatre diputats mes d’Esqzrerra 
Republicana de Catalunya (ERG), d’acoxd amb el que preveuen 
els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra presenten la 
següent proposici6 no de llei per tal d’equilibrar ta x m a  de gas 
natural a la Garrotxa. 

EI gas natural arribar& a la Garrotxa, el 1994 (wi any abans 
del previst), vindrh de Banyoles via Serhy?l-Besd&Sant Joan 
les Fonts i Olot. 

El dia 13 de juny de 1992, el Directar General d’Energia, Pe- 
re Segarra, i el Director de la Divis6 de Barcelona de Gas Natu- 
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ral, Joan Saurina, van exposar el projecte al Consell Comarcal 
de la Garrotxa. 

El projecte esta sent redactat conjuntament per Gas Natural i 
el Departament d’hdbstria de la Generalitat. 

La xarxa de gas natural només subministrar& als inunicipis 
d’Qllot, Besalli, i Sant J Q ~  i les indústries del trajecte Besalú- 
Montagut - Olot. 

Malgrat l’avenq que aixa implica per la Garrotxa, el Grup 
d’ERC s’ha fet ressb de la preocupació de molts ciutadans i in- 
dustrials de la comarca de la Garrotxa, pel fet que la xarxa no 
arriba al municipi de les Preses, on a banda del benefici que ai- 
xb implicaria pels ciutadans d’aquest municipi, cai tenir en 
compte que a les Preses, hi ha un important Polígon Industrial, 
que quedar& al marge dei desenvolupament de la comarca, i 
afectar&, no nomes a l’equilibri territorial de la comarca sinó de 

, 

tot el pais, 

Així mateix, caldria entendre que la xarxa no hauria de dei- 
xar de banda Sant Feliu de Pallerols i les Planes, per tal que 
també aquests municipis tinguin accés al benestar que el gas 
natural implica. 

Per a tal fi, el Grup Parlamentari d’ERC presenta la segiient: 

PRUPOSICI6 NO DE LLEI 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
- Gestionar i’arribada de la xarxa de gas natural al municipi 

- Quantificar i en la mesura possible reduir el marge de temps 
de les Preses i sobretot al Pollgon Industrial. 

de l’mibada del gas a Sant Feliu de Pallerols i les Planes. 

Joan Puigcercbs, Josep Maria Reguant, Jordi Portabella, Salva- 
dor Morera, i Xavier Bosch 

PROPOSICI~ NO DE r , m  SOBRE LA CONSERVACI~ E LA DEFENSA 
DE LA RFSERVA NATURAL DE LA FAUNA SALVATGE DE L’EMRASSAMENT 

DE SANT LLORENC DE MONTGAI I EL DESENVOLUPAMENT TUKfSVC, 
ECON6MIC I SOCIAL DEL MUNXCXFll DE CAMARASA (NOGUERA) 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI D’EESQUERRA REPUBLICANA 
DE CATALUNYA 

(Reg. 2442 / Ahiss i6  a t rh i t :  Mesa del 09.07.92) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

El Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catdunya 
(ERC), d’acord amb el que preveuen els articles 134 i 135 del 
RegIarnent de la Cambra presenta la segiient proposici6 no de 
llei per a la conservaci6 i defensa de la reserva natural de la 
fauna salvatge de l’embassament de Sant Lloren9 de Muntgai, a 
la Noguera, 

Exposiciii de motius 

Per una Ordre de 17 d’ochrbre de 1990 del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, es va deciarar la Reserva Na- 
tural de la Fauna Salvatge de I’embassment: de Sant Llorenc; de 
Montgai, que afecta els termes municipals de Camarasa i Os de 
Balaguer, a la Noguera i abasta una superficie de 468,28 ha i 15 
km de rius, entre la presa de Gerb i l’aiguabamig del Noguera 
Pdlaresa amb el Segre, pertanyent a zones de domini hidrhulic 
priblic i a la vessant oest de la Serra del Monter6. 

Pel que fa al curs fluvial corresponent al terme municipal de 
Camarasa, cal recordar que es troba interceptat per dues grans 
preses i una minicentral i que es pianteja, en aquests moments, 
la possible construcci6 d’una nova minicentral, en l’indret CD. 

negut corn el Pont del Pastor. 
A banda de l’impacte negatiu mediambiental que aquesta no- 

va minicentra1 suposaria, cal destacar que la seva constmcci6 
vulneraria la protecció que la llei atorga a la Reserva Natural i 
comportaria la desaparicid de 1’ÚXtim tram de riu que, a les co. 
marques ponentines situades al sud del Montsec, és apte per a 

la prltctica del piragiiisme i els esports d*avenhtra, amb el sub- 
segiient perjudici per a l*economia i el futur desenvolupament 
del municipi de Camarasa. 

A la vista de les circumsthcies esmentades, el Grup Parla- 
mentari d’Esquema Republicana de Catalunya presenta la se- 
giient: 

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a prendre les 
mesures legals, administratives i juddiques necesshries per tal 
de garantir la continultat i la defensa de la Reserva Natural de 
Ia Fauna Salvatge de l’embassament de Sant Lloren$ de Mont- 
gai, declarada a l’empara de l’article 36 de la Llei 3/1988, de 4 
de m a q  de protecció dels animals i, en conseqiikncia, a oposs- 
se a la construcci6 d’una minicentra1 en l’indret conegut com el 
Pont del Pastor, al terme municipal de Camarasa, a la Noguera. 

2. El Parlament de Catahya insta el Govern a oferir, a 
I’Ajuntment de Camarasa, eI suport, coNaboraci6 i informaci6 
necessaris perque pugui desenvolupar-se, a través de la iniciati- 
va privada O de solucions mixtes, l’aprofitament turistic del 
curs fluvial del municipi, en benefici dels seus ciutadans i ciuta- 
danes i del desenvolupament econbrnic i sociai de la pobIaci6. 

Palau del ParIament, 26 de juliol de 1992 

Josep Lluís Carod-Rovira 
Portaveu del G. P. d’ERC 
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PROPOSXCI~ NO DE LLEI SORRE OFICIAL DEL CATALA 
AL SENAT 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUEZXURA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
(Reg. 2444 / AdmissM a t rh i t :  Mesa del 09.07.92) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

El Grup Parlamentari d’Esquerxa Republicana de Catalunya 
(ERC), d’acord amb el que preveuen els articles 134 i 135 del 
Reglament de la Cambra presenta la següent proposició no de 
llei sobre l ’ b  oficial del catal& al senat. 

PROPOSICI6 NO DE LLEI 

1. El Parlament de Catalunya manifesta que el cariicter p h i -  
lingiiístic i pIuricuItura1 de l’estat espanyol, configurat per la di- 
versitat dels seus pobles, cal que sigui, efectivament, assumit i 

protegit per aquest, d’acord amb all6 que disposa el marc insti- 
tucional actual i com a valor cultural que és patrimoni de tota la 
humanitat. 

2. El Parlament de Catalunya declara, en conseqü&ncia, la 
necessitat que la llengua catalana -oficial per a 11 milions de 
ciutadans de tres comunitats autbnomes i segun idioma de l’es- 
tat en nombre de parlants- pugui ser emprada, oficialment, al 
Senat, en el trebail regular d’aquesta cambra, en tots els usos i 
full ci on s. 

Josep Lluis Carod-Rovira 
Portaveu dei Grup Parlamentari d’ERC 

PROPOSICId NO DE LLEI SOBRE L’ENSENYAMENT DE LA LLENGUA 
1 LA CULTURA CATALANES EN ELS CENTRES DOCENTS 

DE LA CATALUNYA DEL NORD 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. JOSEP LLUfS CAROD-RUVIRA, JUNTAMENT AMB ALTRES 
QUATRE DIPUTATS DEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 

(Reg. 2445 / Admissi6 a tdunit: Mesa del 09,07.92) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Llds Carod-Rovira i quatre diputats mes del Grup Par- 
lamentari d’Esquem Republicana de Catalunya (ERC), d’acord 
amb el que preveuen els articles 134 i 135 dei Reglament de la 
Cambra presenten la següent proposicih no de llei sobre l’en- 
senyament del catalh a la Catalunya Nord. 

Ehposició de motius 

Catalunya 6s un deIs paisos europeus on l’eensenyament de la 
llengua francesa ocupa un lloc mes destacat, en uns moments 
on la predncia de l’angles en el sistema docent es, meu, clara- 
ment majorithria, Aquesta realitat, herencia d’una tradicci6 cata- 
lana d’interhs pel coneixement de la llengua i la cultura 
franceses, es veu refermada, encara ara, per la dispasicid de la 
Generalitat a promoure, al nostre pais, l’ensenyament del frm- 
ces. 

Aixb no obstant, aquesta actitud d’obertura i d’atenció cap a 
la cultura francesa a Catalunya no es veu cosresposta, en abso- 
lut, per un gest reciproc de les autoritats rtcadhmiques franceses 
cap a la promoció de la llengua i Ia cultura catalanes a FranGa i, 
en particular, a íes comarques catalanes del seu territori estatal. 

Efectivament, la preskncia sempre insuficient, i a cops només 
marginat, del catala en els centres d’ensenyament de la Catalu- 
nya del Nord -des dels estudis primaris fins als superiors-, és 
deguda no pas a l’accid planificada i a la voluntat politica de les 
institucions franceses -tan poc sensibles a i  reconeixement de la 

diversitat cultural-, sinó a I’esfoq constant i a l’abnegaci6 
exemplar de mestres i pro€essors i de la societat civil catalana. 

Sense un presencia formal del catal& en l’ensenyament reglat, 
a la Catalunya del Nord, l’idiorna hi esta condemnat a la seva 
desaparici6, amb les Ibgiques conseqü&ncies traumatiques que 
aquest fet comportaria per a la resta dels Páüsos Catalans, I’hrea 
lingüfstica i cultural deIs quals constitueix un conjunt ben defi- 
nit a la Mediterr~ia*noxd-~cidenta3, 

La necessitat d’una reacció institucional, amb l’orientació as- 
senyalada, per part de la Generalitat de Catalunya, a la qual no 
pot ser-li aliena la situaci6 de la llengua catalana en qualsevol 
indret QII histbricament l’han tinguda com a prbpia, justifica 
que el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, de Catalunya 
presenti, per a ser sotmesa a debat i a votaci6, el text de la se- 
güent 

PROPOSICI6 NO DE LLEI 

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a 
promoure, a través dels conductes adequats, davant les autori- 
tats fianceses C O ~ W ~ Q M I ~ B ,  l’ensenyament de la llengua i la 
cultura catalanes a I’estat fsmchs, particularment i de manera 
priorithxia en els centres docents de la Catalunya del Nord, tot 
oferint-los la coldaboraci6 necesshia per a l%xit d’aquesta ini- 
ciativa, 

Josep LXuis Carod-Rovira, h g e l  Colom, Wqud Pueyo, Josep 
Maria Reguant, i Joan higcerc6s 
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PROPOSICI~ NO DE LLEI SOBRE LA RECOL-LOCACI~ DELS TREBALLADORS 
DE EA PAPERERA RIERA, SA, DE RIPOLL 

/ 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. JOAQurrclr NADAL, JUNTAMENT AMB ALTRES 
QUATRE DIPUTATS DEC GRUP SOCIALISTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

(Reg, 2456 / Admissi6 a @&nit: Mesa del 09.07.92) 

A LA MBSA DEL PARLAMENT 

Joaquim Nadal i Famras, Arseni Gibert i Bosch, Manel Na- 
dal i Farreras, Pere Jordi Piella i Vilaregut i Santiago Riera i 
Olive, Diputats del Grup Socialista, d’aacord amb el que dispe 
sen els articles 134 i 13s del’Reglment de ia Cambra, presen- 
ten per a la seva trarnitaci6, la següent Proposició no de Llei 
sobre e1 tancament de la paperera Riera. 

La Paperera Riera, SA, 6s una empresa que realitza la seva 
activitat al municipi de Ripoll, forma part del Grup EPPIC i hi 
treballen 89 persones. Des de fa uns dies la DireccM de l’em- 
presa ha expressat la seva voluntat de tancar l’empresa a partir 
del dia 1 de juliol i, en aquest moment s’esta treballant en l’ex- 
pedient de rescissió dels contractes amb el que, en un termini 
relativament curt el Ripdlhs pot veure augmentar el nombre 
d’aturats amb les persones que actualment treballen a l’esmen- 
tada paperera. 

Tal com s’ha exposat reiteradament és necessari avanpr en 
el Ripoll& vers un nou plantejament econbmic que, sumant els 

esforgos de les diferents institucions, plantegi més la creació de 
nous llocs de treball que no la seva amortitzaci6. 

En aquests moments ens trobem davant d’una nova empresa 
de RipoU que ja ha pres la decisi6 de tancar, pel que 6s impres- 
cindible avanqar en la llnia de reindustrialitzaci6 del Ripollhs, 
planificant la reconversi6 de les empreses que corn Paperera 
Riera, volen cessar la seva activitat. 

6 s  per aquests motius que es presenta la segiient 

PROPOSICX6 NO DE LLEI 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a iniciar 
un procés de negociacions amb el grup EPPIC per tal que 
aquest c ~ l h h i  en un projecte industrial de recohcaci6 dels 
treballadors de la Paperera Riera al Ripollks. 

Palau del Parlament, 15 de juny de 2992 

Joaquh Nadal i Farreras, Arseni Gibert i Bosch, Manel Nadal i 
Farreras, Pere Jordi Piella i Vilaregut, i Santiago Riera i Oliv6 

PROPOSICIO NO DE LLEI SOBRE L’ACCkS DELS REGIDORS DELS AJUNTAMENTS 
ALS EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS MUNICIPALS QUE S 6 N  

EN PODER DELS DEPARTAMENTS DE LA GENERALITAT 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
(Reg. 2470 / Admissi6 a trhmit: Mesa del 09.07.92) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

El Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC), d’acord amb el que preveuen els articles 134 i 135 del 
Reglament de la Cambra presenta la següent p r ~ p ~ ~ i ~ i ó  no de 
llei. 

Exposiei6 de motius 

De tots és coneguda la necessitat que tenen els regidors dels 
Ajuntaments de rebre i demanar infurmaci6 dels expedients i 
actes administratius que realitza i’Ajuntament. 

També 6s notori que moltes vegades f’accks a aquesta hfor- 
rnaci6 es dificultat amb moratbries i resolucions que impedei- 
xen l’accés a la informació. 

TamM 6s cert que molts d’aquests expedients obren en poder 
dels diferents departaments de la Generalitat j a  que són moti- 

vats per les relacions d’aquests departaments amb els diferents 
Ajwnt aments, 

D’acord amb el que ha estat exposat, el Grup Parlamentari 
d’ERC presenta el text de la segknt 

PROPOSICi6 NO DE LLET 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
controlar, de manera efectiva, en el termini més breu possible, 
l’accés i I’obtenci6 de cbpies dels expedients que obren en po- 
der deIs diferents departaments als regidors dels Ajuntaments 
de Catalunya. 

Palau del Pariament, 29 de juny de 1992 

Josep Lluis Carod-Rovira 
Portaveu del G. P. d’ERC 
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PKOPOSICId NO DE LLEI SOBRE L7ADQUISIC16 DE L’HOTEL PARfS 
CQM A SEU DEL MUSEU DE JOGUETS, DE FIGUERES 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARl D’INICIATIVA PER CATALUNYA 
(Reg, 2474 / Admissió a ü h i t :  Mesa del 09.07.92) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

El Grup Parlamentari d’hiciativa per Catalunya, d’acord 
amb dlb que preveu I’article 134 del Reglament de la Cambra 
presenta la segiient Proposicib no de Llei, 

Exposici6 de motius 

Desprds de 10 anys de la inauguracib del Museu del Joguet 
de Figueres, aquest viu una situaci6 d’indecisió en relaci6 a l  
seu futur. L’edifíci on esta ubicat esta pendent d’una senthncia 
del Tribunal Suprem que podria comportar el seu desmuntatge 
en quinze dies. 

El recinte de l’antic Hotel Paris de Figueres gaudeix d’unes 
excelknts condicions per a fer Ies funcions del Museu del Jo- 
pet. Els seus salons, menjadors, habitacions, recepció són es- 
pais idonis per a les vitrines d’exhibició pemanent del museu, 
per al condicionament de la Sala Fosca per a I’exhibici6 d’h-  
dio-visuals, etc. 

A més l’kpoca de construcció de I’hoteí (final del segle pas- 
sat i any 1927) C Q E ~ S P O ~  a l’hpoca de fabricaci6 dels joguets, 
jocs, fotografies, cathlegs que s’hi exposen. La sittració al bell 

mig de la ciutat, a mig camí entre els altres museus de Figueres 
(el museu Dalt i el de I’Empordh) el converteixen en un empla- 
$ament bptim. 

Per filtim, existeix un acord entre 1’Ajwntament i els propieta- 
ris del museu que aquests es comprometen a cedir gratubment 
la cdlecci6 en el moment que l’hotel Paris tingui titularitat pii- 
blica. 

Per tot xkb el Grup parlamentari dWciativa per Catalunya 
presenta la següent 

Ei Parlament de Catalunya insta ei Consell Executiu que doni 
el suport econbmic necessari per tal que 1’Ajmtament de Figue- 
res pugui adquirir 1’Hotel Parfs corn a seu del Museu del Joguet 
de Figueres, 

Palau del Parlament, 29 de juny de 1992 

Joan Saura i Laporta 
Portaveu del G. P. d’XC 

PROPOSICI6 NO DE LLEI SOBRE LA CONTXNUfTAT DEL PRQGRAMA 
135 ESCONS, EMeS PER TELEVXSIÓ ESPANYOLA 

PRESENTADA PELS GRUPS PARLAMENTARTS D’INTCIATWA PER CATALUNYA, 
DE CONVERGENCIA I W6, D’EsQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA X P O P W  

(Reg. 25 15 / Admissió a t r b i t :  Mesa del 09.07.92) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Els Grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb allb que 
preveu I’article 134 del Reglament de la Cambra, presenten la 
següent ProposicM no de Llei, 

Exposició de motius 

La propera desapaxici6 del programa << 135 Escons>, i el. con- 
segiient acomiadament dels redactors que el realitzen, junt amb 
l’acomiadarnent de nombrosos redactors de diversos programes 
i del conjunt dels serveis informatius, suposa un afebliment del 
panorama televisiu en catall. 

<(135 Escons>>, en els anys que s’ha em& ha estat l’únic pro- 
grama que ha informat de forma rnonogrit€ica de tot all6 que 
feia la cambra legislativa catalana, 6s a dir, la rnhxirna instituci6 
de Catalunya. 

Aquest programa, que t6 equivalents en moltes televisions 
d’meu, entre d’altres a TVE, informant de l’activitat del Con- 

grés dels Diputats, té la virtut d’apropar la tasca padamenthia a 
la ciutadania en una conjuntura caracteritzada per una creixent 
abstenció palitica de sectors importants de Ia poblacib. 

Per tot aixb els Grups parlamentaris presenten la següent: 

PROPOSICI~ NO DE LLEI 

El Parlament de Catalunya estimant molt positius els objec- 
tius, els continguts i el balanq del programa (4135 ESCO~SB embs 
per TVE, insta el Consell Ekwutiu a efectuar totes les accions i 
les mesures necesshries prop del Govern Centrai per tal d’acon- 
seguir la continuilat de E’esmentat programa d’informaci6 par- 
lamenthria catalana. 

Palau del Parlament, 25 de juny de 1992 

Joan Saura i Laporta, del G. P. d’IC; Raimon Escudt5, del O. P. 
de CiU; Josep Lluís C U O ~ - R Q V ~ ,  dei G, P, d’ERC, i Josep 
cwto, del G. P. Popular 
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PROPOSKlb NO DE LLEI SOBRE CA PRESENTACIO D’UN PROJECTE 
DE LLEI QUE DECLARI PARATGE NATURAL D’INTERkS NACIONAL 

ET, PARATGE QUE ACULL EI, JACIMENT PALEOIUTOLoGIC DELS CASOTS, 
A L  TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS (ALT PliNEDJS) 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. ESTEVE TOMAS I J W ~ E N T  AMB ALTRES 
QUATRE DIPUTATS DEC GRUP SOCZAC?STA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

(Reg. 2517 /Admissió a t rh i t :  Mesa del 09.07.92) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Esteve Tomis i Torrens, Manel Nadal i Farreras, Rosa Mati  
i Conill, Antoni Dalmau i Ribalta i Magí Cadevall i Soler, Di- 
putats del Grup Socialista, d’acord amb el que disposa I’article 
134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per a la seva 
tramitació davant el Ple, la segiient Proposici6 nu de Llei sobre 
la dedaraci6 del Paratge Natural d’Inter&s Nacional del Paratge 
que acull el més important jaciment paleontolbgic de Catalunya. 

A finals de 1988 es publicava en els mitjans de comunicació 
que el Sr. Antoni Adell, un arquebleg aficionat de Sant Sadurní 
d’Anoia, havia descobert en el terme municipi de Subirats un 
important nombre d’oossos fossilitzats. El jaciment est& situat en 
un antic llac de l’&pca del Mioci? Inferior, i descobria mes de 
mil restes d’anirnals pertanyents a m6s de 25 especies, entre 
elles rinoceronts, girafes, c&vols, mastodonts, cocodrils, tortu- 
gues i &altres. 

El setmanari ~3 de vuit)) es convertí aleshores en el promotor 
per donar a coribixex p&licament les caracteristicpes del parat- 
ge i del jaciment paleontolbgic descobert. Alguns dels titulars 
corn els que a continuaci6 es descriuen ho mostren obertment, ’ 
- <<El Jaciment de Subirats, de gran in te rh  (i 8.05,89) 
- <<Guitart i l’hstitut Crusafont, busquen l’acord pel jaciment 

de Subirats>> (4.05.90) 
- <rPaleontblegs de tot e1 m6n visiten el jaciment de Subirats. 

Els participants del Congrés Internacional de Paleontologia de 
Barcelona van desplagar-se a Subirats per admirar les trobalksr, 
(30,l i,90) 

- <<AI jaciment de Subirats s’han trobat animals totalment 
desconeguts fins ara, L’opini6 cientifica mundial I’ha conside- 
rat corn un dels jaciments més importants mai trobats>> 
(21.12,90) 
- <<EI jaciment paleontolbgic dels CAsots en el punt de mira 

de i’estament científic de tot Europam (8. I 1.9 I) 
Un detall i minuci6s treball publicat en el suplement <<3 de 

nou>> completava la clivulgació feta des d’aquest mitja. Aquest 
treball carnencava dient: <<L’Empliries de la Paieontologia als 
Casots) i mostrava magnífiques fotografies de restes de diver- 
sos mimuls. 

Un paratge natural que acull: un jaciment d’aquesta natwaie- 
sa no pot quedar jurídicament desprotegit, i la Llei catalana 
d’espais naturals ens ofereix la figura proteccionista adequada. 

6s per aquests motius que els Diputats sotasignats presenten 
la següent: 

1 

PROPOSICl6 NO DE LLEI 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a pre- 
sentar en el termini de 3 mesos un Projecte de Llei de crea& 
del Paratge Natural d’hterhs Nacional de l’espai que acull el 
jaciment paleontolbgic dels Casots, al terme municipal de Subi- 
rats. 

Palau dei Pulament, 29 de juny de 1992 

Esteve Tomhs i Torrens, Manel Nadal i Farreras, Rosa Marti i 
Conill, Antoni Dalmau i Ribalta i Magi Cadevdl i Soler 

PROPOSXCI6 NO DE LLEI SOBRE LA TRANSFERkNCIA DE L A  TITULARITAT 
DE LES NOVES RONDES DE BARCELONA A L A  MANCOMUNITAT 

DE MUNICIPIS DE L’AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. 

PRI?SENTADA PEL DIPUTAT SR. MANUEL NADAL, JUNTAMENT AMB ALTRES 
QUATRE DIPUTATS DEL GRUP SOCIALISTA AL PAF&AMEINT DE CATALUNYA 

(Reg, 2518 / Admissi6 a tramit: Mesa del 09.07.42) 

A LA MESA DEL PARLAMENT Les noves Rondes de Barcelona es van posar integrament en 
servei el 24 d’abril de 1992, en aquesta data va esser possible 
rec6rrer tota l’aneIla integrament amb un total de 318 quilbrne- 
tres de recorregut i amb una inversió que empara als 120,000 
milions; aquestes Rondes s6n un gran avanc pel trhsit en tota 
l ’hea Metropolitana de Barcelona. 

Les Rondes s’ha consh3 per rnitj9 de la collaboració insti- 

Mmel Nadal i Famras, Celestino Corbacho i Chaves, Rosa 
Mm’ i Conill, Joan Oliart i Pons i Esteve Tornhs i Tonens, Di- 
putats del Grup Socialista, d’acord amb el que disposa l’article 
134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per a la seva 
tramitació davant el Ple, la següent Proposició no de Llei. 
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tucional i rnitjanpnt diversos convenis entre les diferents admi- 
nistracions (MOPT, Generalitat, CMB, Ajuntament de Barcelo- 
na, Consell Comarcal del Barcelonks, Consell Comarcal del 
Baix Llobregat i MM: de 1’AMB). 

Les Rondes creuen els termes municipals de Barcelona, Sant 
Adrih de Besbs, Santa Coioma de Gramenet, Esplugues de Llo- 
bregat, 1’Hospitalet de Llobregat, Cornellh, el Prat, Sant Joan 
Despí i Sant Just Desvern. 

Malgrat la part en servei de les Rondes encara no s’han ins- 
trumentat els mecanismes legals i econbmics necessaris per a 
l’expiotaci6 i manteniment integrat de les dites vies, provocant 
situacions de caire provisional. 

Ates que segons les primeres estimacions el cost de gesti6 
del Cintur6 s’ha avaluat en 850 milionslany pel manteniment, 
mds 250 milions per l’explotacid i el manteniment del sistema 
intel-ligent de regula& del trhsit, Tot aixb sense considerar el 
cast de vigilhcia i de reposiciú de la inversió. 

Es per aquests motius que els Diputats sotasignats presenten 
la següent: 

PROPOSICI6 NO DE LLEI 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu per tal 
que es resolgui la problemhtica de gestió i commació de les 
Rondes de Barcelona en el sentit de: 

I. Sol4icitar ia trmsferhia de la titularitat de les noves Ron- 
des de Barcelona per tai que la MMAMB pugui portar a terme 
el manteniment i la conservació de les mateixes. 

2, Transferir a la MMAMIB els recursos econbmics necessa- 
r i s  per part de la Generalitat i conservació adients. 

Palau del Parlament, 23 de juny de 1992 

Mam1 Nadal i Fmtxas, Celesho Corbacho i Chaves, Rosa 
Marti i Conill, Jorn Oliart i Pons i Esteve Tornas i Torrens 

PROPOSICI~ NO DE LLEI SOBRE ELS HABITATGES DE PROTECCI~ 
OFICIAL PROMOGUTS PER L’INCASUL, A LA CIUTAT DE MANRESA 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. JOAN OLIART, JUNTAMENT AMB ALTRES 
SET DIPUTATS DEL GRUP SOCIALISTA AL PAFXAMENT DE CATALUNYA 

(Reg, 25 19 / Admissi6 a w M t :  Mesa del. 09.07.92) 

A LA MESA DEC PmLAMENT 

Joan Oliart i Pons, Manel Nadal i Farreras, Rosa Marti i Co- 
nill, Celestho Corbacho i Chaves, Rafael Madueño i Sedano, 
Esteve Tomas i Torrens, Ramon Vilalta i Oliva i Joan Roma i 
Cunill, Diputats del Grup Socialista, d’acord amb el que dispo- 
sen els articles 134 i 135 de1 Reglament de Ia Cambra, presen- 
ten per a la seva tramitació davant el Ple, la següent Proposició 
no de Liei, 

A la ciutat de Manresa, I’Incasol ha dut a terme una promo- 
ci6 de 60 habitatges de Protecció Oficial, situats al cmer Ole- 
guer Mir6, amb expedient de construcci6 08-1-0084-90 i 
qualificació provisional de 1 1.02.91. 

Aquesta promoció va dirigida a possibles adquirents d’in- 
gressos superiors a 2,5 vegades SMI i inferiors a 5 vegades 
SMI. L’interhs del &dit hipotecxi es fixa al 13%. 

Ates que a l’informe sobre la situació de l’habitatge a Catalu- 
nya i les necessitats per la decada 1991-2000 presentat d Parla- 
ment per Ia Conselleria de Politica Territorial i Obres 
Públiques, s’estima que un 34% de les llars catalanes tenen uns 
hgressas inferiors a 2,s vegades el SMI. 

Ates que aquest segment de la població és el més perjudicat 
per l’actual situaci6 i el de menys recursos per a accedir a un 
habitatge al mercat lliure, 

Atks que el nou Pla Quadriennal de I’Habitatge (1992-1995) 
ofereix unes condicions d’adquisici6 molt mes favorables que 
les ofertes en aquesta promoció, els Diputats sotasignats pre- 
senten la segiient: 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
1 .  Acollir la promoció de 60 habitatges de Protecci6 OficiaI 

de l’hcasol, situats a Manresa, als beneficis de Fjnanpment 
del Pla 1992-1995. 
2. Reservar el 30% dels habitatges de l’esmentada promoció 

als adquirents de rendes inferiors a 2,5 vegades al SMI, 
3, Destinar el 20% del total d’habitatges a &gim de lloguer. 

Palau del Parlament, 23 de juny de 1992 

Joan Oliart i Pons, Manel Nadal i Farreras, Rosa Martí i Conill, 
Celestho Corbacho i Chaves, Rafael Madueño i Sedano, Este- 
ve Tamhs i Torrens, Ramon Vilalta i Oliva, i Joan Roma i Cu- 
nili 
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PROPUSlCId NO PTE LLEI SOBRE EL SUPORT A LES ACTUACIONS 
QUE EL MINISTERI D’ORRES POBLILQUES I TRANSPORTS T&l PREVISTES 

PER RESOLDRE ELS PROBLEMES DE CIRCUtACI6 DE LA ZONA COMPRESA 
ENTRE VALLH<ANA, QUA‘CKE CAMINS I ELS MUNICIPIS CXRCUMVEINS 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. ESTEVE TOMAS, JWNTAMENT AMB ALTRES 
QUATRE DIPUTATS DEL GRUP SOCULASTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

(Reg. 2520 / Admissi6 a tramit: Mesa del 09.07.92) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Esteve Tornas i Torrens, Manc1 Nadal i Farreras, Rosa Marti 
i Conill, Rafael Madue6io i Sedano i Joan 0h-t i Pons, Dipu- 
tats del Grup Socialista, d’acord amb el que disposa l’articls 
134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per a la seva 
tramitaci6 davant el Ple, la següent Proposicid no de Llei. 

D’enqh uns anys el trafic que circula per la N-340 entre Va- 
llirana i Quatre camins ha augmentat considerablement i és 
molt freqüent que s’hi formin llargues caravanes de vehicles 
que afecten al trhfic general, perb de manera molt especial afec- 
ta la mobilitat dels ciutadans que viuen en els municipis de Va- 
llirana, Cervel16 i Corbera i d’aItres colindants. 

Diverses s6n les causes que han generat els problemes de trh- 
fic en aquell tram de la N-340. D’elles en podriem destacar 
l’ocupació permanent de les nambroses segones vivendes d’an- 
tany, I’incrernent del ndmero de vehicles per unitat familiar i la 
dificultat d’deugeris el trhfic per Ia presencia d’una fibrica de 
ciment abans d’arribar al creuament dels Quatre camins que fi- 
sicament dificulta qualsevol obra d’ampliació de la carretera. 
Conscients dels problemes sorgits tant i’Administraci6 de ia 
Demarcació de Cameteres dependents del Ministeri &Obres 
Públiques i Transports corn ets Ajuntaments afectats fa temps 
que treballen per resoldre el problema. Un treball d’obra pfibli- 

ca que requereix la fomaci6 de projectes per resoldre el groble- 
rna a curt termini i de projecte per resoldre’l a mig i llarg termi- 
ni, 

FeIigment 1’Administració actuant competent ha elaborat un 
pla basat en diverses actuacions de carhcter urgent i en la fur- 
mulaci6 d’una variant per resoldre definitivament el problema. 
Un pla que ha rebut el vist-i-plau de les administracions locals, 

es per aquests motius que els Diputats sotasignats presenten 
la següent: 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a donar 
suport a les actuacions que el Ministeri d’Obres Piibliques i 
Transports t6 previst d’acord amb els compromisos adquirits el 
proppassat 5 de maig per resoldre els problemes de circdaci6 i 
les cues que xfecten greument a la mobilitat dels ciutadans que 
viuen en Ia zona compresa entre VaUirana i Quatre camins, i en 
municipis colindants. 

Palau del Parlament, 23 de juny de 1992 

Esteve Tomas i Tomens, Mmel Nadal i Pmras ,  Rosa Marti i 
Conill, Rafael Madueiio i Sedano i JONI Oliart i Pons 

PROPOSICI6 NO DE LLEI SOBRE ELS ENSENYAMENTS MUSICALS 

PRESENTADA PEL DTPWTAT SR, QIUOL MARTORELL, Ju”AME!NT AME ALTRES 
QUATRE DIPUTATS DEL GRUP SOCIALISTA AL PAF?LAMENT DE CATALUNYA 

(Reg. 2538 / AcImissi6 a tramit: Mesa dei 09.07.92) 

Oriol Martoreli i Codina, Magí Cadevall i Soler, Antoni Da3- 
mau i Ribdta, DoIors Toment i Rius i Felip Lorcla i Alaiz, Di- 
putats del Grup Socialista, d’acord amb e1 que disposen els 
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per a 
la seva tramitació davant el Ple, Zn segiiient Proposició no de 
Llei. 

La normativa vigent preveu que la reforma educativa comen- 
p r h  en el cas dels ensenyaments I I I U S ~ C ~ I S  el cim 1992-1993, 

Ei Reial Decret 38911992 de 15 d’abril estableix que el reconei- 
xement dels centres priblics no estatals es reditzarh per conveni 
entre aquests i l’Administraci6 educativa. D’altra banda els 
Ajuntaments, han vingut realitzant una tasca de suplhcia res- 
pecte els ensenyaments musicals, de forma que a Catalunya els 
Ajuntaments són titulars de quasi tats els conservatoris piiblics 
existents de grau elemental, de grau mig i de I’únic de grau su- 
perior. Perb no 6s possible fer recaure també sabre els Ajunta- 
ments el cost addicional de la reforma, 
Gs per aquests motius que els Diputats sotasignats presenten 

la següent: 



PROPOSICId NO DE LLEI 4. Definir un calendari per al compliment de les mesures an- 

5. Elahrar un pla de reciclatge i perfeccionament del profes- 
teIitXS. 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
1. Prendre les mesures adients per a l’aplicació de la reforma 

2. Elaborar el mapa d’ensenyaments musicals a Catalunya. 
3. Elaborar un conveni-marc, en el que es prevegi que la Ge- 

neralitat assumir& com a minin~ un terq del cost total dels con- 
servatoris pliblics. 

sarat, 
a l s  ensenyaments musicals a Catalunya. 

Palau del Parlament, 23 de juny de 1992 

Oriol Martorell i Codina, Mag€ Cadevall i Soler, Antoni Dal- 
mau i Ribdta, Dolors Torrent i Rius i Felip h r d a  i Al& 

~ ~ o ~ o s r c r ó  NO DE LLEI SOBRE LA REALITZACI~ DWNA AUDITORIA 
A FILATURES GOSSYPXUM, SA 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMBNTARI D’INICTATWA PER CATALUNYA 
(Reg. 2553 / Admissi6 a t rh i t :  Mesa del 09.0732) 

El Grup parlamentari d’hiciativa per Catalunya, d’acord 
amb allb que preveu l’article 134 del Reglament de la Cambra 
presenta la següent ProposiciB no de Llei. 

Exposició de motius 

Ates que I’lnstitut Catal& de Finances avala dos préstecs de 
600 milions de PTA en total a Filatures GOSSWKM, SA, du- 
rant l’any 1991 atorgats pel Banc de Crkdít Industria!. 

At&s que posteriorment en el mes de juliol del mateix any, 
1’Institut Catal& de Finances aporth un credit áe 135 milions de 
mA i n’avalh un altre de 200 milions que ser& apartat per Ban- 
ca Catalana. 

Aths que a l’octubre de 1991, GOSSYPIüI, SA, presenta 
un expedient de suspensió de pagaments, amb un deute de 
3.500 milions de mA. 

Per tot aixb el Gmp parlamentari d’hiciativa per Catalunya 
presenta la següent: 

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a 
exerch el control financer previst a l’ruticle 75 de la Llei de Fi- 
nances Públiques mitjanpnt la realització d’una auditoria a Fi- 
latures GQSSYPXUM, SA. 

Palau dei Pariament, 30 de juny de 1992 

Joan Saura i Laporta 
Portaveu del G. P. d’IC 

PROPOSICI6 NO DE LLEI SOBRE LA PQTENCIACIO DEL PROGRAMA 

LA REALITZAC-16, A TELEVISI6 RE CATALUNYA, SA, D’UN PROGRAMA 
QUE KKULLX LES ACTIVITATS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

PRJ3HWADA PELS GRUPS P-ARIS D’ESQUESRRA REPüBWCANA 
DE CATALUNYA, POPLLAR I D’INCIAWA PER CATALUNYA, 

1 PEL GRUP SOCIALISTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 
(Reg. 2583 / Ahissi6 a tramit; Mesa del 09.07.92) 

135 ESCONS, EM& PER TELEVXSI~ ESPANYOLA, I SOBRE 

A LA MESA DEL PARLAM”T L’activitat del Parlament de Catalunya, que és la més alta 
institució representativa del poble catal&, no és sovint prou CQ- 

neguda pels ciutadans, En els darrers temps totes les forces po- 
lítiques sense excepció han coincidit en la necessitat d’apropar 
la tasca parlamentbia a la ciutadania, en un intent de combatre 
la creixent abstenció política de sectors importants de la població. 

Els Gmps Parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que dis- 
posen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, pre- 
senten per a la seva tramitaci6 davant el Ple, la següent 
Proposició no de Llei. 
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Els mitjans de commicaci6 tenen una especial responsabili- 
tat en la tasca de racilitar aquest acostament del Parlament ds 
ciutadans. 

El programa de TVE-Catalunya ~ 1 3 5  escons)) 4s l’hic que 
ha informat de forma rnonogrilfica de tot alEb que feia la Cam- 
bra legislativa catalana. A Catalunya, aquest comes l’han 
d’exercir tamb6 els organismes dependents de la Corporacici 
Catalana de RSldio i Televisió, a trav6s sobrctot de Televisi6 de 
Catalunya, SA, que t6, com a organisme públic catalh, una res- 
ponsabilitat molt especial en aquesta qÜesti6. 

I?S per aquests motius que es presenta la següent: 

PROPOSXCId NO DE LLEI 

I.  EI Parlament de Catalunya, estimant molt positius els ob- 
jectius, els continguts i el balm$ del programa <<i35 Escons* 
emes per TVE, insta ei Consell Executiu a efectuar totes les ac- 

cions pssibIes per tal d’ajndar a potenciar a1 m & x h  aquest 
programa quan reprengui la seva emissi6 eE vinent mes de se- 
tembre. 

2. El Parlament de Catalunya, considerant molt positiu que ia 
Televisió de Catalunya, SA, informi els ciutadans de I’activitat 
pwlarnentkia, insta 81 Consell Executiu a efectuar prop de la 
Corporaciú Catalana de RMio i Televisió totes les accions i les 
mesures necesshrsies per tal #aconseguir que, a travbs de TV3 i 
del Canal 33, s’erneti de manera periMica uti programa que re- 
culli les activitats que realitza el Paíament de Catalunya. 

Palau del Parlament, I de juliol de 1992 

Higini Clotas, 0. Socialista a l  Parlament de Catalunya; 30sep 
Llufs Card-Rovira, G. P. d’ERC; Josep Curto, G. P, Popular, i 
Joan Saura, G. P. d’IC 

PRUPOSICIb NO DE LLEI SOBRE EL CONTROL DE L’AUGMENT DE TARIFES 
DEL PEATGE DEL TÚNEL DEL ChWf I EL DESCOMPTE A FAVOR DELS RESIDENTS 

A L  RERGUEDA X LA CERDANYA 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
(Reg. 2592 / Admlssi6 a tramit: Mesa del 09.07.92$ 

ALA MESA DEL PARLAMENT 

El Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de: Catalunya 
(ERC), d’acord amb el que preveuen els articles 134 i 135 del 
Reglament de la Cambra presenta la segltent propici6 no de 
llei. 

Exposici6 de motius 

Arran de la creació de1 túnel del Cadi, dues comarques que.- 
daven definitivament unides, per una I I Q V ~  via de comunicació, 
el. Berguedh i la Cerdanya. Relacions de tipus comercial, o sen- 
zillament laboral, uneixen avui aquestes dues comarques. 

La comarca de la Cerdanya, ha superat amb la creació del tri- 
nel, l’díilament de les grans conurbacions urbanes i aglomera- 
cions de serveis del nostre país. Cal entendre, doncs, aquest: 
tthel sempre com b6 p6bk,  de cadcter privat, perb, arran 
d’una concessi6 feta pel govern. Un b6 pGblic, que com a tai t6 
una fumi6 social: acabar amb e1 secular desequilibri i desavan- 
tatges d’una comarca corn la Cerdanya. 

Després de moltes demandes, es va aconseguir que hi hagués 
un descompte del 25% pels habitants de les comarques de la 
Cerdanya i del Bexguedh. Un descompte que venia a palaliar eI 
greuge comparatiu entre els ciutadans ,d’unes comarques que 
per desplqar-se per carretera cap a les aglomeracions de servei 
havia de pagar un alt cost. 

La sorpresa, per& de molts ciutadans 6s que, tot i assolir el 
descompte del 25%’ la Societat Concessionhria del Túnel del 

Cadi, en el transcurs dels darsers anys, d s  peatges han augmen- 
tat molt per sobre de l’hdex de Preus al Consum. 

Molts deis ciutadans de les diferents viles i pobles afectats 
per ama politica indiscriminada de preus, demanen un posicia- 
nament del Parlament, per a tal fi, el Grup Parlamentari d’ERC 
presenta la segiient 

PRQPOSICZ~ NO DE LLEI 

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer Ies ges- 
tions necesshies amb la societat concessionkia del Tiinel del 
Cadí, per tal que els habitants censats a les comarques del Ber- 
guedk i la Cerdanya, gaudeixin d’un descompte de1 50% de la 
tarifa que s’aplica a tots els usuaris. 

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les ges- 
tions necesshries amb la societat concessionhia del TheZ del 
Cadi, perquP1 la puja superi, en cap cas, eis percentatges de 
puja de I’IPC, segons marca I’hstitut Catalh d’Estadistica, ja 
que, en l’dltima insthcia autoritzar les puges correspon a 
aquest govern. 

Palau del Parlament, 1 de juliol de 1992 

’ Josep Eluis Carod-Rovira 
Portaveu del G. P. d’ERC 
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PROPOSICI6 NO DE LLEI SORRE LA CREACIb D’ESPECIALITATS 
RELATIVES AL TURISME, L’AGRXCULTURA I LA RAMADERIA 

IEN EL CFWTRE DE FORMAC16 PROFESSIONAL DE LA CERDANYA 

PREENTADA PEL GRUF PARLAMENTARI D”E3QIPERRA REPUBLICANA DE CATALSINYA 
(Reg, 2593 /Addssió a W t :  Mesa del 09.07.92) 

A LA MESA DEL PARLAMI%“ 

EI Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC), d’acord amb el que preveuen els articles 134 i 135 del 
Reglament de la Cambra presenta la següent proposició no de 
llei per dotar de les especialitats d’Hosteleria i Turisme i activi- 
tats ramaderes i agricoles. 

ExposicM de motius 

La Fomaci6 Professional ha estat des de sempre la germana 
pobre de l’ensenyament secundari, darrerament, per& amb la 
reforma de l’ensenyarnent (LOGSE), s’intenta pdliar aquesta 
mancarqa. Ara, amb tot, ens falta encara, potser allb més evi- 
dent, adequar la Formació Professional als sectors de producci6 
m6s importants en poblaci6 laboral activa del territori imrndia- 
t a cada centre d’ensenyarnent. Per tenir, així, un accés mes 
efectiu i real al mercat laboral, i perque l’especialitzaci6 i tam- 
bé la qualifica& repercuteixen en la millora dels sectors pro- 
ductius. 

Actualment el Centre de Pomaci6 Professional de la cumar- 
ca de la Cerdanya, compta amb diferents especialitats, perb no 

hi ha cap que faci referhcia, ni tingui vhculaci6 directa i real 
amb d s  sectors primari -agricultura i ramaderia-, i terciari - 
hostderia i restauraciti, i turisme general-, basics en l’estructu- 
ra econbmica de la comarca. 

Per a tal fi, i millorar encara aquests dos sectors productius, i 
facilitar als ciutadans de la comarca de la Cerdanya el seu accBs 
a aquestes especialitats, i tamM per evitar f’excessi~ envelli- 
ment d’algunes poblacions d’aquesta comarca, el Grup Parla- 
mentari #ERC, proposa la següent 

El Parlament de Catalunya insta el govern, fent 6s de les se- 
ves competencies plenes en rnat&ria d’ensenyament, a crear, en 
el Centre de Formació Professional de la Cerdanya, les especia- 
litats pertanyents a hostderia i turisme, i a aquells ensenya- 
ments que afecten qüestions referents a agricultura i ramaderia. 

Palau del Parlament, 1 de juliol de 1992 

Josep Lluís Card-Rovjra 
Portaveu del O. P. d’ERC 

PRUPOSXCX6 NO DE LLEX SOBRE LA RESTAURACXd DEL PATRONAT 
ESCOLAR DE BARCELONA I LA TRANSFERkNCIA A AQUEST DE LA GEST16 

DELS CENTRIES ESCOLARS DE TITULARITAT PfJRLLCA 

PRESENTADA PELS GRUPS PARLAMENTARIS D’ESQUERRA REPUBLICANA 
DE CATALUNYA, POPULAR X D’LNICIATPVA PER CATALUNYA 

I PEC G R I P  SOCIALISTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 
(Rep. 2597 /Admissió a thmit: Mesa del 09.07.92) 

A LA MESA DEId PARLAMENT 

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que dis- 
posen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, pre- 
senten per a la seva tramitació davant el Ple, la següent 
Proposició no de Llei. 

Exposicih de motius 

La ciutat de Barcelona ha tingut durant decades uns dkficits 
d’equipaments educatius. Encara avui és una de les ciutats amb 
menys oferta de places escolars en centres públics. D’dtra ban- 
da l’oferia existent 6s molt desequilibrada. El d&ficir de places 
escolars varia molt d’un districte a l’altre I els desequilibris 
augmenten si es tenen en compte les diferents etapes o nivells 

educatius. D’altra banda 1’Ajwntament de Barcelona ha realitzat 
tradicionalment una tasca de suplbncia mantenint una xarxa im- 
portant d’escoles públiques de tots els nivells educatius. 

L’aaplicací6 de la LOGSE a Catalunya és una Nasi6 h i c a  
per solucionar aquests dXicits de la ciutat de Barcelona, Per as- 
solir aquests objectius 6s convenient dedicar-hi eh recursos ne- 
cessaris, per& tamM trobar noves formes organitzatives que 
permetin la descentralitza& i la participació municipal. 

En el cas de la ciutat de Barcelona cal recordar la tasca im- 
portant que va realitzar el Patronat Escolar Municipal de Barce- 
lona, creat I’any 1922, que va impulsar la construcció de nous 
grups escolars modhlics i va facilitar la renovacid pedagbgica. 
En els propers anys s’han de produir canvis de gran transcen- 
d h i a  en el sistema educaiiu en la ciutat de Barcelona. Un ins- 
trument adequat per impulsar aquests canvis hauria de ser la 
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restauració del Patronat Escolar Municipal de Barcelona. per transferir-li les competbncies de gestib dels centres escolars 
de titularitat pública. 13s per aquests motius que es presenta la segiient: 

PROPOSICIb NQ DE LLEI PaIau del Parlament, 1 de juliol de 1992 

EI Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a ence- 
tar el procBs de restauració del Patronat Escolar de Barcelona 

Higini Clotas, G, Socidista; Josep LlUis Carod-Rovira, G. P. 
d”C; Josep Curto, G, P, Popalar, i Joan Saura, G. P. d’IC 

PROPOSICId NO DE LLEI SOBRE L A  PROMOC16 DEL TURISME RURAL 
A LES ZONES NO COMPRESES EN L’OBJECTIU 5.B) DEL FEDER 

PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 
(Reg. 2605 / Admissi6 a t r h i t :  Mesa del 09.07.92) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joaquim Nadal i Farreras, Arseni Gibert i Bosch, Mand Na- 
dal i Fmeras, Pere Jordi Piella i Vilaregut, Joan Ganyet i SdC, 
Joan Roma i Cunill i Ramon Vilalta i Oliva, Diputats del Grup 
Socialista, d’acord amb el que disposa l’article 134 i 155 del 
Reglament de la Cambra, presenten per a la seva tramitaci6 da- 
vant el Ple, la segiient Proposici6 no de Llei sobre el turisme m- 
rai a les zones que no s6n objectiu 5b (Ripollhs, Berguedh, e t ~ ) ,  

A fi d’ajudar a l’assentament de les explotacions mals, la 
Generalitat de Catalunya va publicar 3’ordxe de 24/01/1992 de 
concessió d’ajuts per a la prornocid del turisme rural a les zones 
d’oójectiu 5b de Catalunya. 

Aquesta urdre no contempla ni la comarca del Ripollbs ni la 
del Berguedh, excepte el municipi de Gósol. h b  originara 
que, a les explotacions ramaderes i mal s  d’aquestes dues c e  
marques, els hi sigui diflcir fer actuacions de recanversi6 a l  tu- 
risme rurd per tal d’assegurar la seva continultat en 
I’explotacló agrhia, ajudant dxí a f m a  a aquestes persones al 
territori que actualment habiten. 

Amb I’objecte que els pagesos d’aquestes comarques tinguin 
igualtat d’oportunitats amb els pagesos de les comarques que 
estan declarades zona 5b, fóra convenient que disposessin d’uns 
ajuts similars als previstos a l’ordre del 24/01/1992. 

Es per aquests motius que els Diputats sotasignats presenten 
la següent: 

PROPOSIC€6 NO DE LLEI 

Ei Parlament de Catalunya insta la Conselleria d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca que dicti una ordre similar a la del 
24/01/1992 perqu& les zones rurals de Catalunya ?IQ compreses 
en I’objectiu 5b del EEDER puguin gaudir d’unes ajudes simi- 
lars per així faditar a l s  pagesos $’aquests indrets la Seva conti- 
nuitat en el territori. 

Palau del Parlament, 11 de juny de 1992 

,Joaquim Nadal i Farreras, Arseni Gibert i Bosch, Manel Nadal i 
Farreras, Pere Jordi PkUa i Vilaregut, Joan Ganyet i SOM, Joan 
Roma i Cunill, Ramon Vilalta i Oiiva 

PROPOSIC16 NO DE LLEI SOBRE EI, FERROCARRIL 
X~ARCELONA-PUI~CER~A-LA TOR DE QUEROL-TOLOSA 

PRESENTADA PEL DPUTAT SR. JOAQUIM NADAL, JUNTAMENT AMB ALTRES 
SIS DIPUTATS DEL GRUP SOCIALISTA AI, PARLAMENT DE CATALüNYA 

(Reg, 2606 /Admissió a trknit: Mesa del 09.07.92) 

c 

A LA MESA DEL P A R L M 3  

Joaquim Nadal i Farreras, Arseni Gibert i Bosch, ManeI Na- 
dal i Famras, Pere Jordi Piella i Vilaregut, Rosa Martt i Conill, 
Joan Ganyet i Sol6 i Esteve Tomh i Torrem, Diputats del Grup 
SociaIista, d’acord amb el que disposa I’article 134 i 135 del 
Reglament de la Cambra, presenten per a la seva tramitació da- 
vant el Ple, la següent Proposici6 no de Llei el Ferrocarril Bar- 
celona-Mgcerd&-la Tour de Carol-Tuulou se. 

En I’actualitat hi ha tres ferrocmils que travessen el massis 
dels Pirineus com s6n d FFCC que passa per Portbou, e1 d ’ h  
i un, eminentment trampirinenc, com 6s el FFCC que travessa 
els Pirineus catalans per la seva part nord oriental COM és el de 
Barcelona-ligcerdh-la Tour de Card-Toulouse. 

Aquest FFCC trampirinenc també el trajecte ferroviari més 
curt entre Barcelona i París.AqwestF’FCC a més de ser interna- 
cional, favoreix la permeabilitat dels Pirineus -tal corn han re- 
clamat diferents organismes internacionals corn s6n la 
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Comunitat de Treball deIs Pirineus i ei Consell d’Ewopa. 
Aquesta linia és complementiria amb l’eix fenroviari mediterra- 
ni i és necessari per la revitalitzaci6 de les comarques interiors 
que travessa. També es d6na la cimrnsthcia que 6s l ’hic  
FFCC que dljna servei, directa o indirectament a tres Estats 
corn s6n Espanya, Franp i Andorra. 

Davant d’aix6 i a les portes del mercat r‘inic europeu, el que 
originar& la necessitat de planificar les principals vies de CQMU- 

nicaci6 entre els diferents Estats, tant per carretera corn per 
WCC, és necessari que aquesta lhía ferrovi3ria es tingui en 
compte com un enllar; femoviari entre Barcelona i París pel que 
6s necessari que entri dintre les planificacions comunithies. 

Es per aquests motius que els Diputats sotasignats presenten 
la segiient: 

PROPOSICI6 NO DE LLEI 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
1. Defensar dins la Comunitat de Treball dels Pirineus el cri- 

teri que en les fumes plmilFjcacions ferroviltries entre Espanya 
i Fmqa es designi aquest FFCC com una lhia convencional 
d’interss comunitari. 

2. Fer arribar als Governs de I’Bstat espanyol i frances, així 
com al Parlament i la Comissió Europea, la voluntat d’incloure 
la línia Barcelona-PuigcerdMa Tour de Carol-Toulouse en les 
1 hies ferrov i C e  s convencionals d ’ intere s comunit ari, 

Palau del Parlament, 11 de juny de 1992 

Joaquim Nadal i Fmras,  Arseni Gibert i Bosch, Mand Nadal i 
Farreras, Pere Jordi PielEa i Vilaregut, Rosa Mmti i Conill, Juan 
Ganyet i Sol& i Esteve Tombs i TQIT” 

PRQPOSICI6 NO DE LLEI SOBRE VELABORAC16 D’UN PLA D’INFRASTRUCTURES 
DE TELECOMUNICACIONS 

PIRI3SENTADA PEL DIPUTAT SR. JOAQUIM NADAL, JüNTAMENT AMB &TRES 
SIS DIPUTATS DEL GRUP SOCIALISTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

(Reg. 2607 /Admissió a @Amit: Mesa del 09.07.92) 

A LA MISA DEL PARLAMENT 

Joaquim Nadal i Farreras, Arseni Gibert i Bosch, Manel Na- 
dal i Farreras, Pere Jordi Piella i Vilaregut, Joan Ganyet i Solé, 
Joan Roma i Cunill i Smtiago %era i Qlivd, Diputats del Grup 
Socialista, d’aacord amb el que disposa I*articIe 134 i 235 del 
Reglament de la Cambra, presenten per a la seva tramitació da- 
vant el Ple, la segiient Propsici6 no de Llei sobre infrastructu- 
res de telecomunicacions. 

Les telecomunicacions han esdevingut avui dia un mitja fo- 
namental pel desenvaIupament d ’un pais, aquest a importincia 
serh cada vegada mes creixent vista la infIuhcia que estan a& 
quirint i el seu rApid desenvolupament en tots els camps. 

A tota la zona C Q S ~ N I ~ ~ * ¿ I  de Catalunya, les necessbies infras- 
tmctures de telecomunicacions estan suficientment salventades, 
amb el que tot I’especise radioekctric (telefonia moijbil, teIevi- 
sions, rgdio, etc) aniba practicament a tots els indrets habitats 
d’aquesta zona. 

Dissortadament l’interior de Catalunya no te les mateixes 
possibilitats, amb el que hi ha moltes zones que l’accés a l’es- 
pectre radioelhic és molt limitat i les possibilitats de comuni- 
caci6, tant de telefhnica corn per televSsi6, eic, són molt 
reduldes. Per tenir accés a tot l’espectre radioel&ric, les actua- 
cions que s’han fet en molts indrets de Catdunya han estat dis- 
perses, actuant amb la col4aboracl6 dels Ajuntaments d’una 
banda Telefhnica, la Corporació Catalana de R&dio i Televisi6 i 
Retevisión d’una manera poc coordinada, fent unes actuacions 
sense cap planificaci6 global i amb uns resultats que porten a 
un &arraquismm d’alta tecnologia que, a mes de ser poc res- 
pectuoses amb l’entorn natural originen unes despeses piibli- 

ques importants i aconsegueixen sistemes sub-bptims, a l’inter- 
ferir-se mútuament les infrastructures d‘unes a altres compan- 
yies. 

Per evitar aquesta situacid, que és una mostra mes d’una Ca- 
talunya a dues velocitats, és convenient una planificació adient 
de les infcttstructirres, entre elles les de telecomunicacions que 
possibilitin en un termini, més o menys curt, que tot Cataiunya 
tingui la mateixa capacitat de poder accedir a tot l’espectre ra- 
diwl&ctric i hi hagi igualtat d’opportunitats comunicatives per 
qualsevol catal& visqui a on visqui del principat. 

És per aquests motius que els Diputats sotasignats presenten 
la següent: 

PROPOSICId NO DE LLEI 

Ei Parlament de Catalunya insta el Conse11 Executiu a: 
2. Que la Generalitat, d’acord amb tes diferents companyies 

de Tebcomunicacions que operen a Catalunya, elabori un pia 
d’infsastmctures per cobrir tot el territori, per td que en un ter- 
mini c w t  totes les teIecomunicacions puguin arribar a tots els 
indrets del Principat, 

2. Que d’acord amb l’anteriar pla, es faci una planificaci6 
d’unes hstaHaciosn respectuoses amb el temtori i que l’execu- 
ció de les mateixes es negocii amb les companyies de teleco- 
municacions que actuen a Catalunya. 

Palau del Parlament, 11 de juny de 1992 

Joaquim Nadal i Farreras, Arseni Gibert i Bosch, Manel Nadal i 
Farreras, Pere Jordi Piella i Vilaregut,  JO^ Ganyet i $016, Joan 
Roma i Cunill i Santiago Riera i Olivé 
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PROPOSXCXb NO DE LLEI SOBRE LA INSTAMAC16 DWDICADORS, 
A LA CARRETERA C-1313, EN EL DESVIAMENT DE SOLSQNA 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR 
(Regs. 2639 i 2654 / Admissi6 a &nit: Mesa dei 09.07.92) 

ALAMESADELPARLAMENT cims corresponents a les poblacions de Manresa, Montsenat i 
Barcelona. 

Josep Ignasi Llorens i Torres, Diputat del Grup Parlamentari 
Popular, presenta la següent Proposició no de Llei, &acord amb 
allb que preveuen els articles 1 2 4  i 135 del Reglament de la 
Carn bra . 

Palau del Parlament, 2 de juliol de 1992 

Josep Ignasi Llorens 

Exposici6 de motius 

Amb motiu de I’inici de les abres de l’embassament de 
Rialb, s’ha inaugurat el nou tram de la Carretera Comarcal 
13 13 que substitueix el tram afectat per les esmentades obres. 

En l’anterior tragat de la Carretera Comarcal 1313 en el des- 
viament a Solsona hi havia indicadors de les direccions corres- 
ponents a les publacions de Manresa, Montserrat i B u c ~ ~ Q w ~ ,  
mentre que en el nou traqat no s’hi han installat, per la qual co- 
sa es presenta la següent: 

PROPOSICI~ NO DE LLEI 

El Parlament de Catalunya insta el Consell. Executiu a: 
Installar en el desviament de Salsona indicadors de les direc- 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Curt0 i Casadb, Portaveu del Grup Parlamentari Popu- 
lar, us fa avinent que les ~ O ~ S ~ C ~ Q I I S  no de Llei presentades en 
el dia d’ahir, 2 de julial de 1992, regs. mims. 2639,2640,2641 
i 2641, pel Diputat Ignasi Llorens i Torres, han d’entendre’s 
presentades pel Portaveu sotasignant del Grup Parlamentari Po- 
pular, 

Palau del Parlament, 3 de juliol de 1.992 

PROPOSICT~ NO DE LLEX SOBRE LA INSTAWACI~ D’TIVDICADORS 
DE DESVIAMENT ALS MUNICIPIS DE RASSELLA x TIURANA, 

A LA CARRETERA C-1313 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR 
(Regs. 2640 i 2654 /Admissió a t r h i t :  Mesa del 09+07.92) 

Josep Curt0 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Ignasi Llorens i Toms, Diputat del Grup Parlamentari 
Popular, presenta la segiient Proposició no de Llei, d’acord amb 
allb que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la 
Cambra. 

PROPOSICId NO DE LLEI 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
Installar a la Carretera Comarcal 1313 els indicadors de des- 

viament als Municipis de Bassella i Tiurana. 

Palau del Parlament, 2 de juliol de 1992 
Exposici6 de motius 

Josep Ignasi Llarens 
Amb motiu de l’inici de les obres de l’embassarnent de 

Rialb, s’ha inaugurat el nau tram de la Carretera Comarcal 
1313 que substitueix el tram afectat per les esmentades obres. 

En el nou trapt no hi ha cap indicador dels desviaments que 
porten als municipis de Bassella i Tiurana, per la qual cosa es 
presenta la segiient: 

N, de la R.: L’escrit presentat pel portaveu del G. P. Popular 
(Reg. 26.54) es reprodueix dins la tramitació Proposicid no de 
Llei subre la installaci6 d’indicudnrs la Iu carretera C-I313, en 
ei desviament de Solsona (Reg. 2639), pdg .  1317. 
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PROPOSICI6 NO DE LLEI SOBRE LA REALITZACI6 D’OBRES COMPLEMENTARIES 
EN EL DESVIAMENT A SOLSONA DE LA CARRETERA C-1313 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAME’NTARI POPULAR 
(Regs. 2641 i 2654 / Admissi6 a tr8mit: Mesa del 09.0792) 

Josep Ignasi Llorens i Tomes, Diputat del Grup Parlamentari 
Popular, presenta la segiient Proposici6 no de Llei, d’acord amb 
allb que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la 
Cambra. 

Exposició de motius 

Amb motiu de I’inici de les obres de l’ernbassament de 
Rialb, s’ha inaugurat el ~ Q U  tram de la Carretera Comarcal 
13 13 que substitueix el tram afectat per les esmentades obres. 

Tal com s’han realitzat les esmentades obres, en el desvia- 
ment cap a Solsona, els vehicles procedents de la Seu d’Urgell i 
d’hdorra en direcció Lleida, per agafar el desviament han 
d’envari la calqada dels vehicles que circulen en direcció con- 
trhria, produint-se un perill greu d’accidents, per la qual cosa es 
presenta la segiient 

El Parlament de Catalunya hsta  el Consell Executiu a: 
Realitzar les obres complementwes en forma d’iiietes o ra- 

quetes en el desviament a Solsona de la Carretera Comarcal 
1313, per tal que els vehicles que circulen procedents de la Seu 
d’UrgeU i d’hdurra amb direcci6 Lleida i es desviYn cap a Sol- 
sona, no hagin d’envair la calqada dels vehicles que circulen en 
direcció contrbia. 

Palau del Parlament, 2 de juliol de 1992 

Josep Ignasi Llorens 

N, de la R.: L’escrit presentat pel portaveu del G. P. Popular 
(Reg. 2654) es reproduerjr dins la tramitaei& Proposició no de 
llei sobre la instul.lacib dindicadurs u la carretera C-1313, en 
el desviament de Solsonu (Reg, 2639), pdg, 131 7, 

PROPOSICId NO DE LLEI SOBRE LA MILLOR RETOLACI6 DEL DESVIAMENT 
A SOLSONA DE LA CARRETERA C-1313 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR 
(Regs. 2642 i 2654 / Admissi6 a trhmit: Mesa del 09.07.92) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Ignasi Llorens i Torres, Diputat del Grup Parlamentari 
Popular, presenta la següent Proposició no de Llei, d’acord amb 
allb que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la 
Cambra. 

PROPOSICI~ NO DE ZLEI 

El Parlament de Catdmya insta el Consell Executiu a: 
Substituir I’indicador que assenyala el desviament cap a Sol- 

sona de la Carretera Comarcal 13 13, per dos indicadors conse- 
cutius -situats en punts que tinguin una visibilitat i disthcia 
suficient del desviament- en cadascuna de les dues direccions. 

B;xposició de motius 
Palau del Parlament, 2 de juliol de 1992 

Amb motiu de l’inici de les obres de l’embassament de 
Rialb, s’ha inaugurat el nou tram de la Carretera Comarcal 
13 I3  que substitueix el tram afectat per les esmentades obres. 

L’indicador que assenyda el desviament cap a Solsona no té 
visibilitat suficient i esta situat massa a prop del desviament, si 
a aixh hi afegim que el desviament es troba al fhd d’una recta 
llarga amb una pendent molt pronunciada -la qual cosa fa que 
els vehicles hi circulin a altes velocitats-, el perill que s’hi pro- 
dueixin accidents greus és mbs que probable, per la qual cosa es 
presenta la següent 

Josep Ignasi Llorens 

N .  de la R.: L’escrit presentat pel portaveu &I G. P. Popular 
(Reg. 2654) es reprodueix dins la tramifaci6 Proposició no de 
llei sobre la instdlació dindicadors a la carretera C-1313, en 
el desviament de Solsona (Reg. 2 639), pdg  131 7, 
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PROPOSICI6 NO DE LLEI SORRE LA INTRODVCCId DELS TERMES 
<<CAVA>> I <<CAVISTAH EN ELS DXCCIONARliS 

PRESENTADA PEL GRIP PARIAMENTART POPULAR 
(Reg. 2647 / Allmissi6 a trhnit: Mesa del 04.07.92) 

A LA MISA DEL PARLAMENT 

M. Dolors Montserrat i CulIeré, Diputada i Portaveu Adjunta 
del Grup Parlamentari Popular, presenta la següent Proposició 
no de Llei d’acord amb al que preveuen els articles 134 i 135 
del Reglament de la Cambra. 

Exposici6 de motius 

Ells vins ~ S C U ~ ~ ~ O S O S  que s’eíabmn a 1’Estat espanyol són: CA- 
VA- GRANVAS - VI GASIFICAT - ESCUM6S de QUALITAT. 
D’aquests destaca especialment e1 CAVA, vi escum6s de qualitat 
produit en una regió determinada que porta el seu nom -reconegut 
per la normativa europea el mes de juny de 1989- elaborat per el 
medote íradicional de S ~ Q I M  fementacib en boteila, a partir del vi 
provinent de les varietats de raTr‘m ~itoritzats. 

Ja I’any 1872 es va introduir a Sant Sadumi d’Anoia la &mi- 
ca francesa d’elaboratci6 de vins escumosos, elaborats segons el 
m k t h d  trdicwml chumpertoise, Els CAVISTES catalans (ela- 
boradors de CAVA) han estat i són capdavanters en aquest swtor. 

El mot CAVA 6s ja d’utiiitzacib habitual, no obstant aixb, 
ens trobem que la Gran EncielopBdia Catalana, encafa ha de re- 
collir una refehncia al xampany doncs al fr-ne Ia definici6 
diu: ccdenominacib oficial a 1’Estat espanyol aplicada als vins 
~ S C U ~ O S Q S  de qualitat i de producci6 controlada elaborats a Ca- 
talunya, Arag6 i la Rioja segons el metode tradicional o mktho- 
de champerwise. Popularment hom I ’momena xampanyn. 

La gran importhcia que te per a Catalunya, no només des 
del punt de vista econbmic sinó també de prestigi i de projecció 
internacioal aquest sector, fa necessari que es generalitzi la uti- 
litzacih de1 mot CAVA per a denominar una beguda de gran 
qualitat que esta competint amb el xampany que s’elahra a 
Franga 

Ajudaria molt positivament a generalitzar encara més la uti- 
lització del mot CAVA d fet que s’inmdds als diccionaris i 
hom pogut% trobar amb facilitar una definici6 d’aquesta kgu- 
da, per Za qual cosit es presenta la següent 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
1. Establir les negociacions necessilries amb els Ens Públics i 

entitats privades afectats, per tal que l’entrada wCAVAn en 
I’accepci6 de vi escuM6s i &AVETAH en l’accepci6 d’elabo- 
rador de CAVA siguin introdui’des en els diccionaris que s’edi- 
ten en cataih. 

2. Establir les negociacions necessiiries per tal que I’entsada 
<CAVA>> en I’aaccepci6 de vi escumós i &AVISTA>> en l’ac- 
cepci6 d’daborador de CAVA sigwin introdu’ides en el Diccio- 
nari de Ia Reial Acadkmia de Ia Liengua. 

Palau del Parlament, 2 de juliol de 1992 

M. Dolors Montsemat 

PROPOSICId NO DE LLEI SOBRE LA DECISI6 DEL, DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 
DE CONSTITUIR UN CONSELL ESCOLAR TERRITORIAL I SOBRE 

L A  DELEGACIb DE LES COMPETENCIES DE GEST16 EN EI, CONSELL 
ESCOLAR MUNICIPAL DE RARCELONA 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR 
(Reg. 2675 /Admissió a t r h i t :  Mesa del 09.07.92) 

A LA MISA DEL PARLAMENT 

Aleix Vidai-Quadras i Roca, President i en representació del 
Grup Parlamentari Popular, fent tís d’allb que disposen els mi- 
des 234 i 135 del Reglament de la Cambra, presenta la següent 
Proposició no de Llei. 

La necessitat d’assolir un major grau de disciplina pressupos- 
tkia i la voluntat de descentralitzacib de la gestió pdbiica, exi- 
gek un procés de reducci6 de 1’aparell burocrhic de 1’Estat i 
d’eIiminaci6 de duplicitats funcionals. 

EI criteri que les funcions que puguin ésser assumides per 
l’administració local no siguin gestionades per alttes adminis- 
tracions, o ({principi de subsidiarietab, ha estat assumit per 
1’Esta-t espanyol per tractat internacional, amb la qud cosa 6s 
I ~ Q I T I I ~  d’obtigat compliment. 

La decisi6 del Departament d’hsenyament de constituir a la 
ciutat de Barcelona un Consell Escolar Territorial, com a brgan 
de participació que buida ede facton de competencies el Con- 
sell Escolar Municipal de Barcelona, implica una duplicitat k- 
necesskia i un increment injustificat de la despesa. 

Aquesta decisió 6s cantsilria al procés de canvergencia amb 
1’Europa Comunitfia i amb els principis d’autonomia i descen- 
tralització, per la qual casas es presenta la segiient: 
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PROPOSICIb NO DE LLEI ta el Consell Executiu a delega en I’Ajuntament de Barcelona 
les competEncies de gestió en mathia d’educaci6. 

1. EI Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a MQ- 
dificar aquesta decisió, per tal de garantir el respecte a l’autono- 
mia local de la nostra ciutat. 
2. El Parlament de Catalunya, atenent la necessitat de control 

de la despesa corrent, i d’acord al principi de subsidiarietat, ins- 

Palau del Parlament, 2 de juliol de 1992 

Neix  Vidal-Quadras 

PROPOSICI6 NO DE LLEI SOBRE LA INSTALLACI6 D’UNA ESCOLA 
D’HHOTELERIA AL PALLARS 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI P Q P W  
(Reg. 2715 i’Admissi6 a trhmit: Mesa del 09.0792) 

A LA M@SA DEL PARLAMENT 

Josep Curt0 i Casad6, Portaveu, i Josep Ignasi Llorens, Dipu- 
tat del Grup Parlamentari Popular, conjuntament, fent ús d’allb 
que disposa l’article 134 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent Proposici6 de Llei. 

Exposicib de motius 

Les comarques del Pallars Juss8 i del Pallars Sobirh, tenen 
uns deis índex sbcio-ecunbmics mds baixos de tot Catalunya, 
doncs el sector agi-ari, fins ara base de l’ecanomia d*aqwstes 
comarques, es troba en una greu crisi, la qual cosa provova una 
creixent i imparable ernigraci6. 

Els darrers anys, per les condicions naturals d’aquestes zo- 
nes, ha sorgit un turisme atret per la practica d’esporís hivernals 
ci8ssics, o esports ~ Q W S  corn el rafting. 

Davant el fet que ja existeix una activitat i tradici6 hostelera, 
rnajoritbkunent de carhcter familiar, amb uns nivells de prepa- 
faci6 i finaqament insuficients per atendre la creixent demanda 
turística, tant a L’hivern per a la prActica de l’eesquí com la resta 
de l’any per a la prBctica de noves modalitats espoaives, que 
haurien de potenciar-se, es presenta la segiient: 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
Instal*lar en el termini de sis mesos una escola d’hosteleria al 

Pallars, a aquella localitat que es consideri mes idbnia. 

Palau bel ParIarnenE, 6 de juliol de i992 

Josep Curt0 Josep Ignasi Llorens 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.15. Mocions subsegüents a interneHacions 

MOC16 SUBSEGUENT A LA INTERPEhLACI6 AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
LA POLfTXCA D’IMPLANTACIO DE GRANS SUPERFf CIES COMERCIALS 

A CATALUNYA 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. VfCI?OR ROS, 
DEL GRUP PARLAMENTART POPULAR 

(Reg. 2561 / Admissi6 a t rh i t :  Mesa del 09.07.92) 

ALA MESADEL PARLAMBNT 

Víctor Ros, Diputat del Orup Parlamentari Popular, fent ús 
d’allb que disposa l’article 130 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent Moci6 subsegüent a la hterpelhció sobre 
PoMtica d’ImpZantaci6 de Grans Superfícies Comercials a Cata- 
Iunya. 

MOCi6 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
I. Elaborar un Mapa cl’ordenació espacial i de localitzacions 

de les superfícies wmercids que inclogui les existents i les que 
es prevegi instd-lar a Catalunya. 

2. Actuar en coordinació plena amb les Acíministracions res- 
ponsables de la planificaci6 urbanlstica general, per a l’erdena- 
ci6 espacial i la lacalitzaci6 a Catalunya de les superficies 
comercials, tant pel que fa a l’urbanisrne comerciat COM a 
l’evuIuci6 dei consum. 

3. Confeccionar el Cens Comercjal de Catalunya, que pemeti 
conbixer les caracterlstiques de la nosira disnibució comercial, 

4. Portar a teme programes d’orientació i formaci6 Corner- 
cial en coordhnaci6 amb 1’Administració Locd. 
5. C~nstitU~ una base de dades que reculli les estadistiques 

comercials i de consum a Catalunya. 
6, Endegar les negociacions necesshies per tai que es deixi 

sense efectes per ai 1992, el procediment d’Estimaci6 objectiva 
per ucoeficientss per a la detemhaci6 dels rendiments del petit 
corner$, 

7. Endegar les negociacions necesshies per taI que es pmrro- 
gui per al 1992 i exercicis següents l’Aplieaci6 de l’Estimaci6 
Objectiva Simplificada fins que, @via negociació amb les Or- 
ganitzacions Professionals i SindicaIs del Comeq, es posi en 
mama de forma no traurnhtica el Pia de Reconversi6 del Sector 
Petit corner$, tot establint un regim fiscal especiai per a aquest 
sentit. 

Palau del Parlament, 25 de juny de 1992 

Víctor Ros 

MOC16 SUBSEGÜENT A LA INr”ERPELtLACI6 AL CONSELL EXECUTIU SORRE 
LA FOLl’TICA DE RECUFERACIb DE LA QUALITAT DE LES AIGÜES 

DELS RIUS DE CATALUNYA 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. ALEIX VIDALrQUADRAS, 
DEL GRIP PARLAMENTARI POPULAR 

(Reg. 2591 JAdmissi6 a t r h i t :  Mesa del 09.07.92) 

A LA MESA DEL PAIXLMm dels rius Besbs i Llobregat, per tal de complir dlb que preveuen 
les directrius comunithies 75f440, 80/778, 76/464, 86/280 i 
78/176, sobre qualitat de les aigiies i control dels abocaments 
de residus, 

2. Pot= a terme un pla de recuperaci6 de la riquesa biolbgica 
de les conques dels rius Besbs i Llobregat, d’acord amb l’espe- 
rit de les directrius comunitkies 781160 i 79/923. 

3. Portar a teme un pla d’urgent rehabiJitaci6 del Cand de la 
Manta al Baix Llobregat, i establir mecanismes de control per 
tal d’evitar la utilitzacib de les seves aigües contaminades per 
usos agricoks. 

Aleh Vidal-Quadras, President i en representaci6 del Grup 
Parlamentari Popular, fent ds d’allb que disposa l’article €30 
del Reglament de Ia Cambra, presenta la segiient Mmi6 subse- 
güent a la interpklació sobre qualitat de les aigiies. 

MOC16 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
I. Portar a terme un pla d’urgent rehabilitació de les canques 
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4. Portar a terme les actuacions necesshries pertal que un cop 
aprovada pel Congrh dels Diputats, l’adequaci6 de 1’IVA a 
I’hmonitzacM comunithka que inclourh la implantaci6 d’un 
tipus impositiu super-redu’it del 3%, fer-10 aplicable al rebut de 
l’aigua, en lloc del 6% d’WA que actualment s’aplica, 

5. Portar a terme un pla de foment dels programes de cunsul- 
turia ecolbgica per a les empreses privades catalanes -de  revi- 

si6 o auditoria ambiental, d‘adisi de l’impacte ambiental, i de 
gestió de projectes de reducci6 de l’impacte ambiental-. 

Palau del Parlament, 1 de juliol de 1992 

Aíeix Vidal-Quadras 

~ 0 ~ 1 6  SUBSEGÜENT A LA INTERPELkACId AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
EL DESPLEGAMENT DE LA LOGSE RESPECTE ALS ENSENYAMENTS MUSICALS 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. ORIOL MARTORELL, 
DEL GRUP SOCIALISTA AL PARIAMFZ DE CATALUNYA 

(neg. 2595 / Admissi6 a tramit: Mesa del 09.07.92) 

A LA MESA DEI, PARLAl”T adients per a poder aplicar la reforma dels ensenyaments musi- 
Cals. 

2. Elaborar els preceptius convenis amb els centres públics 
existents (consematoris i escoles especifiques) i preveure en els 
pressupostos de 1993 assumir, com a minim, un terg del total 
dels costos d’aquests centres, 

3. Establir un calendari per al compliment de les mesures an- 
teriors. 

Oriol Martorell i Codina, Diputat del Grup Socialista, fent Ú s  
del que es determina a 1’article 130.2 del Reglament de la Carn- 
bri, presenta la següent Moci6 subsegüent a Ia interpHaci6 
substanciada avui al Ple (núm. de registre 241 l), per tal que si- 
gui debatuda i votada a la sessió plenkia vinent, sobre el des- 
plegament de la LUGSE respecte als ensenyaments musicals. 

MOC16 Palau del Parlament, 1 de juliol de 1992 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
1 ,  Prendre urgentment, d’acord amb la LOGSE, les mesures 

Oriol Martorell i Codina 

MOC16 SUBSEGÜENT A LA INTERPEMACIo AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
LA P m , l m x  GENERAL DE RECON VERSI^ TURISTICA 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. ARSENI GEBERT, 
DEL GRUP SOCIALISTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

(Reg. 2596 /Admissió a t rh i t :  Mesa del09.07.92) 

A LA MESA DEL PAR’LAMENT 

Arseni Gibert i Bosch, Diputat del Grup Socialista, fent Gs 
del que es determina a I’artide 130.2 del Reglament de la Cam- 
bra, presenta la següent Mocj6 subsegüent a la interpellació 
substanciada avui al Ple (núm. de registre 1113), per tal que si- 
gui debatuda i votada a la sessió pleniria vinent, sobre la politi- 
ca general de reconversi6 tuxisstica. 

MOC16 

2. Instrumentar i estimular Eúmules que tendeixin a fomenta 
l’aparició i promocid de productes turístics que qualitat, singu- 
lars i vinculats als recursos autentics del territori de Cataiunya i 
que juguin com a tals un paper ernblemhtic i sinbrgic a la recer- 
ca d’una recuperació de la credibilitat, prestigi i cotitza& de 
l’oferta turística catalana. 

Palau del Parlament, 1 de juliiol de 1992 

Arseni Gibert i Bosch 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
1. Instrumentar mesures per eradicar de I’oferta turisfica ca- 

talana tots els factors de desprestigi que decten al conjunt de 
i’oferta. 



BUTLLETf OFICIAL, DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Núm, 29 J 15 de juliol de 1992 1323 
- - 

~ 0 ~ 1 6  SUBSEGÜENT A LA INTERPEbLACI6 AL, CONSELL EXECUTIU SOBRE 
LES EXPOSICIONS UNIVERSALS 

PRESENTADA PELS DIPUTATS SRS. JOSEP M. S A L A  I XAVIER OWART I DOh&NECH, 
DEL GRUP SOCIALISTA AL PARLAMENT DE C A T A L W A  

(Reg. 2615 /Admissió íi trWt Mesa del 09.07.92) 

Josep M. Sala i Griso i Xavier Guitart i Domknech, Diputats 
del Grup Socialista, fent ús del que es determina a l’article 
130,2 del Reglament de Ea Cambra, presenten la segiient Moció 
subsegüent a la interpellació suhstanciada ahir al Ple (núm. de 
registre 1424), per tal que sigui debatuda i votada a la sessi6 
pienbia vinent, sobre les exposicions universals. 

MOC16 

EI Parlament de Catalunya, tot constatant la deficient presEn- 
cia de Catalunya en l’Exposici6 Universal de Sevilla a trav6s 

del pavelló que ens representa, insta el ConseIE Ekecutiu a 
adoptar les mesures necessMes per a comegir-les en d temps 
que resta fins a la seva cloenda. Així mateix insta el Consell 
Executiu a trametre n aquest Parlament un Pla dels criteris que 
han de concretar la nostra presPlncia en exposicions anZtiogues 
en el futur, 

+ Palau del Parlament, 2 de juliol de 1992 

Josep M, Sala i Griso Xavier Guittart i Domhech 

MOC16 SUBSEGÜENT A LA XNTERPELrLACId AC CONSELL EXECUTIU SOBRE 
EL DESPLEGAMENT DE LA LOGSE EN RELACI6 AMB LES NECESSITATS 

EDUCATIVES ESPECIALS 

PRESENTADA PER LA DIPUTADA SRA. DOLORS TORRENT, 
DEL GRWP SOCIALISTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

(Reg. 2616 / Admissi6 a t rh i t :  Mesa del 09.07.92) 

A LA MESA DEL PAFUAMENT 

Dolors Torrent i Rius, Diputada dei Grup Socialista, fent ús 
del que es determina a l’article 130.2 de1 Reglament de la Cam- 
bra, presenta la següent Moció subsegüent a la hterpdlació 
substanciada ahir al Ple (núm. de registre 812), per tal que sigui 
debatuda i votada a la sessi6 plenhria vinent, sobre el desplega- 
ment de la LOGSE en reIaci6 amb les necessitats educatives es- 
pecials. 

MOC16 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
1. Establir un programa per a l’educaci6 dei resultat de la in- 

tegració de l’Educaci6 Especia1 en el Sistema Educatiu ordina- 
ri. 

, 

2, Estabiir les mesures que concretin l’aplícaci6 de la L W -  
SE en el camp de I’educació especial tant en els centres ordina- 
r i s  com en els centres d’Educaci6 Especial. Mesures que han de 
contemplar els aspectes d’ordenaci6 i planificacid, aixi corn els 
serveis necessaris per fer-ho possible. 

3. Adequar els concerts educatius als Centres d‘Wucach5 Es- 
pecial concertats a l’estructura que es derivi de I’ordenaci6 edu- 
cativa. 

Palau del Parlament, 2 de juliol de 1992 

Dolors Torrent i Rius 
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MOC16 SUBSEGUENT A L A  INTERPELCACJ6 AL CONSELL EXECUTIU SORRE 
L A  POLITICA GENERAL DE DEFENSA DELS CONSUMIDORS I DELS USUARIS 

PRESENTADA FER LA DIPUTADA SRA. DOLORS TORRENT, 
DEL. GRUP SOCIALISTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

(Reg. 261 7 IAdmissi6 a trhmit: Mesa del 09.07.92) 

A LA MESA DEL PARLAME3 

Dolors Torrent i Rius, Diputada del Grup Socialista, fent r is 
del que es determina ~i I’article 130.2 del Reglament de la Carn- 
bra, presenta la segiient Moci6 subsegiient a la interpeElaci6 
substanciada ahir al Ple (núm. de registre 11321, per tal que si- 
gui debatuda i votada a la sessi6 plenhria vinent, sobre la pollti- 
ca general de defensa dels consumidors i dels usuaris. 

MOC16 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
1, Definir una poUticrt de col4aboració i recolzament institu- 

cional i financer amb els Ajuntaments de Catalunya que tingui 
present per a l’any 1993 hcrernentar les partides pressuposti- 
ries que la Direccib General de Consum dedica a tots eIs aspec- 
tes lligats a les politiques de consum desenvolupades des de 
l’hrnbit municipal. 

2, Potenciar E’ associacionisme dels consumidors establint un 
marc de dihleg amb les associacions de consumidors i una poli- 
tica de subvencions transparent. 

3. Donar compliment al compromis del Conseller de Co- 
merg, Consum i Turisme presentant a l’inici del proper pedode 
de sessions el projecte de llei de I’Estatut dels Consumidors i 
usuaris. 

4. ReguIar el marc a Catalunya del Sistema de Tribunds 
d’arbitratge establint el dihleg necessari amb els sectors interes- 
sats i associacions de consumidors i #empresaris, aixi com 
amb les distintes administracions. 

Palau del Parlament, 2 de juliol de 1992 

D Q ~ O ~ S  Torrent i Rius 

MOCTO SUBSWUENT A LA INTERPELkACX6 AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
EL DESENVOLUPAMENT DH LES PREVISIONS DE LA LOGSE 

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

(Reg. 2653 / Admissi6 a t rh i t :  Mesa del 09,07.92) 

A LA MESA DEI, PARLAMENT 

Víctor Gimeno i Sanz, diputat del Grup parlamentari d’hi- 
ciatka per Catalunya, d’acord amb allb que preveu l’article 
130.2 del Reglament de la Cambra, presenta la següent Moció 

I subsegüent a la hterpel-laci6 sobre el desenvolupament de les 
previsions de la LOGSE, 

M Q U ~  

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
1 .  Ida constituci6 d’un marc estable de dikleg i relací6 amb 

les entitats que s’aplepen al Marc Unitari de la Comunitat edu- 
cativa, a fi i efecte de ptericiar el consens i l’acord imprescin- 
dible per a i’aplicació de la .Refuma Educativa en tots els seus 
nivells i modalitats. 

2. Elaborar i trametre immediatament al Parlament de Cata- 
lunya e1 projecte de llei d’Ordenaci6 del Sistema Educatiu a 
Catalunya, expressi6 de la IIQS~M capacitat d’autogovern i de la 
singularitat de l’ensenyament a Catalunya: 

3, L’claboració urgent d’una liei de finangament de la Refor- 
ma Educativa, que determini les inversions a realitzar en els 
successius pressupostos anyals de la Generalitat. 

4. A l’elaboració, discussió i publiccaci6 urgent de1 calen- 
dari per a la reforma educativa, acompanyat de la membria 
detallada dels recursos humans i materials que cal assignar 
en cada etapa. 

5 .  L’elaboraci6, discussi6 i publicació del Mapa Escolar de 
Catalunya, amb la deteminació de Ebferta de places pzibIiques 
de qualitat, els serveis educatius compIernentaris i els suports 
corresponents, en tots els trams educatius i poblacions de Cata- 
lunya, amb l’acoblment dels centres privats concertats que 
reuneixin els requisits adients. 

Planificar -abans de cornenFar l’aplicació de la LOGSE 
I’ampliaci6 de ies plantilles necessMes per portar a terme la re- 
forma amb totes les millores qualitatives que preveu la llei, 
7. Establir un pla de reducci6 de rati0 a tots els centres de 

Catalunya, pilblics i privats, amb la inclirsió d’ma acció com- 
pensathria en les mnes i poblacions que pels seus dkficits ho re- 
quereixin. 
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8. Establir els plans de formació permanent del professorat 
negociats i consensuats amb els mestres, La formació ha de ser 
descentralitzada i vinculadla a la prhcticica quotidma dels centres 
i en eIs centres, amb participaci6, tamw, dels moviments de re- 
nova& pedagbgica, Els sindicats docents, les universitats i les 
diverses entitats del m6n educatiu catal&, 

Palau del Parlament, 2 de juliol de 1992 

Víctor Girnen, i Sanz  
Diputat del G, P, d’TC 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.20. InterpeMacions 

TR4SLLAT AL PERfODE DE SESSIONS SEGÜENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 9 de juli01 de 
1992, vistes les soljicituds presentades, d’acord amb I’articIe 
128A del Reglament del Parlament, ha acordat que les inter- 
pehcions relacionades a continuació siguin traslladades al pe- 
rfade de sessions segilent. 

Palau de1 Parlament, 9 de juliol de 1992 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Palament de Catalunya 

Interpeklació al Consell Executiu sobre la pobresa (Reg. 
674); sol*Iicitud de trasllat presentada per diputat Sr. Joan Saura 
i Laporta, portaveu del G. P. d’hiciativa per Catalunya (Reg. 
2787). 

3nterpetlaci6 al CunselI Executiu sobre Ia politica hidriiutica 
(Reg. 702); solalicitud de trasllat presentada per diputat Sr. Jo- 
sep Lluís Carod-Rovira, portaveu del G,  P. d’Esquma Republi- 
cana de Catalunya (Reg. 2737). 

Interpekiació al Consell Executiu sobre la politica relativa a 
la salut mental (Reg, 1173); sdficihrd de trasllat presentada 
per diputat Sr. Josep Lluís Card-Rovira, portaveu del G. P. 
d’Hsquerra Republicana de Catalunya (Reg, 2737). 

XnterpeHaci6 al Consell Executiu sobre fes grans infrastruc- 
turcs de transport (Reg. 1174); sollicitud de trasllat presenta- 
da per diputat Sr, Josep Llufs Carod-Rovira, portaveu del G. P. 
d’Esquem Repubiican,i de Catalunya (Reg. 2737). 

lnterpeWaci6 al Consell Executiu sobre I’actual dMicit en el 
manteniment de la xarxa viaria de ta Generalitat (Reg. 
143 1); sdticitud de trasIIat presentada pels diputats Srs. Manel 
Nadal i Farreras, Rosa Marti i Conill, Esteve Tomhs i Torrens, 
Celestim Corbacho i Chavea i Rafael Maduefio i Sedano, del 
G. Socialista al Parlament de Catalunya (Reg. 2613). 

InterpeWacÍ6 ai Conself Executiu sobre la revisi6 del Pla de 
carreteres (Reg. 1432); sol4icitud de trasllat presentada pels di- 
putats Srs. Manel Nadal i Farreras, Rosa M a i  i Conil, Esteve 
Tornas i Torrens, Celestino Corbacho i Chaves i Rafael Madue- 
fio i Sedano, del G. Socialista al Parlament de Catalunya (Reg, 
2614). 

InterpeHaci6 al Consell Executiu sobre la gestió de la xarxa 
viaria (Reg, 1433; sollicitud de trasllat presentada pels dipu- 
tats Srs. Mmel Nadal i Fmras,  Rosa Martí i Conill, Esteve 
Tomhs i Torrens, Celestino Corbacho i Chaves i Rafael Madue- 
fio i Sedano, del G. Socidista al Parlament de Catalunya (Reg. 
2612). 

InFerpeWaci6 al Consell Executiu sobre fa política #energies 
alternatives (Reg. 145 1); soklicitud de trasllat presentada per 
diputat Sr. Josep Lluís Carod-Rovira, portaveu dei G. P. d’Es- 
querra Republicana de Catalunya (Reg. 2737), 
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InterpcHaci6 al Consell Exccutiu sobre l’aplicacih de la 
LOGSE als centres que han experimentat la reforma educa- 
tiva (Reg. 1543); soHicitud de trasllat presentada pel diputat Sr. 
Magi Cadevall, del G, Socialista al Parlament de Catalunya 
(Reg. 2583). 

InterpeHacM al Consell Executiu sobre la politica d’altera- 
ci6 de termes municipals (Reg. 1575); soHicitlrd de trasllat 
presentada per diputat Sr. Josep Lluis Carod-Rovira, portaveu 
del G. P. d’Esqueaa Republicana de Catalunya (Reg, 2737), 

InEerpcNaci6 SI Consell Exectrtiu sobre la politica forestal 
(Reg. 1647); sol~licitud de trasllat presentada pels diputats Srs. 
Joan Ganyet i Sol& Joan Rwent6s i Carner, Ramon Vilalta i 
Oliva i Joan Roma i Cunill, del G, Socialista al Parlament de 
Catalunya (Reg. 2609). 

InterpeWaci6 al Consel1 Executiu sobre la politica teatral 
(Reg. 1681); sollicitud de trasllat presentada per diputat Sr. 30- 
sep Lluís Card-Rovira, portaveu del G. P, d’Esquerra Republi- 
cana de Catalunya (Reg. 2737). 

InterpeWació al Consell Executiu sobre la vigilhncia d’cdifi- 
cis i dependhcies pirblics de la Generalitat (’Reg. 2104); 
soljicitud de trasllat presentada per diputat Sr, Josep Lluís Ca- 
rd-Rovira, portaveu del (3, P. d’Esquexsa Republicana de Cata- 
lunya (Reg, 2737). 

In terpcHaci6 al Consell Executiu sobre la normalitzaei6 lin- 
giiistica en l%rnbit judicial a Catalunya (Reg. 2134); sollki- 
tud de trasllat presentada per diputat Sr. Josep Lluís 
Card-Rovira, portaveu del G. f. d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (Reg. 2737). 

3ntet-peHaci6 al Consell Executiu sobre la política en mat&- 
ria farmaceutica (Reg. 2 172); soliicitud de trasllat presentada 
per diputat Sr. Josep Lluis C ~ ~ d - R ~ v i r a ,  portaveu del G, P. 
d’Esquena Republicana de Catalunya (Reg. 2737). 

InterpeHació al Consell Executiu sobre I’autogovern de la 
Vall #Aran (Reg. 2234); sollicitud de trasllat presentada pels 
diputats Srs. Joan Ganyet i Sol&, Joan Reventós i Camer, Anto- 
ni Siurma i Zaragoza i Ramon Vilalta i Oliva, del G. Socialista 

InterpeHacM al Consell Executio sobre ha politica cinemato- , al Parlament de Catalunya (Reg, 2608). 
grhfica (Reg. 1682); soldicimd de trasllat presentada per diputat 
Sr. Josep Lluls Carod-Rovira, portaveu del G. P, d’Esquerra 
Republicana de Catalunya {keg. 2737). 

INTERPELUCI~ AL CONSELL EXECUTT~~ SOBRE L ~ E D U C A C I ~  
D’ADULTS 

QUE F O R M U L d  LA DIPWADA SRA. DOLORS TOTIRENT, 
DEL GRUP SOCIALISTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

{Regs. 2414 i 2589 /Admissió a t r h i t :  Mesa del 09.07.92) 

A LA MESA DEL PARLAMENT neralitat per tal de dunar progressivament compliment als con- 
tinguts de la Llei. & per aquest motiu que es formula la següent 

Dolors Torrent i Rius, Diputada del Grup Socialista, fent ris 

de la Cambra, formula la interpellaci6 que segueix al Consell 
Executiu 

d’ailb que es preveu als articles 128 i segiients del Reghment ~ R P E L L A C I ~  

Quins sbn els propbsits de capteniment del Consell Executiu 
respecte a I’educaci6 d’addts? 

El mes de febrer de 1991 el Parlament de Catalunya aprova- 
va la Llei de Pomaci6 d’Adults. 

Prop d’un any i mig després el Grup Socialista constata que 
ha mancat la iniciativa necesshia per part del Govern de la Ge- 

Palau del Parlament, IS de juny de 5992 

Dolors Torrent i Rius 
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INTERPEbLAGXd AL CONSELL EXECUTIU SOBRE EL DISSENY CURRICULAR 
DELS NOUS ESTUDIS DEFINITS A LA LOGSE 

QUE PORMertARAN E% DIPUTAT SR. MAGf CADSIVALL I LA DIPUTADA SRA. DOLORS TURRENT, 
DEL GRUP SOCWSTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

(Regs. 2528 i 2637 / AdmissM a t r h i t :  Mesa del 09.07.92) 

Magi Cadevall i Soler i Dolors Torrent i Rus, Diputats del 
Grup Socialista, fent lris d’allb que es preveu als articles 128 i 
següents del Reglament de Ia Cambra, formulen la interpeHaci6 
que segueix al Consell Executiu. 

Quins són els propbsits de capteniment del Consell Executiu 
respecte el disseny curricular dels nous estudis definits a la 
LOGSE? 

Palau del Parlament, 10 de juny de 1992 

Magi Cadevall i M e r  Dolors Torrent i Rius 

INTERPELLACId AL CONSELL EXECUTIU SOBRE LA REDACCId D’UN PLA 
INTEGRAL DE LES TERRES DE L’EIRRE 

QUE FORMULARA LA DIPUTADA SRA. ROSA VANDELL~S, JUNTAMENT ~ ~ 1 3  arn 
DOS DIPUTATS DEL GRUP SOCWSTA AL PARLAMBNT DE CATALUNYA 

(Regs. 2529 i 2638 / Acfmissi6 a trhdt: Mesa del 09.07.92) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Rosa Vandellbs i LleixB, Manel Nadal i Farreras i Rosa Marti 
i Conill, Diputats de1 Grup Socialista, fent ús d’allb que es pre- 
veu als articles 128 i següents de1 Reglament de la Cambra, for- 
mulen la interpeWaci6 que segueix al Consell Executiu. 

El fonament econbmic de les Tems de l%bre, ha estat, tradi- 
cionalment, l’agricultura, tant de regadiu corn de seca i les peti- 
tes ind6stries de transformaci6 que neixen al voltant d’aquesta 
activitat. Al seu costat conviu una ramaderia familiar, que en la 
majoria dels casos, serveix com a complement econbmic per a 
abastar les prbpies necessitats dels pagesos, En els darrers anys, 
els preus dels productes agrícoles no s’han incrementat al ma- 
teix ritme que eis costos que aquests generen, aixb, unit a una 
descompensaci6 entre l’oferta i la demanda dels productes que 
donen aquestes Tems, ha creat una situmi6 econbmica dels pa- 
gesos, extensible i arnb repercussions sobre la resta de la pobla- 
ci6, que, no és, ni de bon tros, aquelia que permeti un nivell de 
creixement adequat per ai futur desenvolupament de les terres 
de I’Ebre. La majoria de pagesos treballen el camp per motius 
més sentimentals que productius i han anat cercant la seva su- 
pervivencia cap a altres sectors professionaIs. 

Pel que fa a la implnntaci6 industrial de les nostres Terres, és 
escassa, per no dir inexistent en gran part del territori, i la poca 
que hi ha en aquests moments, atravessa una relativa crisi que 
impedeix ia seva implantació en altres nivells. La manca de 
vies de comunicació vhlides, principalment a les zones més 
apartades de la costa i el fet d’estar rdativament lluny de les 
grana bees industrials, ens fa fora de la d inhica  prbpia d’in- 
versions que generen aquests nuclis. 

Aquesta situaci6 d6na com a resultat un deis nivells mes bai- 
xos de creixement wonbmic de tota Catalunya, en especial a la 
comarca de la Terra Alta, on aquesta situació quereix una ur- 
gent internen& per part de I’AdrninistraciÓ. 

Molt i massa s’ha parlat i es parla del futur d’aquestes Terres 
i del seu potencial econbmic, sobretot pel que fa referhcia al 
Baix Ebre i el MontsiB; un potencial que ben hé es podria gene- 
rar a partir del turisme, j a  que l’oferta en aquest camp és prou 
completa, perb ens trabern amb una mancanqa d’infrastructures 
a tots els nivells que frena qualsevol iniciativa i el que és mes 
preocupant, qualsevoZ continuitat de futur. 

Les Terres de I’Ebre necessiten ja  saber quin se& aquest fu- 
tur i a la Generalitat li correspon ser el guia i a la vegada d mo- 
tor generador de criteris i IIIQ~~V~G~OIIS que pemetin saber de 
quk han de viure aquestes Terres i equiparades a la resta de 
Cataiunya, econbmica i socialment. 

13s per tots aquests motius que els Diputats sotasignats for- 
mulen ra següent 

Quins s6n eis propbsits reals de capteniment dei Consell 
Executiu pel que fa a la redacci6 d’un Pla Integrai de les Terres 
de 19Ebre? 

Palau del Parlament, 1 I de juny de 1992 

Rasa Vandellbs i Licixh, Manel Nadal i Farreras i Rosa Martí i 
Conill 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.30. Altres tramitacions 
3.30.05. Procediments davant el Tribunal Constitucional 

QÜESTI6 D’~II\ICQNSTXTUCIONAIITAT PLANTEJADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTfCIh DE CATALUNYA RESPECTE A LES LLETS 511987, DEL 4 D’ABRILL, 

DE RkGIM PROVISIONAL DE LES COMPETkNCIES DE LES DIPUTACIONS PROVINCIALS, 
12311987, DEL 23 DE DESEMBRE, D’QRRES 1 SERVEIS MUNICIPALS X PROVINCIALS 

COMPAREIXEN~A DEL PARLAMENT 

P R E S I D ~ C I A  DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 9 de juliol de 
1992, considerada la qiiesti6 d’inconstitucionalitat n h e r o  
1572192, plantejada per Ia Secci6 Cinquena de la Sala del Con- 
tencids-Administratiu del Tribunal Superior de Justfcia de Cata- 
lunya, respecte els as~icles 9.l.a) i 10,2.c) de la Llei de 
Catalunya 5/1987, del 4 d’abril, de rhgim provisional de les 
competencies de les diputacions provincials catalanes, i de l’ar- 
tide 2, apartats 1.~1, 2 i 3 de la TJei de Catalunya 23/1987, del 
23 de desembre, d’clbres i serveis municipals i provincials, mo- 
dificat per la disposició addicional 21.a2 de la Llei de Catalunya 
13/1988, del 31 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat 
per al 1989 (Reg. 27483, de conformitat amb l’article 26.1.6,” 
del Reglament del Parlament, ha acordat de personar-se en el 
dit procediment. 

Així mateix, d’acurd amb l’article 82.1 i concordants de la 
Llei Osghica 2/1979, del 3 d’octubre, del Tribunal Constitu- 
cimal, i 10,g) dels Estatuts del IGgim i el Guvern Interim del 
Parlament de Catalunya, ha designat els senyors Francesc Pau i 
Vali i Joan Vintr6 i Castells, lletrats del Parlament, perque, in- 
distintament, tinguin la representació processal i la direcció lle- 
trada davant e1 Tribunal Constitucional en la qiiesti6 
d’inconstitucionalitat damunt dita, de conformitat amb I’article 
4472 de la Llei Orghnica 6/85, d’ I de juliol, del Poder Judicial, 

Palau del Parlament, 9 de juliol de i992 

Joaquim Xcuy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 
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4, INFURMACI6 

4.60, Wgim interior 

NOMENAMENT D’UN FUNCXONART 
DEI, PARLAMENT 

RECONEIXEMENT D’ANTIGUITAT 
A FUNCIONARIFX DEL, PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 9 de juliol de 
1992, vista la proposta formulada pel Tribunal qualificador, 
comprovada ia conformitat de tots els documents presentats, 
d’acord amb el que estableix l’article 27 dels ERG1 (text ref6s 
dei 29-IU-89, BOPC, 55fiII) i la base 12 de la convocatbria de 
proves per a proveir dues places de secretm@uia-transcriptor/a 
del Parlament de Catalunya (BUPC n6m. 316, del XS-IX41) ,  
ha acordat de nomenar el senyor Francesc Roig i LleeiXh, secre 
tari-transcriptor del Parlament de Catalunya. 

Palau del Parlament, 9 de juliol de 1992 

Ismael E. Pitarch 
Oficial major 

La Mesa de1 ParIament, en sessib tinguda eE dia 9 de juliol de 
1992, d’acord amb l’article 43.1 dels Estatuts del Rkgirn i el 
Govern Interiors, ha acordat de reconhker a la senyora Maria 
Neus Aranda quatre triennis, de nivell 8, de serveis prestats al 
Parlament amb efectes des de 1’1 de jdid de 192 ,  i a la se- 
nyora Marta Moreno i Girones quatre triennis de nivell 8 i espe- 
ciaUzaci6 d’editora, de serveis p~stats  ai Parlament, amb 
efectes des de 1’1 de juliol de 1992. 

Palau del Parlament, 9 de juliol de 1992 

Ismael E. Pitarch 
Oficial major 

3 



1330 RUTLLETi ORCXAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / NÚm, 29 / 15 de juliol de 1992 

S. fNDEX DE TRAMITACIONS 

Enclou tots els documents en tramitació i tramitats en e1 
període de sessions actual, excepte les preguntes. 

Text original entrat al Parlament (corresponent al 
número de registre d'entrada que figura abans de 
cada títol) 
Tnfonne de Ponbncia 
Dictamen de la Comissi6 
Text aprovat pel Ple del Parlament o per la Comissi6 
per delegaci6 d'aquell 
Rebuig del document 
Retiracla o decdiment del document 
Control del compliment de resolucions i de mocions 
Compliment de resolucions i de mocions 
Acord de compareixenqa 
Demanda per la qual s'interposa recurs 
Allegacions que formula el Parlament 
Sollicitud de Dktarnen d Consell Consulth 
Esmenes presentades pels Grups 
Sentbcia del Tribunal Constitucional 
Dictamen del Consell Consultiu 
Rectificacions per error t8cnic 
Acord d'interposici6 de recurs 
Canvi de tramitaci6 
Substancia46 
Informe de la Sindicatura de Comptes 
Tnfonne del Sindic de Greuges 

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT 
APROVAT O CLOSES EN LA FQKMULACIb 
LOL Lleis i altres normcs 
1.01.01. Lleis 
I Llei de les Policies Locaisc /CJD/. BOPC, 159/lIí, 10328 

(O); 162/III, 10512 (T); 169/iiI, 11122 (7'); 171/lD, 11267 
(Rect.); 174/1II, 11420 (T); lSO/ill, li947 (T); 183/lD, 
12099 (T); lS6/EI, 12278 (T); 193Jm, 12773 (Rect.); 
197/m, 12960 (T); 201/EI, 13410 (T), 13451 (Rect.); 
213m1, 14134 (T); 223/Et, 14626 u); 236/Iíi, 15656 (T); 
238/11x, 15761 (P); 2Sl/m, 16903 (T); 261/íI2, 17512 (D i 
E); 263m, 17752 (SDCC); 271/JII, 18317 (T), 18411 

283/IH, 19089 (A); 284/III, 19252 (Rect.); ZS!J/UI, 19792 
(Rect.); lS/IV, 842 (Rect.). 
Llei de modific~cid parcial de ku Llei 1311989, relaciva LI 
I'Aa'ministracid de de la Generalitat, i de /a Llei 26í1984, 
relativa a les necessitats. /COAG/. BOPC, 14, 610 (O i T); 
19,863 (T); 21, 972 (T i P); 23, 1122 (13 i E); DSPC-P, 12 
(A); BOPC, 27, i244 (A). 
Llei de concessid &un suplement de cr6dit i d'aaumitzacid 
cl'operacions financeres per al 1992. /CEF/. BOPC, 14,612 
(O i T); 19, 863 (T); 21, 974 (P, D i E); DSPC-P, 12 (A); 
ROPC, 27,1246 (A). 

(DCC); 274/lII, 18538 (T); DSPC-P, 100 (A); BOPC, 

- 

I 

Sigles de les comissions parlamentkies que tramiten o han 
tramitat els textos: 

Camissi6 d'Organitzaci6 i Administració de la 
Generalitat i GQV~III h c a l  
Comissi6 de Justicia, Dret i Seguretat Ciutadana 
Comissió d'Economia, Finances i Pressupost 
Comissi6 d'hddstria, Energia, Comere i Turisme 
Comissi6 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
Comissi6 de Politica Territoriai 
Comissi6 de Politica Cultural 
Comissi6 de Polftica Social 
Comissi6 del Síndic de Greuges 
Comissi6 de Reglament 
Comissió de 1'Estatut dels Diputats 
Comissió de Govern Interior 
Comissió de Control Parlamentari de l'Actuaci6 
de la cosporaci6 Catalana de R W o  i 
Televisi6 i de les Empreses Filials 
Comissi6 de la Sindicatura de Comptes 
Comissió d'lnvesrigaci6 sobre el Cas Casinos 
Comissi6 de Seguiment del Procés d'Integraci6 
de Catalunya a la Comunitat Europea 
Comissi6 de Seguiment dels Jocs Olhpics 
de Barcelona del 1992 
Comissi6 d'Estudi del Pla Hidrolbgic de les Conques 
Internes de Catalunya 
Comissi6 de Seguiment del Procés d'Equipmaci6 
Dona- Home 

1 , O L l O .  Normes de regim interior 

- Estatuts del rdgirn i el govern interiors de¡ Parlament de Ca- 
talunya. Modflcucid de la clamificaci6 de llocs de treball 
annexa crl text ref6f de¡ 29 de marg de 1989. /COI/, BOPC, 
8,312 (A). 

1.20. Resolucions 

- Resoluciú 16O/III dei Parlament de Catalunya, sobre la 
construccid d'enllqus amb ¡'autopista A-7, des de Gelida i 
des de Sant Sadurnf d'tlnoia. (Regs. 19716 i 20138) /CFT/. 
BOPC, 186/m, 12286 (O); 193D1, 12717 (O); 19S/IJJ, 
12848 i 12852 (T); 203/III, 13502 i 13505 (E); DSPC-C, 
171m (A); BOPC, 20S/III, 13593 (A); 24m, 1141 (T); 27, 

Resolucib I 6 S N l  dei Parlament de Catalunya, sobre la im- 
pluntacid de pamel/s  informatius de la comarca de ['Alt Pe- 
n e d h  a les autopistes A-2 i A-7, /CIE/. BUPC, 193/IH, 

213/m, 14125 (A); 24/IV, 1141 (T}. 
Resolucid 1661Ili del Parlament de Camalunya, sobre la im- 
plantacib de pannells informatius de la comarca del Bages u 
Z'autopista Terrussu-Manresa. /CIE/. BOPC, 193D, 127 E 8 

1264 (T). 
- 

12715 (O); 195/IX, 12852 ('I'); DSFC-C, 176m (A); BOPC, 

I 
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(O); lSSJm, 12853 (T); DSPC-C, 1761m: (A); BUPC, - 
213/lIi, 14125 (A); 24/pv, i141 (T). 
Resoíucib I i l v  del Pariament de Catalunya, per i0 qual ks 
investir president de i& Generalirat el M. N. Sr. Jordi Pujol i 

Resolució 2 W  del Parlament de Catalunya, per la qual es 
designen els diputats que han de representar la Generalitat 
nl Senat. /Ple/. DSPC-P, 4 (A); BQPC, 10,398 (A). 
Resolució 3/W del Parlament de Cataiunya, per la qual es 
designen eis diputats que han de defensar davant e6 Congrés 
dels Diputats la Froposicid de llei de reforma de la Llei 
481984, reguladora de L'objeccid de conscihcia i de la 
prestacr'd sociul srcbstitutdria, /Ple/. DSPG-P, 4 {A); BOPC, 
10,398 (A). 
Resolucid 4/W del Parlament de Caralunya, per ¡u qual es 
creu la Comissid d'lnvestigucib sobre el Cus Casinos. 

Resolucid 51W del Pudument de Catalunya, per lu qscal es 
CWQ la Comissi6 de Seguiment del Procés &Integració de 
Catalunya a la Comunitat Europea. BQPC, 10, 425 (O); 

Resolucid 6iIV del Parlamertt de Cutalunyo, per Iu qual es 
crea la Comissió de Seguiment dels Jocs Olímpics de Barce- 
lona dei 1992. BOPC, 10,425 (O); DSPC-P, 5 (A); BOPC, 
14,599 (A). 
Resolucid 7 W  del Parlament de Caralmya, per la qual es 
CWQ la Comissi& de Segfiiment del Procks #Equiparació 
Dona-Home. BOPC, 10, 426 (U); DSPC-P, 5 (A); BQPC, 
14,600 (A). 
Resolució 8 W  del Parlament de Catalunya, per la qkcrat es 
crea la Comissió d'Emdi del Pla Hidruldgic de les Conques 
Internes de Catalunya. BOPC, 10,426 (O); DSPC-P, 5 (A); 

Resolwcid 9JlV del Parlament de Catalunya, de peticid del 
Premi Nobel de la Puu del 1992 per a Pere Casalddligu, 
BOPC, 12,509 (O); DSPC-P, 6 (A); BOPC, 14,600 (A). 
Resolucid 1Ol IV  del Parlament de Catalunya, sobre I'accid po- 
lítica i de govern en m t W u  dagricccltura. BOPC, 18,799 (O); 
DSPC-P, 9 (A); BOPC, 18, 793 (A); 21,1011 (CCRM). 
Remiwid 1 Il lV del Par famene de Catalunya, sobre la publi- 
citat de les estadístiques de sinistralitat de les diferents 
mode l s  d"autoomdbih. /CPT'/. BOPC, 5 ,  239 (O); 10, 405 

Resolució 12fW del Parlament de Catalunya, sobre la comi- 
nuitut de les explutacions catalanes servides pel canal 
d'Arag6 i Catalunya. /CPT/. BQPC, 5,241 (O); 10,406 (T); 
DSPC-C, 5 (A); BOPC, 21,955 (A). 
Resulucid 131W del Parloment de Catalunya, sobre la pro- 
teccid de les basses d'm Cul/, als aiguamolls de I'Empordd. 

C, 5 (A); BOPC, 21,956 (A). 
Resolucid 14iW del Puriamenr de Catalunya, sobre la no- 
menclaturu de les carreteres de !a demarcaci6 de Girona. 

C, 5 (A); BOPC, 21,956 (A). 
Resulucib X5MV dei Parlament de Catahnyu, sobre ¡a ins- 
tduciú de la nova caserna de la Gudrdia Civil Q Vic. /CJD/, 
BOPC, 5,238 {O); 10,405 (T); 14,618 ("1; 16,720 (T); 18, 

Soley. /Ple/. DSPC-P, 3 (A); BOPC, 5,232 (A). I 

- 

BOPC, 2,37 (O); DSPGF, 4 (A); BOPC, 10,399 (A). 

- 

DSPC-P, 5 (A); BOPC, 14,599 (A). 

- 

BOPC, 14,600 (A). - 

- 

- 

(T); 16,720 (E); DSPC-C, 5 (A); BOPC, 21,955 (A). 
- 

- 
/GIT/. BOPC, 7,301 (O); 10,410 (T); 16,725 (E); DSPC- 

- 

/CPT/. BQPC, 8,318 (U); 10,412 (T); 16, 725 (E); DSPC- 

- 

808 (E); DSPC-C, 7 (A); BOPC, 21,957 (A). 

Resolució 161W dei Parlament de Catalunyu, sobre la comi- 
memorucid dei SUO." aniversari de I'expulsid dels jueus. 
/PW. BQPC, 18,828 (O i T); DSPC-P, 10 (A); BOPC, 21, 
957 (A). 
Resvlucid 17lW del Parlament de Catalunya, sobre el pro- 
cediment relatiu a I'acard del Govern perqu2 el Parlometa 
es pronuncit' sobre la trun,$ir&ncia de la piscina Sant Jordi 
de la Diputacid de Barcelona Q I'kdrninistracib de la Gene- 
ralitat. /CQAG/. BOPC, 12, SO2 (T); 14, 616 0, 664 
(Rect.); 19, 867 (T); 21, 980 (T i P); DSPC-C, 10 (A); 
BOPC, 23,1119 (A). 
Resoiuci6 IBfW del Parlament de Crrralunya, sobre el pro- 
cediment relatiu a I'acord dei Govern per@ ei Parlament 
es pronuncii' sobre d iruspds dels serveis, els mitjuns i els ~ 

r e c w m  de les Dipurucions de Girona, Lleida i T ~ W C J ~ Q W I  a 
I'Administracib de la Generalitat en mt2rin saniidria. 
ICOAGI. BUPC, 12,503 u); 14, 617 0, 6ú4 (Recí.); 21, 
981 ('T i P); DSPC-C, 10 (A); BOPC, 23,l i19 (A). 
Rcsutucid 191W dei Parlament de Catalunyu, sabre ei pro- 
cediment relatiu a r'ueord del Govern perqu2 el Parlament 
es pronuncii' sobre d traspds de musem i serveis muselstics 
de la Dipuracib de Girona a I'Administracib de la Generali- 
tat i a h  comells comurcals del Giron8ss, deL Pla de i ' f i t m y ,  
del Baix Empordd, de I'Alt Empordd i de EU Gamom. 
ICUAGJ. BOPC, 12, 504 (T); 14, 617 (T)y 6ó4 mect.); 21, 
982 (T i P); DSPC-C, 10 (A); BOPC, 23, i 120 (A). 
Resolucid ZOJW dei ParIumenr de Catalunya, subre el pro- 
cediment reldic u I'acurd del Govern per@ el Parloment 
es pronttncii sabre el m s @ s  de recursos de les dipurclciuns 
a I'Administracib de la Generalitat en mar2ria &esports. 
JCOAGI. BOPC, 12, 503 (T); 14, 616 (T); 23, i125 (O); 

ResolucilS 21/W dei Parkment de Catalunya, sobre eis r4- 
tols indicadors de Laautopistu A-7, pCPTI, ROPC, 10, 419 

Resolaci6 221IV del Parlament de Cusalunyu, sobre el condi- 
cionament de les drees de áe,wmu de les autopistes. Em/. 

(A); BOPC, 27,1248 (A}. 
Resolucid 23/W del Parlament de Cutaluriya, per Ea qual 
s'elegeixen quatre representants del Padoment en ei Cortsell 
Suciai de la Universitat Autdnoma de Barcelona DSPC-P, 
12 (A); BOPC, 27,1249 (A). 
Resolucici 241W del Parlament de Caiulunya, per la gual 
s'elegeixen tres representants dei Parlament en el Consell 
Social de la Universitat de Jlarceiorta. DSPC-P, i2 (A); 
B O K ,  27,1249 (A). 
Resolrccid 251W del Parlument de Catalunya, per la qual 
s' elegeixen dos representants dei Parlament en ei Consell 
Socinl de la Universitat Polit2cnica de Gardunya. DS PC-P, 
i2 (A); BOPC, 27,1250 (A). 
Resolució 2611v del Parlament de Cuhiunyu, per la qual 
s' eiegeixen tres representants del Parlament en el Consell 
Econdmic de la Wniwrsdtar de Lleida. DSPC-P, 12 (A); 
BOPC, 27,1250 (A). 
Resolucid 2711v del Parlament de Catalunya, per la qual 
s'eiegeixen tres representants del Parlament en el Consell 
Econdmir: de la Universiiat de Girona. DSPC-P, 12 (A); 
BOPC, 27,1251 (A). 

DSPC-C, 10 (A); BQPC, 23, I121 (A). 

(U); 14,624 (T); DSPC-C, 15 (A); BOPC, 27,1248 (A). 

BOPC, 10,420 (U); 14, 816 (T); 19,869 (E); DSPC-C, 15 
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I Resolucid 281W del Parlament de Catalunya, per la qual 
s’ elegeixen tres representants del Parlament en el Consel! 
Econdmic de la Universitat de Rovira i Virgili. DSPC-P, 12 
(A); BOPC, 27,1251 (A). 
Resolucid 291W del Parlament de Catalunya, per EU qual es 
creu la Comissi6 d’ Esrudi sobre la Situacid a Catalmya de 
la Immigmid de Treballadors Estrangers. BOPC, 21 , 1002 

Resolució 30/W del Parlament de Cusdunya, sobre el  cas 
Cusinas. /CIC/. BOPC, 24, 1131 (P); DSPC-P, 13 (A); 
BOPC, 27,1252 (A). 

I 

(O); DSPC-P, 12 (A); BOPC, 27,1252 (A). 
- 

1.15. Mocions 

I_ Mocid I l IV  del Parlumenf de Catalunya, sobre ia política en 
rnat2ria d’aigiies. BOPC, 1 O ,  423 (O); 12,512 (E); DSPC-P, 
5 (A); BUPC, 14,601 (A); 18,834 (CCRM). 
Mocid 2!W del Parlament de Catalunya, sobre EU vigildncia 
i el control sanitari dels aliments, BUPC, 10, 428 (O); 

- 

DSPC-P, 6 (A); BQPC, 14,601 (A); 18,834 (CCFW). 

1.20. IntcrpcHacions 

335 

34-4 

345 

347 

349 

350 

35 I. 

425 

445 

46 1 

462 

472 

507 

InterpePlmid al Consell Executiu sobre la vigildnciu i ei 
control sauitarrd deis aliments. BOPC, 2, 39 (O); DSPC-P, 4 
(S); BOPC, 10,400 ( S ) .  
Ititerpei.Fació al Consell Executiu sobre pdiciu. BOPC, 2,40 

Interpelfauid al Consell Executila sobre pdftica lingiiistica. 

Interpeilacid al Consell Executiu sobre as‘guca. BOPC, 2, 40 

Interpelh~cib al Conseli Executiu sobre tuxicomanies. 

Interpebhci6 al Consell Executiu sobre ies comunitats cuta- 
íanes a l’exteriw. BOPC, 7,302 (O); DSPC-P, 5 (S); BOPC, 
14,602 (S). 
Interpelfucicí al Cmisdl Executiu sobre la crisi dei sectur 
duaner, BOPC, 7 ,  302 (O); DSPC-P, 5 (S); BOBC, 14, 602 
(S). 
Interpelkrciú al Consell Executiu sobre l’atur a Catalunya. 
BOPC, 5,251 (O); DSPC-P, 10 (S); BOPC, 21,958 ( S ) .  
1nterpel.iacid al Consell Executi14 sobre i’execm’b, la pro- 
gramació i el finmitpmenr de les obres d’infrastructurrrs hi- 
drduliques a Catalunya. BOPC, 5 ,  252 (O); DSPC-P, 5 IS); 
BOPC, 14,602 (S). 
Interpel.lacirS al Consell Executiu sobre la pol ftica general 
d’higime alimentdria, BQPC, 5, 252 (O); DSPC-P, 4 IS); 
BOPC, 10,400 (S). 
hterpellacib QI Cunsell Executiu sobre la publicitat r’nshhceb- 

bzterpel.lacid al Consell Executiu sobre .la proteccid dels es- 
pais d’interas natural. BOPC, 5 ,  253 (O); DSPC-P, 13 (SI; 
BOPC, 27,1253 ( S ) .  
htarpel.iacih al Consell Executiu sobre la reactivucih eco- 
ndtnica i social de Ec4 comarca del RipullZs. BOPC, 7, 303 

(O); DSPC-P, 4 (S); BOPC, IQ, 400 (S). 

BOPC, 2,40 (O); DSPC-P, 4 (S); BOPC, lO,40I) (S). 

(O); DSPC-P, 4 IS); BOPC, 10,400 ( S ) ,  

BOPC, 2,41 (O); DSPC-P, 4 (S); BOPC, 10,400 (S). 

VIU!. BOPC, 5,253 (O); DSPC-P, 4 (S);  ROPC, 10,400 IS). 

(O); DSPC-P, 5 (S); BOPC, 14,602 (S). 

SO8 

510 

55 1 

626 

668 

74 1 

8 12 

983 

984 

1018 

1 O30 

1048 

1 O79 

1083 

1132 

i 133 

1261 

i 424 

164s 

2411 

Incerpellacid al Consell Executiu sobre la reactivacid eco- 
nbmica i social de la comarca del Berguedd. BQPC, 7 ,303  

Interpellucib al Conseii Executiu sobre el segon Pla duc- 
fumi6 sociui (PAS). BOPC, 5 ,  254 (O); DSPC-P, 5 (S); 
BOPC, 14,602 (S ) .  
Interpefiacib al Consell Executiu sobre la greu siswcid que 
pateix I’agricultura catalana. BOPC, 5,255 (O); 7,303 (T); 

Interpeflacid al Consell Executiu sobre ei desenvolupamerzr 
de les previsions de la LOGSE. BQPC, 8,322 (O); DSPC-P, 
13 ( S ) ;  BOPC, 27,1253 (S), 
Interpefimid al Come!! Executh sobre la pollticu en mat&- 
ria d’aigues, BOPC, 7, 304 (U); DSPC-P, 4 @); BOPC, 10, 
400 (S). 
Interpebhcib al Consell Executiu sobre la farmacid profes- 
sional ocupacíonal. BOPC, 10, 432 (O); DSPC-P, 10 (3); 

Interpe!lmió al Consell Eiecutiu sobre el desplegament de la 
LOGSE en relaci6 amb les necessitats educatives espechis. 

Interpellacid al C o n d  Executiu sobre lu poltticu d’ implan- 
,twcid de grum supeflcies comercials a Catalunya. BOPC, 

Interpelluciú al Consell Executiu sobre la poiltica de recu- 
peracid de la qualitat de les aigües deis rius de Catalunya. 

I n t e r p e k i b  a i  Comell Executiu sobre la connectivitat in- 
tercomrcul a Catalunya. BOPC, 10, 456 (O$; DSPC-P, 5 
(S); BOPC, 14,602 (S}. 
In feerpetlacib al Consell Executiu sobre la pian@cuci6 territo- 
rial. BOPC, 12,517 (O); DSPC-P, 10 (S); BOPC, 21,958 (S). 
Interpellad al! Consell Executiu sobre la creacid i ei desen- 
volupament d’un marc catald de relacions haborals. ISOPC, 

Interpeilucib al Consell Executiu sobre la seguretat dels po- 
IEg~,ns~etroleoqu~mics. BOPC, 12, 517 (O); 18, 851 (T); 

IS,mrpe&ció ai Consell Execivtiu sobre la seguretat de les 
indústries químiques. BOPC, 12, 518 (O); DSPC-P, 10 (S); 
BOPC, 21,958 (S). 
h t e r p e k i b  ui Consdl Executiu sobre la polltica Reneral 
de defensa dels consumidors i dels IssmriT. BOPC, 14, 643 

Interpetlacib al Consell Executiu sobre lu polhica generaE 
de reconversi6 turística BOPC, 14, 644 (O); DSPC-P, 13 
(S j; BOPC, 27,1253 ( S ) .  
Irmrpe flació ai Consell Executiu sobre !u política peniteen- 
cidria. BOPC, 14, ó46 (O); DSPG-P, 10 (S): BOPC, 21,958 
(S). 
Inlnterpellaciú at Consell Executiu sobre les exposicions uni- 
versals. BOPC, 18, 830 (O); DSPC-P, 13 (S); BOPC, 27, 
1253 (S), 
Inrerpebíaci6 al Consdl Executiu sobre la política generui 
dels geridtrics de Catalunya. BOPC, 18, 832 (O), 851 (T); 

Xiiterpet.lació al Consell Executiu sobre els clesplegament de 
la LOGSE respecte als ensenyaments musicals. BOPC, 24, 

(U); DSPC-I‘, 5 (S); BOPC, 14, 602 (S), 

DSPC-P, 4 (5); BOPC, 10,400 (S) .  

BOPC, 21,958 (S). 

BOPC, 10,433 (O); DSPC-P, 13 (S); BOPC, 27,1253 (S). 

12,516 (O); DSPC-P, 13 (S); BOPC, 27,1253 (S ) .  

BOPC, 12,516 (O); DSPC-P, 13 (S); BOPC, 27,1253 (S). 

10,456 (O); DSPC-P, 5 (S ) ;  BOPC, 14,602 (S). 

DSPC-P, 10 (S); BOPC, 21,958 (S). 

(O); DSPC-P, 13 (S ) ;  BOPC, 27,1253 ( S ) .  

DSPC-P, 10 (S); 30PC, 21,9S8 (S). 

1140 (O); DSPC-P, 13 IS); BOPC, 27,1253 (S)& 
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1.30. Alt res tramitacions 
1.30.05. Procediments davant el Tribunal 
Constitucional 

- Recurs d'inconsbdbucionali~at Merposat pel Govern de I'Es- 
tat coma ¡a Llei de Pwca Marítim de Catalunya. BOPC, 

6975 (AC); 147(Ix, 7118 (ALFP); íSS/rr, 7528 
(ALFP); 5/xv, 264 (STC). 
Recurs d'incomditueiunuiitat interposat pel Parlament con- 
tra la Ley 1311986, de 14 de abril, de Fomenio y Coordim- 
cidn General de lu Invesh'gacibn CientSfica y Tkcnica 
(Resolucid 86/11: BOPC, 144111,6965). BOPC, 147fni, 7122 
(AC i ALPP); 2 6 W ,  1191 (STC), 

- 

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAIMENT 
2.01. Projectes i proposicions de llei 
i altres propostes de normes 
2.01.02. Proposicions de Ilei 

272 Proposicid de llei sobre Ia titularitat de les cumpet2ncies de 
carreteres a Cabalunya, BOPC, 2,31 (U); DSPC-P, 10 (R); 
BOPC, 21,959 (R). 
Propmicid de llei de rnd@coci6 de ia Llei 511990, del 9 de ' 

marc, d'inframudtsres hidrduliques de CutuEwya. BOPC, 
5,236 (O); 14,603 (R). 
Pruposiccib de llei de la suspensid de I'apiicacid del cdnon 
d'ififrastrueturu hidrduiicu i de l'increment de turva de sa- 
nejament, BOPC, 8,314 (O); 14,604 (R). 
Fropusicid de llei sobre la creacid del Consell Catulh de la 
Fnrwlaciú ProfesSional. BOPC, 10, 403 (O); DSPC-P, 12 
(R); BOPC, 27,1254 (RI, 
Propusicid de iiei de modi'eucid de ia L.iei 31i988, del 4 de 
murq, de protecció dels animals. BOPC, 14, 615 (O); 18, 

Proposicid de liei de creacid d'un cuniissionat per a la p e -  
venció i I'actuacib sobre la droga. ROPC, 16, 717 (O); 21, 
959 (Ix). 

496 

638 

767 

1 i84 

796 (T); DSPC-P, 12 (R); BOPC, 27,1254 (R). 
1404 

2.10. Projectes i propostes de resduci6 
2.10.35. Proposicions no de llei i altres propostes de 
tesoiuciú 

316 Proposicid no de llei sobre I'equiparacid de les condicions 
laborals i professionals deh irebaiiudors dels centres de In 
Xarxa Hospitaldria d' ütilitzacdd Fdblica amb els dei Servei 
Catulh de la Salut. /CPS/. BOPC, 2, 34 (O); 7, 300 (T); 12, 

Proposicib no de Elei sobre la comemoroci& del cinc-cents 
aniversari de I'expulsid dels jueus. BOPC, 5 ,  237 (O); 18, 

Proposicib no de ¡/ei sobre ia peticid dei premi Nobel de la 
pau 1992 per a Pere Casdddligu. BOPC, 5, 238 (O); 12, 
489 (RD). 
Proposicid no de llei sobre els parcers de Mantugut. 
/CARP/. BOPC, 5, 240 (O); 10, 405 (T); 14, 618 (T); 16, 
721 (T); 18,795 (RD). 

505 (E); DSPC-C, 6 (R); BOPC, 19,860 (R). 
373 

795 (RD). 
375 

428 

429 

4 4 2  

465 

474 

47s 

477 

502 

503 

53 1 

532 

533 

534 

633 

658 

659 

672 

689 

71 f 

Proposició RO de i k i  sobre iees mesures urgents per a la revi- 
talització de la comarca de les Garrigues. /CARP/. BOPC, 
5,240 (O); 8,315 (Rect.); 10,406 (T); 14,619 (T); DSPC- 
C, 12 (R); BOPC, 26,l I92 (RE. 
Proposicib 110 de llei sobre la creacih #un espai universitari 
dels Pai'sos Catalans. /CPC/. BOPC, 5,  %li (O); 10,407 (T); 

Proposici6 no de llei sobre la predncia catalana en els Jucs 
Oilmpics de Barcelona. /CPC/. BOPC, 5, 242 (O); 10, 407 

Proposició no de llei sobre i'uplicacid del rP@ d'estimcid 
objectiw per a la determinacid dels rmdiments agraris. 
/CARF/. BOPC, 5, 243 (O); 10, 407 p); 14, 619 0); 16, 

Propusicid no de llei sobre i'apiicacid dei d g i m  d'estimcid 
objectiva per a la detemimcid deis rendfments del petit CU- 

mer$. /CIE/. BOPC, 5, 243 (O); 10,408 0; 16, 724 (E); 

Proposicid no de llei sobre la inspeccid r$mica dels vehicles 
que han sofert un accident considerat com u sinisme greu. 

BOPC, 21,960 (R). 
Propusicid no de llei sobre I'impacte urnbientul de I'autopis- 
?a de Matar& a Grandiers. /CFT/. BOPC, 5 ,  244 (O); 10, 

Propició no de liei sobre la proreccid de lm Basses d'een Coll, 
als aiguamolh de I'Emprdi. BOPC, 5,245 (O); 7,299 (€33). 
Pruposicid no de llei sobre la modi$cació del protocol dels 
aiguamoJls de Pals. /CFT/. BOPC, 5, 246 (O$; 10, 409 (T); 

Propusicid no de llei per declarar reserva natural eis aigua- 
molls dei Bah Empordd. /CFT/. BOPC, 5,247 (O); 10,409 

Prupmicib no de llei sobre eis clccessQs al Ripoll& i ai Piri- 
neu, /CpT/. BOPC, 5, 248 (O); 10, 409 @); 16, 724 (E); 

Proposicid no de Ilei sobre la varicrnt de GirontJ-BmyOles i 
els seus accemos. KPTf. BOPC, 5,  249 (O); 10, 410 (T); 

Proposiciú no de llei sobre la utilitzacid exclusivament civil 
de1 castell de Figueres. Em/. BOPC, 8, 315 (O); 10, 410 
(T); DSPC-C, 7 (R); BOPC, 21,962 (R). 
Proposicid RO de llei sobre el rellancarnent ecoprdmic de1 Ri- 

(Ft); BOPC, 21,962 (R). 
Proposicid no de llei sobre la utilitzaci& del costell de Sant 
Ferran, de Figueres. /Ull/. BOPC, 8,316 (O); €0,411 (T); 

Pruposicib no de llei sobre I'ucceleracid de la construccid 
de la variant de la carretera N-340 cnpe els pebk.7 de Cer- 
vell6 i Valliram. /CPT/. BOPC, 8, 317 (O); 10, 411 (T); 

Pruposicid no de llei sobre la incorpuraciid de dones ai Go- 
vern per u la responsahilitat de consderes. /coAG/. 
BOPC, 8, 317 (O); 10, 4L2 (T i Rect.); DSPC-C, 10 (R); 
BOPC, 26, i 192 (R). 
Prapsicid no de ilei sobre la carretera de Plun8.r - Famells 
de la Mimtanya - Toses - la Colluda /CITI. BOPC, 8, 319 
(O); 10,413 (T); DSPC-C, S (R); BOPC, 21,963 (R). 

16,722 (E); DSPC-C, G (R); BOPC, 19,860 (R). 

{T); 16,722 {E); DSPC-Ca 6 (R); BOPC, 19,860 (R). 

723 {E); DSPC-C, 12 @); ROPC, 26 {R). 

DSPC-C, 2 (RI; BOPC, 21,960 ER); BOPC, 26,1 I92 w),. 

/CIE/. BOPC, 5, 244 (O); 10, 408 (T); DSPC-C, 2 (R); 

408 ('I'); 14,620 ("3; DSPC-C, 5 (R); BOPC, 21,960 (RI. 

DSPC-C, 5 (RI; BOPC, 21,961 (R). 

(T); DSW-C, 5 (R); BOPC, 21,961 (R). 

DSPC-C, 5 (RD); BOPC, 21,961 (W). 

DSPC-C, 5 (R); BQPC, 21,962 (R). 

j+dl&. /CIE/. BOPC, 8, 316 (O); 10, 411 (")i DSPC-C, 2 

DSPC-C, T (R); BUPC, 21,962 (R). 

DSPC-C, 5 (R); BOPC, 21,963 (R). 
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712 

713 

737 

754 

755 

756 

757 

80 1 

802 

803 

8 13 

847 

853 

864 

8 65 

894 

904 

Proposició no de llei sobre E I  condicionament de la carrete- 
ra N-152, Barcelom Puigcerdd. /CIT/. BQPC, 8,319 {U); 
10,413 (T); DSPC-C, 5 (IX); BOPC, 21,964 (R). 
Proposicid no de i e i  sobre ei tragat de l'eix trunsversal. 

BOPC, 21,964 (R). 
Proposició no de llei sobre L'equiparucib de les condicions 
laborals i professionals dei personal de la Xarxa Hospital& 
ria d'iltilitzacib PMica amb els de !'Institut CatuM de la 
Salut. /CPS/. BQPC, 10,414 (O); 14, 620 (T); 18, 809 (E); 

Propoaicid no de llei sobre el condicionament de E'entorn de 
l'ermita romdnica de Gallecs. /CPC/. BOPC, 10, 414 (O); 

Projiosicid a20 de líei sobre EU presentacib del Programa 
d'obres hidrduliques. /OT/ .  BOPC, 10, 415 (O); 14, 621 

Propnsicid no de llei sobre eis dt?ficits dels serveis d'urgt?n- 
cies hospitaldries, especialment a les comarques de Lleida. 

BOPC, 21,964 (R). 
Pruposici6 no de llei sobre la construccid d'una resid&neia 
gerihrrica a la comarca del HipolEPs. /CPS/, BOPC, 10,416 

Proposici6 no de llei sobre la unificlacib de iu política i la 
gestid rnedioambiental en el Departament de Medi Ambient, 

BOPC, 27,1255 (R). 
Proposicid no de llei sabre el desenvolupament i k'up¡kacid 
de la Llei de normalització lingüística. /CPC/, BOPC, 10, 

26,1193 (RI. 
Proposicih no de llei sobre el desenvolupament de la Llei de 
l'Estat IOII988, del 3 de maig, de televkid privada. /CPC/, 

(R); ROPC, 26,1193 (R). 
Proposició no de llei sobre la posada en funcionament de 
centres de pian f lmc ió  familiar en i'dmbit territorial úe Llei- 
da. /CPS/. BOPC, IQ, 420 (O); 14,624 (T); DSPC-C, 8 (R); 
BQPC, 21,965 (R), 
Proposicid no de llei sobre el reconeixement oficial del Co- 
mirb Ollmpic de Catulurzya. /CPC/. BOPC, 10,421 (O); 14, 

Propclsicid m de llei sobre la continu fat laboral dei professo- 
raz interd i substitut contractat. /CPC/. BOPC, 10,422 (O); 14, 

Proposicib no de liei sobre la tramfer2ncia u la Generalitat 
de Catuiuiiya dels scrveis de viatgers que Renfe presta ínte- 
grument CE Catalunya i la participacid de la Genaralitlat en 
eis hrgans de direcci6 de Renfe. /GIT/. BOPC, 10,422 (O); 

Proposició no de llei sobre la disconformitat del Parlament 
amb el Reial decret-llei 111992. /Cas/. BOPC, 10,423 (O); 
14,626 (T); 21,965 (RD). 
Proposicid no de llei sobre ¡'ús dei castell de Figueres. 

BOPC, 21,966 (RI. 
Pruposicid 110 de llei sobre i i  unificacili de les actuals com- 
petdncr'es d'aigua dels deportaments de Política Territorial i 

/CPT/. BOPC, 8, 320 (O); 10, 413 (TE; DSPC-C, 5 (RI; 

DSPC-C, 6 (R); BOPC, 19,861 (R). 

14,621 (T); DSPC-C, 14 (R); BQPC, 26,1193 (R). 

(T); DSPC-C, 15 (R); BOPC, 27,1255 (R). 

/CPS/. BOPC, 10, 415 (O); 14, 621 (T); DSPC-C, 8 @>; 

(O); 14,622 (T}; DSPC-C, 8 (R); BOPC, 21,965 (R), 

/CPT/. BQPC, 10, 418 (O); 14, 623 (T); DSPC-C, 35 (R); 

418 (O); 14,623 (T); 19, 868 (E); DSPC-C, 14 (R); BOPC, 

BOPC, 10, 419 (O); 14, 623 (T); 19, 868 (E); DSPC-C, 14 

625 (T); 19,869 (E); DSPC-C, 14 (R); BOPC, 26,1194 (R}, 

625 (T); 19,870 (E); DSPC-C, 14 @)i BOPC, 26, I194 (RI. 

14,625 (T); DSPC-C, 15 (R); BOPC, 27,1256 (RI. 

/CJD/. BOPC, 12, 506 (O); 14, 626 (T); DSPC-C, 7 (R); 

Obres Pdbliques i de Medi Ambient. /C€T/ .  BUPC, 12,506 

Proposicid no de llei sobre i'ampbupment d'una hdimptrfl- 
cie a Sanr Sadurni d'Anoiu (Alt Penedh). /CPT/. BOPC, 12, 

Proposkii5 no de llei sobre la poteneiucir5 de la lhia ferro- 
vihria Barcelona-Puigcerdd. /OT/,  BOPC, 12,508 (O); 14, 

Prupusicid rzo de ilei sobre la carretera %I52 al seu pas per 
lu collada: de Teruadelies. /CFT/. BOPC, 12, 508 (O); 14, 

Proposiciú no de llei sobre l'uplicaci6 &un program d'ac- 
tuacid que permeti als centres d'educaci6 &adults d'impar- 
tir els estudis d 'educacib .wcwtddria obligatdria. ICPCI. 
BOPC, 14, 630 (O); 18, 811 (T}; DSPC-C, 14 (R); BOPC, 
26,1194 (R). 
Proposició no de llei sobre i'ekaboracid d ' m  normativa r e p  
ladom deJs serveis de menjadors escolars, EPC/. BOPC, 14, 
63f (O); 18,811 0; DSPGC, 14 e); BOPC, 26,1195 (R). 
ProposicM no de llei sobre la no-celebrucib del campionat 
mundial de pesca submarina ui Cap de Creus. /CARP/. 
BQPC, 14,633 (O); 18,812 (T); 26,1195 (RD). 

(O); 14,626 {T); DSPC-C, 15 (RI; BOPC, 27,1256 (R). 
976 

507 (O); 14,627 (T); DSPC-C, 15 (R); BOPC, 27,1256 (RI. 
1046 

627 (T); DSPC-C, 15 (R); BOPC, 27,1257 (R). 
i050 

628 (T); DSPC-C, 15 (R); BOPC, 27,1257 (R). 
i224 

1225 

1239 

2'10.50. Propostes de resolució d'actuació 
davant el Tribunal Constitucional 

334 Procediment per a in ferpasur recum d' dnconstirucionalitar 
contra la Liei orgdnica de I'Esmt 1i1992, del 21 de febrer, 
sobre protecció de la seguretat ciutadana. BOPC, 2, 37 
(SDCC); 8, 321 i 347 (T i DCC); 10,424 (O i T}; 12,510 
(0); DSPC-P, 5 (R); BOPC, 14,604 (R). 

2,10.60. Propostes de resolució per a crear comissions 

479 Proposta de resolucid per la qual es crea una comissi6 d'in- 
vestigacid sobre els cusinos de Cutulunya. BOPC, 5 ,  250 
(O); DSPC-P, 4 (R); BQPC, 10,401 (R). 
Proposta de resolucid per la qual es crea una comissi6 d'es- 
tudi de reindustrialitzacid a Cutalunya. BOPC, 5 ,  250 (O); 

Proposta de resoiuciú per la qmE es creu unu comissi6 &es- 
tudi sobre el fitur de la pagesia a Cutalunya, BOPC, 8,322 

Proposta de resohcid per la qual es creu una comissi6 de 
seguiment del desenvolupamem a Catalunya de la LUGSE i 
de I'aplicacid de la reforma be I'ensertyarnent no universita- 
ri. BOPC, 14,638 (O); DSPC-P, 10 (R); BOPC, 21,966 @). 
Pruposta dc resolució per la qual es crea una comissih d'es- 

tudi de la seguretat de les instdlrscions industrials a Caralu- 
nyu, BOPC, 14, 639 (O); DSPC-P, 10 (R); BOPC, 21, 967 
(RI * 
Propom de resolucid per la qual es crea um comissi6 per- 
muriciit de legislatura de medi ambient, BOPC, i6,T32 (O); 

Proposra de resoiucid per la qual E S  crea la comissi6 d'estu- 
di sobre les bosses de pobresa, BOPC, 24, li39 (O); DSPC- 
P, 12 (R); BOPC, 27,1258 (R), 

480 

DSPC-P, 4 (R); BOPC, 10,401 (R). 
591 

(O); DSPC-P, 12 (R}; BOPC, 27,1258 (R). 
1245 

1255 

1418 

DSPC-P, 12 (RI; BOPC, 27,1258 (R). 
2295 
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2,15, Mocions subseghents a interpeHaeions 

805 

8 17 

83 1 

834 

835 

836 

837 

1264 

1265 

1266 

1286 

1287 

1288 

1289 

1290 

21 13 

21 16 

Mocid subsegiient a íu inrerpellacib ai Consell Executiid so- 
bre l~ pirbiicitat institucional. BOPC, 10, 427 (O); 12, 511 

Mocib: subsegiient a ka interpehcib al Consell Executiu so- 
bre !u greu sitwcid que puteix I'agriculturu catalana. 

14,605 (RD). 
Moció sukegdient a la interpdiacid al Cansell Executiu so- 
bre la pdttica general d'higgiene alimenrdria. BOPC, 10, 

Mucid sribsegümt a la interpeblacid al ConseEE Executiu so- 
bre aigua. BOPC, 10,430 (O), 12,513 (E); DSPC-P, 6 (R); 
BOPC, 14,606 (R), 
Muciú subsegüent u /a interpeilacib al Conseli Executiu so- 
brepoliciu. BOPC, 10,430 (O); 12,514 (E); DSPC-P, 6 (R); 
BOPC, 14,607 (R). 
Moci6 subsegüent a la interpeHuci6 ai Consell Executiu so- 
bre polftica lingiifstica. BBOPC, 10, 431 (O); 12, 514 (E); 

Mocid subsegüent a la interpeflacid al Comell Executiu $u- 
bre toxicomanies, BOPC, 10,437 (U); 12,s 15 (E); DSFC-P, 
6 (R); BOPC, 14,608 (R). 
Mocib su bsegiient a la interpellació al Consell Executiu so- 
bre la crisi del sector dwner. BOPC, 14,639 (O); 19, 871 

Mocid subsegüent a la interpeHaci6 al Consell Executiu so- 
bre ia creackí i el desenvolupament d' UIE marc cataíd de re- 
lacions laborals. BOPC, 14,640 (O); 19, 872 @); DSPC-P, 
10 (R); BOPC, 21,968 (R), 
M m i b  subsegüent a ia ifiterpellació al Conseli Executiu so- 
bre I' execucib, lu prugramacid i el finaiigament de les obres 
d' r'nfrasrructures hidrduliqques de Catalunya. BOPC, 14,640 

Mociú subsegüent a la interpel-lació al Consell Executiu 
subre la connectivitat intercomarcal a Catalunya. BOPC, 
14,641 (O}; 19,874 (3); DSPC-P, 10 (R); BOPC, 21,969 
CR) * 
Moció subsegüent a la interpeflucid al Consell Executiu so- 
bre la reacrivacid social i econdmica de l~ cornurca del Ri- 

BOPC, 21,969 (R). 
Mociú subsegaent a la interpdaciú al Consell Executiu so- 
bre la reactivacid social i econdniiccr de ia cumurca del Ber- 

BOPC, 21,970 (R). 
Mucid subsegüent a la interpellacib al Consell Executiu so- 
bre el segon pla d'actuucib social (PAS). BOPC, 14, ó42 

Mucib subsegüent a la intm-pefiacib ai Consell Executiu so- 
bre l @ , ~  comunitats catalanes u /'exterior. BOPC, 14, 643 

Mocid subsegüent a iu interpeliucid al Consell Executiu so- 
bre I'atur Q Catalunya, BOPC, 21, i003 (O); 27, 1262 (E); 

Mocid subsegiient a la interpellacid al Consell Executiu so- 
bre la seguretat de ies indlistries químiques. BOPC, 21, 

(E); DSPC-P, 6 (R); BOPC, 14,605 (R). 

BOPC, 10,427 (U); 12, 511 (E); DSPC-P, 5 (RD); BOPC, 

429 (O); DSPC-P, 6 (R); BOPC, 14,606 (R). 

DSPC-P, 6 (R); BOPC, 14,607 @). 

(E); DSPC-P, 10 (R); BOPC, 21,967 (R). 

(O); 19,374 (E); DSPC-P, 10 6); BOPC, 21 , 968 (R), 

&l&. BOPC, 14, 641 (O); 19, 875 (€3); DSPC-P, 10 (R); 

gUedd. BOPC, 14, 6.42 (O); 19, 875 (E); DSX-P, 10 (R); 

(O); DSPC-P, 10 m); BOPC, 21,970 (R). 

(O); 19,876 (E); DSPC-P, 10 (R); BOPC, 219 971 (R). 

DSPC-P, ld  (RI; BOPC, 27,1259 (RI. 

1003 (O); DSPC-P, 14 (R); BOPC, 27,1259 (R), 

21 37 Mocid subsegüenr a Iu inrerpefhcid al Consell Executiu so- 
bre la polftica gmeral dels geridtrics de Catalunya. BOPC, 

Moció suhsegiient a la interpetacid al Consell Executiu so- 
bre la seguretat dels poligons petroleoqulmics. BOPC, 2 1, 

Mocid subsegüent u la interpefiucid al Consell ExecutiN so- 
bre ia formucid profemionai ocrqacionut. BOPC, 21 , 1005 

Mocid $14 bsegüent a la interpelloció al Consell Executiu so- 
bre la pddticu penitencidria. BOPC, 21 , 1006 (U); 27, i263 

21, I004 (O); DSPC-P, 14 (R); BOPC, 27,1259 (R). 
2166 

1005 (O); DSPC-P, 14 (R); BOPC, 27,1260 (R). 
2176 

(O); DSPC-P, 14 (IX); BOPC, 27,1260 (R). 
21 77 

(E); DSPC-P, 14 (R); BOPC, 27,1260 (R). 

2,20. InterpcHacians 

324 

420 

473 

509 

792 

985 

1172 

1260 

2381 

Interpefkib al Consell ficccutiu sobre ei futur de h page- 
sia a Catalurzya. BUPC, 2,39 (O); DSPC-P, 4 (RD); BOPC, 
10,402 (RD). 
XnterpeGlacid al Consell Executiu sobre I'emrgia el2crrica a 
ies zones de mtultunya. BOPC, 5,251 {O); 12,489 Cru>). 
Interpel'lució al Consell Executiu sobre In sinistralitat labo- 
ral u Catalunya. BOPC, 5,254 (O); 16,715 (RD). 
interpefhcid al Consell Executiu sobre la reuctivacid eco- 
ndmica i social de les comarques em regressiú ináustrid. 
BOPC, 5,254 (O); 8,313 (RD). 
Inferpellacid al Consell Executiu sobre la indfistriu del cinc- 
ma a Cafalunya. BOPC, 10,432 (O); 29,1301 (C). 
Interpetlacib ai Consell Executiu sobre I'upiicacid de la 
LUGSE a Catuluplya. BOPC, 12, 516 (O); DSPC-P, 13 
(KD); BOPC, 27,1261 (RD). 
Inwpetiacid al Consell Executiu sobre eLfinanFament de la 
Xarxa Hmpitaidria d' Utilitzacid Pública. BUPC, 14, 644 
(O); 19,861 (RD). 
Inrerpcfiució al Consell Executiu sobre b poldtica de residus 
indusirials. BUPC, 14, ó45 (O); 29,1301 (RD). 
Inrerpeblacid aS Consell  executi^ sobre eis Jocs UlSmpics de 
Barcelom del I992. BOPC, 24, 1139 (O); DSK-P, 13 
(RD); BOPC, 27,1261 (RD). 

2.30. Altres tramitacions 
2,30,05. Procediments davant el Tribunal 
Constitucional 

- Recrrrs d incolrtsrtitucionalilat inrerposat pel Govern de VES- 
tat contra la Liei de succemih intestada. BUPC, 224/n, 
11473 (AC i AUP); lOm, 434 (AC); 16, 715 (RD); 18, 
842 (Rect.). 

- Recws d' inconst iiucionalimt interposat pel Pre,Tideii t del 
Govern de ~ ' E s ? Q ~  contra la Llei 711991 , del 27 &abril, de fi- 
liaciom BOPC, 289, 19749 (AC); 298, 20241 (ALP); 16, 
716 @D); 18,842 (Rect,). 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.01. Projectes i proposicions de liei i 
altres prqjectcs de normes 
3.01.01. Prqjcctes de llei 

1 i 25 Projecte de Elei del sistema bibliotecari de Catalunya. 
/CPC/. BOPC, 12, 490 (O); 14, 609 (T); 19, 862 (T); 26, 
1196 (T). 
Projecte de llei de foment i proteccid de la cultura popular i 
trudicional i de I' associacionisme cultural. ICPCI. B OPC, 
12,498 (O); 14,609 (T); 19,862 (T); 26,1196 (T). 

1127 

3.01.02. Proposicions de llei 

269 

270 

318 i 
371 

379 

2469 

1518 

1576 

1 840 

I841 

2048 

2233 

Proposicid úe llei de compet2ncies per a l'aprovacib dels 
plans wbanfsrics. BOPC, 2, 27 (O). 
Proptisicib de llei reguladora de ia iniciativa legislativa PO- 
pulcar. BOPC, 2,28 (O). 

Proposiciú de llei de creaciú del Consell Econdmic i Social 
de Catalunya. BOPC, 2,31 (O). 
Proposició de llei sobre fa irmiciativu legislativa popular. 
BOPC, 5,233 (O). 
Proposicid de Eiei de modijicació de la Llei 3i1988, del 4 de 
marG, dc proteccid deis animah. BOPC, 16,718 (O). 
Proposició de llei de modificació de I'uarticle 4.2, lletra a), 
de la L k i  311988, del 4 de m r g ,  de prateccid dels unimals. 
BOPC, 16,719 (O). 
Proposició de llei de kes seleccions esportives nacionals de 
Catalunya, BOPC, 18,796 (O).  
Proposició de llei de competkncies per a i'aprovaci& de 
plans urhanhtics. ROPC, 19, 8ó4 (O). 
Proposicib de llei de suspensib; de l'aplicacib del cdnon 
d'infrustructura hidrdulica i de /'increment de tarifa de sa- 
nejamenr. BOPC, 19,865 (0). 
Propmicib de llei de rnodijkacid de /'article SI  de la Llei 
municipal i de r2gina local de Ccdtaiiinya. BOPC, 21, 979 
(01. 
Proposricid de llei de creuei& del comissimut per  a la pre- 
venci6 i I'actuacid ,SO.!I~E 10 druga. BUPC, 26,1197 (O). 

3.1 O. Prqjcctes i propostes de rcsoEuci6 
3.10.35. Proposicions no dc lfei i altres 
propostes de resolució 

27 1 

758 

Proposicid no de llei sobrc la divisid del territori de Catdiu- 
nya en regions. /COAG/. BOPC, 2,34 (O); 7,300 (T). 
Propmici6 no de llei mbre Is subvencid de la premsa esc& 
ta en llengua catuluna. /CPC/. BOPC, 10, 417 (O); i4, 622 
U). 
Prnposicib no de llei sobre I'adopcid per I'Estut de mesures 
polítiques per als independentistes cmdaarrs, empresonats o 
exiliats. /CJü/. BOPC, 10,417 (U); 14,622 (T); 18, 809 (T); 
21,984 (E). 
Prnpnsicid no de llei sobre I'efectivitnt i la rapideso d'ac- 
tuacid de ies grues que retiren vehicles accidenfots. /CIE/. 
BOPC, 12,507 (O); 14,627 (T). 

765 

979 

1182 

1214 

1223 

1226 

1227 

1228 

1242 

1257 

1258 

1262 

1293 

1294 

i 295 

1296 

1406 

1433 

1434 

1483 

1508 

Proposició no de Elei sobre la udlitzacid del paper reciclat o 
ecnldgic en totes les funcions administratives internes i ex- 
ternes del Parlament. ICGY. BOPC, 14, 628 (O); 18, 810 
m. 
Prapusicid no de llei de rebuig dei traqhguisme polític 
practicar per representants públics. /COAG/. BOPC, 14, 
629 (O>; 18,810 (T). 
Proposi& no de llei sobre l'eluboracid #un pla de rea& 
vucid de ia comarca de les Gurrigues, /CA"/. BOPC, 14, 
629 (O); 18,810 (T). 
Proposicid no de i k i  sobre ia potenciacib de la informacid Q 

la pablaciú penitencidria de EQ probiemdtica de les drogode- 
p e n d h i e s .  /CPS/. BOPC, 14,631 (O); 18,811 cr). 
Proposicid fio de llei sobre la poifticu d'eradicacib de la 
drogodepend&ncia. /CPS/. BOPC, 14,632 (U); 18,812 (T). 
Proposicid no de llei sobre la polkicu de prevencid de la 
drogodepemi&ncia entre iu joventut. ICPSI. BUPC, 14, 633 
(O); 18,812 (T). 
Proposici& no de llei sobre I'aplicucid al rebut de I'aigucs 
d'un tipus impositiu molt reduit. /CPT/. BOPG, 14,634 (O); 
18,813 (T). 
Proposicib no de llei sobre i'elaborucib d p  un pla de reposi- 
cid de musses forestals. /CARP/. ROPC, 14, 634 (O); 18, 
813 (T); 26,1199 (E). 
Proposicid no de llei sobre la variant de Sanm Cristina 
d'Aro de IQ carretem C-250. /C€T/ .  BOPC, 14,635 (U}; 18, 
813 (T). 
Proposta de resducib sobre Iu visita a Iu pres6 Model i al 
Cetim Penitenciari de Ponent de IQ Cumissid de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciucudana. /cJal. BOPC, 34, 636 (O); 18, 
814 u). 
Proposicid no de / e i  sobre el desdoblarnens de i'eix del Lb- 
bregat de /'autopista de Terrassa a Manresa. /CPT/. BOPC, 
14,636 (O}; 18,814 (T). 
Propos id  no de llei sobre l'eliminaci6 del revolt que hi ha 
ai punt quilomttric 17.600 de IQ carretera C-1410, de Man- 
resa a Solsona. /CITI. BOPC, 14,637 (O); 18,814 (T). 
Pruposici& no de l/ei sobre el mur de contenciú que hi ha al 
punt quilamttric 29.700 de la carretera C-1410, de Manresa 
a Solsona. /CPT/, BOPC, 14,637 (O); 18,815 0, 
Pruposiciú no de liei sobre la insca[.lacid d'una xarxa de 
contemi6 al punt quilom2tric 15.700 de la currebera C- 
1410, de Manresa a Solsona. /CITI. BOPC, 14,638 (O); 1.8, 
815 (T). 
Propnsicib no de llei sobre la salvaguarda i la requalifica- 
cib com u sdl no urbanitzable protegit del paratge de Cas- 
tell, de Puiumbs, /CPT/. BOPC, 16,726 {O); 18,815 fl); 21, 
984 (T), 
Proposició no de liei sobre el Pla quudriennal #habitatge 
1992-1 995 i íes programacions corresponents. /CITI. 
BOPC, 16,726 (O); 18,816 (T). 
Proposici6 no de Ilei sobre I'atencib sanitdria dels consumi- 
dors de dragues. /CPS/. BOPC, 16,727 (O); 18,8 16 (T), 
Proposiciú no de llei sobre la situcrcid actual dels rius i el 
compliment de la normativa d'aigiies. ICFT/. BOPC, 16,428 
(O); 18,816 (T). 
Prupyicib no de llei sobre l'impds del rcProjecte de la sal)), 
de Cardom. /CIE/. BOPC, 16, 729 (O); i8 ,  817 (T); 26, 
1199 (E). 
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1538 

1539 

1540 

1556 

1557 

1578 

1588 

1589 

1590 

1601 

1646 

1659 

i6ó4 

1634 

1685 

1686 

1703 

1704 

1797 

Pruposicid no de llei sobre la política de peatges de Ics au- 
topistes. /CpTI. BOPC, 18,817 (O); 21,985 (T). 
Proposicib no de llei sobre Ea presentmi& de la revisi6 del 
Pla de carreteres dins l'alzy 1992. JCPT/. BOPC, 18, 818 
(O); 21,985 (T). 
Proposicid no de llei sobre la contamimciú de I'aqiibfer del 
Llobregat& /CITI. BOPC, 18,818 (O); 21,985 (T). 
Proposicid no de llei sobre t'amp~iaciú del nombre de far- 
mdcies als bawh del P~ktgon Gornal i de Bellvitge, de 
['Hospitalet de Llobregat. /CPS/. BOPC, 18, 819 (O); 21, 
986 (T). 
Proposici6 no de llei sobre la incrementmi6 de rluferta de 
les places públiques $'ensenyament infantil als barris del 
Polígon Gormi i de Beibitge, de II'Hospituleet de Llobregut. 
/CPC/. BOPC, 18,820 (O); 21* 986 (T), 
Proposiei6 no de llei sobre l'eqdr'bri ambiental del Mant- 
sih, a la zona de la vail d'Ulldecuna. /CPT/. BQPC, 18,820 
(O); 21,986 (T). 
Proposició no de llei sobre la compra de la seu del Museu 
de Joguets, de Figueres. /CPC/. BOPC, 18,821 (O); 21,987 
(n 
Pruposicid no de liei sobre la presenkzcid d'un projeae de 
llei de modificaci& de la Compilaci6 del dret civil de Cat&- 
rtya en mat2ria de relaciuns patrimonials entre cdnjugm 
/CJD/. BOPC, 18,821 (U}; 21,987 (T}. 
Pruposicib no de llei sobre la presentacs d'un pla de crei- 
xement de la Universirat Pompeu Fuhra i de definici& de 
mMds d'equipument i alumnes per grup de cotes les univer- 
sitats, JCPCI. BOPC, 18,822 (O); 21,987 (T), 
Proposició no de llei sobre normatives i actituds de les em- 
preses pribliqws que actuen a Catalunya discrirninatdries 
per ais ciutadans. /CPS/. BOPC, 18,823 (O); 21,988 (T}, 
Pruposicid no de llei sobre la publfcucid lnregra del plune- 
jament urbanistic, /COAG/. BOPC, 18,824 (O); 21,988 (T). 
Proposicid IZO de !/el sobre I'habiSiracid &una partida pres- 
supostdria per d s  afectats per pabobgies esfructurds de la 
consiruccid, /C€T/,  BOPC, 18,824 (O); 21,988 (T), 
Proposiciú nu de llei sobre la rcestrlrcturacid de! trdnsit aeri 
a Catalunya. /CITI. BOPC, 18; 825 (O); 21,989 (T). 
Proposicih no de liei sobre la declaraci6 del munic@i de 
Muntcada i Reixac COM a zona de protemi6 especial i zum 
d'atmosferu contuminada. /CFT/. BQPC, 18, 825 (O); 21, 
989 (T). 
Proposicid no de Ilei sobre la collaborad& i Iu coordhacid 
dels Serveis d'inspeccib de I'ertsenyament no universitari cr 
partir dei curs 1992-1993. /CPC/. BUPC, 18, 826 (O); 21, 
989 (T). 
Prnposicid no de llei sobre I'adopcib de mesures perqut els 
Centres de Recursos Pedaghgics disposin de professors 
substituts de plantilla per a cobrir Ees baixes inferiors a 
quinze dies. /CPC/+ BOPC, 18,826 (O); 21,990 (T). 
Proposició no de i k i  sobre la instaUacib d'un centre meteo- 
roldgic i de medi ambient a Sant Sudumí #Anoia (Art Pene- 
dt?sJ+ /CPT/, BOPC, 18,827 (O); 21,990 (T). 
Proposició no de llei sobre la situucid de mtwaci6 de les i(- 
nies tekfdniques. /CPT/. BOPC, i 8,828 {O); 21,990 (T). 
Pruposicid no de ilei sobre LQ notificacid de ia convocatdria 
de les sessions de la Comissi6 Urbanisme al president de 
1'enti:ut metropolitana dels Serveis HidrduEics i de! Tructa- 

1941 

2035 

2036 

2049 

2061 

2103 

2105 

2106 

2149 

2152 

2153 

2154 

2158 

2180 

2181 

2186 

2199 

2252 

2273 

2312 

ment de Residus i al presidenr de l'entitat mepoplitunu del 
Transport. /CPr/. BUPC, 18,829 (O); 21,991 u). 
Pruposicib IIO de llei sobre la revisi& de la Uei 311988, de 
proteccid dels animals. /CARPI. BOPC, 19, 870 (O); 21, 
991 (T}. 
Pruposicid no de llei sobre I'obtencid de la informaciú rela- 
tiva a Andreu Nin cimtinguda en els arxius de Rdssia. 
BOPC, 21,992 (O). 
Proposició nu de Iiei sobre la proteccid de la muntanya de 
Eicaltu. BUPC, 21,992 (O). 
Propusicid no de llei sobre la consecmi4 d'un pacte social 
conira la droga i e3 suporr a la premo en ei tractament de 
la prohlemdtica de les drogoáepend2ncies. B O X ,  21, 993 

Proposició no de llei mbre el tram de Barcelona a Montgat 

Proposicid no de llei sobre la &mena esportiva de R o m  ert 
projecte de construccid. BOPC, 22,995 (O). 
Proposicib no de llei sobre la variant de Sawa Cristina 
d ' h o  de Iu carretera C-250. B O K ,  21,995 (O). 
Pruposiciú no de llei sobre t'abocndur de Solius. BOPC, 2 1, 
996 (U). 
Propmicid no de llei sobre les abres de condiciomment de 

carretera T-271, tram Constantí - el Moreíl i de les va- 
riants de Combmitl, lu Pobla de Mafumet i Vilallonga del 

Propvici& nu de llei sobre la realitzacid d'unu carnpunya 
per fumentu)= el reciclatge i I'estdvi dk I"aigm. BOPC, 21, 

Proposicid nu de llei sobre i'ampliacib d~ la xarxa d'esta- 
c ims de reconeixement de vehides a la zona de Sabadell i 
poblacions de la rodalia. BOPC, 21 , 998 (O). 
Proposicid no de llei sobre la prt ic ipcib de fes entituts iu- 
cals en el programa d'obres hidrduliques de Catalunya. 
BOPC, 21,999 (O). 
Proposiciú no de llei sobre la neteja de residur sdlids dipo- 
sitats uls murges i les lleres d'aljiuns rius catalans. BOPC, 
21, 999 (O). 
Proposicib no de llei sobre la irisrallacih d'una escola de tu- 

risme i im alberg a Ager. BOPC, 21,1000 (O). 
Frnposicid no de llei sobre les obres de reparació del ferm 
de la carretera local 904, $Ager a Balaguer. BQPC, 21, 
i001 (O). 
Propoaici& no de Ilei sobre la utiiinaci6 dei catol) al Senar. 
BOPC, 21, IQ01 (O). 
Propnsicid no de llei sobre el projecte de variant de Santa 
Cristina d'dro de la curretera C-250. BOPC, 21,1002 (O). 
Proposiai6 no de llei sobre la capími& de TV3 i Canal 33 a 
Sant J m n  les Fonts (la Garro?xa). BOPC, 26,1200 (O). 
Proposiei6 no de llei sobre les carmteri,vtiques de les zones 
seitsibles de Catalunya, regulades pel Reial Decret 1887191, 
del 30 de desembre, i sobre la incfu&5 carn a zona semible 
d'utm dmplia franja del delta de I'Ebre. BOPC, 26, 1200 

Proposicid no de llei sobre la no-consíruccib d ' m  minicen- 
fial hidroel2ctricu al pont del Pastor. de Camarasa, i sobre 
el deserivolupument econdtnic de Camarasa. BOPC, 26, 

m. 
de l'üütopista A-19. BOPC, 21,994 (O). 

Camp. BOPC, 21,997 (O). 

997 (U). 

(0). 

1201 (O). 



1338 B U X L E d  OmCLAL DEL PARLAMEW DE CATALUNYA / N h .  29 / 15 de juliol de 1992 

2383 i 
2400 

2410 

2412 

2440 

2441 

2442 

2444 

24-45 

2456 

2470 

2474 

2515 

2517 

2518 

2519 

2520 

2538 

2553 

2583 

Proposició no de llei per la qual s'acordca d'impulsar l ' eb -  
horucib d' un dictamen sobre I'autogovern de Catalunya. 
BOPC, 29,1302 (O). 
Proposicib no de llei sobre l'aplicacid a les escules munici- 
pals dels mateixos mdduls econbrnics que $'apliquen als 
centres pdblics de lu Generalitat. BOPC, 29, 1302 (O). 
Proposici6 no de llei mbre l'establiment de l'ensenyament 
secundari fins als setze anys al municipi de Begur. BOPC, 
29,1303 (O). 
Proposicid no de llei sobre la revisid dei judici de Salvador 
Pirig i Antich. BOPC, 29, I304 (U). 
Proposici6 no de llei sabre la cunnexid deis municipis de les 
Preses, Sant Felh  de Pulerols i les Planes a la xarxa de gas 
natural. BQPC, 29,1304 (O). 
Proposicib no de llei sobre la conservacit-5 i la defensa de la 
reserva natural de la fauna salvatge de I'emba,warnent de 
Sant Lloreng de Montgai i el desenvolupoment turístic, eco- 
ndmic i social del municipi de Camarasa (Noguera). BOPC, 
29,1305 (O). 
Pruposkib no de llei sobre Vds oficial del catald al Senat. 
BOPC, 29,1306 (O). 
Proposicid no de llei sobre l'ensenyament de la llengua i la 
cultura catalanes en els centres docents de la Catalunya del 
Nord. BOPC, 29,1306 (O). 
Proposició nu de llei sobre la recotlocacib dels trebaliadors 
de la1 Paperera Riera, SA, de Ripoll. BOPC, 29,1307 (O). 
Proposicid no de llei sobre I'accés dels regidors dels ajunta- 
ments als expedients adminismtius municipals que sdn en 
poder dels departaments de la Generalitat. BOPC, 29, 1307 
(0). 
Propoxició no de Eiei sobre E'adquisicid de I'btel Pari9 com a 
seu del Museu de Joguets, de Figueres. BUFC, 29,1308 (O). 
Proposicib no de llei sobre la cantinuitat del progrum 135 
escons, em&sper Televisi6 Espanyola. BOPC, 29, i308 (O), 
Proposicid no de llei sobre la presenracid d'un projecte de 
llei que decluri parartge natural d'interPs nacional el parat- 
ge que aculi ei jaciment paleontuldgic dels Casots, al terme 
municipal de Subirats (AEt Pened8s). BUPC, 29,1309 (O). 
Proposicid no de llei sobre la tran@ert?ncia de la titularitat 
de les noves rondes de Barcelona a la mancomunitat de mu- 
nicipis de l'hreu metropolitana de Barcelona. BOPC, 29, 
1309 (O). 
Proposicid no de llei sobre els habitatges de proreccid of- 
cia¡ promoguts per ¡'Incasol a la ciutat de Manresa. BOPC, 
29,1310 (O). 
Proposició no de llei sobre ei suport a les acduacions que el 
ministeri #Obres Públiques i Transports té previstes per re- 
soldre els problemes de circulacid de la zona compresa en- 
tre Vallirana, Quatre Camins i els municipis circurnvehs. 
BOPC, 29,1311 (O}. 
Proposicid no de llei sobre els ensenyaments musicals. 
BOPC, 29,1311 (O), 
Proposiciú no de llei sobre ¡a realitzacid d'unu auditoria a 
Filarures Gossypiwrn, SA. BUPC, 29,13 12 (O). 
Pruposicib no de llei sobre la potencimi6 del programa I35 
escons, emts per Televisi6 Espanyola, i sobre la realitzucid, 
a Televisi6 de Catralunyu, SA, d'un p r o g r a m  que reculli les 
activitats del Parlament de Catdunya. BQPC, 29,13 12 (Q). 

2592 

2593 

2597 

2605 

2606 

2607 

2639 i 
2654 

2640 i 
2654 

2641 i 
2654 

2642 i 
2654 

2647 

2675 

2715 

Proposicid no de llei sobre el consrol de I'augrnent de tarifes 
del peatge del Túnel del Cadí i ei descompte a fuvor deis re- 
sidents al Berguedd i la Cerdafiya. BQPC, 29, 2313 (O), 
Proposiei6 no de llei sobre la creació d'especialitats relati- 
ves ai turisme, i'agricultura i la ramaderia en el cenire de 
formació professional de la Cerdanya. BOPC, 29,13 14 (O). 
Proposicid no de llei sobre la restuarmi& del Patronat Es- 
colur de Barcelorsa i la traqfer2ncia a aquest de Iu gestió 
deis centres escolars de titularitat pública. BOPC, 29, 1314 

Pruposicid no de llei sobre la promoció del turisme rural a 
les zones no compreses en I'objectiu 5*b) del FEDER. 
BOPC, 29, i315 (O), 
Propusiei6 no de llei sobre ei ferrocarril Barcelona-Puig- 
cerdd-la Tor de Querol-Tulosa. BUPC, 29,1315 (O). 
Proposicid no de i k i  sobre l'eluboracid d'un pla d'infras- 
tructures de telecomunicacions, BOPC, 29,1316 (O). 

(O)+ 

Proposicid HQ de lk i  sobre la instal.bacib #indicadors, a la 
carretera C-1313, en el desviament de Solsona. BOPC, 29, 
1317(0). . 

Proposicid no de llei sobre la instublach5 d'irrdicadors de 
demiament als municipis de Basseiia i Tiurana, a la carrete- 
ra C-1313. BQPC, 29,1317 (O). 

Proposicid no de lk i  sobre lu reaiitzacib d'obres compie- 
rnensdries en el desviament a Solssom de h carretera C- 
1313. BOPC, 29,1318 (O).  

Propmiei6 no de llei sobre la millor retolació dei dem& 
ment Q Soissonu de la carretera C4313. BQPC, 29, 1318 
(0). 
Proposi&& nu de llei sobre ia introduccid dels termes wa- 
vae i wclvistak, en elsr diccionaris. BOPC, 29, 1319 (O). 
Prupusicid no de llei sobre la decisi& del Departament d'En- 
senyament de 'consdituir un consell escolar territurial i sobre 
la delega& de les compethies  de gestib en el Consell Es- 
colar Municipul de Barcelom. BOPC, 29,1319 (O), 
Proposicid no de llei sobre la instahcid duna escola d'ho- 
teieria al Pullars. BOPC, 29,1320 (O). 

3J0.40. Projectes i propostes de resolució 
d'aetuaci6 davant les Carfs Generals 

273 Proposta de resoiucib per la qual SI acorda de presentar a la 
Meala dei Congrbs dels Diputats ia Proposició de llei orgdni- 
ca de creació de la provfrzcia de Catalunya. BOPC, 2, 35 
(03. 
Proposta de resolucib per la qual s'acorda de presentar a la 
Mesa del Congrés deis Diputats la Pruposicib de llei de mo- 
diflcacid de I'article 37.2 de la Llei de I'EStat 8iI 980, del l O 
de m r 6 ,  de l'estadut dels treballadors. BQPC, 2,36 (O). 
Proposta de resohcid per la qual s'acorda de presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposicid de llei de mo- 
dificacid del r&im de festes establert en I'article 37.2 de lu 
Liei de ¡'Estat 811980, del 10 de mar$, de Vestatut dels pe- 
bulíadors. BOPC, 16,730 (O). 

333 

15 13 
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3.10SO. Propostes d'actuacio davant 1575 
el Tribunal Constitucional 

1647 
23 14 Procediment per a interposar recur$ d' inconstitucionalitat 

cunm la Llei de i ' E m r  1011992, del 30 &abril, de mesures i681 
urgents de reforma processal. BOPC, 26,1202 (SDCC); 28, 
1286 (DCC). 1682 

2104 
3.15. Mocions subsegüents a interpehcions 

2561 

2591 

2595 

2596 

2615 

2616 

2617 

2653 

Mocid su bseglrient c4 la interpdacib al Consell Executiu so- 
bre la poidtica d'impluntacib de grans superflcies comercials 
a Catalunya. BQPC, 29,1321 (O). 
Moció subsegiient a la incerpeflaciú al Consell Executiu so- 
bre la polfiica de remunerncid de ia qualitat de les aigües 
dels rius de Catairanya. BOPC, 29, 1321 (O). 
Mucid subsegiient a la interpeblaci6 al Cansell Executiu &TO- 

bre el desplegament de La LOGSE respecte als ensenyaments 
musicals. BOPC, 29,1322 (O). 
Moci& subsegüent a la interpelfacid ai Consell Executiu su- 
bre la politica general de reconversid twbmka. BQPC, 29, 
1322 (O). 
Mocid subsegiknt a la inrerpeliacid al Consell Executiu so- 
bre les exposicions uniwrsals. B OPC, 29,1323 (O). 
Mociú subsegiient a la intcrpeNació al Consell Executiu so- 
bre el desplegament de la LUGSE en relucid amb les neces- 
sirars educatives especials. BOPC, 29, 1323 (O). 
Mocid subsegüent a la interpdacib al Censell Executiu so- 
bre la política general de defensa dels consumidors i deis 
usuaris. BOPC, 29,1324 (O). 
Mucid subsegiient a la interpeflacib al Consell Executiu so- 
bre el desenvulupument de les previsions de lu LUGSE. 
BOPC, 24,1324 (O). 

3.20. lnterpellacions 

674 

702 

1173 

1174 

1431 

1432 

1435 

145 i 

1543 

interpeliacib al Consell Executiu sobre la pobresa, BOPC, 
8,323 (U); 29,1325 (T). 
Interpel-iació al Canseli Executiu sobre la politica hidrduli- 
ca. BOPC, 8,323 (O); 29,1325 (T). 
Itaterpdlació al Comell Executiu sobre iu politica relativa a 
la salut mental. BOPC, 14,645 (U); 29,1325 (T). 
Interpeliucid ai Consell Executiu sobre les grans inji-usiruc- 
fures de transport. BOPC, 14,645 (O); 29,1325 (T). 
lnterpeliaciú al Consell Executiu sobre /'actual d22ficit era el 
manteniment de Iu xarxa vidriu de la Generalitab. BOPC, 
16,732 (O); 29,1325 (T). 
Interpe!lacid al Consell Executiu sobre La revisi3 del Pla de 
curreteres. BQPC, 16,733 (O); 29,1325 (T). 
Interpdlucib al Consell Executiu sobre la gestih de la xurxu 
vidria. BOPC, 16,733 (O); 29, i325 (T). 
1nterpel.lacid al Consell Executiu sobre EU política d'ener- 
gies alternatives. BOPC, 16,734 (O); 29,1325 (T). 
Inrerpellacid al Consell Executiu sobre I'aplicncib de la 
LOGSE als centres ytle han experimentat la reforma educa- 
tiva, BOPC, 18,831 (O); 29, i326 (T). 

2134 

2172 

2234 

2414 
i 2589 

2528 
i 2637 

2529 
i 2638 

~ ~ 

InterpelEacib al Corisell Executiu sobre la política d'attera- 
ck5 de fermes municipals, BOPC, 18,831 (O); 29,1326 u). 
Interpe /laci$ al Consell Executiu sobre la poiísica forestul. 
BOPC, 18,832 (O); 29,1326 (T). 
Inrevpeiiacid al Curwell Esrecuriu mbre la políticu teatral. 
BOPC, 18,832 (O); 29,1326 (T). 
Interpeiiació ai Consell Executiu sobre la política cinemare- 
grdflca. BOPC, 18,853 (O); 29, €326 (T). 
bw-pe!tació al Consell Executiu sobre la vigildncib d' edifi- 
cis i dependEncies públics de /u Generalitat. BOPC, 21, 
i006 (O); 29,1326 (T). 
hterpe h c i d  al Consell Executiu sobre la normalització lin- 
güfstica en I'&mbit judicial CI Caralwya. BOPC, 2 i, i007 
(O); 29,1326 (T). 
Interpetlucib al Consell Executiu sobre la pulítica en mat&- 
ria furmuc&utica, BOPC, 21, i007 (O); 29,1326 e). 
Jnterpdacib al Consell Executiu sobre l'mtoguvern de la 
Vall $Aran. BOPC, 26,1202 (O); 29,1326 (T)- 

interpetlucib ai Consdí Executiu sobre I'educació d'aduin. 
BOPC, 29,1326 (O}. 

Inrerpe!facib al Cmseil ExecMtiu sobre el disseny curricular 
dels nous esmiis definits a la LUGSE. BQPC, 29,1327 (O). 

Interpducib al Consell Executiu subre la redaccib d'un pla 
integral de les cerres de !'Ebre. BOPC, 29,1327 (O). 

3.30. Altres tramitacions 
3.30.01, Objeccions a la vighcia deis acords 
de la Dlpuiaci6 Permanent entre legislatures 

- Objeccions a EU vighciu dels acords de la Diputacid P e r m -  
nent e n m  la X I I  i la Iv legislatures. BOPC, 8,324 (T). 

3.30.05. Procediments davant ei Tribunal 
Constitucional 

- Recurs d' inconstituEionalira~ interposat pel Parlament collt$(x el 
Rerrt Decrem Legislarivo 781i1986, de 18 de abril, por el que se 
aprtreha el Texto RejhndidO de las Dkp.~kiuttes k g d e s  Vi- 
gentes en Materia de Rkgimn Local (Re&& 8211.: BOPC, 
X4311(,6943}. BOPC, 147/0,7127 (AC i ALPP). 
Recurs d' iriconstitucionalirasim interposlrt pel Govern de I' Es- 
tat contra la Llei J' Ordenucib dels Ensenyaments no Reglats 
en el RPgim Educariu Cornli i de Creació de I'hszstitut Cat& 
de Noves Professions. BOPC, l6O/nr, 7688 (AC i U P ) .  
Recirrs d'incomtitwionaiitat iitterposut pel Govern de I 'Es- 
tar conm 10 Disposicid Addicional de la Llei sobre Residus 
Idu,miaEs, creada pel Decret Legislatiu 6/1983, d'Adegua- 
cib de 10. Llei a la Normativa Comrmitdria. BOPC, 173/II, 
8866 (AC i ALFP), 
Recurs d' inconsfitucionaiitar interposat per cinqunnta-six 
diputats del Congrés contru la Llei &Equipments Gomer- 
ciuls. BOPC, 214/LI, 11010 (AC); 215/xI, 11080 (ALFP). 
Recurs n'iiiconsritucionalitat interposat pel Govern de I'EP 
tat contra la Llei Municipal i de Rtgim Local de Catalunya. 
BOPC, Zl6/II, 3 1132 (AC i ALFP); 235/lI, i2201 (ALFP). 

- 

- 

I 

- 
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Recurs d' inconstitucionuiitat interposat pel Govern de VES- 
tut contru la Llei de Regdaci6 del Transport de Viatgers per 
Carretera mitjanpnt Vehicles de Motor, B OPC, 224D, 
11469 (AC i ALFP); 245/iII, 12902 (ALFP). 
Recws d't'ncom'akivmlitui hterpom6 pel Pur lmnf  conra la 
Llei 1 cs11987, del 30 de juliol, d' Urderaacid dels Trmwports Terres- 
trm (Resolucib 135lII: BOPC, 222tY.I' 11375, i 229fI1, 1186.5). 
BOPC, 227fl, i 1758 (AC i A W ) ;  229/II, 11865 @&,). 
Recurs d'imom'1uciomlitat interposar pel ParIament contra la 
Llei Urgdnica 511987, del 30 de juiid,  de Delegacid de Facul- 
iuts be I'Esbut a les Comunitats Autdnames en relacib amb els 
Transports per Carretern i Cable (ResoEIccid 135111: BOPC, 
222iII' 11375, 226/1I, 13746, i 2291111 11865). BOPC, 227/lI, 
f 1764 (AC i.ALFP); 229/II, 11865 (Rect.). 
Recurs d' iraconssitucionalirab interposat pel Govern de ¡'Es- 
tot contra la Llei Reguludora de !'Administració Hidrdulica 
de Catalunya. BOPC, 239/il, 12390 (AC i ALFP); 252/II, 
13367 (ALFP). 
Recurs d' inconstr'tuciomlirt interposat pel Govern de I'Es- 
tat CU~IWQ la Llei d'lncompatibiliiats del Personel al Servei 
de E'Adminisíracib de la Generalitat. BOPC, 257m, 33656 
(AC); 25S/lI, 137Qf (ALFP). 
Recim d'incclnstit~cionaiitad interposat per cinquanta-qua- 
tre senadors contra IQ Llei per la qual s'esrahleixen els Cri- 
teris de Finunpment del Pla Unic &Obres i Serveis de 
Catalunya i les Bases per a lo Seleccid, lu Distribucid i el 
FinanCnrnent de les Obres i els Serveis a incloure-hi. BQPC, 
258/lxX, 13707 (AC); 140 (ALFP). 
Recurs d incnnstitucionaLitQt interposat pel Govern de I' Es- 
tat coiitra ku Llei per  E r a  qual s'estableixen eis Criteris de Fi- 
nanpment del Pla ortic d' Obres i Serveis de Catalunya i les 
Bases per a la Selecció, la Disiribucib i el Pinanpment de 
les Ohres i els Serveis a incloure-hi. BQPC, 2SS/lI, 13707 
(AC); 6/III, 140 (ALFP). 
Recurs d' inconstitrrcionalitat interposat pel Parlament con- 
tl'a la Llei 1011 988, del 3 de maig, de Televisió Privada {Re- 
sulucid 71111: BOPC, 9 W ,  196). BOPC, 10, 231 (AC i 
AEFP); 12,473 (T). 
Recurs d' inconstitucionulitat interposat pel Parlument de 
Catulunya contra la Ley 2411 988, de 28 de Jut iq  del Merca- 
d~ de Vaiores (Resolució 16íIlI: BOPC, 19, 1072). ROPC, 
19,1139 (AC i ALFP). 
Recurs d'inconstitucionaiitat interposat pel Parlament de 
Catalunyu contra la t e y  3211888, de 10 de Naviembre, de 
Marcas (Resolució 37iIIl: BOPC, 38, 2699). BOPC, 41, 
2812 (AC i ALP); 43,2443 (Recte>. 
Recurs d' inconstituciunali~ut interposat pel Parlament de 
Carulunya contra la Ley 3911983, de 28 de Diciembre, Re- 

$dadora de las Haciendus Locales (Resolucid 501iU: 
BOPC, 53,3409). BOIX, 53,3424 (AC); 55,3574 (AtFP). 
Recurs d'lnconstitucionalitut interposat pel Govern de I'&- 
tat contra la Llei I311 988, del 31 & Desembre, de Pressu- 
post de /u Generalitat de Cutulrlunyu i de kes Seves Entitats 
Autdnomes i de les Entibats Gestores de la Seguretat Social 
per al 1989. BOPC, 67,4217 (AC); 78,4989 (UP). 
Recurs d'lneonsric~cionalitab interposat pel Paviament de 
Casuítinya contra la Llei 411989, de ¡'Estat, del 27 de M a y ,  
de Conservació dels Espais Naturuh i de la Flora i la Fuunu 
Silvestres (Resolucib 7411II: BOPC, 78). BOPC, 78, 4997 
(AC); 88,5798 (ALFP), 
Recurs d' inconstitucionalirat interposat pel President del 
Govern contra la Llei 611989, de 25 de Maig. de Modflca- 
cid de la Llei ISIl985, de 1'1 de Juliol, de Caixes $Estalvis 
de Cutdunya. BOPC, 92,5996 (AC); 95,6197 (ALFP). 
Recurs d' inconstituciunalitat interposat pel Parlament de 
Catalunya contra la Liei de 1' Estat 2011989, del 28 de Juliol, 
d'Aidaptmi6 de i'lmpost s5bre la Renda de les Persones Fi- 
siques i de I'Irnpost Extraordinari sobre el Patrimoni de les 
Persones Flsiques. BOPC, 102, 6558 (AC); 104, 6705 
(AZFP). 
Qiestib d'inconsn'tucionalitat plantejada pel Tribunal Supe- 
rim de Justícia de Catalunya respecte a la Llei 911 984# del 5 
de marGI de Fires Comercials. BOPC, 304, 20801 (AC); 
3 14,Zt 832 (ALFP). 
Recurs d'inconstiruciomlitar interposat pel President del 
Govern contra la Llei 1611991, dei 10 de juliol, de les Poli- 
cies Locals de Catalunya. BOPC, 316, 22021 (AC); 322, 
22477 (ALFP). 
Recurs $'empara niím. 1656191 , interposat pel Grup parla- 
mentari d'lniciativa per Catalunya contra la Remluck3 de la 
Mesa del Parlament de Catalunya, de no-admissió a irdmit 
de iu Proposició de Llei per al Foment de la Pau. BOPC, 
322,22482 (AC); 330,23204 (ALPP). 
Recursos d' inconstitucionalitat interposats pel presidens del 
Govern de I' Estut i pel senyor Federico Trillo-Figueroa 
Murtínez-Cande, comissionat per m é . ~  de cinqlcantu d@utats 
del G.  P. Popular contra la Llei 23i1991, del 29 de novem- 
bre, de cornerg interior. BOPC, 10,433 (AC). 
Q iiesbi& d' hconstituciunalitlat plantejada pel Tribunal Supe- 
rior de Jusstcia de Catalunya respecte a les lleis 511987, del 
4 d'abrid', de r&im provisional de les compet2ncieJ de les di- 
putacions provincials, i 2311987, del 23 de desembre, 
d'obres i serveis municipals i provincials. BOPC, 29, 1328 
(AC). 
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