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qualre diputdts del G. Socialista al Parlament de 
Catalunya (Reg. 7’2391, 
- Proposici6 no cIe llei sobre la reformulaci6 
del projecte CIC rcformcs del Gran Teatre del Li- 
ceu, presentada pel G ,  P. Popular (Reg. 7249). 
- Proposicili no de llei sobre les subvencions 
del Ministeri de Benestu Social per a entitats 
catalancs fetes amb el pcrccntatge de I’IRPF 
destinat a serveis socials, presentada pel G. P. 
Popular (Rcg. 7250). 
-- Proposici6 no de llei sobrc I’aplicacih del 
codi de conducta envers I’assetjamenl sexiial 
elaborat pel Parlaincot Europeu i el ConseIl de 
Ministres d’Europa a i’Administraci6 de la Ge- 
neralitat, prcscntada pel G. P. d’lniciativa pcr 
Catalunya (Reg. 7268). 
- Proposició no de llei sobre la inversiri i la 
millora de ia indústria paperera a la comarca 
del RipoIlks, presenlarla pel diputat Sr. Joan 
Puigcerchs, juntament amb allres quatrt: dipu- 
tals del Ci. P. d’Esquerra Republicana CIC Caia- 
lunya (Reg, 7302). 
.- Proposició no de llei sobrc la modificació 
de i’articlc quart del Reglament de la Dcnomi- 
naci6 Cava i del seu Consell Regulador, pre- 
sentada pel G, P. d’hiciativa per Catalunya 
(Reg. 7349). 
- Proposició no dc llei sobre la declaració dc 
zona cn decadhcia economica dc la Jonquera 
(Alt Empordh) i cl foment del desenvalupamcni 
de la indústria, el comcq i altres serveis de la 
eumxca, presciilada pel G. P. d’Tniciaiiva per 
Catalunya (Rcg. 7350). 
- Proposició no de llei sobre la resoiució dcls 
problemes espccífics quc cornparta per a la co- 
marca de 1’Alt Empordh la construcci6 curopca, 
presenliida pel G. P. d’lniciativa per Catalunya 
(Rcg. 735 1). 
- Proposicib n o  de llei sobre Ics obrcs de mi- 
Hora clc la carretcra B-143 i el seu enllq amb la 
R-30, al Vall& Oriental, prcscntadn per la dipu- 
iai Sra. Rosa M d  i Conill, juntament amb al- 
tres sis diputats del G. Socialista al Parlarncnt 
de Catalunya (Reg. 7359). 
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tat Sr. Cclcstino Corbacho, juntament amb al- 
tres quatre dipuhts dcl G .  Socialista al 
lklameni dc Catalunya (Reg. 7360). 
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EIX rhcuinents puhlicuts en d Hutllcti Oficial del Parlarnen t dc Calnlun ya 
srin m u  rq~rt~dr.~cio’~fidcl deis documents orighals entrats al Registre. 

Aquesta publicació és irnpresa ei2 puper 100% reciclat, en compliment d ~ l  
que estableix lu Xesmluciri J24/III del Parlament, sobre la utilitzaciri del paper 
reciclat en el Purlmrenl i en els depariametiis de la Generditut, adoptada ei 
30 d’abril de 1990. 



RUTLLETi OFICIAL DELPARLAMENT DE CATALUNYA I Nlim, 82 J 3 5 de febrcr de 1993 4985 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.01. 
3,Ol.Ol. Projectes de llei 

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de normes 

PROJECTE DE LLEI DE FOMENT I PROTECCI6 DE LA CULTURA POPULAR 
1 TWDICIONAL I DE L’ASSOCIACJONISME CULTURAL 

(Reg. 1127) 

RECTIFICACIONS PER ERROR TECNIC (BOPC, 77) 

Recomanacions de la Pon4ncia 

A la phg. 4808. 

On diu: d a  PonBPzcia proposa I’ddupciCi d’una esmena 

Ha de dir: c d u  Pnnkncia proposa l’adopcio’ d’una esme- 
transaccinnnl amh les esmenes n h w .  38 i 40:s 

na trmsaccional amb les esmenes núrns. 38, 40 i 44:)) 

A la pig. 4822. 

On diu: r t h  Ponhcia recomana l’adopcid de les esme- 

Ha de dir: *L.a PonBncicr recomana 1 ’adopció de les es- 
nes nlirns. 107, I I O ,  I11 i 1 1 4 . ~  

menes núm.  I l O ,  I I  I i I l 4 , ~  

On diu: r c h  Pundncia no j,b cup recnrnanacid en relwid 
amb les esmenes nlims. 100, 101, 103, J04, 105, IO6, 108, 
109, 112, 113, ... >> 

Ha dc dir: #La Ponencia nn-fa cap rccomuhauin’ eii rela- 
cio’ amb les esmenes núms. 100, 101, 103, 104, 105, 106 
107, 108, IOS, 112, 113, ... >) 

PROJECTE DE LLEI DE CARRETERES 
(Reg. 7065) 

TIlAMESA A LA COMISSI6 T TERMlNI DE PRESENTAC16 R’ESMENES 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT esmencs, que, at@s l’acord de la Mesa del Parlamcnt dcl dia. 
20 dc juny de i988 (ROPC, 2/Iit, 23), finirh el dia S de 
marq de 1993, a dos quarts de deu del matí. La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 9 de fe- 

brer de 1993, d’acord amb els articles 93.2 i 94.1 del Regla- 
ment dcl Parlamcnt, escoltada la Junta de PQI-~~VCUS, ha 
acordat de remctrc cl Projecte dc llei de carreteres (Reg. 
7065) a la Comissió de Política Territorial perquk el tramiti 
i cl’obrir un termini de quinze dics hiilils per a presentar-hi 

Palau del Pulamcni, 9 de febrer de 1993 

Joaquim Xicoy i Basscgoda 
Presidcnt del Parlmicnt dc Catalunya 
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3. TRAMTTACIONS EN CURS 
3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de normes 
3.01 .I O. Pronostes de normes de rkeim interior 

PROJECTE DE NORMES DE R ~ G T M  INTERIOR DE LA SINDICATURA DE COMPTES 
(Rcg. 4736) 

PRbRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES (Reg. 7508) 

PRESID~NCIA DEL PARLAMENT A LA MESA DEL PARLAMENT 

Vista la soldicitud presentada pel Grup Parlamentari Po- 
pular de prbrroga del termini per a prescntar esmenes al 
Projccte de normes de rhgim intcriar de la. Sindicatura dc 
Camptcs (Reg. 4.7361, d’acord amb el que disposa l’articlc 
85 del Reglament i amb I’autorització de la Mesa del Parla- 
ment del 7 d’abril de 1992, la Presidhncia ha acordat dc 
coiicedir una prbrrogcz dc sct dics hhbils al dit termini, el 
qual €ini& el proper dia 19 dc fcbrcr de 1993, a dos quarts 
de deu del mattti. 

EI Grup Parlamentari Popular fent 6s d’allh que disposa 
l’article 85 del Reglament dc la Cambra, sol+licita arnpliaci6 
del temini per presentar csrncnes al Projecte de Normes de 
Rkgirn Interior de la Sindicatura de Comptes (Rcg. 4736). 

Palau del Parlament, 9 dc €eehrer dc I993 

Josep Cwto i Casad6 

Palau dcl Parlament, 1 O dc febrer de i 993 

Joaquim Xicoy i Rasscgoda 
President del Parlament dc Catalunya 

PROJECTE DL NORMA ESPECIAL REGULADORA RE L’ESTATUT DEL PERSONAL 
A L  SERVEI DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

(Reg. 4736b) 

EyR¿>H ROGA DEL TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES (Reg. 7509) 

PRESID~NCTA DEL PARLAMENT 

Vista la sol-licitud presentada pel Grup Parlamcntari PQ- 
pular de prbrroga del termini pcr a presentar csrnencs al 
Pro-jccte de norma espccial rcgulaclara dc I’estatut del perso- 
nal al servei de la Sindicatura de Comptes (Reg. 4736b), 
d’acord amb cl que disposa l’article 85 del Reglarncnt i amb 
I’autoritzacici dc la Mesa del Parlamcnt del 7 d’ahril de 
1992, Ia Presidhcia ha acordat de concedir una prbrroga de 
sct dics hihils al dit tcrmini, cl qual finirh el proper diu 19 
de febrer de 1993, a dos quarts dc deu del matí. 

A L A  MESA DEL PARLAMENT 

El Grup Parlamentari Popular fent Ús d’allb que disposa 
l’article 85 del Reglament de la Cainbra, soldicita arnpliacib 
dcl termini per presentar esmenes a 1’Estatut del Personal al 
Servei dc la Sindicatura de Comptes (Reg. 4736b). 

Palau dcl Parlament, 9 de febrer de 1993 

Josep Curt0 i Casadú 

Palau del Parlament. 1 O de febrci. de 1 993 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del J3arlament de Catalunya 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.30. Projectes i propostes de resoluci6 I 

3.10.35. Proposicions no de llei i altres propostes de resduc% 

PROPOSICI~ NO DE LLEI SOBRE LA DIVISIÓ DEL TERRITORI 
DE CATALUNYA EN REGIONS 

(Reg. 27 I 

PRbRROGA DEL TERMINI PER A DEBATRE L A  PROPOSICI6 (Reg. 72 17) 

PRESID~NCIA DEL PARLAMENT AL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

La Mesa dcl Parlament, en sessió tinguda el dia 9 dc fc- 
brer dc 1993, vista la sol-licitud presentada pel president dc 
la Comissi6 d’Organitzaci6 i Administraci6 dc la Gencrali- 
tat i Govern Local (Reg. 72171, d’acord amb els articles 
39.2 i 85 del Reglament del Parlament, ha acordat de concc- 
dir una prbrroga d’un mcs dcl termini per a debatre la Pro- 
posici6 no de llei sobrc la divisió del territori de Catalunya 
en regions (Reg. 271), el qual termini finir2 el propvinent 
dia 8 de marq dc 1993. 

Palau dcl Parlament, 9 dc fcbrcr de 1993 

Joaquim Xicoy i Basscgoda 
President del Parlarncnt de Catalunya 

M. EI. Sr. Joaquim Xicoy i Rassegoda 
President del Parlament 

Molt Honorable scnyor, 
La Mesa de la Comissió d’Organitzaci6 i Admiriistraci6 

de la Gcncralitat i Govern Local, d’acord amb allb que csta- 
bleix l’articlc 39.2 del Reglament del Parlament, ha acordat 
de sol-licitar a la Mesa del Parlament una ampliació dcl ter- 
mini per a debatre la Proposiciii no de llci sobrc la divisió 
del territori de Catalunya en Regions (Reg. 271). 

T,a prbrroga quc cs dcmana és d’un mes. 
Us saludo bcn atentament. 

Palau del Parlament, 2 dc febrer de E993 

Jaume. Camps i Rovira 
Prcsi dcnt dc la Comissió 

PROPOSICId NO DE LLEI SOBRE L’ACLARIMENT DE DETERMINAPES AFIRMACIONS 
FETES EN LA MEMbRIh DE LA FISCALIA DEI, TRIRUIVAL SUPERIOR 

DE *JUSTiCIA DE CATAT,UI\SYA DEL 1991 
(Reg. 4245) 

PRbRROGA DEL TERMINI PER A DEBATRE LA PROPOSTC16 (Reg. 74553 

PRESIDBNCIA DEL PARLAMENT ria de la Fiscalia del Tribunal Supcrior dc Justícia de Cata- 
lunya del 1991 (Reg, 424.51, el qual termini finir& el propvi- 
nent dia 11 de mar$ de 1993. La Mesa del Parlament, en scssi6 tinguda el dia 9 dc fe- 

brer de 3 993, vista la sol-licitud presentada pel president dc 
la Comissi6 de Justícia, Drct i Seguretat Ciutadana (Reg. 
7455), d’acord amb els articles 39.2 i 85 del Reglament del 
Parlamcnt, ha acordat de concedir una prbrroga d’un mes 
del termini pcr a debatre la Proposició no dc llei sobre 
I’aclarirnent de determinades afirmacions fetes en la Memd- 

Palau dcl Parlament, 9 de febrer de I993 

Joaquim Xicoy i Basscgoda 
Prcsidcnt dcl Parlament de Catalunya 

, 
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AL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

M, H. Sr. Joaquim Xicoy i Basscgoda 
President del Parlament 

Molt Honorable senyor, 
La Mesa de la Comissió dc Justicia, Dret i Seguretat Ciu- 

tadana, d’acord amb all6 que estableix l’articlc 39.2 dcl Rc- 
glslrncnt dcl Parlament, ha acordat de sollicilar a la Mesa del 
Parlament una ampliaci6 dcl termini per a debatre la Propo- 
sició no de llci .sobre l’aclariment de determinadcs afirma- 

cions fetcs en la Mernbria de la Fiscalia dcl Tribunal Supe- 
rior de Justícia de Catalunya, prcscntada pel G. P. d’hiciati- 
va per Catalunya (Reg. 4245). 

La prbrroga que es dcmana 6s d’un mes. 
Us saluda ben atentament. 

Palau del Parlament, 9 de feebrcr de 1993 

Joan Rigol 
President dc la Comissi6 

PROPOSICIJ) NO DE LLEI SORRE EL SUPORT AL CENTRE JOVE 

(Reg. 5905) 
D’ANTICONCEPCI~ I SEXUALITAT 

ESMENES PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS 
(Reg. 7 157 I Admissid a trhmit: Mesa CPS dclO2.02.93) 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP 
SOCIALTSTA AL PARLAMENT 

. DE CATALUNYA (Reg. 7157) 

Esmena niirn. 1 13 ’addicid 

G. Socialistu 

<<...donar el necessari suport econcimic dins I ’exercici 
pressuposturi de 1993 al Centre.. >> 

PROPOSICId NO DE LLEI SOBRE LA CQNTINUACI6 DE E’EIABORACT6 
DEL REGLAMENT DE REGULACI6 DELS RkGIMS D’HOMRIS, D’URGkNCIA I 

(Rcg. 6564) 
TORNS DE G U ~ K D I A  DE LES FARMACIES OBERTES AL P ~ B L I C  

TRAMESA A LA COMISSId T E R M T N I  DE PRESENTAC16 D’EESMENES 

PRESLDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda cl dia 9 de fe- 
brcr 1993, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament dcl 
Parlamcnt, cscoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de re- 
tnetre In Proposici6 no de llei sobre la continuació de I’ela- 
boracici del Rcglament dc regulacib dels rkgims horaris, 
d’urgbncia i torns de gukrdia de les fat-rnhcics obertes al pú- 
blic (Reg. 6564) a la Comissi6 de Pulitica Social. 

Aixl rnatcix, d’acord amb 4 que disposa l’articlc 334.3 
dcl Rcglamcnt del Parlament, es fa avincnt que els grups 

parlainentwis disposen d’un termini de set dies hhbils per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposicici, el qual ter- 
mini, attes l’acord dc la, Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 2/1113 231, finir& el dia 24 de febrer de 
1993, a dos quarts dc dcu del mati. 

Palau del Pariamcnt, 9 de fehrcr de 1993 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
Prcsidcnt dcl Parlament de Catalunya 
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PROPOSICI6 NO DE LLEI SOBRE LA XARXA DE SANEJAMENT 
D’AIGÜES RESIDUALS D’IGUALADA (ANOIA) 

(Reg. 6894) 

TRAMESA A LA COMISSTÓ I TERMINI DE PRESENTACT~ WESMENES 

PRESID~NCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en scssi6 tinguda el dia 9 de fe- 
brer dc 1993, d’acord amb l’asticle 134.2 del Reglament del 
Parlament, escoltada la Junta de Portavcus, ha acordat de re- 
metre la Proposici6 no de llci sobre la xarxa de sanejament 
d’aigiics residuals d’Ilgualada (Anoia) (Reg. 6894) a la Co- 
rni ssió dc Politica Territorial. 

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

parlarnentaris disposen d’un termini dc set dics hhbils per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposició, cl qual tcr- 
mini, fit& l’acord dc la Mcsa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 2/TTI, 231, finirh cl dia 24 de febrer de 
1993, a dos quarts dc dcu dcl mati. 

Palau del Parlament, 9 dc febrer dc 1993 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlstmcnt de Catalunya 

PROPOSICI6 NO DE LLEI SOBRE LA NETEJA DEES ABOCADORS INCONTROLATS 
DE I A  COMARCA DE L’ANOIA, LA CONSTRUCCI6 D’UNA PLANTA DE COMPOSTATGE 

D’AMRIT COMARCAL I EL 1LANC;IAMENT D’UNA CAMPANYA DE FOMENT 

(Reg. 6895) 
DE RECOLLIDA SELECTIVA 

TRAMESA A LA COMISSI6 I TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mcsa del Parlamcnt, en sessió tinguda el dia 9 de fe- 
hrcr dc 1993, d’acord amb l’articlc 134.2 dcl Rcglamcnl del 
Parlament, cscoItada la Junta de Portaveus, ha acordat dc rc- 
metre la Proposició no dc llci sabre la nctcja dels abocadors 
incontrolats de la cornxm de I’Anoia, la construcci6 d’una 
planta de compostatge d’hmbit comarcal i el llanqatncnt 
d’una campanya dc foment de recollida sclcctiva (Reg. 
6895) a la Comissi6’de Politica Territorial. 

Així mateix, d’acord amb el que disposa I’artick 134.3 
del Reglament del Parlamcnt, es fa avinent que els grups 

parlamentaris disposen d’un termini de set dies hlihils per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposició, cl qual ter- 
mini, atks l’acord de la Mesa del Parlament dcl dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 211I1, 23), finir& cl dia 24 de I‘ebrcr de 
1993, a dos quarts de dcu del matí. 

Palau del Parlamcnt, 9 dc fcbrcr de 1993 

Joaquim Xicoy i Basscgoda 
Resident del Parlament de Catalunya 

PROPOSICI~ NO DE LLEI SOBRE L ~ E L A B O R A C I ~  WUN PROJECTE DE MILLORA DE 
LA CARRETERA DE LES COSTES DEL GARRAF, c-246, EN EL TRAM C O M P R ~ S  

ENTRE SITGES I CASTELLDEFELS 
(Reg. 698 1) 

TRAMESA A LA COMlSSlO T TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT jecte de millora de la carrctcra de les costcs dcI Garraft C- 
246, cn .d  tram comp&:s entre Sitges i Castelldefels (Reg. 
6981) a la Comissió de Política Territorial. 

Així mateix, d’acord amb cl yue disposa l’,zrticlc 134.3 
del Reglament dcl Parlamcnt, cs fa avinent que els grups 
parlamentaris disposen d’un tcmini de set dies hhbils per a 

La Mcsa dcl Parlament, en sessi6 tinguda el dia 9 de fe- 
hrcr de 1993, d’acord amb l’aticle 134.2 del Reglament del 
Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de re- 
mctrc la Proposici6 no de llei sobre l’elaboracib d’un pro- 
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presentar esrncnes a la damunt dita Proposició, el qual ter- 
mini, atbs X’acord de la Mcsa clcl Parlamcnt del dia 20 de 
juny de 1988 (ROPC, 2JII1, 23), finir& el dia 24 tic fehrcr dc 
1993, a dos quarts dc dcu dcl mati. 

Palau del Parlament, 9 de febrcr dc i 993 

Joaquim Xicoy i Basscgoda 
Prcsidcnt del Parlament dc Catalunya 

PROPOSICI~ NO DE LLET SQRRE LA CONSTRUCCI~ DWNA RESID~NCIA 
PER A LA GENT G M N  A SANT VPCIWC DE CASTELLET (BAGES) 

(Reg. 7032) 

TRAMESA A LA COMISS16 1 TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PIESIDENCI A DEL PAR LAMENT 

La Mesa del Parlaincnt, cn scssi6 tinguda cl dia 9 dc fc- 
brer dc 1993, d’acord amb l’nrticle 134.2 dcl Rcglameiit dcl 
Parl:tment, escoltada la Junta dc Portaveus, ha acordat de rc- 
mctrc la Proposició IIQ dc llci sobre la construeci6 d’una rc- 
sidkncia per a la gcnt gran a Sant Vicenq de Castcllct 
(Bagcs} (Reg. 7032) a la Comissi6 dc Política Social, 

Rixi mateix, d’acord amb cl que disposa I~aticlc 134.3 
dcl Rcglament del Parlament, cs fa avinent quc els gnips 

parlamentaris disposcn d’un termini de set dies h&hiIs per B 

prcscntar csrnenes a la damunt dita PraposiciG, el qiiaX ter- 
mini, atks l’acnrd de la Mesa del Parlament del dia 20 dc 
juny de 3 983 (BOPC, 2fi11,23), finir8 el dia 24 de fcbrer de 
1993, a dos quarts dc dcu del matti. 

Palau dcl Parlament, 9 de febrer de 1993 

Joaquim Xicoy i Bizsscgoda 
President del Parlament dc Catalunya 

PROPOSICIh NO DE LLEI SOBRE LA CONSTRUCCT6 DEL PAVELL6 ESPORTIU 
DE L’INSTITUT DE BATXILLERAT ~MARIUS TOI<lIES~> DE LLEIDA 

(Reg. 71 03) 

TRAMESA A L A  COMlSSld 1 TERMJNI DE PRESENTAC16 D’ESMEWES 

PRESIDhNCIA DEL PARLAMENT 

La Mcsa dcl Parlamcnt, en scssi6 tinguda el dia 9 de fe- 
brer de 1993, d’acord amb I’article 134.2 del Rcglamcnl del 
Parlament, escoltada la Junta de Portavcus, ha acordat de re- 
inctrc la Proposici6 no de llei sobre la construcci6 dcl pave- 
1h5 esportiu de l’hstilut de Batxillerat ctMLr’iLis Torres)> de 
Lleida (Reg. 7 103) a la Comissi6 dc Política Cultural. 

Així mateix, d’acard amb cl quc disposa I’articlc 131.3 
dcl Rcglament dcl Parlament, es Fd avinent quc els grups 

parlamentaris disposen d’un termini de set dics hhbils pcr a 
prcscntar esmenes a la damunt dita Proposicici, cl qual ter- 
mini, attes l’acord dc la Mcsa dcl Parlament del dia 20 de 
juny de 19x8 (ROPC, 2/iII, 231, finirh cl dia 24 dc febrer dc 
1993, a dos quarts de deu del mati. 

Palau del Parlament, 9 de fcbrcr de 1993 

Joaquim Xicoy i Rassegoda 
Prcsidcnt del Parlament cle Catalunya 
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PROPOSICI~ NO DE LLEI SOBRE L’EIX MEDITERRANI DEL TGV 
(Reg. 7 1 33) 

TRAMESA A LA COMISSi6 1 ‘rERMTNT DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT prcsentar esmenes a la damunt dita Proposiciii, el qual tcr- 
mini, at&s l’acord dc la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 21111, 231, finir& el dia 24 de febrer de 
1993, a dos quarts dc deu del mati. 

La Mesa de1 Parlament, en scssi6 tinguda el dia 9 de fc- 
brer de 1993, d’acard amb 1> article 134.2 dcl Reglament del 
Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de rc- 
rnetre la Proposici6 no de llei sabre l’eix mediterrani del 
TGV (Reg. 7 133) a la Comissió de Política Territorial. 

Aixi mateix, d’acord amb cl que disposa l’article 134.3 
del Reglament del Parlamcnt, es fa avinent que els grups 
parlamentaris disposen d’un termini de set dies hhbils per a 

Palau del Parlarncnt, 9 de febrcr dc 1993 

Joaquim Xicoy i Rasscgoda 
Prcsidcnt del Parlament de Catalunya 

PROPOSICI~ NO DE LLEI SORRE LA CONTINUITAT DEL P R O C ~ S  

SANT JOAN LES FONTS (GARROTXA) I DE SARRIA DE TER (GIRON&) 
PRODUCTIU DE: TORRAS PAPEL, SA, A LES FACTORIES DE 

(Rcg. 7147) 

TRAMESA A LA COMISSI6 I TERMINI DE PRESENTACid D’ESMENES 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

FA Mesa dcl Parlamcnt, en sessi6 tinguda el dia 9 dc febrer 
dc 1993, d’acord amb l’artide 134.2 del Reglament del Parla- 
ment, escoltada la Junta dc Portaveus, ha acordat dc remetre la 
Proposici6 no de llei sobre la continuitat dei procés productiu 
de Tonas Papel, SA, a Ics factories dc Sant Joan les Fonts (Ga- 
rrotxa) i dc Sarri5 de Ter (Giron&) (Reg. 7147) a la Comissi6 
cl’ Indústria, Energia, Comerg i Turisme. 

Aixi mateix, d’acord amb el que disposa I’article 134.3 
dcl Reglament del Parlament, es fa avinent que els grups 

parlamentaris disposcn d’un termini de set dies hhbils per a 
prcsentar esmenes a la damunt dita Praposici6, cl qual tcr- 
mini, atEs I’acord de la Mcsa del Parlament dcl dia 20 de 
juny de I988 (BOPC, 2/i11, 23), finir& el dia 24 de fehrer de 
1993, a dos quarts de deu dcl mati. 

Palau del Parlament, 9 de febrer de 1993 

Joaquim Xicoy i nassegoda 
President del Parlament de Catalunya. 

PROPOSICI~ NO DE LLEI SOBRE LA NETEJA, r,A VIGILANCIA, LA CONSERVACI~, 
LA RESTAURAC16 I L9EXChVAC16 DEL CASTELL DE MONTSORIU (SELVA) 

I EL SEU ENTORN 
(Reg. 7209) 

TRAMESA A LA co~rssxó I TERMTNT DE PRESENTA& D’ESMENES 

PRESID~NCXA DEI, PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessih tinguda el dia 9 dc fe- 
brer de 1993, d’acord amb l’atticlc 134.2 clcl Rcglament del 
Parlament, escoltada la Junta dc Portaveus, ha acordat de re- 
metre la Proposici6 no dc llei sobre la neteja, la vigilhncia, 
la conservació, la restauració i l’excavació del castell dc 
Montsofiu (Selva) i el seu entorn (Reg. 7209) a la Comissi6 
de Política Cultural. 

Aixi inatcix, d’acord amb el quc disposa I’articlc 134.3 
del Reglamcnt del Parlamcnt, cs fa avinent quc els grups 

parlamentaris disposen d’un termini de set dies hiibils per a 
prcsentar esmenes a la damunt dita Proposicici, cl qual tcr- 
mini, at@s l’acord de la Mesa dei Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (ROPC, 2/IXT,23), finirh el dia 24 dc fcbrcr dc 
1993, a dos quarts de deu del matí. 

Palau del Parlament, 9 dc fcbrcr de 1993 

Joaquim Xicoy i Bmsegada 
President del Parlament de Catalunya 
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PROPOSICI~ NO DE rma SORRE EL MONESTIR DE SANT QUIRZE DE 
COLEM A R A B ~ S  (ALT EMPQRDA) 

(Reg. 721 O> 

TRAMESA A LA COMiSSIÓ T TERMINI DE PRESENTAClÓ D’ESMENES 

CIA DEL PARLAMENT 

La Mcsa del Pmlnment, cn sessi6 tinguda 61 dia 9 dc fc- 
brcr de 1993, d’acord amb l’article 134.2 del Kcglament del 
Parlarncnt, escoltada la Junta de Portavcus, ha. acordat de re- 
mctrc la Proposiciri no de llei sobre el monestir de sant 
Quirze de Colera a Rabcis (Alt Ernpordh) (Reg. 723 O) a la 
Comissió de Política Cultural. 

Així mateix, cl’acord amb el quc disposa l’article 134.3 
dcl Rcglatncnt dcl Parlament, es fa avinent que cls grups 

parlamentaris disposen d’un tcnn..ii dc set dics ..A- s pcr SI 

presentar csmcncs a la damunt dita Proposici6, el qual ter- 
mini, atks l’acord cle la Mesa del Parlament dcl dia 20 dc 
juny dc 1988 (BOPC, 21111, 23), finirh el dia 24 de febrcr dc 
1993, ii dos quarts dc dcu del matí. 

Palau dcl Parlarncnt, 9 dc fchrer de I993 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

P R ~ P O S I C I ~  NO DE LLEI SOBRE LA I N C L U S I ~  DE LES DEFICIBNCIES 
ThCNIQUES DEL PAVELL6 ESPORTIU 1,OCAL DE CAMRRILS Dit= MAR (BAIX CAMP) 

EN EL PJA D’AJUTS DE LA DUtECCI6 GENEIUI, DE L’FSPORT 
19E LA GENJ<RAII,ITAT PER AL 1983 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR 
(Reg. 721 8 / Admissi6 a trhmit: Mcsa del 09.02.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Curt0 i Casadó, I’ortitveu dcl Grup Parlamentari 
Popular, d’acord amb all0 qiru prcvcucn CES articles 134 i 
I35 dcl Rcglamcnt dc 1 ; ~  Ciimbra, prcsenta la següent Propo- 
sicici no cie Llei. 

Exposi& dc motins 

El Pla d’Ajuts que ha clahorat de forma provisional la Di- 
rccci6 General dc 1’Esport de la Gcneralitat, quc destina 
rnds dc 1.000 milions dc pcssetcs a les comarques tarrageni- 
nes, no ha tingut en comptc les necessitats d’una pohlaci6 
de mks de 15.000 persones corn 6s cl cas de Canibrils, amb 
mes dc 30 cntitats csportives organitzades d’hmbit local. Ai- 

xb implica, entre d’ altres circumstbncics, cl inantcnirnent 
amb grcus dcficihcics th iqucs ,  del pavcll6 esportiu local 
-cons trui’t per 1’Admi ni straciij Au tonhmica. 

Per la qual cosa es presenta la segilcnt 

PROPOSICI~ NO DE LLEI 

El Parlarncnt de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
Inclourc dins del Pla d’Ajuts dc la Dirccció General de 

1’Esport dc la Generalitat per al 1993, la soluci6 de les defi- 
ciEncics tkcniques del pavell6 esportiu local de Cambrils. 

Piliau del Parlament, 26 de gener de i 993 

Josep Curto i Casadci 
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PRQPOSICI~) NO DE LLEI SOBRE L’ELABORACI~ D’UN PLA D’AMPLIACI~) 
DEL CAMPUS DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, DE TARRAGONA 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR 
(Reg. 721 9 / Admissió a trhmit: Mcsa dclO9.02.93) 

A LA MESA DEL, PARLAMENT 

Josep Curto i Casadci, Portaveu del Grup Parlamentarj 
Popular, d’acord amb all6 quc prcveucn els articles 134 i 
135 del Reglament de la Cambra, presenta la segiient Propo- 
sició no de Llei. 

Exposicib de motius 

El Comissionat d’universitats ha claborat un informc thc- 
nic on pcr raons de seguretat -proximitat de la Campsa- es 
posen difcrents objeccions a les propostes d’ arnpliacici del 
Campus Universitari de la Universitat Rovira i Virgili de 
Tarragona, desenvolupades per la seva Comissió Gestora. 
La suspensió <Anc dic>) del projecte d’ampliació d’aquest 
centre universitari, sense alternatives per part dcl Comissio- 
nat d’universitats, representa un greu perjudici per les pos- 
sibilitats futures de consolidaciri d’aquesta okrta d’educacih 

superior a Ics comarques t<magonines, i obre incbgnitcs 
molt importants sobre el desplegament de la Universitat Ro- 
vira i Virgili, quc patcix greus problemes d’infrastrucutra i 
scrveis. 

Per la qual cosa cs prescnta la següent 

PROPOSICT~ NO DE LLEI 

El Parlament de Catalunya insta el Consclt Exccutiu a: 
Prcsentar en el termini de sis mesos un Pla d’ampliació 

dcl Cainpus dc 3a Universitat Rovira i Virgili, quc assumeixi 
cls seus dbticits de serveis i instaklacions, i detcrmini Ics no- 
ves ubicacions definitives de I’Escola d’Enginyeria i de la 
Facultat de Química, aixi com dc la resta de serveis centrals. 

Palau del Parlament, 26 dc gener dc 1993 

dascp Curto i Casad6 

PROPOSICX~ NO DE LLEI SORRE LA TRANSFER~NCIA DELS IMPORTS 
DE LES MATR~CUEES JYESTUDIS SUPERIORS D ~ S  FUNCIONARIS EDUCATIUS 

I DE LLURS FILLS, AIMNS DE L’i DE MARC DE 1993 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR 
(Reg. 7220 I Admissió a trhmit: Mcsa dc3 09.02.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joscp Curto i Casad6, Portaveu del Grup Parlarncntari 
Popular, d’acord amb allb que preveuen cls articles 134 i 
I35 del Reglament de la Cambra, presenta la següent Propo- 
sició no de Llei. 

Exposició de motius 

Els scrveis administratius de la Universitat de Barcelona 
han dirigit una cornunicaci6 als funcionaris del Departament 
d’Enscnyamcnt de la Generalitat de Catalunya que seguei- 
xen cstudis superiors o tenen fills en la mateixa situaci6, per 
tal d’exigir e1 reintcgramcnt dcl cost dc la matricula cspc- 
cial, clonat que la Generalitat no ha transferit els 200 milions 
de pesactcs corresponents a aquestes . matrjcules. Aquests 
fets rcpresenten conculcar un dret adquirit pels funcionaris 

educatius dcs de 1935 i mantingut per la prhctica adminis- 
trativa fins els nostres dics a tot el territori de 1’Estat. 

Per la qual cosa es presenta la següent 

PRQPOSTC16 NO DE LLEI 

E1 Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
Assumir ei cost de la gratuitat de la forrnaci6 supcrior 

dels funcionaris educatius i dc llurs ,fills, d’acord als drets 
que s’han consolidat des de 1935, transferint abans dc 1” 3 dc 
niaq de 1993 els imports de les matricules esmentades a les 
Universitats catal anes. 

Palau del Parlament, 26 de gener de 1993 

Joscp Curto i Casad6 
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PIIESENTADA PEL GRUP PARLAMENTART D’lNICl A T W A  PER CATALUNYA 
(Rcg. 7222 / Admissió EL tritmil: Mesa del 09.02,93) 

A T,, MESA DEJ, PARLAMENT 

El Grup parlamentari d’lniciativa per Catalunya, d’acord 
amb allb quc preveu l’article I34 del Reglament de la Cam- 
bra, prescntn la segiient Proposició no de Llei. 

Considerant quc la Central Nuclear de Jandellbs I, L,; dc 
la mateixa generació i característiques quc la de Sta. Maria 
de GaroAa i que pcr tant rcgien les mateixes normatives en 
c3s anys setanta. EI Grup parlameritar¡ d’lniciativa per Cata- 
lunya presenla la segiient: 

PROPOSICI6 NO DE LLET 
Exposiciii de motius 

L’informc emes pcl Conscjd de Scguridad Nuclear el ge- 
ncr dc 1992 sobrc els vcrtits gasosos de la Central Nuclear 
de Santa Maria de Gamfia (1970-1980$ rcspcck a una supo- 
sada fuga ocorreguda 1’ any 1975, conté elements preocu- 
pants corn el dc que <cels límits cstablcrts i cls vcaits 
gasosos realitzats durant els primers anys setanta s6n scnsi- 
Mement supcriors als actuals>>, o quc cn un vol de prospec- 
ci6 a juliol de 1975 cs van dctcctar uns nivells dc 
radioactivitat cn airc importants a i’altura del vol. 

El Parlament dc Catalunya insta cl Consell Executiti it 

promoure la reaiitznció d’un estudi cpidcrniolbgic a la zona 
cl’influkncia de Ics centrals nuclears de Vandcllbs, per co- 
nkixer si poden haver-sc produi’t cfectcs sohrc la salut de les 
persones corn a conseqühcia de les emissions radioactives 
dels primers anys dc funcionarneiit de Vandellbs I. 

Palau del I1arlarnent, 2 de febrer de 1993 

Víctor Gimeno i S m z  
Diputat del G. P. d’IC 

Joan Saura i 1,aporta 
Portaveu dcl G .  P. d’TC 

PROPOSTCTi) NO DE L X X X  SOIXRI1: L’AMPLIACId DE L’AUJTOPISTA A-1 8 
Il=N EL TRAM TERRASSA - CERDANYOLA EN DIRECCIb A BARCELONA 

PRESENTADA PEL DJP‘tlTAT SR. MAGi CADEVALL, JUNTAMENT AMB ALTRES QUATRE 
DIPUTATS DEL GRUP SOCIALISTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

(Reg. 7239 J Admissió a t r b i l :  Mcsiz dclQ9.02.93) 

A L A  MESA DEI, PARLAMENT hores punta, mentre que l’entrada de Barcelona tB suficicnt 
capacitat per absorbir el trgnsit que hi circula. D’altra banda 
aquesta arnpliaci6 cs pot rcalitzczr SCIISC fer noves expropia- 
cions, 

6s per tots ayucsts motius que eis Diputats sotasignants 
presenten la següent: 

Magí Cudcvall i Solcr, Manucl Nadal i Farreras, Rosa 
Martí i Conill, Snnliago Riera i Olive i Esteve Toinhs i To- 
nens, Diputats del Grup Socialista fent Ús d’allb que es pre- 
veu als articics 134 i 135 dcls Rcglamcnt dc la Cambra, 
prcscntcn per a la seva tramitaci6 davant cl Plc, la següent 
Proposici6 no dc Llei, PROPOSTCI6 NO DE LLEI 

L’autopista A-I8 tE tres camils dc circulacib en la dircc- 
ci6 Barcclona - Sabadcll - Terrassa, cn vanvi només té dos 
carrils en el tram Tcrrassa - Cerdanyola en dircccici a Rarce- 
lona. Si aixb ja significava una disminuci6 de la seva capa- 
citat, la inauguracici de I’autspista Terrassa - Manresa i mes 
rcccntnient de les Rondes del 1,itorsrl i de Dalt a Barcclona 
ha incrcmentat d transit de l’autopista A-18. D’nquesta for- 
ma ]’A- 18 cstk saturada gran past dcl dia i col-lapsada a Ics 

El Parlament dc Catalunya insta cl Consell Executiu a 
ampliar de dos a tres carrils l’autopista A-18 en cl tram Tc- 
rrassa - Cerdanyola en direcci6 a narcelona. 

Palau clcl Parlmcnt, 22 dc dcsernbre de 1992 

Magi Cadevall i Soler, Manuel Nadal i Farreras, Rosa Martí 
i Conill, Sslntiago Riera i Olivé i Esteve Torniis i Torrens 
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PROPOSICI6 NO DE LLEI SOBRE LA REFORMULACI6 DEL PROJECTE DE REFORMES 
DEL GRAN TEATRE DEL LICEU 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTAR1 POPULAR 
(Reg. 7249 / Admissió a t r h i t :  Mcsa dci 09.02.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT aquesta ra6, i assumint ia necessitat d’una reforma tbcnica 
dc l’cdifici del Gran Teatre del Liceu, creiem que la Gene- 

Josep Curto i Casadri, Portaveu i Sim6n Pujol i Folcrh, ralitat de Catalunya hauria cfc treballar en col-labaraci6 amb 
Diputat del Grup Parlamentari P O P U ~ ,  conjuntament, la resta d’institucians implicades, per tal d’aconscguir una 
d’aacord amb allb quc preveuen els articles I34 i 135 del Rc- reformulaci6 del prajcctc de reforma dcl Gran Tcatrc, 
glamcnt de la Cambra, presenten la següent Proposici6 no d’acord amb iins critcris més raonables i cconbmics. 
de llei. Per al qual COM es presenta la següent 

Exposició de motius PRQPOSICI~ NO DE LLEI 

El procés de reforma del Gran Tcatrc del Liceo dc Bmcc- 
lona es troba, per raons estrictament prcssuposthries, dins 
d’un relatiu estancament. D’una banda ens trobem amb una 
situaci6 d’indefinició del calendari dels recursos que les di- 
fcrcnts Administracions piibliques han de tsansfcrir al Con- 
sorci del Gran Teatre. D’una altra banda, existeixen fondats 
dubtes sobre la necessitat d’una reforma que aniria molt 
mes enlla del que s6n Ics estrictcs necessitats tkcniques i de 
seguretat del Teitre. 

Entenem que la promeci6 de la cultura, cal planificar-la i 
cxecutar-la tenint en compte la situació econbmica general 
del país, evitant situacions on una arnbici6 excessiva pot im- 
plicar uns costos de molt difícil justificacici social. Per 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a 
Prendre les mesures necesshries per tal de Reformular el 

prqjcctc dc reformes del Gran Tcatrc del Liceu, per tal de 
reduir-nc els costos limitant aquestes a les necessbies refor- 
MCS t b i q u e s  per tal .de garantir la seguretat i una millor 
producció teatral d’aquest centre cultural, donada la difícil 
situaci6 econbmica quc pateix cl nostre país. 

Palau del Parlament, 26 de gener de 1993 

Josep Curto i Cnsad6 
Portavcu del G. P. Popular 

Simón Pujol i Folcri 
Diputat del G .  P. Popular 

PROPOSICI~ NO DE LLEI[ SOBRE rxs SUBVENCIONS DEL MINISTERI 
DE BENESTAR SOCIAL PER A ENTITATS CATALANES FETES AMI3 EL PERCENTATGE 

DE L’LRPF DESTINAT A SERVEIS SOCIALS 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR 
(Rcg. 7250 I Admissió r? trhrnit: Mesa del 09.02.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT Donades les competencies autonbmiqucs en Benestar So- 
cial, i tenint cn compte que correspon a la Generalitat esta- 

Josep Curt0 i Casad6, Portaveu i Simón Pujol i Folcrh, blir les normes fonamentals i els criteris d’actuació dels 
Diputat del Grup Parlamentari Popular, conjuntament, poders públics a Catalunya, entenem que aqucstcs actua- 
d’acord amb a l b  que preveuen els articles 134 i 135 del Re- cions del Govern central s’haurien de subordinar als criteris 
glainent de la Cambra, presenten la segiient Preposlci6 no del 11 Pla de Serveis Socials de Catalunya. 
dc llei. Per la qual cosa es presenta la següent 

Exposicih de motius PROPOSICIÓ NO DE LLEI 

El Ministeri de Benestar Social a &rec del percentatge 
del IRPF que els ciutadans dcstinen pcr scrvcis socials - 
com alternativa a la dotació a 1’Bsglésia Catblica- estableix 
diferents subvencions a entitats catalancs quc treballen dins 
d’aquest imbit. 

E1 Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a 
Establir lcs ncgociacions ncccssbies amb d Govern cen- 

traE per tal que les subvencions dcl Ministcri dc Benestar 
Social pcr entitats catalanes, fetes amb et percentatge del 
IRPF que els ciutadans destinen per scrveis socials es facin 
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d’acard als critcris establerts al 11 Pla de Serveis Socials de 
Catalunya. 

Palau dcl Parlamcnt, 26 de gener de 1993 

Josep Curto i Casad6 
Portuveu del G .  1’. Popular 

Simtjn Pujol i Polcrh 
Diputat dcl G. P. Popular 

PROPOSTCI~ NO DE LLEI SOBRE L’APLICACI~ DEL CODI DE CONDUCTA 

Er, CONSELL DE MUNISTRES D’EUROPA A L~ADMJNJSTR~CK~) DE LA GENERALJTAT 
ENVERS E’ASSETJAMEN‘G SEXUAL ELABORAT PEL PARLAMENT EUROPEU I 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI D’INICTATTVA PER CATALUNYA 
(Reg. 7268 I Admissi6 a rrimit: Mesa del 09.02.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

El Grup padarnentari d’tniciativa pec Catalunya, d’acord 
amb nllci quc preveu l’articlc 134 dcl Reglament de la Cam- 
bra, presenta la scgücnt Proposició no de Llei. 

Expnsiciii de motius 

L’assctjument sexual en cl lloc dc trcball 6s un comporta- 
nicnt mes hahitual dcl quc cn general es pensa. f i s  un feno- 
~ C M  quc afccta fonamentdnicnt, pcrb no exclusivnment, a 
les clones. Alguns grups tspcuitics stin particularment vul- 
ncrablcs a l’assctjament scuud. 

Els cstudis realitzats en d i \ r s x o s  cslats mcrnbrcs de la Co- 
munitat Europca quc docunicrrtcn la relaci6 entre el risc 
d’acossctjamcnt sexual i 1;i trulnerabilitat pci*ccl~uda per la 
persona que n’ha estat ohjcctc, indiquen que Ics clones di- 
vorciades o separades, Ics jovcs i les que s’incorporen per 
primera vegada al mercat dc trchall, Ics que tcncn una con- 
tractació laboral prechria c) irregular i les quc pertanyen a 
minorics racials són les més vulnerczblcs. 
hixi mateix els homes hornoscxuals i els jovcs també s6n 

vulnerables a l’assctjamcnt sexual. 
Aqucst comportament contamina I’entorn laboral i té 

efectes ncgatiiis sobre la salut, la confianp, la moral i el 
rendiment de Ics persones quc cl patcixcn. 

L’ansictat i l’cstres quc produeixen I’assetjament sexual 
poden fer que Ics persones que cl pateixen demanin baixcs 
per malaltia, siguin menys cficages en la feina o abandonin 
cl scu lloc de treball. 

L’assetjament sexual té tambe conseqühncics pcls cmprc- 
saris i ies empresiries, j a  que afecta dircctahent a la rendi- 
bilitat dc l’cmpresa, donat que el clima agradable en’ cl 
treball 6s un dels factors csscncials d’augment de la produc- 
tivitat. 

~ e r  últim I’assetjament sexual 6s un obstacle pcr i’ade- 
quada integració dc Ics doncs cn el món del treball. 

Totcs aqucstcs raons ha fet que en el marc europeu (Par- 
lament Europeu, Consell de Ministres) s’aprovés un codi dc 
conducta sobre les mesures per a fer front a l’assctjament 
sexual. 

Aqwcst pot ser un ’dels instruments dtils pcr a intcrvcnir 
sobre aqucst fenbrnen. 

Pcr tot aixb, i dunat que Catalunya no 6s una cxccpció cn 
la preskncia de I’assetjament sexual en el m6n dcl trcball, el 
Grup parlamentari d’hiciativa per Catalunya presenta la se- 
giicnt: 

PROPOSICI~ NO DE LLEI 

El Parlamcnt dc Catalunya insta el ConseIi Executiu a: 
- Seguir Ics recomanacions del Parlament Europeu a les 

Administracions p6hliques en relació a I’assetjament sexual. 
- Aplicar a la propia administració dc la Gcncralitat les 

propostes incloses en el codi dc cornportamcnt per evitar i 
tractar si cs produeix, l’assctjament sexual. 

Palau del Parlament, 3 de fcbrer dc 3 993 

Imma Mayol i 13eltran 
Diputada del G .  P. d’IC 

Joan Saura i Laporta 
Portavcu del G .  P. cl’IC 
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~aolposicrb NO DE  LI^ SORRE LA I N V E R S I ~  T LA MILLORA DE rJA IND~JSTRIA 
PAPERERA A LA COMAIICA DEL RIPOLL& 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. JOAN PUIGCERC6S, JUNTAMENT AMB ALTRES 
QUATRE DlPUTATS DEL GRUP PARLAMENTAR1 D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 

(Reg. 7302 í Admissi6 a trirnit: Mesa dcl09.02.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Puigccrc6s i Roixassa, Josep-Maria Reguant i Gili, 
Josep Bargall6 Valls, Angcl Colom i Colom i JQSC~-LIU~S 
Carod-Rovira, Diputats del Grup P&mentari d’ Esquerra 
Republicana dc Catalunya, d’acord amb el que prevcucn cls 
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra presenten la 
scgüiicnt proposici6 no de Ilci. 

Exposiciri de motius 

La cornarca del Ripollbs s’esth veient afectada per un 
procks de desindustrialitzaci6 constant, els sectors tradicio- 
nals i per tant els més importants s’han vist en un pracbs de 
recessi6 que en ei millor dels casos ha acabat amb la redue- 
ci6 dc plantillcs, o la no rccontractaciii dcls temporals, fins a 
la fídlida, la suspensi6 i el tancament definitu. Tant el tExtil 
com les papereres, sense oblidar el metall, s’han vist afcc- 
tats pcr aquesta situaciii. Fa aproximadament un any i mig 
que I’cmpresa Papcrcra Riera, instalslada al municipi dc Ri - 
poll, va tancar les portes, degut a la regulació del scctor pa- 
perer i del subsector de la pasla de ccl.lulosa quc centrava 
Riera. Més de 1 O0 families van veurc, com una crnprcsa que 
havia tingut una salut cncomiable, i que havia passat per 
tres mans Marih Riera (IMPACSA), empresari de casa nos- 
tra, el grup KIO, l’irlandks SMURPHTI, tancava sense cap 
tipus d’explicació acccptahle. Tamh6 Ter Papel, es va veure 
en una situa& semblant, que no els va pcrmetrc ni arrcncar 
amb les mínimes condicions. 

Ara, 6s I’Empresa Guarro-Casas de l a  Colbnia de I’He- 
rand al municipi de Capdevimol, que sense arribar a l’ex- 
trem de les anteriors, va deixar de renovar contractes j a  fa 

MCSOS, i ara. ha iniciat una fase d’acorniadamcnts, concreta- 
ment cs parla de 7. 

ks pcr tot aixb que e1 Grup Parlamentari d’ERC prescnta 
la scgiient 

PROPOSI CE^ NO DE LLEI 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
I ) Iiiiciar convcrses amb I’Emprcsa Guarro-Casas pcr tal 

d’intentar que es prioritzi les inversions dcl grup a la facto- 
ria de la comarca dcl Ripollks, pcr tal no només dc garantir 
els llocs de treball, sin6, en la mesurii possible augmentar- 
los, donada la critica situació cle la comarca del Ripollbs, 
vers Ics altrcs comarqucs dc Catalunya. 

2) Intentar gestionar i ncgociar amb la direcci6 del grup, 
quc cn cap cas marxin dc la factoria de la colbnia Hcrand i 
garantir-ne la seva millora per fer-la més competitiva i esta- 
ble. 

3) Quc s’cstudiin i executin cn un terme de 6 mesos, totes 
les a-judes de la CE, per tal de garantir la invcrsi6 i inillora 
de la indústria paperera a la comarca del RipollBs. 

4) Quc cs rcuncixi la mesa sectorial dc Ics arts grkfiqucs, 
amb totcs Ics parts irnplicadcs, administració, sindicats i pa- 
tronal, per tal de tractar situacions com de la comarca del 
RipollBs, o d’altrcs quc es V C U C ~  afcctades per la desindus- 
trialitzaci6 i la consegüent accclcraciii dcl desequilibri terri- 
torial. 

Palau dcl Parlament, 3 de febrer de 1993 

Joan Puigccrcós i Boixassa, Josep-Maria Reguant i Gili, 30- 
scp Bargal16 Valls, Angel Colom i Josep Lluís Carad-Rovi- 
ra 
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PROPOSICI6 NO DE LLEI SQRRE L A  MODIFICACI6 DE L’ARTICLE QUART 
DEL REGLAMENT DE LA IIENOMTNACT~ CAVA I DEL SEU CONSELL REGULADOR 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA PER CATALUNYA 
(Reg. 7349 I Admissi6 a tramit: Mesa dcl09.02.93) 

A LA MESA DIB, PARLAMENT 

El Grup parlamentari d’hiciativa per Catalunya, d’acord 
amb allb que preveu I’articlc 134 dcl Rcglamcnt dc la Cam- 
bra, presenta la scgiicnt Proposici6 no de Llei. 

Exposició de motius 

La comarca de la Terra Alta, la darrera en rcnda pcr chpi- 
ta de tota Catalunya, es caracteritza per la scva activitat cs- 
scncialmcnt agrhria, ocupcn el conreu de la vinya en lloc 
clarament prcferent en la majoria de Ics poblacions de la co- 
marca. 

El Regiament de la <<Denominació Cava>> i dcl seu Con- 
scll Regulador, publicat al BOE 278 de 20 de novembre de 
1991, cstablcix una rcgió que deu complir unes determina- 
des característiques de produccili (varietats dc vinya, densi - 
tats de producci6, rendi menis mhxirns.. .), caractcrístiqucs 
analítiques dels vins base i processos d’claboraci6 quc com- 
pleixcn abastament els vins de la Terra Alla, com concixcn 
perfectament organismes oficials com I’INCAVI entrc d’al- 
tres. 

Cansidcrant que la regi6 del c{Cava>> lixacia en I’articlc 4.‘ dc 
i’csmentat Reglament 6s prou dispersa i hetereoghia com pcr 
no poder-se considerar una kea cxclusiva de producció ateses 
detcrmi nades caracteristiqucs molt específiques. 

Considerani que els vins de la Tcrra Alta formen part tra- 
dicionalment dels processos d’elaboració dc difcrcnts cavcs. 

El Grup parlamcntczri d’hiciativa per Catalunya presenta 
ia següent: 

PROPOSICI6 NO DE LLEI 

El Parlament de Catalunya insta el Govern dc la Gcncrli- 
Iitat a promoure Ia modificaci6 dc l’article 4: del Reglament 
de la Denorninmi6 Cava i del scu Conscll Regulador apro- 
vat pcs Ordre de 14 de novembrc de 1991, inclocnt els m u -  
nicipis de la comarca dc la Tcrra Alta, dc conformitat amb 
la voluntat cxprcssada pels mateixos. 

Palau del Parlament, 3 de fchrer de 1993 

Victor Gimeno i Sanz 
Diputat del G.p. d’IC 

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

PROPOSICI~ NO DE LLEI SOBRE LA DECLARACI~ DE ZONA EN DECAD~NCIA ECON~MICA 
DE LA JONQUERA (ALT EMPORDA) I EI, FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT 

DE LA JNDÚSTRTA, EL COMERC I ALTRES SERVEIS DE LA COMARCA 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA PER CATALUNYA 
(Reg. 7350 I Admissi6 a Irhmil: Mesa del 09.02.93) 

A T,A MESA DEL PARLAMENT com la Jonquera i per tota la comarca de I’Alt EmpordA, com- 
porta grcus consqükncics econbmiqucs, socials i laborals. 
És pcr aqucst motiu yuc calcn actuacions decidides del 

Consell Executiu clc la Generalitat de Catalunya i pcr tant 
formulem la següent: 

El Grup parlamentari d’iniciativa per Catalunya, d’acord 
amb nllb que prcvcu l’article 134 dei Reglanient de la Carn- 
hra, prcscnta la scgiicnt Proposició no de Llei. 

Exposició dc motius PROPOSICI~ NO DE LLEI 

El procés de construccili europea ha comportat, a pallir El Parlament dc Catalunya insta el Conscll Exccutiu a: 
del prirncr de gcncr dc 1993, la quasi total desaparició de les 1. Declarar la vila de la Jonquera zona cn declivi econb- 
funcions quc han vingut dcscnvolupant els agents de dua- mic, quc ha dc gaudir dc bencficis i d’ajuts per al seu desen- 
ncs. EI fet 6s positiu cunsidcmt des d’una pcrspectiva gene- voluparncnt i per I’equilibri territorial, que afavorcixin 
ral perb, per als agents i treballadors afectats, per poblacions especialment la inversió en activitats industrials. 
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2. Intcnsificar, també, altres mesures de foment i suport a 
Ics cmpreses de ¡’Alt Empordh, per facilitar el dcscnvolupa- 
ment de la indústria, el comerq i altres serveis a la comarca, 

Palau dcl Parlament, 4 de febrer de 1993 

Rac Fuentes i Navarro 
Diputat del G .  p. d’IC 

Joan Saura i Laporta 
PQ&VCU del G. p. d’ZC 

PROPOSICX6 NO DE LLEI SOBRE LA RESOLUCI6 DELS PROBLEMES ESPECÍFICS QUE 
COMPORTA PER A LA COMARCA DE LWLT EMPORDA LA CONSTRUCCI~ EUROPEA 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI D’INICI ATIVA PER CATALUNYA 
(Rcg. 735 1 / Admissi6 a trhrnit: Mesa dc109.02,93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT PROPOSICId NO DE LLEI 

El Grup parlamentari d’hiciativa per Catalunya, d’acord 
amb allb que preveu l’articlc 134 del Rcglamcnt de la Cam- 
bra, presenta la següent Proposici6 no de tlci. 

Exposici6 de motius 

El procés de construcci6 europea ha comportat, a partir del 
primer de gener de 1993, la quasi total dcsaparici6 de Ics fun- 
cions que han vingut desenvolupant els agents de duancs. El 
fct 6s positiu considerat dcs d’una pcrspectiva gencrd per6, per 
als agents i trcballadors afectats, per poblacions corn la Jon- 
quera i per tota la comarca de 1’Alt Empordi, comporta greus 
conseqiikncies econbmiques, socials j laborals. 

6s per aquest motiu que calen actuacions dccidides dcl 
Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya i per tant 
fnrmulcm la següent: 

EI Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
1. Realitzar un estudi complet de la situació laboral als 

diferents scctors cconbmics dc 1’Alt Empordi, per conkixer 
les scvcs necessitats i les possibilitats de dcscnvolupament 
en el futur. 

2. Intensificar i coordinar els plans de fonnaci6 i reciclat- 
gc professionals que cs porten a tcrme it la comarca, amb la 
finalitat d’intentar resoldre els problemes específics que 
comporta per 1’ Alt Ernpordh la cnnstrucciij curopca. 

Palau dcl Parlament, 4 de febrer de 1993 

Roc Fuentes i Navmro 
Diputat del G. p. d’IC 

Joan Saura i Laporta 
Portavcu dcl G. p. d’IC 

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LES OBRES DE MILLOM DE LA 
CARRETERA B-143 I EI, SEU ENLLAC AMB LA €5-30, AI, VALL& ORIENTAL 

PRESENTADA PER LA DIPUTADA SRA. ROSA  MAR^ I CONILL, JUNTAMENT AMB ALTRES 
SIS DiPUTATS DEL GRUP SOCiALlSTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

(Reg. 7359 I Adrnissi6 a trhmit: Mesa dclO9.02.93) 

A J A  MESA DEL PARLAMENT pcr a la scva tramitaci6 davant cl Ple, la scgücnt Proposicih 
no dc Llci. 

Rosa Marti i Conill, Manel Nadal i Farreras, Ceiestino 
Corbacho i Chaves, Esteve Tornas i Torrens, Rafael Madue- 
50 i Sedano, Joan Oliart i Pons i Ramon Vilalta i Oliva, Di- 
putats del Grup Socialista fent Ús d’allb que es preveu als 
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten 

Exposicii, de motius 

La carretera 13- 243 que va de Mollet del Vall& a St. Feliu 
de Codines passant per Caldes de Montbui i Palau de Plega- 
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mans es troba en algun tram cn estat molt larncntablc. El 
qumti6s trhnsit que suporta dihriarnent fa quc hi hagi cada 
dia importants retencions. 

Cal tenir cn compte que eis poligons tant d’iis industrial 
corn urbans que I’INCASOLha construll alvolilmt d’aqucs- 
ta carretera fan que s’hagi incrcmentat molt el nombre de 
vchiclcs cluc hi circulcn senac yuc fins la data d’avui s’hagi 
previst ni el scu desdoblament ni la connexi6 amb I’autopis- 
ta R-30. 

El tram quc necessita una urgent actuació és el comprks 
entre Mollet del Vallks i Caldes dc Montbui. De Caldes cz 
St. Feliu seria convcnient eliminar alguns dcls importants 
revolts que fan la circulació pcrillosa. 

S6n molts cls .accidents de circulaci6 que tcnen lloc en 
aquesta carretera, diversos trams srin malauradament punts 
ncgrcs dc la xarxa vikria de la comarca i es polaritza la peri- 
llositat en tots els punts on hi ha interseccions amb altres 
carretcres o bé amb I’acc6s als divcrsos polígons industrials 
i urbans. E1 maicix pcrill s’aprecia en cls trams que creucn 
cada un dcls municipis. 

6s pcr tots aquests motius que els Diputats sotasignanis 
presenten la segknt: 

PROPOSICI~ NO DE LLEI 

EI Parlamcnt de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
1 .  Executar Ics obres de l’enllag de la carrctcrsl B-143 

2. Desdoblar cl tram de Mollet del Vall& a Caldcs de 

3. Millorar cl tram de carretera cornprks entrc Caldes de 

amb la B-30. 

Montbui de la carretera B-143. 

Montbui i Sant Feliu de Codines. 

Palau del Parlament, 1 de febrer de 1993 

Rosa Marti i Conill, Manc1 Nadal i Farrcras, Cclestino Cor- 
bacho i Chavcs, Esteve Tornhs i Torrem, Rafael Maclueño i 
Scdana, Joan Oliart i Pons i Ramon Vilalta i Oliva 

PROPOSICI~ NO DE LLEI SOBRE LWROVACI~ DEL PLA IINTERMODAI, 
DE TRANSPORTS, D’ACORD AMB LA LLEI 711987, DEL 4 D’ABRIL 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. CELESTINO CORRACHO, JUNTAMENT AMB ALTRES 
QUAI’RE DIPUTATS DEL GRUP SOCJALISTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

(Reg. 7360 I Admissi6 a trhmit: Mesa del 09.02.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Celestinn Corbachii i Chaves, Manc1 Nadal i Farrcras, 
Rosa Marti i Conill, Joan Oliart i Pons i Esteve Tomis i To- 
r m s ,  Diputats dcl Grup Socialista fcnt h d’alli, que preveu 
els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, prcscn- 
ten per a la seva tramitació davant el Ple, la segiicnt Propo- 
sicici no dc Llci. 

El Parlament de Catalunya vil aprovar la Llei 711987, dc 
4 d’abril, per la qual s’estableixen i rcgulen actuacions pri- 
bliqucs cspccials en la conurbaci6 de Barcelona i cn Ics co- 
tnaryues comprcscs dins la scva ziina d’influhcia. directa. 

Segons aquesta Llei correspon a l’Administraci6 de la 
Generalitat p lan i fhr  i ordcnar el sistema general del trans- 
port públic de viatgers i coordinar els serveis interurbans 
quc cs prcstcn en l’hmbit dc Ics comarques del Barcclanks, 
el Baix Lhbregat, ct Marcsrne, el Vall& Oricntat i el VnlIks 
Occidental, pcr rnitji del Pla lntermodal de Transports. 

El sisterna de transports, tal com ci contempla l’artidc I O 
d’aquesta llei, es C Q ~ ~ O I I  dels transports prestats per Ferro- 

carrils de la Gencralitat dc Catalunya, dins l’hinbit tcrrjtorial 
del Pla, dels transports gestionats per Ferrocarril Mctropoli- 
th dc Barcelona, S A . ,  i per la Societat Privada Municipal de 
Transports de Barcelona, S.A., dcls transports pGblics ur- 
bans de viatgers de superfície i els del mateix carkter inter- 
urbans quc rclacionin dos o mes nuclis dc població, i els 
altrcs mitjans de transport de viatgcrs que s h  competkncia 
dc la Generalitat i que tenen l’origen o la dcstinaci6 dins 
1’hmbit territorial dcl Pla. A rnks, cls scrvcis de la Red Na- 
cional de 10s Ferrocarriles Españolcs poden &ser integrat s 
dins el sistema rnitjanpnt un conveni dc coopcraci6, 
L’aprovaci6 inicial i la provisional dcl Pla correspon al 

Dcpartament dc Política Territorial i Obrcs P6hliqucs i 
l’aprnvaci6 definitiva correspon nl Govern de la Gencrali tat. 

La Comissió Coordinadora del Transport, encurcgada 
d’elaborar el projecte del Pla intermodal dc Transporh, ha. 
d’escoltar els municipis que poden ésser afectats directa- 
ment per la localitzaci6 dc Ics grans infrastructures relacia- 
nadcs amb el sistema de transport. 

Atesa la irnporthncia que les comunicacions i en particu- 
lar ei transport de viatgers tenen a la nostra societat i la scva 
especial influkncia a l’cconnrnia dcl país. 
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Tenint en compte la permancnt cvoluci6 i la ncccssitat de 
planificar correctarncnt Ics noves demandes del transport de 
viatgcrs. 

6 s  per tots aquests motius que els Diputats sotasignants 
prcsenten la scgUcnt: 

modal de Transports, tal com estableix la Llei 7/1987, de 4 
d’abril, per la qual s’cstableixcn i regulen actuacions pr5bli- 
ques especials en la conurbació dc Barcelona i cn Ics comar- 
ques compreses dins la seva zona d’influhcia directa. 

PROPOSICIO NO DE LLEI Palau dcl Pat-lamcnt, 1 dc fcbrcr de 1993 

EI Parlament dc Catalunya insta cl Consell Executiu a 
quk en un període mhxirn dc tres mesos, aprovi cl Pla Inter- 

Celestino Corhacho i Chaves, Manel Nadal i Fmeras, Rosa 
Martí i Conill, Joan Oiiart i Pons i Esteve Tarnas i Torrens 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.20. Interpekwions 

INTEWELLACI~ AL CONSELL EXECUTIU SOBRE LA POL~TICA GENERAL 
DE FkNANCAMENr AGRARI 

QUE FORMULARA EL DIPUTAT SR, JOSEP IGNASI LLORENS, 
DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR 

(Reg. 7 158 / Admissió a trjmit: Mcsa del 09.02.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT I NTEIWETL AC I ó 

Joscp Ignasi Llorens i Torras, Diputat del Grup Parlamen- 
tari Popular, fent Ú s  d’allb que disposa l’article 128 del Rc- 
glament de la Cambra, presenta la següent Interpel4aciÓ al 
Consell Executiu. 

- Quins shn els prophsits de capteniment del Consell 
Executiu, en relació a la Politica General de Finangament 
Agrari? 

Palau dcl Parlamcnt, 29 de gcncr de 1993 

Josep Ignasi Llorens 
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I N ~ ~ E R P E L . ~ , A C I ~  AL CONSELL EXECUTIU SORRE XA REESTRUCTURACI~ 
DEL SECTOR COOPERATIU AGRARI DE CATALUNYA 

QUE FOIIMULARA EL DIPUTAT SR. IiAMON VILALTA, 
DEL GRUP SOCXALISTA Al., PARLAMENT DE CATALUNYA 

(Reg. 7233 I Admissió R trgmit: Mesa del 09.02.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT INTERPELL ACIÓ 

Ramon Vilalta i Oliva, Diputat del Crup Socialista, fent 
Ús d’allb quc cs prevcu als articles 128 i scgücnts del Rcgla- 
mcnt dc la Cambra, formula la intcrpcHaci6 quc segueix al 
Consell Executi u. 

- Quins s6n eis propbsits de capteniment dcl Conscll 
Executiu pel que fa a la. rcestiucturaci6 dcl sector cooperatiu 
agrari dc Catalunya? 

Palau del Parlamcnt, 2 de febrer de 1993 

Ramon Vilalta i Oliva 

TRAMITAU6 PEL T’ROCEDIMI!NT D’ UliGkNCX A 
(Reg. 7566 I Mesa del 12.02.93) 

A L A  MESA DEI, 13ARIAMENT 

Higini Clotas i Cierco, Portavcu del Grup Socialista, co- 
munica a la Mesa dcl Parlanicnt que desitja que la inter- 
pel.laci6 sobrc la rcestructuracih del sectiir cooperatiu agrari 
de Catalunya (ndm. de registre 7233)’ sigui kamitada pcl 
procediment d’ urgkncia. 

Palau del Parlament. 1 I de febrcr de 14Y3 

Higini Clotas i Cicrco 
Portaveu 

INTEIZPEI~~LACI~ AL CONSELL EXECUTIU SOBRE EL PATRIMONI 
ARQUITECTbNvlrc RE: CATALUNYA 

QUE FORMULARAN ELS DIPUTATS SRS. JOAN FERRAN T ANTONI DALMAU i RIRALTA, 
DEL GRUP SOCXALJSTA hi, PARLAMENT DE CATALUNYA 

(Reg. 7234 / Adoiissi6 a Ir5mit: Mesa del 09.02.93) 

A LA MESA DEI., 13ARRIAAM13NT INTERPE1;lACIÓ 

Joan Ferran i Serafini i Animi Dalmau i Ribalta, Diputats 
del Grup Socialista, fent ús d’allb quc es preveu als articles 
128 i següents del Reglament de la Cambra, formulen la in- 
terpeklaci6 quc scguci x al Conscll Executi u. 

- Quins són cls prophsits de captenimcnt del Consell 
Executiu en rclaci6 a1 patrimoni arquitectbnie de Gatalu- 
nya? 

Palau del Parlament, 27 de gener de 1993 

Joan Fcrran i Serafini Antoni Dalmau i Ribalta 
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INTERPELLACI~ AL CONSELL, EXECUTIU SORRE EL FOMENT I LA PROMOCI~  
DE LES EXPLOTACJONS DE PRODUCTES AGRARIS 

QUE FORMULARAN ELS DTPUJTATS SRS, RAMON VILALTA I ESTEVE TOMAS, 
DEL GRUP SOCIALISTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

(Reg. 7236 / Admissió a trhmit: Mesa del 09.02.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT INTERPELL A C I ~  

Ramon Vilalta i Oliva i Estcve Tomis i Torrens, Diputats 
del Grup Socialista, fent Ú s  d’allb que cs preveu als articlcs 
228 i següents del Rcglamcnt dc la Cambra, formulen la in- 
terpeHaci6 que segueix al ConsclE Executiu. 

- Quins s h  els prophsits de captcnimcnt dei Consell 
Executiu en matkria de foment i promocid de les explota- 
cions de productes agraris? 

Palau del Parlament, 8 de gcncr de i993 

Ramon Vilalta i Oliva Esteve Tornas i Torrcns 

INTERPELLACIO AL CONSELL EXECUTIU SOBRE LA POL~TICA GENERAL 
PEL QUE FA A LA CONTAMINACI6 ATMQSFBRICA DE CATALUNYA 

QUE FORMULARA EL DIPUTAT SR. RAFAEL MADUEÑO, 
DEL GRUP SOClALiSTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

(Reg. 7237 I Admissi6 a trhmit: Mesa dclO9.02.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT INTERPELLACI~ 

Rafael Maducfio i Sedano, Diputat dcl Gnip Socialista, 
fent us d’allb que es preveu als articles 128 i scgücnts dcl 
Keglarncnt dc la Cambra, formula la interpcWaci6 que se- 
gueix al Conscll Executiu. 

- Quin és el propbsit de capteniment del Consell Execu- 
tiu pel que fa a la politica general sobrc la contaminació at- 
rnosfkricn de Catalunya? 

Palau dcl Parlameni, 20 de gcncr de 1993 

Rafael Mudueño i Sedano 

INTERPEbLAGIi) AL CONSELL EXECUTIU SORRE LA POL~TICA LINGÜÍSTICA 

QUE FORMULARAN ELS DIPUTATS SRS. ANTONi DALMAU i RTBALTA I DANlEL FONT, 
DEL GRUP SOCIALISTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

(Rcg. 7238 I Admissió a whmit: Mesa del 09.02.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT INTERPEL~LACI~ 

Antoni Dalmau i Rihalta i Daniel Font i Cardona, Dipu- 
tats del Grup Socialista, fent cs d’nllb que es preveu als arti- 
des  128 i següents del Reglament de la Cambra, formulen 
la interpetlació que segueix al Consell Executiu. 

- Quins són cls prophsits dc captenimcnt del Conscll 
Executiu sobre les actuacions del govern en matkria dc poli- 
tica Jingiiistica? 

Palau del Parlament, 2 de febrer de 1993 

Antoni Dalmau i Ribalta DanicI Font i Cardona 
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INTERPEL~LACL~ AL CONSELL EXECUTIU SOBRE LA POL~TICA DE RELACIONS IARORALS 

QUE FORMULARA EL GRUP PARLAMENTARI DE CONVERGBNCIA I UN16 
(Reg. 7393 / A h i s s i 6  a trhnit: Mesa del 09.02.93) 

A LA MliSA DEL PARLAMENT INTERPELL ACIÓ 

Raimon Escudé i Pladellorens, Portaveu del Grup Parla- 
mentari de Convcrgkncia i Un%, d’acord amb cl que dispo- 
sa l’articlc 128 dcl Rcglamcnt del Piwlamcnt, formula la 
scgiicnt Intcrpcl*laci6 al Govern de la Generalitat: 

Quins s h  els criteris de captenimen, del Govern dc la 
Generalitat en relació a la palítica gencral cn rnathria dc rc- 
Iacions laborals? 

Palau del Parlament, 5 de fccbrcr dc 1993 

Raimon Escud6 i Pladellorens 
Portaveu del Grup Parlamentari 

de Convcrgbncia i Uniri 

INTERPWLACI~ AL CONSELL E x E c u r w  SOBRE EL MILLORAMENT DEL SISTEMA 
DE FINANCAMENT A CATALUNYA 

QUE FORMULARA EL DIPUTAT SR. ANGEL COLOM, DEL GRUP PARLAMENTARI 
D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, A TRAMITAR PEL PROCEDIMENT D’URGfiNCIA 

(Reg. 7503 / Admissiri a Iramil: Mesa del 09.02.93) 

A LA MESA DEI, PARLAMENT INTERPELL A C X ~  

Angel Colom i Colom, Diputat del Grup Parlamcntari 
d’Esqucrra I3cpuhlicnna. de Catalunya, d’acord amh el que 
preveu cl Rcglament de la Cambra prcscnta la scgiicnt Intcr- 
pel-laci6 pel procediment d’urghcin: 

- Quins s6.n els criteris de capteniment del Govcrn cn rc- 
laci6 a la millora dcl sistciiia de finanqament de Catalunya? 

Palau del Parlament, 9 de febrer dc 1993 

Angcl Colom i Cnlom 
President i Diputat del G. P. d’ERC 

INTERPWLACI~ AL CONSELL EXECU’I’TU SOBRE LA POL~TICA REGIONAL EUROPEA 

QUE FORMULARA EL GRUP PARLAMENTARI. DE CONVERG~NCIA I ~“3, 
A TRAMITAR PEL PROCEDIMENT D’URGENCIA 

(Reg. 75 E 8 J Actinissi6 a t r h i t :  Mesa dcl 12.02.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT I N T E ~ ~ P ~ L A C  16 

Raimon Escud6 i Pladellorens, Portaveu del Grup Parla- 
mentari de CoiivergEncia i Unió, d’acord amb el quc dispo- 
scn cls articlcs 128 i scgücnts dcl Rcglamcnt del Parlament, 
prcsenta la scgüiicnt TntcrpcHaci6 al Govcrn dc la Generali- Palau del Parlament, i O dc fccbrcr dc I993 
tat, so1;ticjtant quc sigui tramitada pel procediment d ’ u r g b  
cia. Raimon Escudé i Pladellorens 

Portavcu del Grup Parlamcntari 
dc Convcrgkncia i Uni6 

- Quins s6n els propbsits de capteniment del Govern dc 
la Gcncratitat respecte a la política rcgional europea? 
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4. INFORMACIÓ 

4.40, Acords, resolucions i comunicacions 
dels brgnns de la cambra - 
-- 

RESOLUCI~ DIF, LA MESA 
1 I A  JUNTA DE PORTAVEUS 

DEL PARLAMENT SORRE LES 

T ,JOVES A L’ANTIGA IUGOSLAVIA 
VIOIACTONS DE DONES 

La Mesa i la Junta dc Portaveus del Parlament, en sessi6 
tinguda el dia 9 de febrer de 1993, han adoptat la següent 

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de Catalu- 
nya donen ple suport a la resolució del Parlament Europeu 
sobre les violacions de doncs i joves a l’antiga Iugoslhvia. 

Condemncn amb energia les detencions i violacions siste- 
mhtiqucs de doncs musulmanes a Rbsnia-I-Ierccgovina. 

Exigeixen que la violaci6 sigui considerada crim de gue- 
rra, que cls rcsponsables d’aquests crims contra la hutnmi- 
tat compareguin davant la justícia i que s’indemnitzi les 
víctimcs . 

Exigeixen que s’accclcrin immediatament les investiga- 
cions internacionals pcr aconseguir l’immediat chstig dcls 
ciirninalls de guerra. 

Dernancn quc aquests camps de mort i violaci6 siguin dc- 
nunciats internacionalment, que siguin desmantellats i 
s’alliheri els presoncrs. 

Criden tot el poblc de Catalunya a denunciar aqucsts fcts 
i a donar suport per tots els mitjans possibles a les dones 
victimes de les violacions. 

SObLICITUD DE COMPAREIXENCA 
DEL SECRETARI GENERAL DE JOVENTUT 

DAVANT LA GOM IS SI^ DE POL~TICA 
C U C T ~ ~ L  P E R Q U ~  PRESENTI EL 

PROJECTE DE PLA INrFEKI)lllPARTAMENTAIL 
DE JOVIDITUT 

(Reg. 681 1; ROPC, 72,4625) 

ACORD DE LA COMISSI6 

COMISSI6 DE POLÍTICA CULTURAL 

La Comissi6 de Política Cultural, en sessili tinguda eI dia 
4 de febrer de i993, a proposta del Gmp Parlamentari dc 
Convergencia i Uni6 (Reg. 6811; UOPC, 72, 4625), ha 
acordat per unanimitat dc sol-licitar la comparreixenqa del 
Secretari Gcncral de Joventut davant la Comissi6 de Política 
Cultural pcrquE presenti el projecte de pla interdepartamcn- 
tal de j wen tut. 

Palau del Parlament, 4 de febrer de 1993 

El secretari 
Joan Baptista Giminez i March 

El president de la Comissió 
Joan Descals i Esquius 

SOLrLICITUD DE COMPAREIXENCA 
DE LWXCM. SR. PAsQkThL MARAGALL, 
PRESIDEN% DEL COOR’92 DAVANT LA 

OLiMPICS DE ISARCELONA DEL 3992 
COMISSIQ DE SEGUIMENT DELS JOCS 

ACORD DE LA COMISSiÓ 
Palau del Parlament, 9 de febrer de 1993 

El secretari primer 
Ramon Camp i Batalla 

El president del Parlament 
Joaquim Xicay i Basscgoda 

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DELS JOCS 
OLiMPICS DE BARCELONA DEL 1992 

La Comissi6 de Seguimcnt dcls Jocs Olímpics de Rarcc- 
lona del 1992, en sessió tinguda el dia 3 de febrer de 2993, a 
proposta de tots els grups parlamentaris (Reg. 5935; ROPC, 
60, 361621, ha acordat pcr asscntinient dels prcscnts de solali- 
citar la compareixenga del Sr. Pasqual Maragall, president 
del COOR’92, pcr tal de fccr un balanq sobre els Jocs Olim- 
pics recentment celebmts. 

Palau del Parlament, 3 de febrer de 1993 

El secretari 
Enric Castellnou 

El president dc la Comissió 
Higini Clotas 
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4.45. Composicici dcls hreans de Ia cambra 

ADSCRIPCI~ DWNA DIPUTADA 
nEr, GRUP PARLAMENTARI POPULAR 

A LA  COMISSI^ SORRE LA 
PROBLEMATICA DEL TERCER M ~ N  

(Reg. 7277 J Mesa del 09.02.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Curt0 i Casad6, Portaveu del Grup Parlamentari 
Popular, us fa avincnt l’adscripci6 de la Diputada del Grup 
Sra. M. Dolors Montscrrat i Culler6 a la Comissi6 Pcrma- 
ncnt de Legislatura dc carhctcr no Lcgislatiu, suhrc la pro- 
blerngtica del Tcrcer M6n. 

Palau del Parlament, 3 de febrer de 1993 

Joscp Curt0 i Casadó 

ADSCRIPCIQ DE DIPUTATS DEL 
GRUP SOCIALISTA AL PARLAMENT 

DE CATALUNYA A LA COMISSId 
D’ESTUDI DE LES DIFICULTATS 

DE LA UTILITZACI~ DEL 
LLENGUATGE DE SIGNES 

(Reg. 7364 / Mesa clcl09,02.93) 

AL MOLT HONORABLE PRESIDENT 
DEL PARLAMENT 

En nom del Grup Socialista, fent iis del que es dctcrmina 
a l’article 36.1 del Reglament del Parlament, us comunico 
que els diputats del nostrc Grup que formaran part de la CO- 
missió d’Estudi dc Ics dificultats de la utilitzacici del Ilen- 
guntge de signes, seran els scgüents: 

I. Sra. Rosa Barenys i Martorell 
la Sr. Magi Catdevall i Soler 
I. Sr. Esteve Tomhs i Tonens 

Palau del Parlament, 5 de rebrer dc 1993 

Higini Clotas i Cicrco 
Portaveu 

ADSCRIPCI~ DE DIPUTATS DEI, GRUP 
SOCIALISTA AL PARLAMENT DE 

CATALUNYA A 12% COMISSI6 
SOBRE LA PRORLEMATICA 

(Reg. 7365 / Mcsa del 09.02.93) 
DEL TEIUXR M ~ N  

AL MOLT IIONORABLE PRESIDENT 
DEL PARLAMENT 

En nom de1 Grup Socialista, fent Ús del que cs dctcrrnina 
a 1’article 36.1 del Reglament del Parlament, us comunico 
que els diputats dcl nostre Grup que formaran part de la Co- 
missió sobrte la prohlcrnhtica dcl Tercer Món, seran els se- 
güents: 

1. Sr. Raimon Obials i Gcrtna 
I. Sr. Joan M. Abel16 i Alfonso 
1. Sr. Joan Oliari i Pons 

Palau dcl Parlament, 5 de febrer de 1993 

Higini Clotas i Cierco 
Portaveu 

4,55.05. Reunions tingudes i aiiestions tractades 

Comissi6 de PoIítica Cultural 
Scssió núm. 7 [ 3 0.45 I 12-05] 
1. Elnboració del dictamen sobre el Projecte de llei de foment i prntcccjb 
de la cultura popular i tradicional i de I’associncionismc cuhural. 
2. Debat i votaciri de la sotlicilud de compareixeng del Secretari General 
de Joventut davant la Comissi6 de Polilica Cultural perqui: presenti cl Pro- 
jecte de plu interdcpartamcntal dcjoventut, presentada pel 6. P. de Convcr- 
&cia i Unió (Reg. 681 1) (BOPC! 72,4625). Aprovació, 

Comissi6 de Política Cultural 
Reunió de la Ponkncia per a elaborar l’hforrnc sobre el Pro- 
jecte de llei del sistema bibliotecari de Catalunya. 

Comissi6 d’estudi sobre la sitilaci6 R Catalunya de la im- 
migracib de treballadors estrangers 
Sessi6 n6m. 2 [ l  1 . I  2 - 1 3 -321 
Punl linic. Qnboracid del pla de treball de la Comissi6, i t  partir de les solli- 
cituds de ctimparcixcnc;a d’entitats, coflectius i personalitats davant la Co- 
missi6, presentades pels G. 1’. de Crinvergkncin i Unió (Reg. 5779), Grup 
Socialista d Parlament de Catalunya (Kcg. 6347) i G .  P. d’Tniciativa per 
Catalunya (Reg. 6398). 
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Comissió d’lndhstria, Energia, Comerq i Turisme 
Sessi6 núm. 6 110.13 - 13.501 
1. Elaboració del Dictamen sobre el RDjectc de llei de l’estatut del consu- 
midor (BOPC, 37 i 74). 
2. Debat i votació de ln  Proposici6 no de llei sobre la uzilitzacid de la bcn- 
xina sense plom, prcscntada pel diputat SY. Manuel Nadal, juntament amb 
altres sis diputats del G. Socialista (Reg. 3783  (130PC, 39, 1783). Rebuig. 
3. Dehat i votació de la RoposicirS no de llei sobre la continuitat de l’rtctivi- 
tat fabril de l’empresa Indúsirics Riirés, presentada pel diputat Sr. Joncpirn 
Nadal, juntament amb altres quatre diputats del G. Socialisla (Reg. 4152) 
(ROl’C, 43, 1960). Aprwaci6. 
4. Debat i votació dc Ia  ProposiciÓ no de llei sobrc I’elaboraciÓ d’un pla 
d’electriiicacib rural, presentada pel dipuht Sr. Joan Rama, juntmicrit amb 
altres sis diputats del G. Socialista (Reg. 41 59) (HOPC, 43, 1961). Rebuig. 
5. Debat i votaci6 de la Proposicih no de 31ei sobre l’elaboraci6 d’un pla es- 
trat?& del scctor tbxtil, presentada pel G. P. d’IniciaGva per Catalunya 
(Reg. 4832) (nOPC, 49,2598). Aprovaciii. 
6. Debat i votacid de la Proposició no de llei sobre la continui’tat d’un pro- 
cés integral de producció i de manteniment dels llocs de treball de l’cmpre- 
sa FIAT-TVECO, ii Barcelona i R Matar6, presentada pel G. i’. d’hicjativa 
per Catalunya (Reg. 4833) (BOPC, 49,2598) i de Ics esmenes prescnlades 
(ROPC, 60). Rebuig. 
7. Debat i votació úe la Proposici6 no de llei sobre l’elnbornci6 d’un con- 
junt de mesures i accions de política econbmica, industrial i territorial, pre- 
sentada pcl G.  P. d’lniciativa per Catalunya (Reg. 4835) (SOPC, 49,2599). 
Aprovaci6. 
8. Debat i votaci6 de la Proposició no de llei sobre la crcacici de la Mesa 
Sectorial del Metall de Catalunya, conjuntament amh les Federacions del 
Mel~ll  de Ics CCOO i la UGT, prcsentada pel G. P. d’lnichtiva per Cntalu- 
iiya (Reg. 4836) (BOFC, 49, 2600) j de les esmenes prcsentades (ROPC, 
60). Rebuig. 
9. Debai i votaci6 de la Proposici6 no de llei sobre l’establiment de conve- 
nis amb cls a.j?juntatnents i els consells corniucals per a facilitar la rccollida, 
el transport i i’eliminaci6 dc piles, presentada pel diputat Sr. Joaquim Na- 
dal, juntament amb altres quatre diputats del G. Socialista (Reg. 4901) 
(130PC, 52, 3009). Rebuig. 
10. nebot i vokici6 de la I’roposicib no de llei sobre la dencgaci6 d’autorit- 
zaci6 pcrqd s’instaFli una torre de refrigeracid a la central nuclear d’Asc6, 
presentada pel diputat Sr. Ernest Renach i quatrc diputats més del G. i’. 
(I’ Esquerra Republicana de Catalunya (Reg. 5247) (BOPC, 53, 307 1). Re- 
buig. 
1 1, Dchal i votaciri dc la Proposicilj no de llei sobre 1’elabc~r:iciÓ d’una nm- 
mativa de regulació del qualificatiu de paper reciclat i de l’ccolbgic, pre- 
scntada pel c;. P. d’Bsquerra Kcpubljcana de Catalunya (Reg. 5496) 
(HOPC, 5S, 31HS), i de les esmenes prcsentades (BOPC, 68). Rebuig. 
12. Debat i vtltaci6 de la Proposició no dc llei sobre la declaració de zona 
en regressi6 de la zona nord de la comarcit de l’hnoin, presentada pel dipu- 
tat Sr. Antoni Dalmau, juntament ainh altrcs quatre diputnts del G, Socia- 
lista (Reg. 4943) (BOPC, 52,3010), Retirada. 

8 de,fehrer de 1993 

Comissi6 de Política Cultural 
Rcuni6 de la PonCncia per a elaborar I’Informe sobre el Pro- 
jccte de llei del sistema bibliotecari de Catalunya. 

9 dc febrer de 1993 

Mesa del Parlament 
Scssi6 nhm. 55 116.30 - 17.30 ; 18.10 - 18.401 

Junta de Portaveus 
Sessi6 ndm. 22 117.35 - 18.081 
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C :rCcpte 

f y n k i  al Consell Exccutiu, A respondre oralment 
< ~ : l  Ple, snhrc Ics sancions imposades a Ics cmpre- 
’ *\, que fan abocaments i hga l s  al r iu  Cardener. 
?tiunci: Rafael Maducfio i Sedano, del G. Socialista 
!! Parlament de Catalunya, amb un altre diputat. 

’ ‘rcgunta al Consell Executiu, a rcspondrc oralment 
‘11 el Me, sobre les mesures preses per evitar que 
mtinu’in rnoiint peixos al riu Cardener a causa 
ri’abocaments incontrolats. Anunci: Rafael Madueño 
I Sedano, del ci. Socialista al Parlament de Catalu- 
nya, amb un altre diputat. 
I’regunta al Consell Executiu, n rcspondre p a .  escrit, 
snbrc Ics subvencions concedides pel Departament 
dc Medi Ambient H Ics associacions mediamhicntíils. 
Formulacicj: Rafael Maducño i Sedano, del G. Socia- 
lista al Parlament de Catalunya, amb un altre diputat+ 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre la qualitat de l’aigua dcl riu Cardener. Furrnu- 
laciri: Rafael Madueño i Serlano, dcl G. Socialisla al 
Parlament de Catalunya, amb un altre dipulat. 
Pregunta al Consell Exccutiu, a rcspondre per escrit, 
sobre les espkcies de peixos afectudes pels ahoca- 
ments incontrolats al riu Cnrdencr. Formulaci6: Ra- 
faci Madueiin i Scdana, del G.  Socialista al 
Parlamenl de Catalunya, amb un altrc diputat. 
Pregunta af Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre la policia d’aigiies del riu Cardener. Formula- 
ció: Rafael Madueiio i Scdanu, del CI. Socialista al 
Parlament de Cntalunyn, amb un altre diputat. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
snhre els sislcmes de depuracj6 de Ics cmpreses quc 
aboquen directament UI Cardener. FomiulaciÓ: Ra- 
fael Madueño i Scdano, del G. Socialista al Parla- 
mcnl de Catalunya, amb un altre diputat. 
Pregunta al Consell Executiu, ii respondre per escrit, 
sobre 61 nombre d’inspeclors que controlen els abo- 
caments al riu Cardener. Poniiulacih: Rafacl Madue- 
íío i Sedano, dei G .  Socialista al Parlarncnl de 
Catstlunyíí, amb un altre diputat. 
Pregunta al Consell Excculju, a respondre per escrit, 
sobre les empreses a les quals s’ha obert expedient (1 
causa d’abocaments incontrolats durant els anys 
199 I i 1 992. Fonnulacih: Rafacl Maduciin i Sedano, 
del G. Socialista al Parlanicnt de Catalunya, umb un 
allrc diputat. 
hcgunta al Conscll Executin, a respondre pcs escrit, 
sobre si hi ha un cens dc les empreses que ahoquen 
directament al riu Cardener. Formulaciii: Kafael Ma- 
dueño i Sedano, del G. Sricialista nl Parlament dc 
Catalunya, amb un altre diput:it. 
Insthncia de sollici~ttd per a prendre part en I’oposi- 
ció convocada per a provcir uiiii p l a p  de xoíeer del 
Parlament dc Catalunya. Ikscntaci6: Miquel Angel 
PeiÍa i Roman. 
Proposició no de llei sobre l’aplicació del codi dc 
condiicta. envers 1’asse‘~jament sexual elaborat pel 
Pwlamcnl Europeu i el Consell de Ministres d’Euro- 
pa a 1’ Administracib de la Generalitat. Presentwi6: 
G. P. d’lnicjativa per Calalunya. 
Resposta ii les preguntes nr. 6027, 6033, 6034 i 
6035. Prescntació: Conscller de Benestar Social. 
Resposta a les pregunles nr. 6028, 6030, 6031 i 
6032. Presenlaciri: Conseller dc Benestar Social. 
Resposta a la pregunta nr. 4069. Presentaci6: Cnnse- 
ller de Bencsmr Social. 
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Resposta a la pregunta nr. 5679. Prescnl aciii: Conse- 
llcr dc I3enestar Social. 
Ncsposta B la prcgunla nr. 5558. Prescntaciri: Conse- 
Ifcr de Hencstar Social. 
Iiespnsta a la pregunta nr. !d177. Diwenriici6: Conse- 
ller de Uenestar Social. 
Insthncin cle sol.lieitud per i1 prcndrc part en I’opcisi- 
ci6 convocada per a proveir una plnqa de xofer del 
rar1 ament cl e Cntal un y a, Pres e ntac i 6: Francc sc Mus - 
16 i Raig. 
Trnmcsa de la infmnnci6 soliicitadn al Consell Bxe- 
cutiu en l’escril nmh nilm. dc I cgistre 6539. Presen- 
tscihj: Consell Executiu. 
Dcsignaci6 d’mi mctnhre, de I b i  Comissiri sohrc la 
l’roblcrn8lica del Tercer M6n. Fi esentaciri: G .  P. Po- 
pular, 
Sdlicitud dc prbrroga del tcrmii I :  pet. n presentar es- 
inencs al Prqjectc dc llei de ino~ ilicaciri de la Com- 
pilaci6 en matkria de re1;icions !)iLtrjmonials entre 
cbnjuges (Reg. 5211)). Prcsentaci G. 1’. Popular. 
Resposta ;i la pregunta nr. 6540. Frewntaci6: Consc- 
ller d’lher~yirnmcnt. 
Esniencs ;1 la I’roposici6 no de llei .,:he la correcci6 
dc I’impacte ainbicnlal de la prok *lcsiciri de l’aulo- 
pistil A-19 (nr. 5796). Presentació: ;. I? de Convm- 
gbncia i Unib. 
Plica d’oferta rl’una proposte ecmb lica per ii l’edi- 
cici dc l’ubra rclxgislatiira 1988- 199 ’ +. Presentaciri: 
‘TEMA, SL. 
Resjiostn 8 la pregunta nr. 6542. Prea\ :itacj6: M. I 4 t -  
gknia Ciicnca i Valem, Consellera 4 t’ Govcrnaci6 
I~cpartama-it  dc Governaci6. 
1tcspost;t il la  prcgiintn nr. 6543. €’i+e~ci~~xiCj: M. EU- 
gbnia Cucnca i Vnlero, Consellera rl Govcrnnci6 
.llepartamcnt de Govanacici. 
Resposta B la pregtirila nr. 6544. I’scsent.lci6: M. EII- 
gknia Ctienc;i i Videro, Cotiscllcra dc Governacici 
Deponamcnl dc Cinveniaci6. 
Rcsposla a la pregunta 111’. 6546. Present;) .16: M. Eu- 
@nia Cuencii i Vdero, Coiiscllcra dr, 1 Iovernaci6 
Departamcn! dc Govcmaciri. 
Rcspostil ii l i 1  pregunta nr. 4547. Fresentac 6: M. Eu- 
ghnia CUCUC;~ i Valem, Consellera dc C wernaci6 
I>epart;imc.ni dc Ciovernacib. 
Rcspnstii i i  1 0  prr~pu1~tii nr. 6548. Acsentnci :* M. E w  
gdnia cliic-nc,~ I Vdcro, ConscHcra rle Gr rm-nacih 
Depal-tatncnt dc. <;ovcniaci6. 
R e s p r ~ ~ ~ u  ;I 1.1 prcguniu iir. 6549. Presenllici6 M.  Eu- 
g b n h  C‘iicnc.l I Vulcro, Consellera de Crol miacici 
Depnrt~iiiic~r~ I dt. I i( I vcmaci6. 
1iespost;i ii 1,i prt-punta rw. 6550. Presentaci6: M. Eu- 
gbnin Uut.nu;r i Valcro, Consellera dc Govr *-nndb 
Depnt.tnnicn t dc tioveinaci6. 
Kesposln ii la prugunia nr. 6551. I’resenlacici: hl .  Eu- 
g h i a  Cuenca i Valcm, Consellera de Gove:wci6 
1 kpilrtanicnl de Ciovernaci6. 
itcsposta a Iu pregunta nr. 6552. Ilresentaci6: M Eu- 
&nia Cuenca i Valem, Consellcra de Govern.ici6 
Departament de Governaci6. 
Respostw a 1st preguiiln nr. 65%. Presentaciri: M. ]<LI- 

@nia Cuenca i Valert), Consellera dc Governfic r6 
Depaitamcnt de Governmih. 
Rcsposki ii la pregunta nr. 6556. Rcscntacih: M. ‘Cu- 
gbnia Cueiica i Vslcro, Consellera dc Qovcrnaciti 
Dcpartitment de Govemaci6. 
Resposta a la pregunta nr. 6559. Presentirciri: M. EL - 
g h i a  Cuenca i Valem, Conscllcrn de Governacii 1 

Dcpartament de Govcrnaci6. 
Escvil de reserva d’esmcnes al Projectc de llei de {o- 
ment i prutecci6 de l i ~  cultwi popular i tr;irlicionnl i 
de I’associacionisme cullural (Reg. 1 127), per ZL és- 
se] dcknsades en el Ple. i’resentncici: Oriol Msrto- 
rel1 i Codina, del G. Socialista al Parlnmcnl de 
Cat alunyii. 

7297 

7298 

7299 

7300 

7301 

7302 

7303 

7304 

730s 

7306 

7307 

73138 

7309 

7310 

7311 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

nrt-o2 

04-02 

04-02 

04-02 

04-02 

Insthnncia de sollicitud per a prandre part CII l’aposi- 
ci6 coiivocada per a provcil- una plaqa ric xofer del 
Parlament de Catdunya Presentació: Carlm Artechc 
i Gonzhlez. 
Sollicitud que sigui declarada secreta la scssi6 n h .  
6 de la Comissi6 de l’olíticu Social, del dia 10.02.93, 
ii les 10’330. Presentacj6: Conseller de Sanitat i Segu- 
retat Social. 
Escrit de rcscrva d’esmcnes al Projecte dc llci de fo- 
ment i protecciri de la culliira popular i ti.adiciuna1 i 
de l’associacionisme cultural (Reg. f 127), per a Cs- 

rrii Rcpuldicanti de Cnlrilunya. 
Escrit dc reserva d’esmcncs al Pwjectc de llei dc 
l’estatut del consumidnr (Reg. 3546), per il ésser (b- 
fensades en el 14c. Presenkici6: G. 1’. d’Bsqucrra Re- 
piiblicana de Catalunya. 
I’regunta al Consell Excculiu, a respond1.e pcr escrit, 
sobrc irregiilarihts urbanístiques en el municipi dc 
Martorelbs (Vall& Oricntl-i!). I’ormulncici: Joan 
Puigcerccis i I3oixussa, dcl G. i‘. d’ Bsqucim Republi- 
cana de Catalunya, amb un altre diputat. 
I’ropasiciri no dc llci sobre la invcrsíii i la mil1oi.a dc la 
indtistrki paperera a 1;1 minarca del iijpollk 13rsenta- 
ció Joan Puigcercbs i Boixiissa, del Cr. I? d ’ E x p m ~ ~  
Republicana de Catalunya, amb quatre u l ~ m  diputats. 
Pregunva al director gcneral (te la Corporacih Catala- 
na dc Rhdio i Telcvisiri, il rccspondrc nrnlinent cn Ca- 
missió, sobre la difiisi6 de la nifisica en catatB i lcs 
relacions anib I’ACIC. Aniinci: Miquel Pueyo i Pa- 
r is ,  del G. P. d’Esquerra Republicana de Catalanya, 
nrnb un altre diputat. 
Progunla al Cnnsnsell Executiu, u respondre per escrit, 
sobrc les obres d‘arrati+jarnent i millora de l’nhocador 
dc Santa Maria de Pahiiiordcra (VallEs Orimtal). 
Ftirmulncici: Rosa Martí i Conill, del G. Socialisia al 
Piirlnmcnt de Catalunya, anib an dipula-i, G. P. d’Es- 
qiicrrn Republicana. 
Pregunta al Conscll Executiu, a respondre pcr cscrit, 
sobrc si l’crnpresa encarregada de les obres de l’abo- 
cador de Sítnla Maria de Palautordera (VallBs Orien- 
tal) té cap suhvenci6 del Deparlament de Mcdi 
Arnbicnt. Formulaci6: Rosa Martí i Conill, dcl G.  
Socialista al Parlament de Catalunya, timb un dipu- 
trit, G. P, d’Esquerra Ricpub1ic;uia. 
Pregunta al Clonscll Executiu, ii respmdre per escril, 
sobre si la zona on hi ha l’abncndor de S a n h  Maria 
de Pdnutordcra (Vallds Oriental) té cap regulaciri en 
el PBIN. Funnulaci6: Rosa Martí i Conill, del G.  So- 
cialista al Parianicnt de Catalunya, nrnb un diputat, 
G .  P. d’Esqiierra Republicana. 
Pregunta al director general de la Corporacih Cntíila- 
na de IWio i Tclevisitj, il rcspondre oralment en Go- 
missicí, sobre I’arribadn rlcl scnynl de Catalunya 
Itiformaci6 n les cornarqucs dc Lleida. Anunci: Mi- 
qucl Pueyo i París, del G. P. d’hqucrra Itepublicnna 
de Catalunya, amb un altre diputat. 
Pregunta al director general de lii Corporacib Catala- 
na de Rhdin i I‘devjsiri, a respondre oralment en Co- 
missih, siihrc I’establiment de serveis informatius a 
la G;ltnlunya del Nord. Anunci: Joscp Margalló i 
Valls, dcl G, P. d’ Bsqucrra Kepublicana de Catalu- 
nya, amb un altre dipnlat. 
Insthncia de sollicitud pcr a prendre part en l’oposi- 
ci6 convocada per a proveir unii placa de xofm del 
l’arlament de Catalunya. l’rcscntíició: Jordi Péres: i 
Castcllvi. 
Escrit de reservii d’esmenes al Pmjcclc de llei de ro- 
ment i protccci6 de la cultura popular i tradicion;d i 
dc I’associiicionisme cullural (Reg. I127), per a és- 
ser defensadcs en el Plc. Presenlaci6: Pere E3arce16 i 
Garcia, dcl G.  P. Popular. 
Escril de reserva tl’esmenes al Projecte de llci dc 
l’cstatut del consumirtor (Reg. 3546), per a &ser de- 

ser defcnsades en el Ple. Presentació: G .  i’. d’C: ’lrl 1 be- 
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Censades en el HIC. Presentació: Víctor Ras i Casas, 
del G. I’. Popular. 
Escrit cle reseiva d’esmenes al h j c c t c  dc llei de 
l’estatut del consumidor (Kcg. 3546), per a esser de- 
fensades en el Ple. I’resentncjÓ: Dolors Torrent j 

Rius, del G. Socialista al Parlament de Catalunya. 
Escrit sobre les curscs de braus i els maltractaments 
als animals. l’rcsentncid: 25 signatures. 
Pregunta al director general de la Corporació Catde- 
na de Rldio i Televisi6, ii respondre oralment en Co- 
missió, sobre Ea polilica de contractacid de 
programes i pagament d’honoraris per tal de garantir 
la racionalital i la maderaciri de la despesa. Anunci: 
G .  I‘. Popular. 
Pregunta al Consell Executiu, B respndre per cscrit, 
sobre les caractcn’stiques dels cursos de c;italh per a 
adults durant el periode 1993-1994. Formulació: Roc 
Fuentes i Nnvarro, del G .  P. d’lniciativa per Cahlunya. 
Pregunta al Consell Executin, a rcspondre per escrit, 
sobre les nctuacions íetw perqui. la reducció de les 
duanes dc I’Alt Empordh cs compensi amb els ajuts 
comunitaris corresponents. i:r~nnulaciri: Roc Fuentes 
i Navatro, del C. P. d’hiciativa per Catalunya. 
Pregunta al CnnseH Executiu, a respondre per escrit, 
sobre els cursos dc reciclatge professional fets du-  
rant l’any 1992, en cspccial a 1’Alt Empordh. Formu- 
laci6: Roc Fuentes i Navnrro, del C. P. d’hiciativa 
per Catalunya. 
Pregunta al Consell Execittiii, a respondre per escrit, 
sobre els expedicnls de regdaci6 d’ocupació presen- 
lats per empreses amh centres de treball fi  la Jonque- 
ra [Alt Empordh). Formulació: Roc Fuentes i 
Navarro, del G.  P. d’Tniciativa per Catalunya. 
Pregunta nl Consell Executiu, LI respondre per escrit, 
sobre el nombre de treballadors de 1’ Alt Empordi en 
l’atur durant els anys 1991 i 1992, cspecj. 1 ment en 
els sectors de lx industria, el comerq i el turisme. 
Formutaci6: Roc Fuentes i Navarra, del G. P. d’lni- 
ciativa per Catalunya. 
PrEgunw al Crinsell Executiu, a respondre per escrit, 
sobrc el noti edifici del collegi pilblic Creu Alta, dc 
Sabadell (Vall& Occidental), Forniulacici: Rac 
Fuentes i Navarro, del G. I’. rl’Iniciativa per Catalu- 
nya, amb un nltrc dipurat. 
Prcgunta al Consell Exccutiu, a respondre pcr escrit, 
sobre els ajuts canccdits pel Departament d’L 1 nsen- 
yamcnt en concepte de convivhcies escolars. For- 
mulacih: Roc Fucntcs i Navarrn, del G .  i’. 
d’lniciatjvii per Catalunya. 
Pregunta ai Cnnsell Executiu, a responclrc per escrit, 
sohrc un possible ctihrament de quotes jllegals cn al- 
guns centres concertats dc l’ormació professicmal. 
Fomulaci6: Roc Fuentes i Navarro, dcl G, P. d’lni- 
ciativa per Catalunya. 
Prcgunla al Conseil Executiu, a respnndrc per esciit, 
sobre les accions prcvislcs per garantir la continuitat 
del Conservatori de Mdsica de Girona. FnrrnuEacici: 
Ruc Fuentes i Navmu, del G. 1’. d’lniciativa per Ca- 
talunya. 
Sollicitud de comparcixenga del conseller d’Bnsen- 
yamcnt davant la Comissi6 dc Política Cultural, per- 
qui: informi del dcscnvohipurnent de la LOGSE a 
Catalunya. Presentaci6: Ruc Fuentes i Navarro, dcl 
G. P. d’lniciativa per Catalunya. 
Escrit de reserva d’esmenes al Projecte de llei tle fo- 
menl i protecció de la cultura popular i tradicional i 
dc l’asst?ciacionisme cultural (Reg. 1127), pcr a bs- 
scr defensades en el Ple. Presentació: G. P. d’inicia- 
tiva per Catalunya. 
Pregunta nl Consell Executiu, a respondre per escrit, 
snbre les mesures preses per una empresa que abboca 
aigues residuals en un canol prbxim al barri de la 
I’lantera, de Hlanes (Selva). Foimulaciri: Víctor Gi- 
menu i Sanz, del G. 1’. cl’lniciativa per Calaltinya. 
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Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre els ;ibocnments d’aigües residuals d’unii em- 
presa de Blanes (Selva). Formulació: Roc Fumtes i 
Navuro, de1 G. I’. d’lniciativa pcr Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiu, n respondre per cscrit, 
sobre l’aabastarncnt d’aigua potahlc dc les poblacions 
del nord d’Osona. liormulaci6: Roc Fuentes i Nava- 
ITO, del G. 1’. d’lniciativn per Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobrc un possible cmbnssament a Forat Mic6 i el ne- 
gament d’una part de la vall del riu Ges (Osona). 
Formulació: Roc Fuentes i Nnvarro, del G.  P. d’Ini- 
ciativa per Catalunyn. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre el mmini  per a treure a jnfonmció pilblica el 
projecte de variant de la carretera de la i3isb;iI d’Bni- 
pordk Formulaci6: Imma Mayol i Bellrhn, dei G. P. 
(I’  Iniciativa pcr Catal nnya. 
Proposicici no de llei sobre h modificaci6 de i’urticlc 
quart del Reglament de la Denominaciri Cava i dcl 
scu Consell Rcgulador. Presentaciri: G .  P. d’iniciati- 
vil per Catalunya. 
Proposició no  de Ilci sobre la dedaracici dc zona en 
dccadbncia econhrnica de la Jonquera (Alt Enipordi) 
i el foment del desenvolupament rle la indústria, el 
c o m q  j alwes serveis dc la cotnarca. Prcscntaci6: 
G. P. d’lniciativa per Catalunya: 
Prtlposici6 no de llei sobre la resolnció dels proble- 
mes espccífics que compnrtn per a la comarca de 
I’hlt Empordh In conslruccib europea. Prcscntici6: 
C;. P. d’hiciativa per Cattalmya. 
Soklicitutl dc prhi~oga del terniini per a presentar es- 
menes al Projecte de llei de niodificaciri de la Com- 
pilació de dret civil en matkria de relacions 
patrimonials entre chnjuges (Reg. 5210). Present;i- 
ció: G. P. de Convergbncia i Unih. 
interpeklaciri al Coiisell Executiu sobre la política de 
relacions lahorals. Presentnci6: G,  P. dc Convergen- 
cia i Unió, 
Escrit de reserva d’esmenes al Ihjccle de llei de fo- 
ment i protecciij de la cultura popular i tradiciond i 
de l’associacionisme cultural (Reg. 11271, per a ds- 
ser defensades en el Ple. Prescntaci6: G. P. de Con- 
vcrgbncia i Uni6. 
Plica d’oferta d’una proposta econhmicn pcr n l’edi- 
ciri de l’ohra itlegislntura i 988- 1992m. Prcsentaci6: 
IGOL, SA. 
Plica d’oíerta d’una propasla econbmica per a I’cdi- 
ciri dc I’ohra cLegislalura 1988-1992~. PrcscntaciG: 
MULTITEXT. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sabre un nou ccntre pilblic d’cnsmy;ment al barri de 
la Creu Alta, de Sabadell (ValIBs Occidental). For- 
rnulacirj: Simun Pwjd i Folci-6, dcl ci, 1’. i’rqwlar. 
Plica d’oferta #una proposta econamica per a l’eedi- 
ciri de ]’obra d,egislatura 1988- 1992n. l’resentació: 
Treballs grhfics. 
Proposició no de llei sobie les ohm de millora de ILI car- 
retem S-143 i el seu enllaq amb la 8-30, al Vall& Orien- 
tal. PmentilCiÓ: Rosa Mnrti i Conill, dcl Cr. Socialishi al 
Palcament de Catalunya, amb sis altm diputats. 
Proposició no  de llei sobre l’aprovacici del Pla inler- 
modal de transprms, d’acord amb la Llei 711987, del 
4 d’ahril. Prcsentaci6: Cclcstino Corbacho i Chavcs, 
del G. Socialista al I’arlarncnl de Catalunya, amb 
quatre altres diputats. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre oralment 
en el Ple, sobre els motius pcls quals s’ha suspbs la 
vigilhncia dc la prr>lifer;ici6 de l’algn ucaulerpn Ta- 
xifoliau. Anunci: Rafael Maducíio i Serlano, del 6. 
Socialista nl Parlament dc Caialunya, anih quatre al- 
tres diputats. 
Pregunta al Consell Executiu, ii resprmdrc oralment 
cn el Ple, sobre els niotius de ln suspcnsió del pro- 
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granin d’investigacici i vjgilinncia de I’nlga <Caulerpa 
Taxifoliae j sobre les raons per les quals no es parti- 
cipa en el programa estatal conjunl. Anunci: Rafael 
Maducfio i Sedanno, del G. Socialista al Parlamcnl de 
Catalunya, amb quatre altres diputnts. 
Sollicilud de prhrroga del termini per a presentar es- 
menes al Pmjecte de llci de modificació de la Com- 
pilacid en malhtia de relacions patrimonials cntrc 
cbnjuges (Reg 521 O), Presentació: G. Socialista al 
Parlament de Catalunya. 
Ilcsignnció de tres membres de la Comissi6 d’Estudi 
de les Dificultats de la Utilitsació del Lienguatge de 
Signes. Presentació: G .  Socialista al Parlament de 
Catalunya. 
Dcsignaci6 de tres membres de la Comissi6 sobre la 
ProhlemBtica’del Tercer Món. prCsenlaci6: G. Socia- 
lista :I] Parlament de Catalunya. 
Pregunta al director gencral de la Corpnració Catala- 
na de Rhdicl i Tclevisib, a respondre oralment en Co- 
missiri, sobrc fets esdevinguts cn la vida pilblica durant 
el desembre del 1992 i el gener del 1993 que no han 
estat reflectits pcr Televisió de Catalunya. Anunci: Xa- 
vier Guiwrt i Dclm&nncch, del G.  Socialista al Parla- 
ment dc Calalunya, amb cinc altres diputats. 
Pregunta al director general de la Carporaciri Catala- 
na de Rhdio i Televisió, a respondre oralment en Co- 
missi6, sobre el tractament donat a les intervencions 
dcls senyors Ptisqual Maragall, Lluís Artnet i Josep 
M. Cullell en el dcbat dels pressupostos. Anunci: 
Xavier Guitart i Domknech, rlcl G. Socialista al I’ar- 
lamcnt dc Catalunya, amb cinc altres diputats. 
Pregunta ril dircctor general de la CorporqciCi Calala- 
na de Radio i Televisió, a rcspondre oralment en Co- 
missirj, sobre els criteris que justifiquen cl fet que el 
progrania crE1 matí dc Josep Cunín encarregués un 
comentari sobre la cimera d’Edirnburg al senyor 
Carles Gastiliba. Anunci: Xavier Guitart i i30mk- 
ncch, dcl C;. Socialista al Parlarncni de Catnluiiya, 
amb cinc altres diputats. 
Pregunta al director gencral de la Corporació Cat;il;ma 
dc R5dio i Televisi& a respondre oralment en Comis- 
sió, sobre J’espai d%ra d’horcsn, dc TV3. Anunci: Xa- 
vim Guitart i Domhech, del G. Socialista al 
Parlament de Catalunya, amb cinc altres diputats. 
Pregunta al director gcncrai de la Corporació Cntala- 
na de Rhdio i Tdcvisi6, a respondre oralment en Co- 
missi& s r d m  cl dcscens de i’audikncia dc TV3 i 
Canal 33 durant I’aay 1992. Anunci: Xavier Guitart i 
Dnmbnech, del G .  Socialista al Parlament de Catniu- 
nya, amb cinc altres dipuZats. 
Pregunta al dircctor gcncrd de la Corporací6 Catala- 
na de Rhdio i Televisi6, a respondre oralrncnt en Co- 
rnissi6, sobre els motius dc la rcpcticili de programes 
a TV3 i Canal 33. Anunci: Xavier Guitart i Domb 
nech, del G. Sricialista al Parlament de Catalunya, 
amh cinc altres diputats. 
Pregunta al director general de la Corporacih Catala- 
na de RBdio i Telcvisi6, a respondre oralment en Co- 
missi& sobre el tractament que TV3 doni5 it un 
assassiiiiit tiiple a Alcisser (Hbrta). Anunci: Xavicr 
Guitari i Dombncch, del G. Socialista al Parlament 
de Catalunya, amb cinc altses diputats. 
Rctirada de les pi-eguntcs al Conscll Executiu, a res- 
pondre per escrit, nr. 7035,7038 i 7039. Presentació: 
i2osa Martí i Conill, del G. Socialista nl Parlament 
dc Catalunya, amb dos altrcs diputats. 
Pregunta al ConseH Executiu, a rcspondre per escrit, 
sobre les inddstries que cstan obligades a declarar les 
caractcn‘stiqucs de llurs residus cada any. Formula- 
ció: Rosa Martí i Conill, del G. Socialista al Parla- 
ment de Catalunya, amb dos altres diputats. 
Pregunta al Consell Excculiu, a respondre per escnl, 
sobre la creació d’un institut d’ensenyanlent secun- 
dari a Tona (Osona). Pormulaci6: Rosa Marli i Co- 
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nill, del G. Swialista al Parlament de Catalunya, 
amb dos altres diputats. 
Pregunta al Consell Executiu, il. rcspondre per escrit, 
sobre la represa d’activitats d’extracci6 en una pe- 
drera prop de l’ermita de Santa Maria dc Cabanyes 
(Vallks Oiicntal). Forrnulaci6: Rosa Marlí i Conill, 
del G. Socialista al Parlameni dc Catalunya, nmb un 
altre diputat. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre les raons per Ics quals no s’ha autoritmt una 
transferkncia a 1’ Ajuntament de ]’Ametlla del Vnllbs 
(Vallbs, Oriental). Pormulaci6: Rosa Martí i Conill, 
del G. Socialista al Parlament de Catalunya, amb un 
altre diputat. 
Pregunta ai Consell Execuliu, a respondre per escrit, 
sobrc els motius d’un iiccidenl csdcvingut a la presa 
de Vallforners (Vallbs Oriental). Formulacib: Rosa 
Martí i Conill, del G .  Socialista al Parlament de Ca- 
talunya, amb un altm diputat. 
Pregunta al Consell Execiitiu, a respondre per escrit, 
sobre la construccici d’un camp de golf a Santa Ag- 
n&s, de la Roca del Valles (Vall& Oriental). Formu- 
laci6: Rosa Martí i Conill, del G. Socialista al 
Parlamcnt de Catalunya, amb un altrc diputat. 
Escrit dc reserva d’esmenes al I’rojccte de llei de 
l’estatut del consumidor (Reg. 3546), per a dsscr de- 
fensades en el Ple, Prescnlaci6: G. i‘, d’lniciativa per 
Catal Linya. 
Sollicitud d’wreditació pcr al personal del grup parla- 
mentari. Prcsentacirj: G. P. d’hiciativa pcr Catalunya. 
koposicid no de llei de wlidaritiil amb cl poble 
kurd, Presentacib: G .  P. d’hquerra Kcpublicana de 
Catalunya. 
Instincia dc sollicitud per a prindrc part cn 1’oposi- 
cirj convocada per a provcir una plnqa de xofer del 
Parlament de Catalunya. Presentació: Ricard L.iaun- 
dara Santana. 
Rctirada dc la pregunta al director- gcneral de la 
CCRTV, a respondre oralment cn cornissi6, nr. 
7303. Presentació: G .  P. d’ Esquerra Republicana de 
Catalunya. 
Regunta al director general de la Corporaciri Catala- 
na dc Rhdio i Televisi6, a respondre oralment en Co- 
missio, sobre les previsions dc la CCRTV pel que fa 
a la difiisii, de ln misica en cntalh i a les relacions 
amb I’ACIC. Anunci: G. P. d’Esquerra licpublicana 
de Catalunya. 
Resposta a la pregunta nr. 6376. Prescntaci6: M. Eu- 
&nia Cuenca i Valero, Consellera dc Governnci6 
Departamcnt de Gavernaci6. 
Rcsposta R la pregunta nr. 6SS5. Presentació: M. Bu- 
@nia Cucnca i Va1ei.0, Consellcra de Governacih 
Ikpartamcnt de Governaci6. 
Resposta a la pregunta nr. 65-40, Reesentació: M. Bu- 
gbnia Cuenca i Vaiero, Conscllcra de Governaci6 
Departament de Governació. 
liespesta a la pregunta nr. 6558. Presentaci6: M. Eu- 
g h i a  Cuenca i Valero, Consdlera de Governacid 
Departament de Governació. 
Resposta B la pregunh nr. 6545. Presentació: M. Eu- 
gbnia Cuenca i Valero, Consellerít de Governació 
Dep~tament  de Governacih. 
Resposta a la pregunta nr. 65.57. Presentació: M. Eu- 
&nia Cuenca i Vaiero, Cmscllera de Governnci6 
13cpattament de Govcmaciri. 
Resposta ii la pregunta nr. 6553. Prcscntaci6: M. Eu- 
gbnia Cuenca i Valero, Canscllera de Governaci6 
Deparlament de Govemacih. 
Resposta ;i la pregunta nr. 6541, Piwcntació: M. Bu- 
&&nia Cuenca i Valem, Consellera de Governació 
Departament de Governació. 
Sollicitud de Sala per a reunions, per al dia 09.02.93, 
a les 14 hores. Prcscntaci6: G. P. rl’Iniciativa per Ca- 
talunya. 
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Sdlicitud de Sala per B reunions per al dia 1 1.02.93, 
a les 9 hores. hescntaci6: G. P. d’lniciativa pcr Ca- 
talunya, 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre si és procedent dc fer la segcma fase de la 
construccirj de la presa de Mwgalcf, al riu Montsant 
(Priorat). Formulnci6: Víctor Gimeno i Sanz, del G ,  
P. d’hicialiva per Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre la rcpcrcusdri de l’ampliaci6 de ln presa dc 
Margdef (Priorat) CII la qualitat de la vida dels niu- 
nicipis de la rodalia. Formulaciri: Víctor Gimeno i 
Sanz, del G. P. ct’hicitttiva per Catalunya. 
I’regunla al Consell Exectitiu, fi respmdrc per escrit, 
sobre si la construcció de la presa de Margalef (Prio- 
rat) ha repercutit en un augment de la superfície de 
conreu de fruiters o cn cl canvi de terrenys de sech 
en regadiu. Fnrmulaci6: Victor Girncno i Sanz, del 
G. 1’. d’lniciativa per Catalunya. 
Pregunta al Consell Executin, a respondre per es- 
crit, sobre ]’impacte de la presa de Msrgalef (Prio- 
rat), del riu Montsant, en el turisme verd. 
Formulaei6: Víctor Girncno i S e m ,  del C. P. d’ini- 
cintiva per Catalunya. 
Preguntí? al Consell Executiu, a respondrc per escrit, 
sobre la imtauraci6 d’un tram de la riem Major, a 
Vilanova de Sau (Osona), rnal1ni.s a causit de la 
construcció d’un cimping. Fnrmtilaciri: Joan Saura i 
Lilportii, del G. 1’. d’hiciativn per Catalunya. 
Jnstincia dc sollicitud per a prcndre parl en l’oposi- 
cjó cowncada per a proveir una p t a p  de xofer del 
Parlament de Catalunya. Prcseptaci6: Oscar Alegria 
i Vidal. 
Instincia de sotlicitud per il prendre part cn l’oposi- 
ci6 convocada per a provcir iiiia p l q a  de xofcr del 
Prirlament de Catalunya. Prcscnlació: Rafael Alvarez 
i Fuentc. 
Resposta a la pregunta nr. h2XH. I3wentaciÓ: Conse- 
ller de Medi Ambient. 
Resposta a la pregunta nr. 6289. Prcscntaci6: Conse- 
ller de Medi Ambient. 
itesposta a la pregunta nr. 6290. Presentació: Consc- 
ller de Medi Ambient. 
Resposta n la prcgunta nr, 6371, Prcscntacici: Consc- 
ller de Medi Ambient. 
Resposta a la prcgunta m. 6377. I’rescntacici: Conse- 
ller de Medi Ambient. 
Iicsposta a les preguntes nr. 6378 i 6379. Presenta- 
ci6: Conscller de Medi Amhienl. 
Resposta B la pregunta nr. 6586. Presentaci6: Cotise- 
llcr rlc Medi Ambient. 
Resposta a II? pregunta nr, 6592. Presentació: Conse- 
ller dc Medi Arnbicnl. 
Pregunta al Consell Excculiu, a respondre nralnicnt 
en e! Ple, sobre les riinns per les quals no ha donat 
suport u la campanya cdbmtlcrhcia és igualtat)). 
Anunci: Imma Mayol i I-leltrin, del G. P. d’hiciativa 
per Catalunya. 
Pregunta al Consell Execiitin, ;I respondre oralrncnt 
en el Ple, wbre si 6s previst el suport a les entitats 
socials que facin campanyes per ii promoure el res- 
pecte i la tolerhncia envers la diversitat. Anunci: Tm- 
m n  Mayol i Ueltrán, dcl G .  P. d’hicintiva per. 
Catalunya. 
Pregunka al Consell Executiu, a rcspondre per escrit, 
sobre cl tremini previst per a traslladar ei CAP Csn- 
tcra, del barri de Roquctes, dc Barcelona, a un local 
nou. Formulació: Jmnin Mayol i Heltrin, del G.  P. 
d’hiciatiwt per Catalunya. 
Pregunta al Conscll Executiu, a respondre per cscrit, 
sobrc el local on hi ha previst dc traslladar cl CAP 
Cantera, del barri de Raquctcs, il Uarcelnntl. Fornu- 
lnci6: Imma Mayol i Reltrin, del G. P. d’hiciativa 
per Catalunya. 
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Pregunta al Conseli Executiu, ;I respondre per escrit, 
sobre el motiu de h caigiida dei sostre dcl CAP Can- 
tera, del barri de Roquetes, a Barcelona, el 4 de fe- 
brer dc 1993. Formulació: imma Mnyol i Beltrán, 
del G.  I’. d’Inicia!ivn per Cattalunya. 
Pregunta al Consell Executiu, a rcspondre per escrit, 
sobre el termini previst pcr n reparar el sostre rlcl 
CAP Cantera, del barri de Roquetes, a Barcelona. 
Formulació: Imma Mayol i HellrAn, del G.  P. d’ini- 
ciativa per Catalunya. 
Sollicitud lcferenl a! docunient nr. 7267. Presenta- 
ci6: Miqucl Angel Ibñn i Roman. 
Escrit icfercni al concur3 convocat per a 1’ad.judicn- 
ciri de la prestació del servei dc bar-rcsmraut de? 
llarlamcnt de Catalunya. I’resentacici: 20 funciona- 
rislhrics Parlament de Catalunya 
Dotze preguntes al director general dc la Corporuci6 
Catalana de Rhdio i Televisi6, (z rcspondre oralment 
en Comissio. Anunci: Francesc Codina i Castillo, del 
G. P. de Convergdncin i Unió. 
Rcsposta n la pregunta nr. 542 1. Presentxici: Conse- 
ller de Treball. 
liesposta a la pregunta nr. 5420. kcsenlaci6: Conse- 
ller de Treball. 
Resposta a la pregunta nr. 6357. Presenlaciri: Conse- 
ller de Treball. 
Resposta n la pregunta nr. 6374. Rcscnlaci6: Conse- 
ller dc Trcbnll. 
Tramesa de la in Ftwmació stiklicitada al ConscIl Exe- 
cutiu en ]’escrit nr. 6353. I’rcsenlaci6: Consellcr de 
Treball. 
Tramesa de la informació solljcitnda a1 Consell Bxe- 
cutiu en I’eescrit nr. 6354. Presenmci6: ConscHcr de 
Treball. 
Instincia dc sollicitud per a prendre part en l’oposi- 
ció convocada per n proveir una p l a p  de xofer dcl 
Píirlament de Ciitalanya. I’rescntaci6: Jordi Llivcria 
Gimdnez. 
Resposta a la pregunta nr ,  6730. Prcseniacib: Conse- 
ller de Justíci;i. 
Senthcia dcl Tribunal Constituciond en el recurs 
d’inconstitucionalilut 17621 89 i en el confliclc pa- 
sitiu de competkncies 241 5/89, acumulats, contra 
la t le j  611989, dc 25 de maig, en allh rpc fa refe- 
rbncin a l’arlicle 17.4t de la Llei 1513985, cl’l de 
juliol, de rcgiilaci6 de les caixes d’cstalvis, i contra 
el decret de la Generalitat 190/19#9, d ’ i  d’agost. 
Prcsentacici: secretarjo dc Justicia Tribunal Consti- 
ioci on al. 
Tramesa de les resolucions de: nomenament dcl se- 
cremi general, del Iicrsonal assessor i del personal 
administratiu, auxiliar i subaltern dcl Síndic de 
Greugcs. I’resentacici: SÍndic de Greugcs. 
Esmenes ii In Proposicici nu dc llei sohre el reciclalgc 
profcssional del coklcctiu d’atixiliars d’inferrncrin, 
dins els rnbduls definits pel. la LOGSE, en Ics matei- 
xes empreses on treballen (Regs. 6206 i 6252). I k -  
sentaci6: G. Socialista al Parlament dc Catalunya. 
Pregunta al director general de la Corporació Catala- 
na dc Rhdio i Televisió, a respondre uralment en CO- 
missiri, sobre els prugrnmes de I’cslil ccreaIity 
shnwsw Anunci: Roc Fuentes i Navam, del G. P. 
d’inicintiva per Catalunya. 
Resposta a la pregunta nr. 4280. Rcsenlació: Canse- 
ller de Política Territorial i Obres l’ilhliqucs. 
Resposta a la pregunta nr. 6045. Prescniacib: Conse- 
ller de Política Tcrriturial j Obres Plibliques. 
Sollicitud de prhroga del termini per u debatre la 
Proposicici no dc llci sobre I’slclarimcnt de determi- 
nades afirmacions fetes en la Membria de la Fiscalia 
del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, pre- 
sentada pel G .  P. d’lniciativa per Catalunya (Reg. 
4245). I’resentacih: Joan Rigol i Roig, Presidcnt Co- 
missió cle Justícia, Drel i Seguretal Cjutadnna. 
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Soklicitud de reconeixement dels serveis prestats per 
una fuiicionhria. Presentaci6: Maria Rost? Galvany i 
Aguilar, Funcioniria Parlament de Catalunya. 
intcrpellació al Conscll Executiu snbre el Mn dc sa- 
lut de Catalunya. Prcscntació: Maite Utgds i Nogués, 
del G. Socialista al Parlament de Catalunya, amb un 
altre diputat. 
Pregunta al Consell Exccutiu, ii respondre oralment 
cn el Me, sobre la possibilitat que es rctdlin ducs Ili- 
cenciatures de Lletres a la Universitat de Lleida. 
Anunci: Mdtc  Utgés i Nogués, del G .  Socidista al 
l’arlament de Catalunya, amb un altre rlipztliil. 
Pregunta al Consell Emcutia, a rcspuildre oralment 
en cl Ple, sobre les lliccnciatures que no es podcn 
impxijr a la Univcrcitnt de Lleida. Anunci: Maite 
Utgés i Nogués, del G .  Socialista :i1 Parlament de 
Catalunya, amb tin altre diputat. 
Pregunta al Consell Executiu, a respsndre ornlmcnt 
en  el PIC, sobre Ics raons per les quals s’ha pcrniks 
de construir un cdifici gairebe adossat n l’emita de 
Palau- soli^ a Palau de Plegamans (Vallds Occiden- 
tal). Anunci: Rosa Martí i Conill, del G.  Socialista al 
Parlament de Calalunya, amb un altre diputat, 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre firolment 
en el Ple, sobre les funcions politiqucs que ha de de- 
senvolupar I’oficjna de Benestar Social del Ripollks. 
Anunci: Manuel Nadal i Farreras, del G .  Socialista 
al Parlnnient de Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre oralment 
en el Mc, sobrc les característiques rl’un ch-ec de 
l’oiicina rlc Rcncstar Social del Ripoll&s. Anunci: 
Manuel Nadal i Farreras, del G. Socialista al Parla- 
ment de Catalunya. 
Pregunla al Consell Execuliu, R rcspondre ornlment 
en el Ple, sobre els terminis per a renovar els hallitat- 
ges del poligon Sant Koc, de Badalona (Rai~clonCs). 
Anunci: Celestitio Corbacho i Chavcs, del G. Socia- 
lista al Pnrlatiicnl de Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiu, a rcspondre oralmcnl 
en el Plc, sobre la possibilitat que les coopcrntives 
utilitxin el litol pmticipntiu. Anunci: Santiogo Riera i 
Olivé, del G .  Stxinlista al Parlament de Catalunya. 
Rejteracii, tic li1 prcgiinta per escrit amb núm. de re- 
gistre 4200. f’rcwntaci6: Joan Roma i CuniEl, del 6. 
Socialista ;II 1’;iriarucnt de Catalunya. 
Pregunti1 ui C’rmwll Executiu, ii mpondrc per escrit, 
sobre el tcrmirii pcr i\ rccanbixcr 1’Extensió de Ratxi- 
llerat de V i t . i - w - ; ~  i Salnu (Haix Pcnedks). Formula- 
ci6: i)olor\ ‘t r m t ‘ r i t  i Rius, del G. Socialista al 
Parlament dr C’&.iluny;i, ;imb un altre diputat. 
Pregunta ;i! C‘cmhcll Executiu, u rcspondre per escrit, 
wbre les prcvl\irm\ que té per a suprimir els mbduls 
prefabrical\ dt I\ construccions escolars. Forinula- 
ció: DoloIs Torrent 1 Kius, del G.  Socialista al Pnrla- 
nient dc Catalunya, amb un altre dipulal. 
Pregunta al Consell Executiu, n respondrc per cscrit, 
sobre la deslinaci6 de la partida 61.92.036.4223 del 
Pressupost dc la Generalitat per al 1993, en relacih 
amb I’cxlcnsi6 de Hatxillerat dc Vila-seca i Salou 
(Hsvix Penedbs). Formdaci6: Dolers ‘Torrent i Jiius, 
dcl G. Socialista al Parlament de Catalunya, amb un 
allre diputat. 
Pregunta al Cotiscll Exccutiu, a respondre per escrit, 
sabre la data d’inici rlc la construccirj de l’Extensi6 
de Hatxillerat de Vila-seca i Salou (Baix Pencdhs). 
Forrnulacih: D n h s  Torrent i Kins, del G. Socialista 
al Parlamcnl dc Catalunya, amb un alkre diputat. 
Pmgiinta d Consell Executiu, a respndre per escrit, SI+ 

bre la riíiiíí pr,visra al final de lcs obres de 1’Extensió 
de Haxillerat de Vilii-seca i Salou (Baix kncdb) .  For- 
mulació h l u r s  Tonent i Rius, del G. Smialista al A r -  
lament rlc Catalunya, amb un altre diputat. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sabre els criteris irtililzats cn la concessi6 de beques 
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per al transport escolar. Foimulació: Dolors Torrent i 
Rius, del C;. Socialista al l~arlament de Catalunya, 
amb un altre diputat. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre pcr cscril, 
sobre el termini pcrvist per a elaborar la normativa 
de regulació dels menjadors escolars. Formulació: 
Dolors Torrent i Rius, dcl G. Saci;ilista al Parlament 
de Catalunya, amb un altre diputat. 
1’regunt;i al Consell Executiu, a respondre pcr escrit, 
sobre el nombit de llargs mctratges subvencionats 
pel Dcpartament de Cultura l’any 1991. Forniulacih: 
Ilolors Torrent i Rius, del. G. Socialista al Parlament 
de Catalunya, amh un altre diputat. 
Pregunta al Conse11 Exeeuliu, a respondre per escrit, 
snbre el nombre de llargs metratges subvencionats 
pel Ikpartament de Cultura l’any i 992. Ibmulació: 
Dolors Torrcnt i Rius, del G. Sucialista al Parlament 
de Catalunya, amb un allrc diputat. 
Pregunta al Cansell Executiu, a respondrc per escrit, 
sobre la quantitat assignada a cada projccte durant 
els anys 1591 i 1992. Fonnulaci6: Dolors Torrcnt i 
Rius, dcl G. Socialistn al Parlament dc Calalunyíí, 
amb un altre diputat. 
Pregunta al Consell Executiu, il rcspondre per escrit, 
sobre cls projectes cincrnakogrhfics que han cstat 
subvencionats, I;ormulaciri: Dolors Torrent i Rius, 
del G. Socialisl;i al Parlament de Catalunya, amb un 
altre diputat. 
kcgunkt al Consell Executiu, it tespondre pcr escrit, mbrc 
els criteris cinematografics de la Filmteca dc Caidunya 
Fomulaci6: D d c n ~  Torrent i Rius, del G. Socialista al 
Rlrlamcnt de Ca~ítunya, amb un alm diputat. 
Pregunta al Consell Bxecuh, a respondre per escrit, 
sobre la despesa de la Filmoteca de Catalunya durml 
els anys 1991 i 1992. Farmulaci6: Dolors Torrcnl i 
Rius, dcl G. Socialista al I%nrlament de Catdunya, 
amb un allre diputat. 
Pregunta al Consell Executiu, a rcspondre per escrit, 
sobre els criteris de la política cinematogrhfica del 
Dcparlament dc Cultura. Formulació: M o r s  Torrent 
i Rius, del G. Socialista al Parlnmcnt de Catalunya, 
amb un altre diputat. 
Bsinencs a la I’mposici6 no de llei sobre I’objecci6 
dc conscihcia i la transformacih de I’actual model 
de forces amades (Reg. 6423). Presentacj6: Carles 
Carnpu;r.anno i Canadés, del G .  P. de Convergkncia j 
IJni6, amb un altre diputat. 
Retirada de la respasca a pregunta per cscrit nr. 
6776. Presentaci6: Joan Granados i Duran, Djrcctor 
Gcnei+al Carporacirj Catalana de Rhdio i Televisib. 
Escrit rcfccrcnt als actes de celebracih d’un homenat- 
ge sl poctn mosdn Ramon Guriga i Boixader, 
I”whcrmith de sarnalúsn, en el 2513 aniversari de la sc- 
va mort. Prescnlaci6: Alcalde Ajunt. de Chnoves i 
Samalús. 
Resposta a la pregunta nr. 6370. Presentaciri: Conse- 
ller d’konomia i Finances. 
Resposla a la pregunta nr. 6373. P1.esentaci6: Conse- 
llcr d’lkonomia i Fioanccs. 
Resposta a la pregunta nr. 6595. Presentaci6: Conse- 
ller d’Economia i Finances. 
Resposta a la pregunta nr. 6370. Presenuiciri: Conse- 
ller de Cultura. 
Pregunta al Consell Exccutiu, a respondrc pcr escrit, 
sobre les obrcs del centre de dia del bairi de Sant 
Lloreq, de Tcrrassa (Vallds Occidental). Formula- 
ci6: Rw Fuentes i Navarro, dcl G. P. d’lniciatjva pcr 
Catalunya. 
Interpel.lacci6 al Consell Exccukiu sabre el millora- 
ment del sistema de finanqament a Catalunya, a ha- 
initar pel procediment d’urghcia. I’resentacib: G. P. 
d’Esquerra Republicana dc Catalunya. 
Sotlicitud de compareixenqa de l’Associnci6 d’ Ac- 
tors i Direciors Prolessionals de Catalunya davant la 
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Comissió de Política Cultural perqui informi sobre 
la situacid actual del sector teatral i iudio-visual i les 
perspectives de Jutur. Presentació: Tots els grups 
parlamentari s. 
insthnncia de soklicitud per a prendre part en l’oposi- 
ció convocada per a proveir una plaqa de xofer del 
Parlamenl de Catalunya. Presentació: Jod Moreno i 
Fcrnííndez. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre els cursos de formació prclíessional ocupacio- 
nal que s’han concedit durant els períodes 1989- 
1990 i 1991-1992 u la xona nord de Barcelona. 
Formulació: Jnan Saura i Inporta, del G.  P. d’lnicia- 
liva per Catalunya. 
Prcguntii al Consell Executiu, ;t respondre oralment 
en comissió, sobre l’aplicaci6 i la modificació de la 
Llei de nazinnIitzaci6 tingiiística, la palírica dc mu- 
seus i la projeccid exterior de la cuIturc? catalrua. 
Anunci: Roc Fuentes i Nnvam, del G .  i’. d’lniciati- 
va per Catalunya. 
Sollicitud de prbrroga del termini per a prcscntar es- 
menes al Projecte de nomes de rkgjm interior dc la 
Sindicatura de Comptes (Reg. 4736). Presentacici: G. 
P. Popular. 
Sollicitud de prbrroga del tcrmini per a presentar es- 
menes al Prnjcctc dc norma especial reguladura de 
1’Estntut dcl personnl al servei dc la Sindicatura de 
Comptes (Reg. 473hh). Presentació: G.  P. d’iniciati- 
va per Catalunya. 
Tramesa de la ItesoluciCi de 9 de febrer de 1993, dcl 
sindic de Grcuges, dc nomenament del Sr. Xavier 
Uové i Font com a cap de gabjnct del Síndic de 
Greuges. Prescniació: Síndic de Greuges. 
Designacirj d’un membre de la Comissió d’Estudi de 
les Dificultats de la Utilitzaciri del Lleiiguntge de 
Signes. l%esentaci6: G. P. Popular. 
Proposicici no de llei sobre les millores del sistema 
de linagament. l’rcscntació: G. P. d’lniciativn per 
Catalunya. 
Rcsposta a la pregunta nr. 6816. Presentacih: Conse- 
ller de Medi Arnbieiit. 
Intcrpcllació al Consell Executiu sobre la política re- 
gional europea, a liarnitar pel pmccdimenl d’urgbn- 
cia. l’rcscntad6: G. P. de Canvcrgkncia i Uuiri. 
Designaciri d’un membre de la Comissi6 de Segui- 
menk dcl Procés tl’htcgracirj de Catalunya a la Co- 
munitat Eurapca. Presentació: G. P. de 
Convcrghcia i Uni6. 
Pregunta al Consell Exccutiu, a respondre pcr escrit, 
sobre l’equivalhcia del títol de graduat en  criminn- 
lagia ii una diplomatura universithia de prinier ciclc. 
Formulació: Simun Pujol i Polcrá, del G .  P. Popular+ 

4.55.15. Convocatiiries -- 

SES SI^ PLENARIA NUM. 23 

CONVOCADA PER AL DIA 17 DE FERRER DE 1993 

PRESDENCIA DEL PARLAMENT 

D’acord anib els articles 50, 62.2 i concordants del Rc- 
glament, es convoca les senyorcs diputades i els senyors di- 
putats a la sessi6 dcl Ple del Parlament que s’obrirh cl 
propvincnt dia 17 de fcbrcr de 1993, a les 1 O hores, amb 
I’ordrc del dia següent: 

I .  Proposta de la Mesa i de la Junta dc Portaveus de tra- 
mitar en lectura Única la Prop ic i6  de llei sobre I’himnc na- 
cional dc Catalunya (Reg. 64421, presentada per tots els 
grups parlamentaris (BOPC, 70,4410). ’ 

2. Debat i votació del Dictamen de la Comissió de Politi- 
ca Cultural sobre cl Projecte de Elci dc foment i protcccici dc 
la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultu- 
ral (Reg. 1 1  29), i de Ics esmenes reservades per a defensar 
en et Ple (BOPC, 80,4948). 

3. Debat i votaci6 del Dictamen de la Comissi6 d’lndlis- 
tria, Energia, Corner$ i Turisme sobre el Prqjecte de llei dc 
I’estatut dcl consumidor (Reg. 3546), i de les esrnencs rcser- 
vadcs pcr it defensar en el Plc (BOPC, 8 I ,  4962). 

4. Presa cn consideració de la Proposició de llei dc com- 
petkncies per a I’aprovació dels plans urbanístics, presenta- 
da pel G. P. d’hiciativa per Catalunya (Reg. 269) (BOPC, 
2,271. 

5. Presa cn consideració dc Ia Proposició dc llei sobre in- 
compatibilitats dels alts c h c c s  dcl Govern de la Gencrali- 
tat, prcseiitnda pel G .  Socialista al Parlamcnt dc Catalunya 
(Reg+ 4435) (BOPC, 47,2442). 

6. Presa en considcradó de la Proposició de llci sobre la 
creació d’un rcgistre d’intercssos dels alts chrrecs del Go- 
vern de ia Gcncralitat, presentada pel G. Socialista al Parla- 
ment de Catalunya (Reg. 4436) (BOPC, 47,2445). 

7. Presa en consideraci6 de la Proposta de resolucici per la 
qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congres dcls Dipu- 
tats la Propsici6 de llei de modificaci6 de la Llci orghnica 
511 984, dcl 25 de maig, dc compareixenqa davant les comis- 
sions d’invcstigació del Congrks i del Senat o d’ambdues 
cambres, presentada pel G. P. Popular (Reg. 61 79) (BOPC, 
65,3941}. 

8. Tnterpel4ació al Consell Exccutiu sobre el millorament 
del sistema de finaqament a Catalunya, que formularh el 
diputat Sr. Angcl Colarn i Colom, del G .  P. cl’ Esquerra Rc- 
publicana de Catalunya, a tramitar pcl procediment d’urgkn- 
cia (Rcg. 7503) (BOPC, 82,5004). 

9. Tnterpcl.laci6 al Consell Executiu sobre la política rc- 
gional europea, que formulari el G. P. dc Convergkncia i 

’ 
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Unili, a tramitar pel procediment d’urgkncia (Reg. 75 18) 
(BOPC, 82,500 1 ). 

1 O. Interpcl.laci6 al Conscll Executiu solire la rccstructu- 
raci6 dcl sector cooperatiu agrari a Catalunya, que fonnula- 
rh el diputat Sr. Ramon Vilalta i Oliva, del G. Socialista al 
Parlament de Catalunya, a trami tar pel proccdimevlt d’ ur- 
gkncia (Regs. 7233 i 7566) (BOPC, 82,5002). 

1 I .  Tntcrpclmlació al Canscll Exccutiu sobre cl chnccr, que 
formular2 la diputada Sra. Majte Utges, del G. Socialista al 
Parlament de Catalunya {Reg. 4941) (BOPC, 53,3080). 

12. Intcrpcl.lici6 al Consell Executiu sobre l’assi stkncia 
psiquihtrica, quc formulari  el diputat Sr. Josep M. Regtiant, 
del G. P. d’Esquerríi Rcpuhlicana de Catalunya (Reg. 5048) 
(BOPC, 53,3080). 

13. Intei-pel-laci6 al Consell Exccutiu sobre la politica dc 
forrnaciii profcssional ocupacional, que formularan cls dipu- 
tats Srs.’ Xavicr Sots i Celcstino Corbacho, del G. Socialista 
al Parlament de Catalunya (Reg. 5900) (BOPC, 60,3659). 

E 4. Interpellacilj al Consell Executiu sobrc la política uni- 
versitkricl, que formulari el diputat Sr. Magf Cadcvdl, del 
G. Socialista al Parlament dc Catalunya (Reg. 5999) 

15. Interpcklació al Consell Executiu sobre el finanqa- 
mcnt dels municipis de Catalunya, que formular& el diputat 
Sr. Salvador Morera, dcl G. P. d’Bsquma Rcpuhlicana de 
Catalunya (Reg. 5689) (BOPC, 58,33943. 

16. Interpcl*Iaciii al Consell Exccutiu sobre l’aplicacici dc 
la rcforma dels cnscnyaments oblig:itttoris, quc formularh el 
diputat Sr. Josep Rargal16, dcl G. P. d’Esquerrcz Republicana 
dc Catalunya (Reg. 6584) (I3OPC, 70,442s). 

17. Interpeklacici al Consell Executiu sohrc la cohesib so- 
cial, quc Cormuhri el diputat Sr. Josep M, Rcguant, dcl G .  
P. d’Esqucrra Republicana de Catalunya (Reg. 6638) 
(BOPC, 70,4426). 

i 8. Prcgiintes amb rcsposta oral. D’ acord amb l’article 
133.3 del Rcglament es fa  avinent que seran substanciades a 
Ics i0 hores del dia IX. 

(BOPC, 62,3780). 

Palau del Parlament. 12 dc febrcr dc 1993 

Joaquim Xicoy i Basscgoda 
Prcsidcnt del Parlament dc Catalunya 

4.60, Regim interior 

CONCURS PER A rJA CQNTRACTACI~ 
DEL SERVEI DE RAR-RESTAURANT AL 

PARLAMENT DE CATALUNYA 

OFICIALM MAJOR 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 9 de fe- 
brer de 1993 ha resolt cl concurs convocat per acord dc la 
Mesa de data 9 de desembre dc 1992, d’acord amb els anun- 
cis publicats en el BOPC núm. 62, de 14 dc descinbre de 
I992 i DOGC 1686, de 23 de desembre dc 3 942, en el scntit 
següent: 

1.  Adjudicar el contracte dcl scrvei de bar-restaurant del 
PxIament de Catalunya a GARDNER MERCHANT, SA. 

2. El Parlamcnt ha d’abonar a I’ad-judicatari la quantitat 
proporcional corresponent dcls sct milions dc pessetes 
(7.000.000 PTA) en dac i6  als 10 mesos que resten dc l’any 
1993. 

3. Requerir l’adjudicatari perque: 
a) Constitueixi la fianqa definitiva dc dues-centes vuitan- 

ta mil pcssctcs (280.000 PTA), d’acord amb el yuc cstableix 
la dhusula 12 del Plec de clkusules econbmico-administr;lti- 
ves particulars. 

h) Acrediti documentalinent en el termini de cinc dies hh- 
bils, que esta al corrent dc Ics obligacions tributhies i de la 
Seguretat Social, d’acord amb cl que cstableix la clhusula 
16.15 del Plec dc cl~usulcs econbmico-administratives par- 
ticulars amb concordanqa amb la clhusula 9.9 del Plcc de 
cliuaules administratives generals. 

4.. Retornar a ANGET, TEIXIDOR MAGEM, a <<SOCIE- 
DAD CENTRAL DE RESTAURANTES, SA>>, <<CUINA 
SERHS, SL>>, <<ALIMENTACIONES ESCOLARES, SA>, i 
<<GRUP0 SERWNION, SAN les fimccs provisionals consti- 
tui’dcs, agraint-los que hagin pres part en la licitaci6. 

Palau d d  Parlament, 9 de febrer de 1993. 

Tsrnacl E. Pituch 
Oficial rn+jor 
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WCONEIXEMENT D’ANTIGUITAT 
A FUNCIONARIS DEL PARLAMENT 

OFICIALTA MAJOR 

La Mesa de1 Parlament, en scssi6 tinguda el dia 9 de fc- 
brcr de 1993, d’acord arnb ]’article 43.1 dels Estatuts del r&- 
gitn i el govern interiors, ha acordat: 
- Recon2ixer al senyor Antoni Bayona i Rocamora, do- 

nant compliment al quc disposa l’articlc 37.2 dels mateixos 
Estatuts, quatrc tricnnis, de nivell 3, peIs scrveis prestats al 
Parlament, arnb efectes econbmics des del dia 1 de mar$ de 
1993, 
- Reconkixer a1 scnyor Joan Ramon MicÓ i Gonzhlez un 

trienni, de nivcll 9, de serveis prestats al Parlament, amb 
efcctes econbmics des del dia 1 de febrer de 1993. 
- Recenkixcr al senyor Eduard Principal i Gal( un trienni, 

dc nivell 10, de serveis prestats al Parlament, amb efcctcs 
econbmics dcs del dia 1 de feebrcr dc 1993. 
- Rcconhixer al senyor Ma~ccl Riera i Bou, donant com- 

pliment al que disposa l’articlc 37.2 dels mateixos Estatuts, 
quatre triennis, de nivell 5 bis, pels serveis prestats al Parla- 
ment, amb cfcctes econbmics dcs del dia 1 de marq de 1993. 
- Reconkixer al scnyor h g e l  Zardoya i Regidor un trien- 

ni, de nivell 10, de serveis prestats al Parlamcnt, amb cfec- 
tcs econbmics dcs del dia 3 de febrer de 1993. 

Així maleix ha acordat de reconcixcr a la senyora Rasa 
Maria Galvany i Aguilar: 

1.’ Dc conformitat amb l’article I de la Llci 7011978, del 
26 de desembre, de funcionaris públics i l’articie 4 del RD 
146 1/82, de 25 de juny, dc funcionaris pcblics, reconkixer-li 
els serveis previs prestats a l’hdrninistraci6 local, per la 
qual cosa, atesa la data de presa dc possessió corn a correc- 
tora-redactora cl dia 26 d’octulm de 1992, la data a efectcs 
d’antiguitat 6s el 19 d’octubrc de 1979. 

2.” De conformitat amb l’article 43.2 dels Estatuts del r L  
gim i el govern interiors, reeonkixer-li un trienni per I’irn- 
port del Grup D i tres tricnnis per I’import dcl Grup A, pels 
scrveis prestats a l’Administraci6 local, amb efectes cconh- 
mics des del dia 26 d’actubre de 1992, i acumular-li un any 
i 7 dies als serveis prcstats al Parlament. 

Palau del Parlamcnt, 9 de febrer dc 1993 

Ismael E. Pitarch 
Oficial major 

Comunicacions dels grups parlamentaris 
i dels diputats - 

-I -- 4.67. 

SObLICITUD DE COMPAREIXENCA 
DEL CONSELLER D’ENSENYAMENT 

DAVANT LA CQMISSI6 DE POLiTICA 
CULTURAL, PERQUB INFORMI DEL 

A CATALUNYA 
DESENVOLUPAMENT DE LA LOGSE 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. 
ROC FUENTES, DEL GRUP PARLAMEN’CARI 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA 
(Reg. 7342) 

MESA DEL PARLAMENT 

La Mcsa del Parlarncnt, en sessi6 tinguda eI dia 9 de fe- 
brer de 1993, atks cl que disposa l’article 3 38.1 del Regla- 
ment, ha acordat de tramctrc la soldicitud de comparcixcnqa 
del conseller d’ Ensenyament davant la Comissió de Política 
Cultural, perqub informi del desenvolupament de la LOGSE 
a Catalunya, presentada pel diputat Sr. Roc Fucntes, del 
Grup Parlamentari d’ Iniciativa pcr Catalunya (Reg. 7342) a 
la damunt dita Comissió, pcrqui: la tramiti pel proccdiment 
que preveu el damunt dit articlc. 

Palau del Parlarncnt, 9 de febrer dc 1993 

El secretari segon 
Xavier Guitart i Domknech 

El president del Pdrlament 
Joaquim Xicoy i Basscgoda 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

El grup parlamcntxi d’lnkiativa per Catalunya, d’acord 
amb all6 que preveu l’articlc 40.1 dcl Reglament dc la Cam- 
bra, sol-licita la cornpareixcnqa a la Comissió dc Politica 
Cultural, dcl Conseller d’Ensenyarnent per tal d’cxplicar les 
actuacions que pensa dur a terme cl seu Departament per al 
descnvoluparncnt de la LOGSE a Catalunya. 

Palau dcl Parlament, 4 dc febrer de 1$93 

ROC Fuentes i Navmo 
Diputat dcl G. p. d’IC 
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RESOLUCIÓ DE 8 DE FEBRER DE 1993, 
DE NOMENAMENT DEL SENYOR ENRIC 
RICARD RARTLETT I CASTELLA COM A 

SECRETARI GENKKAZ DE LA INSTITUCX~ 
DEL SfNDIC DE GREUGES 

(Rcg. 7449) 

AtEs cluc d’acord amb I’article 2.2 dc Ics Normes R h i -  
ques del Sindic de Grcuges, en el moment de la prcsa de 

ment el pcrsonal al servci dc la Instiiuci6. 
De confurmitat amb el cluc cstablcixen l’article 33.2 de la 

Llei 1411984, dc 20 de mmq i l’article 2.2 de les Normes M- 
siqucs dcl Sindic dc Greuges, he adaptat la resolució se- 
güent: 

possessió d’un nou Síndic de Greugcs, cessa autorn%‘ < Ica- 

RESOLUCI~ 

Es nomcna el senyor Enric Ricard Bartlett i Castcllh se- 
cretari general dc la Institució del Sindic dc Greugcs, amb 
cfcctcs dcl dia 5 de febrer de 1993 i amb les obligacions i 
els drets inhercnts al chrrcc. 

Barcelona, 8 de febrer dc I993 

Anton Caficllas i Balcells 
Sindic dc Greuges 

Barcelona, 8 de febrcr dc 1993 

RESOLUCI~ DE 8 DE FEBRER DE 1993, 

INSTITUCI~ DEI, SÍNDIC DE GREUGES 
DE NOMENAMENT D’ASSESSORS DE LA 

(Reg. 7449) 

Atks que d’acord amb l’articlc 2.2 de les Normes Bhsi- 
ques del Sindic de Greugcs, en cl moment de la presa dc 
possessió d’un nou Shdic de Greugcs, C C S S R  autorniaica- 
ment el personal al servci de la Institució. 

De conformitat amb el que cstablcixcn l’article 33.2 de la 
Llei 1411984, de 20 de mart; i I’article 2.2 de Ics Nnrmes bisi- 
ques del Síndic de Grcugcs, he adoptat la resoluci6 següent: 

RESOLUCX~ 

1. Es nomena el senyor José Ramon Arbiol i Als6 asscs- 
sor d’hrca de la Institució del Síndic de Grcugcs, amb efec- 
tes del dia S de febrer de 1993 i amb les obligacions i els 
drets inherents ai chrrec. 

2. Es nomena la senyora Piiar Rusquiel i Soriano assesso- 
ra d’irea de la Institucici del Sindic de Greuges, amb cfectcs 
del dia 5 de fcbrcr de i993 i amb les obligacions i els drets 
inherents al chnec. 

3. Es nomena la senyora Mer& Corretja i Torrens asses- 
sora d’krca de la hstituci6 del Síndic dc Greuges, amb cfec- 
tes del dia 5 dc fcbrer de 1493 i amb les obligacions i els 
drets inhcrcnts al chrrcc. 

4. Es nomena la senyora Montserrat Figuera i Lluch as- 
sessora d’irea dc la Instituci6 del Síndic de Grcuges, amb 
efectes del dia 5 de fcbrcr de 1993 i amb les obligacions i 
cls drcts inherents al cinec. 

5 .  Es nomena la senyora Maria Josep Juan-Toms i Car- 
celler asscsmra d’hrea de la instituciii del Síndic de Greu- 
ges, amb efectes dcl dia 5 de fcbrer de 1993 i amb Ecs 
obligacions i els drets inherents al chrrec. 

6. Es nomcna la senyora Maria Dolors Rovira i Corcoy 
assessora d’hrea de la Tnstituci6 dcl Síndic de Greuges, amb 
efectcs del dia 5 dc fcbrer de 1993 i amb les obligacions i 
els drcts inhcrcnts al c h e c .  

7. Es nomena el senyor Joaquim Xolcr i Pont asscssor 
d’hrea de la Institiició del Síndic de Greuges, amb cfectcs 
del dia 5 dc fcbrcr de 1993 i amb les obligacions i els drets 
inherents al C~ITCC. 

8. Es nomena c l  scnyor Eduard Perxés i Coinptc asmsnr 
tkcnic de la Instituci6 del Síndic de Grcugcs, amb efectes 
del dia 5 dc febrer de 1993 i amb les obligacions i els drets 
inherents al eirrcc. 

9. Es nomena la senyora Matilde Scuha i Martinez asscs- 
sora tEcnica de la lnstituci6 del Síndic de Greuges, amb 
cfectes dcl dia 5 de fcbrer de 1993 i amb les obligacions i 
els drets iiihcrcnts al chrrec. 

Anton Cafiellas i Ralcells 
Síndic de Greuges 
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RESOLUCI6 DE R DE FERRER DE 1993, 
DE NOMENAMENT DE PERSONAL 

I SUBALTERN AL SERVEI 

GREUGES 
(Reg. 7449) 

ADMINISTRATIU, AUXILIAR 

DE LA INSTITUCI~ DEL s i~nrc  DE 

Atks quc d’acord amb l’mticle 2.2 de Ics Normes BBsi- 
ques del Sindic de Greuges, cn el moment de la presa dc 
possessió d’un nou Síndic de Greuges, cessa automhtica- 
ment el personal al servei de la Instituci6. 

De confonnitat amb el que cstableixen l’article 33.2 de la 
Llei 1411984, de 20 de maq i l’article 2.2 de Ecs Normes bhi-  
ques del Síndic de Greuges, he adoptat la resnIuci6 següent: 

RESULUCI6 

1 Es nomena la scnyora Elisabet Lcipez i Lorcnte secret&- 
ria del Síndic de Greuges, cLrrec al qual correspon d grup C 
i el nivell 8 dcI Parlament, amb efectes dci dia 5 de febrcr 
de 1993. 

2. Es nomcna administratives al servei de la Instituci6 del 
Síndic dc Greuges, c h c c s  als quals correspon el grup C i el 
nivell 8 del Parlament, amb efectes dcl dia 5 de febrer de 
1993, a Ics senyores 

1. Montserrat Amat i Noves 
2. Bibiana Bofill i Frías 
3. Carmc Canadilla i Estrada 
4. Dolors Molina i Cosialls 
5.  Nativitat Molina i Terren 
6. SteI-la Viladot i Pou 
3. Es nomena auxiliars administratiuslives de la Institució 

del Síndic dc Greuges, c b c c s  als quals corrcspon el grup D 
i el nivell 9 del Parlament, amb efectes del dia 5 de febrer 
de 1993, als scnyorslres 

1 .  NÚria Andres i Rarot 
2. Rosa Avila i Casas 
3. Antoni Mmchón i Fmcras 
4. Claustre Jan@ i Pu.joI 
4. Es nomena el senyor Josep Martinez i Cava xofer de la 

Institució del Síndic dc Greuges, chrrec al qual correspon el 
grup D i el nivcll9 del Parlamcnt. 

5. Es nomena la scnyom Montserrat Marquks i Rodrí- 
guez, telefonista, cimec al qual correspon el grup D i el ni- 
vell I O del Parlament, 

6. Es nomena uixers de la Instituci6 del Sindic de Greu- 
ges, cimecs als quals correspon el grup D i cl nivell 10 del 
Parlament, als senyors 

1 

1 .  Fcrmi Carnin BAzquez 
2. Antoni-Salvador Garcia i Mm’n 

Barcclona, 8 CIC fcbrer de 1993 

Anton Cañcllas i Ralcclls 
Sindic de Greuges 

RESOLUCIO DE 9 DE FEBRER DE 1993, 
DE NOMENAMENT DEL SENYOR XAVIER 
BOV6; 1 FONT, COM A CAP DE GABINET 

DE GREUGKS 
(Reg. 7510) 

DE LA INSTITUCI~ m r ,  SÍNDIC 

De conformitat amb el que estableixen I’article 33.2 dc la 
Llei 14J1984, de 20 de r n q  i E’articlc 2.2. de les Normes 
bhsiques del Síndic de Greuges, hc adoptat la rcsoluci6 se- 
güent: 

RESOLUCX~ 

Es nomena el senyar Xavier Bov6 i Font, cap de gabinet 
de la Institucid del Sindic de Grcugcs, amb les obligacions i 
els drets inherents al ckrrec i amb efectes a partir de1 dia 10 
dc febrer de i 993. 

4.87. Procedin - 

Barcelona, 9 dc febrer de 1993 

Anton Cafiellas i Ralcclls 
Sindic de Grcugcs 

nts davant el Tribunal 
Constitucional -- 

RECURS P)’INCQNSTITUCIONALITAT 
INTERPOSAT PItI, PRESIDENT 

DNL, GOVERN CONTRrl 
LA LLEI 6/1989t DEL 25 DE MAIG, 

DE MODIFICACIO DE LA r m I  ~ 1 9 8 5 ,  
DE r x  DE JULIOL, DE CAIXES 
D’ESTALVIS DE CATALUNYA 

SENThNCTA DEL TRLBUNAL CONSTITUCiONAL ’ 

(Reg. 7448 / Mcsa del 09.02.93) 

SERVICIOS .WKíDICOS DEL PARLAMENTO 
DE CATALUÑA 

A efectos de notificación, adjunta tcngo el honor dc rcmi- 
tir a Vd. copia dc la sentencia dictada por el Plcno de este 
Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 
1762189 y cn cl conflicto positivo de compctcncia número 
24 1 5/89, acumulados, plmtcados, respcctivarnente, por el 
Presidentc del Gnvierno y el Gobierm, el primer0 contra 



501 8 BUTLTAT~ OFICIAL DELPARLAMENT DE CATALUNYA / Ndm. 82 1 1 S de febrer de 1993 

dctcminados dc la Ley del Parlarncnto de Cattaluííia 611989, 
de 25 de rnayfi, en 10 que hace referencia al piirrafo 4." del 
articulo 17 de la Ley dcl m i m o  Parlamento 1511 985, de I 
dc julio, de regulación de las Cajas de Ahorro; y el segundo 
en relacicin con el Decreto de dichg Gencralidad de Catulu- 
Cia 19011989, de 1 de agosto, dc aprobacihn de las normas 
rcguladoras de 10s procedimientos de designaci6n de 10s 
rnicinbros de 10s Cirganos de gobierno dc las Cqjjas de Aho- 
mo y dc la convocatoria y el €uncionamiento dc &os. 

Madrid, I dc fcbrcro de 1993 

I. ANTECEDENTES 

1. Por cscsito que tuvo entrada cn este Tribunal el 21 de 
agosto dc 1989, el Abogado dcl Estado, en nombre del Pre- 
sidcnte del Gabierno, inkrpuso recurso de inconstitucionali- 
dad contra el art. 1 de la Ley del Parlmcnto de Catahfia 
613989, de 25 de mayo, en 10 que hace rcfercncia al phrrafo 
cumto que afíiade al apartado b) dcl art. 17 de la Ley del Par- 
lamento dc Cataluña 1511985, de 1 de julio, dc rcgulación 
de las Cajas de Ahorro, con invocaci6n exprcsa del art. 
161.2 C.E. 

Et preccpto impugnado disponc que &5; acuerdos del 
Pleno de las Corporacioncs Locales fundadoras [de Cajas de 
Ahorro] que dcsignen n 10s conse-jcros generales [dc las Ca- 

El Secrctario de Justicia 

El Pleno dcl Tribunal Constitucional compuesto por don 
Miguel Rodrigucz-Pificro y Bravo-Ferrer, Presidentc; don 
Luis LÓpez Guerra, don Fernando Garcia-Mon y Gonzilcz- 
Regueral, clon Cados de la Vega Benayas, don Álvaro Ro- 
dríguez Bereijo, don José Gabaldón López, don Rafel de 
Mendiziibal Allende, don Juli0 Gonzilcz Campos, don Pc- 
dra Cruz Villalh y don Carles Viver Pi-Sunycr, Magistra- 
dos, ha pronunciado 

EN NOMBRE DEL REY 

la siguiente 

SENTENCIA 

En c1 ~CCUTSO de inconstitucionalidad n ~ m .  1762189, in- 
terpucsto por cl Abogado del Estado cn representación del 
Presidentc dcl Gobierno, contra el art, 1 dc la Lcy del Parla- 
mento de Cataluda 611989, dc 25 de mayo, en cuanto añade 
un p6rrafo cuarto al apartado b) del art. 17 de la Lcy del 
Parlamento dc Catalufla 1511 985, de regulacih de las Cajas 
de Ahorro, recurso en el quc han sido pwtc el Parlamento dc 
Cataluiía, rcprescntado por d Abogado don Joscp M. Porta- 
hcllst y d'Al6s,'y el Consejo Ejccutivo de la Generalidaci de 
Catalufia, reprcsentado por el Abogado don Joscp Maria 
Bosch i Bessa; y cn el confiicto positivo de compctcncia 
núm. 2415189, acumulado a aquel recurso, planteado por el 
Gabierno de la Nacih  contra el art* 18.2 de las Normas re- 
guladoras dc !os proccdimientos de designacibn, convocato- 
ria y €uncionamicnto de 10s 6rganos de gobiemo de las 
CGjjas de Ahorro aprabadas por. el Dccreto del Consejo Eje- 
cutivo de la Gcncralidad dc Cataluña E90/1989, de 1 de 
agosto, en el que ha sido parte el mimo, representado por el 
mencionado Letrado. Ha sido Ponente cl Prcsidente del Tri- 
bunal, don Miguel Rodríguez-pi ficro Bravo-Ferrcr, quien 
exprcsa el pareccr del Pleno. 

jas] que Ics correspondm dcberiín tomarsc con el voto favo- 
rable de las dos terccras partcs dcl número de hecho quc, cn 
ningún caso, podrá ser infcrior a la rnayoria absoluta del nd- 
nicro legal dc miembros de la Corporacióm. A juicio del 
Abogado dcl Estado este precepto vulnera la noimativa b6- 
sica estatal sobrc'régimen locaI (art. 149.1.1 8 CE.), pues el 
art. 47.2 dc la Lcy de Bases dcl Rigimen Local (LBRL) 
prevé la rnisma. mayoria reforzada a que dudc  cl prcepto 
impugnado para 10s acuerdos dc las Corporacioncs Locales 
en las siguicntes matterias: a) creaci6n y suprcsi6n de muni- 
cipios y altcración de términos municipales; b) creación, 
moditicación y suprcsión de las Entidadcs a que se reficrc cl 
art. 45 LBRL; c) aprohacihn de la delimitación del tdrmino 
municipal; d) alteración del nombre y de la capitalidad del 
municipio. Para cl Abogado del Estado, esta numerxión no 
pucde ser ampliada por las CC.AA., y de ahí la inconstitu- 
cionalidad del preccpto rccurrido. A mayor abundamiento 
rccalca el carhctcr bhsico, formal y materialrncnlc, del art. 
47.2 LBRL, pues atañe a un aspecto esencial del funciona- 
miento y rkgimcn de acuerdos dc las Corporaciones 1,oca- 
Ics, como cs e3 jucgo de las mayorías, alega que la 
normativa autornitica sectorial sobre Ciljas de Ahorro no 
puedc infringir aquella normativa básica, y rccuerda quc la 
STC 4911 988 declaró básico el art. 5 de la T,ey 3 111985 dc 
Cirganos rectores de las Cajas de Ahorro, que atribuyc a las 
entidades fundadoras dc las Cajas la facultad de nombrar di- 
rectamcnte sus represcntantes en las Cajas, <entendiendo 
por nomhramicnto directo cl que se lleva a cabo por 10s fun- 
dadores sin quc p u d a  mediar una normativa estatal o co- 
rnunitarja que imponga o condicione la forma de procedcr a 
ese nombramiento>>. Por todo 10 cual, solicita el Abogado 
dei Estado que se declare inconstitucional y nulo el preccpto 
recurrido, y se suspcnda su vigcncia. 

2. Adrnitido a trámitc cl recurso de inconstitucionalidad y 
acordada la suspensi6n de la vigencia dc la norma irnpugna- 
da, conforme al art. 161.2 CE., el rcprcscntante del Parla- 
mento de Cataluña se opuso al mismo formulanrlo, con 
fccha 20 de septiembrc de 1989, las alcgaciones quc a conti- 
nuaci6n se resumen. 

No se niega que el art. 47.2 LBRL sea básico y básicos 
son 10s supuestos de rnayorh reforzada para la adapción de 
acuerdos de las Corporaciones Locales que prcv6. Pero eso 
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no quiere decir que no pueda la legislación autan6rnica, en 
virtud de la competencia exclusiva de la Comunidad dc Ca- 
taluña sobrc Cajas de Ahorro (art. 12.1.6 del E.A.C.) y so- 
bre e1 régimcn local (art. 9.8 del E n A C ) ,  afíadir otros 
supuestos en que se cxija Ia m i m a  rnayon'a, ya que las ba- 
ses son s d o  un com6n denominador normativo, a partir del 
cua1 cada Cornunidad Autónoma puede establccer, cn de- 
fcnsa. de su propio intcrds general, las pcculiaridades quc 
convenga; y porque no puede entenderse que el art. 47.2 
LBRL excluya tales añadidos. En cuanto a la cita de Ia STC 
4913988 que hace el Abogado del Estado, 10 Gnico que exi- 
gc cs que el nombramicnto de 10s consejcros de las Cajas en 
representación de Ias entidadcs fundadoras sc realice dc mo- 
do directo, cs decir, sin intermediarios o compromisarios, 
pero nada dice acerca de la mayoria requerida para acordar 
esos nombramientos. Por todo cllo, se solicita la desestima- 
ción del rccurso. 

3. Con fecha 4 de octubre de 1989, el Abogado dc la Ge- 
ncralidad de Cataluña, cn nombre del Conscjo Ejecutivo dc 
la mima, contestó a la demanda con 10s siguicntcs argu- 
mentos: 

La compctencia de la Cornunidad Autónoma dc Cataluña 
para aprobar el precepto impugnado sc cnrnarca tanto en las 
que lc corresponden en rnsteria de régimcn lacal (art. 9.8 
del E.A.C.), corno en inateria de Cajas dc Aherro (art. 
12.i.h del E.A.C.). En relación con esta Última materia, la 
STC 48/19&8 consideró quc las Comunidades Autlinomas 
competentes sobre ella podian prcvcr la existencia de proce- 
dimientos de elección de 10s conscjeros generales de las Ca- 
jas distintos de 10s fijados en la Lcy estatal 31/1985 dc 
cjrganm rectores dc las Cajas de Ahorro, por no teiier cl pro- 
cedimicnto en ella fijado cariicter b5sico. De hecho, esa 
misrna Lcy estatal rcmite en su art. 3,1 a la Icgislacilin de 
dcsarrollo la detcminación del procedimicnto de clecci6n 
de 10s representantes de las Corporaciones Municipales en 
las Cajas. Esto es 10 que hace el precepto impugnado por rc- 
lación a 10s representantes dc las entidades fundadoras. Por 
10 dernás, es clar0 que las norrnas biísicas no puden impc- 
dir que las Cornunidadcs Autónomas con competencias cx- 
clusivas en una materia establczcan, si 10 estiman oportuno, 
nuevas nmrnas o condiciones no cstablecidas en aqudlas. 
Lo Único que la legislación autonomica no puede haccr, se- 
gÚn la STC 49/1988, es mcdiatizar o condicionar la elecci6n 
directa dc 10s representantes de ¡as entidadcs fundadoras, En 
cuanto al limite que cstabicce el art. 47.2 LBRL, que ticne 
caractcr bisico, no sc puede considerar quc el. Iistado de sw- 
puestos para 10s que exigc la mayoría cuallificada que regula 
sea exhaustiva y no pueda ampliarse por la legislacih auto- 
ndmica, pues, si asi fuera, esc prccepto básico habría agota- 
da la regulación del tema y dcjm'a vacia dc contenido la 
competencia autonBmica de desarrollo normativo. Dc he- 
cho, el art. 47.3 LBRL, también hisico, permite expresa- 
mcnte (apartado m]) que la ley rcgule otros supuestos 
distintos a 10s alií contemplados en que se requiera el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de iniem- 
bros de las Corporacioncs Locales, por 10 que no se ve por 

que la Iey no puede completar aquellos casos en que se exi- 
ge adcrnás la mayoría dc dos tercios del número de hecho 
dc esos miemhros. Y así, por cjemplo, la Ley catalana 
8/1987, de IS de abril, Municipal y dc Rbgimen Local dc 
Cataluña, en su art. 11 2.3, introduce otros supuestos no pre- 
vistos en el art. 47.3 LBRL En consecuencia, se solicita h 
descstimación del recurso. 

4. Por Auto de 30 de cncro de 1990, tras oir a las partes, 
el Plcno del Tribunal Constitucional acord6 levantar la sus- 
pcnsi6n de la vigcncia del precepto recurrido. 

5, Mcdiante escrit0 de 4 dc dicicmbre de 1989, el hboga- 
do del Estado planteó conflicto positivo de compctencia en 
relaci6n con el art. 18.2 de las Normats reguladoras de 10s 
procedimientos de dcsignación, convocatoria y funciona- 
micnto de 10s 6rganos de gobicmo de las Cajas de Ahorro, 
aprobadas por Decreto del Consejo Ejccutivo de la Genera- 
lidad de Cataluíia 19011989, de l dc agosto, con invocación 
cxpresa del art. 161.2 CE.  El art. 18.2 impugnada vime a 
reproducir la exigencia de mayoría cualificada de dos t e m -  
ras partes del n6rncro de hecho y no infeeor a la mayoda 
absoluta de 10s micmbros dc las Corporacioncs Locales fun- 
dacioras para designar sus representantes en las Cajas de 
Ahorro, que ya establccc el art. 17.b) de la Ley catalana 
1511985, modificado por la Ley 611 989 del Píxlczmento dc 
Cataluiia. En cansecuencia, cl Abogado del Estado reitera 
Fas alegaciones que exprcsa en el recurso dc inconstitucio- 
nalidad promovido por el Presidentc del Gohierno contra es- 
tc prccepto legal y salicita la anulacicin de la norma ohjeto 
del cnnflicto y la declaración de quc la competencia contro- 
vertida corresponde al Estado, asi como la acumulaci6n del 
conflicto positivo de competencia al rccurso de inconstitu- 
cionalidad 1762189. 

6. Admitido a trkmite el conflicte positivo de cornpctcncia 
núm. 241 5/89 y suspendida la vigencia dcl art. 18.2 de las Nor- 
mas aprobadas por el Decreta 19W1989 de la Gencralidad de 
Cataluñn, por providencia dc 1 1 de diciembrc de 1989, el Rbo- 
gado cle la misma present6 sus dcgaciones el 28 dc encro de 
1990, oponidndose a la prctcnsión principal dcl Abogado dcí 
Estado. Reitera en ellas ' cxactamente 10s argumcntos en quc 
fundaba su contestación al recursa dc inconstitucionalidad 
1762/89 y solicita quc se declarc la validez del preccpto im- 
pugnado y que la cornpetencia controvertida corresponde a la 
Gcncralidad, ast como que se acucrde la acumulaci6n con el 
ci tado recurso de inconstit uci onalidad. 

7. Por Auto de 27 de febrero de 1990, cl Pleno del Tribu- 
nal Constitucional, trsls oir tambi6n al representante del Par- 
lamento de Cataluña, que manifest6 no oponerse a cllo, 
acord6 acumular cl conflicto positiva de cornpctcncia núm. 
241 5/89 al recurso de inconstitucionalidad núm. 1762189. 

8. Por Autos de 30 de enem y de 13 de ~ n m o  de 1 990 y 
tras d r  a las partes, cl Pleno dcl Tribunal Constitucional 
acord& respectivarnente, levantar la suspensión dcl art. 1 de 
la Lcy del Parlamento de Cataluña 611 989, de 5 dc mayo, en 
cuanto aAadc un nuevo pbafo al art. 17.b) de la Ley 
1511985, y del art. 18.2 de las Normas aprobadas por el Dc- 
creto 3 9011989 de la Gencralidad de Cataluila. 
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9. Por providencia de 26 dc mero de 2993, sc fij6 para 
votación y fallo de la presentc Scntcncia el día 28 siguicntc. 

1.  Los presentes recursos de inconstitucionsllidad y con- 
fl icto positivo de cornpctcncia acumulados ticnen por objeto 
la impugnacihn de dos prcccptos, uno de rango lcgal y otro 
dc rang0 reglamcntdio, de idhtico contenido. Ambos cxi- 
gen ei voto favorable de las dos tcrccras partes del nzjrncro 
dc hecho dc tiiicmbros de la Corporación I,ocal fundadora 
de una Caja de Ahorro, en ningth caso infcrior a la mayoria 
absoluta dcl número legal dc CSOS miernhros, para ia desig- 
nación de 10s conscjeros generales dc la Caja que le corrcs- 
ponde nombrar. Y ambos son impugnados por cl mimo 
motivo, csto es, sustancialmente, por infringir cl precepto de 
caráctcr b6sico contenido en el art. 47.2 del la IBRL,  que 
no prcv6 esc supuesto entre aqudlos para las que inipone la 
citada rnayoiía cualificada. A cste motivo esencial se añade 
por el Abogado del Estado quc la competencia de Iu Comu- 
nidad Autonorna de Cataluña sobre la normativa no bhsica 
cn materiu de Cajas de Ahnrro no pucdc cxtenderse a regu- 
lar 10s procedimicntos de designacih dc 10s rnicmlx-os de 
10s 6rganos dc gohicrno de las Cajas por 10s fundadorcs, ya 
que tul dcsignaciiin correspondc clircctamente a ~ S O S ,  sin 
iiinglin condicionamiento, dc acuerdo a 10 afirmadao por la 
STC 49/198& (f. j. 20). 

Los rcprcscntantes del Parlamento y del Consejo ELjccuti- 
vo dc la Gencrdidad dc Cataluña rcchazan cstii liltima alc- 
gación, pucs considcrnn que la compctencia <<exclusiva\> 
que, c<dc acuerdo con las bascs y la ordenacicin de la activi- 
dad econtirnica general y la política rnonetaria dcl Estado, 
cn 10s términos dc 10s dispucsto en 10s arts. 38, 131 y en 10s 
números 1 1 y I 3  dcl apartado 1 del articulo 149 dc ln Cons- 
tituci6n)>, atribuyc a su Cornunidad Aut6noma el art. 12.16 
del E.A.C., le facultan para proccder n una rcgulacih serne- 
jante. Por otra parte, rcconoccn que 10s preceptos impugna- 
dos inciden cn la normativa stihrc cl rbgimen local y nn 
discutcn que el art. 47.2 dc la LRRL tengcl clzrictcr M i c o .  
Siti cmbargo, enticnden que cste preccpto dc la LRRL no 
cstablece con caractcr cxhaustivo y tasado 10s supuestos cn 
quc se cxigc, para la adopcih dc acucrdos por las Corpora- 
cimes Local&, la mayoria de dos tercios de 10s micrnbros 
dc hccho no inferior a Ia mayorh absoluta dc su n6rnero lc- 
gal, no podria cstablecerlo con tal caráctcr, dada la compc- 
tcncia de la Cornunidad Autónorna de Cataluña p u a  
complctar o wrnp1cmcnta.r csa regulacicin bhsica sobrc el rB- 
girnen local, cn virtud del art. 9.8 del B.A.C.. 

No existc discrepancia, pues, sobre 10s titulos cornpetcn: 
ciales invocados por cl Estado, dc rcgulacihn de cargctec bA- 
sico, y 10s invocados por el Parlaniento y el Conscjo 
Ejccutivo de la Gcncralidad de Catalluña, aceptindase que 
en las normas impugnadas concurren y sc cntrecruzan dos 
titulos competcncialcs, 10s relativos a Regimcn I , Q ~  y a la 
materia dc Cajas de Ahorro. Esta coiicurrencia de titUlQS 

obliga a Cataluña a rcspctar la normativa hasica dcl Estado 
en una y otra matcria, en cuanto que 10s preceptos irnpugna- 
dos puedan afcctar SL una u otra. 

Desde esta perspectiva ha dc cxaminarse el tcma dcbati- 
do: s i  10s preccptos autonbmicso objeto de 10s prcscntcs rc- 
cursos infringcn la normativa bisica del Estado cn matcria 
de Cajjas de Ahorro, en concreto el art. 5 de la Ley 3111985 
de Organos Rectores de Cajas dc Ahorro (LORCA) y en 
materia de Kégimcn Local, en concreto cl art. 47.2 de la 
LRRL. 

2. El art. 5 de la Ley 3 111985 de drganos Rcctorcs de las 
Cajas dc Ahorro (LQRCA) que regula la rcprcsentacih de 
la designación de 10s representantes de las personas o enli- 
dades fundadores dc las Cajas, ha sido considerado básico 
por Ea STC 4911988 (F.J. 20) <<entendiendo por nombra- 
miento directo cl cluc se Heva a cabo por 10s fundadores sin 
que piiedu mcdiar una normativa cstatal o cornunituia quc 
irnponga o condicionc la forma de proccder a esc nombra- 
miento>>. Ahora bicn, dicho art. 5 ticnc carácter gcncral, y 
no impide que la cntidad fundadora se someta a su vcz, en 
cuanto al rkgirnen de la adopción dc acuerdos, B la normati- 
va quc, en razón dc su naturaleza y cmácter le sea aplicable. 
Por ello si la cntidad fundadora cs una entidad local habrá 
de someterse a la normativa que sobre IB adopcih dc acuer- 
dos cstablece la legislacirin de Rkgimen Local. 

Lo que se irnpide, dc acuerdo a la STC 49/1988, es intcr- 
fcrirsc en ese nombramiento, y no deja de ser significativa 
quc Ja m i m a  aluda indistintarnente a la mcdiación dc una 
normativa estatal o dc la Comunidad Authoma, considc- 
rando hksico sÓ10 la no irnposicihn o condicionarniento en 
la forma clc proceder al nombramiento. Pcro cn la rnedida 
cn que la entidad fundiidora cs una Corporacióv Local y en 
la corrcspondiente dcsignacidn ha de aplicarse la normativa 
de I<égirncn Local, tanto el Estado coino la Comunidad h u -  
tijnoma podrh cjcrcer sus compctcncias cormpondicntcs 
sobre Rkgimen Local siii que ello suponga imposicihn o 
condicionamiento de la forma dc pracedcr al nom bramiento 
contraria a 10 dispuesto en cl art. 5 de la Ley 3 1/1985. 

3. Excluida la vulneración por 10s preccptns autonhicos 
dc esta norma básica del Estada, se ha de examinar si infrin- 
ge el precepto dc carhcter bhsica, condici6n quc no sc discu- 
te, contenido en el art. 47.2 LBRL. El problema sc centra en 
detcrminar si la Comunidad Autónoma. de Cataluña, cn vir- 
tud dc las competencias que le conficre el art. 9.8 dcl 
E.A.C., puedc añnclir o no atros supuestos en 10s que se re- 
guicrc, para la adopciiin de acuerdos, la mencionada mayo- 
ria rcforzada de 10s tercios del númcro de hecho de 
rniernbrcs de las Corposacioncs Localcs, yuc representen al 
mcnos la rnayorh absoluta de su nlimcro legal. 

Como afirma Ea STC. 3211 991 la garantia constitucional 
dc la autonomia Iacal <ces de carhcter gcncral y configurado- 
IX dc un modelo dc Estado, y ello conducc, como consc- 
cuencia obligada, IZ cntendcr que corresponde al m i m o  la 
fijacih dc principios o criterios hiísicos en materia de orga- 
nizacih y competencia de general aplicación en todo el Es- 
tadon. nien cs vcrdad que, corno también declararnos en esa 

' 
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Sentcncia, ccla fijacicin de estas condiciones básicas no puc- 
de implicar en ningún caso el establecimiento dc un régi- 
men uniforme para toclas las entidades locales de todo el 
Estado, sino que debe pcrmitir opciones diversas>>. V, desdc 
luego, <<no ser6 siempre fhcil la detcrrninaci6n de lo yu es o 
haya de entenderse por condiciones básicas,. No cabe duda 
CIC que esta determinacih dcbc hacerse prirnordialrnente, en 
f u n c i h  de 10 que es esencial para garantim- el niodclo de 
Estado inherente a la configuración de la autonomia local, 
10 que ha de tomarsc en cuenta para interpretar las mmas 
bhsicas dictadas por cl Estado en la matcria. 

Es evidcntc quc uno de 10s aspectos csenciales del mode- 
10 de autonomia local garantizado en todo el Estado ataiie al 
funcionarniento democrtitico dc 10s 6rganos de gobierno dc 
las Corporaciones Locales y, dentro de él, cn concreto, a 10 
que afecta al, qunrunr y mayorias neccsarias para Sa adop- 
ci6n de 10s acucrdos de 10s Grganos colcgiados superiores, 
ya quc los preceptos relativos a estas cuestiones definen 
precisamcnte un modelo de dcrnocracia local, A este respec- 
to, el art, 47 LBRL ha establccido un sistema acabado de 
Inayorias precisas para la aclopci6n de acuerdos por parte dc 
las Corporaciones Locales en el que la regla general (art. 
47.1 1 es la mayoría simple, completada por dos tipos de ma- 
yodas cualifiicadas, cornu exccpci6n a dicha regla: un pri- 
mer tipo, dc mayoria absoluta (art. 47.3), configurado por 
una. relación no cerrada de supuestos, y un segundo tipo, de 
mayoría de dos tcrcios, configurado por una relaci6n cerra- 
da limitado a cuatro supuestos quc la Ley relaciona (art. 
47.2). De el10 resulta quc et legislador estatal ha considera- 
do biísico cl regirnen de mayoria relativa en la adopci6n de 
acuerdos, corno regla general, pcro ha riejado al legislador 
de desarrollo (art. 47.2 m) la posibilidad de ampliar el nú- 
mero dc supuestos por mayoria absoluta, por 10 que el legis- 
lador autonómico podrh disponer la exigencia de mayoria 
absoluta para determinados acuerdos. 

Otro cs el caso de la mayoría de dos tercios que el art. 
47.2 LBRL requiere pira cuatro supuestos muy singulariza- 
dos, cn 10s que se ponen en jucgo aspectos constitutivos dc 
la propia Corporación Local O elcmcntos fundamcntales de 
s u  estructura. Su gravedad y trasccndcncia explicaria, según 
cl Abogado del Estado, Ja alteraci6n de la regla general y la 
exigencia de una rnayoría tan rcforxada, conccbida con ca- 
rácter rigurosamente excepcional, por lo quc la rclaci6n dc 
supuestos incluido en dicho precepto opcraría como un lírni- 
te negativo para el legislador autonómico con competenci as 
sobre el Regimen Local, que no podria ampliar a discrecidn 
tal listado sin comprometcr significativamcnte el modelo de 
funcionamiento democrhtico de las Corporacioncs Locales. 

Ha de darse la raz6n al Abogado del Estado ya que el lis- 
tado de supuestos incluido en el art. 47.2 LBRL es cerrado y 
exhaustivo, 10 que se deduce no ~ 6 1 ~  de sus propios térmi- 
nus, sino también de la espccial gravedad y trascendencia dc 
10s acuerdos, que explica la cxigencia de unfi mayork tan 
reforzada. Es clam que esta forma de alteración de la regla 
general ha sido establecida por el legislador de las bases con 
carácter rigurosamente excepcional. De el10 cabc inferir que 

el 'art. 147.2 no es s610 un lírnitc negaiivo, que impida al lc- 
gislador autonómico fijar una mayarh distinta para tales su- 
pucstos, sino que constituye tambih  un límite positivo por 
clcfinir taxativamentc 10s casos en 10s que excepcionalmente 
se cxigc la. mayoria de 10s tercios de hecho de 10s rnicrnbrm 
de la Corporaci6n, 

Establecido en la liey un nuwIcrus cluusus a tal efecto, cual- 
quicr rcguhci6n quc se scpare de dicha prcvisicin y extienda la 
cxigcncia de mayorfas especiales a otros supuestos cntrañia un 
canbio en la concepcih de la organizslcih democriítica dc la 
institucih: implica pasas dc una crrlemoeracia basada en cl juc- 
go de las rnayorías>> a una <&momcia dc acuerdo>>, por em- 
plcar las expresioncs de la STC 5/19Ri (f. -1. 21A). Dc este 
modo, la cxecpción misma aparece corno norma basica y el Ic- 
gi sladar autonómica no puede ampliar a discreci6n aquellos 
listados, si así no f u m  podria qucdar carnprometido cl modelo 
básico lcgal de funcionamiento demcritico dc las Copracio- 
ncs Locales que, cn sus elementos esenciaies, cs cl inismo en 
todo el territori0 del Estado. 

En consccucncia, la fijación por el legisladnr catalin (y, 
conformc al mismo, por el Consejo Ejecutivo dc la Gencra- 
lidad) de un nuevo supuesto para el que se exigc la refcridrz. 
mayoría cualificada, vulnera la norma bcisica contenicla cn 
el art. 47.2 de la LBRL, 10 quc conlleva la nulidad de 10s 
preceptos que 10 infringen. 

FALLO 

En atenci6n a todo 10 expucsto, el Tribunal Constitucio- 
nal, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA 
CONSTITUCIÓN DE LA NACI6N ESPAÑOLA. 

Ha decidido 

1 .  Estimar el recurso de inconstitucionnlidad núm. 
1762189 interpucsto por el Presidcnte del Gobicrno contra el 
pcirrafo cuarto del apartado b) del art. i 7  de la Ley del Par- 
lamento de Cataluña 1511985, de I de julio, dc regulacirin 
dc las Cajas de Ahorso, añadido por el artt. 1 de la Lcy del 
Parlamento de Cataluña 611989, de 25 de mayo, y dcclarar 
inconstitucional y nulo dicho pLirrafo CU~UIO. 

2. Estimar cl conflicte positivo de compctcncia n6m. 
2415/89 plmtcado por el Gobicrno de la Naci6n frcntc al 
Consejo Ejccutivo de la Generalidaci dc Catalufia, en rela- 
ci6n con el art. 18.2 de las Norrnas reguladuras de 10s pro- 
cedimientos dc designación, convocatoria y funcionarniento 
de 10s 6rganos de gobicrno de las Cajas dc Ahorro aproba- 
das por Decreto i 9011 989, de 1 de agosto y declarar ~I-ICQIIS- 

titucional y nulo dicho precepto, así como que la 
compe tenci a controvertida correspondc al Es tado. 

Puhliqucsc esta Sentencia en el aBoletín Oficial del Esta- 
do,>. 

Dada en Madrid a uno de febrero de mil novecientos no- 
venta y tres. 

El Secretario de Justicia 
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5. ÍNDEX DE TRAMITACIONS 

Enclou les rcfcrhncies de tots els documenls en tratnitaci6 
i tramitats en cl pcríode de sessions actual, exceptc Ics prc- 
guntes, i dels rclatius als procedirncnts davant el Tribunal 
Constitucional (secci6 4.87). 

Text original cntrlit al Parlament (corrcsponenl al 
número de registre d’entrada que figura abans dc 
cada litol) 
Informe de Ponhcia 
Dictamen de la Comissió 
Text aprovat pel PIC dcl Parlaincnt o pcr la Comissi6 
pcr delegaci6 d’aqucll 
Rebuig del document 
Rctirada o decayment clcI document 
Control dcl compliment dc resolucions i de mocions 
Compliment de resolucions i dc mocions 
Acord de compareixenqa 
13emanda pcr la qual s’intcrposcz rccurs 
Allegacions que formula el Parlament 
Sotlicitud dc Dictamen al Conscll Consultiu 
Esmenes prcscntadcs pels Grups 
Sentkncia del Tribunal Constitucional 
Diclainen del Consell Consultiu 
Rectificacions pcr crror tkcnic 
Acord d’interposici6 de recurs 
Canvi dc tramitació 
Substancia& 
lnformc del Govcrn 
lnfortnc de la Sindicatura de Comptes 
Tnforinc dcl Síndic de Greugcs 
Tramitació 

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT 

1.01. Lleis i altres normes 
1.01.01. Lleis 

APROVAT o CLOSES EN LA FORMUEACI~ 

Llei de prexsupnstos de la Generalitat de Catalunya p e r  
al 1993, /CEF/. BOPC, 51, 2685 (O i T); 53, 3046 
(Rect.); 5 5 ,  3173 (E); 58, 3374 (Rect.); S9, 3426 (‘C i P); 
61,3682 (D i E); DSPC-P, 39 (A); BOPC, 67,rCOLcS (A); 
7S, 4732 (Rcct.). 

1 ,líh Resolucions 

- Kmnlucid IO/IV del Purlarnent de Catalunyu, snhrc! I’ac- 
ui6 politica i de govern en rnatEriíc d’ap-iclrltum. BOPC, 

’ 

Sigles de les comissions parlamenti~es quc tramiten o han 
tramitat els textos: 

ICOAGI 

lCJDl, 
/CEFI 
/CJF,I 
/CARP/ 
/CPT/ 
/CPC/ 
ICPSI 
ICSGI 
ICRI 
ICEDI 
ICGU 
lCRTl 

/esc/ 
/CIC/ 
/CSCE/ 

ICS JB/ 

ICEPI-II 

ICSDW 

ICEITJ 

/CELS/ 

lCTMI 

Comissi6 d’OrganitzrtciG i Administracib de la 
Generalitat i Govern Local 
Comissió de Justícia, Drct i Scgurctat Ciutadana 
Comissi6 d’ Economia, Finances i Pressupost 
Comissió d’ Indústria, Encrgia, Comerg i Turisme 
Comissió d’ Agricultura, Ramaderia i Pesca 
Comissili de Política Territorial 
Comissi6 dc Política Cultural 
Comissió de Polílica Social 
Comissió dcl Síndic de Greuges 
Comissió de Rcglament 
Comissió de 1’Estatut dels Diputats 
Comissió de Govern Interior 
Comissi6 de Control Parlamcntari de l’Actuacj6 
de la Corporaci6 Catalana de Khdio i 
Tclcvisi6 i de les Empreses Filials 
Comissi6 de la Sindicatura de Comptes 
ComissiG d’lnvestigacih sobrc cl Cas Casinos 
Comissi6 dc Seguimcnt dcl Procés d’lntegcació 
de Catalunya a la Cornuni tat Europea 
Comissi6 dc Seguiment dels Jocs Olímpics 
de Barcelona del 1992 
Comissi4 cl’Estudi dcl Pla I-Iidrolbgic dc les 
Conqucs Internes de Catalunya 
Comissió de Seguiment del Pro& d’EEquiparaci6 
Dona-Home 
Comissió d’Estudi sobre la Situaci6 a Catalunya 
de la Immigraci6 de Treballadors Estrangers 
Comissi6 d’listudi de les Dificuitats de la 
Utililzaci6 dcl Llcnguatge de Signes 
Comissiri sobre la Problcmhlica del Terccs Mlin 

18, 799 (O); DSPC-P, 9 (A); BOPC, 18, 793 (A); 21, 
1011 (CCRM); 72,4617 (T). 
ResnEcruiB 42/IV del I’arlament de Cutaluizyu, snhre la 
informaciri relativu! a Andreu Niu continguda en els ar- 
xius de Rússia. ICPCI. BOPC, 21, 992 (O); 35, 1585 (T); 

Kesolucio’ 5VIV del Purlament de Catalunyu, so fire la 
introduccid del ferme a c a v a ~  en els diccionaris. 
/CARPI. BOPC, 29, 3319 (O); 35, 1602 (T); 58 ,  3380 

- 

DSPC-C, 24 (A); BOPC, 52,298 i (A); 72,4623 cr). 

(T); DSPC-C, 37 (A); ROPC, 62, 3768 (A); 78, 4853 
WS. 
Hesolucid 54/IV del Parlament de Catulunysl, per  la qual 
s’uproven el Compte General de la Generalilat de Catu- 
iunya corresponent a l’exeroici del I Y Q Q  i 1 ’Injbrme de 
la Sindicuturu de Comptes. ICSCI. BOPC, 46, 2103 (T); 

I_ 
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53,3056 (T); 62,3773 (T i D>; DSPC-P, 39 (A); BOPC, 
68,4340 (A); 70,4443 (Recl,). 
Resolucin' 55/10 del Parlament de Catulunyu, per la gual 
es designa el Sindic de Greuges, adnpiadu pel Ple del 
Parlament ei dia 27 de gener de 1992. DSPC-P, 40 (A); 
BOPC, 75,4692 (A), 

s'acordu d'intcrposrrr reuurs d'inconstitucionuli~~t COPI- 

tra le Llei orgdnica 5/19Y2, del 29 d'octuhre, de re,qgukr- 
cio' del tractamevit aittomatitzaf de les dades de carhcter 
personul, adoptada pel 1% del Purlumenc eE dia 27 de 
gener de I993 (Recurs: BOPC, W I V ,  4725). DSPC-P, 
40 (A); BOPC, 75,4692. (A). 

- 

- Resolmi6 Sfi/lV del Parlummt de Catdimya, per la quul 

1,15. Mocions 

- Mocid I/ iV del Parlament de CatuIunyu, sobre la pmltti- 
cu en matdriu d'aigiies. BOPC, 10,428 (O); 12,512 (E); 
DSPC-P, 5 (A); BOPC, 14, 601 {A); 18, 834 (CCRM); 
75,4720 (IG). 
Mociii I W V  del Parlament de Ccctuluayu, sobre el de- 
seiivolupament iníegrcck de les terres de 1'Ehrc. BOPC, 

4340 (A); 70,4430 (GCRM). 
Mociri 16/iV del Parlament dc Cutalunya, sobre Iu p d í -  
tica esportiva per u les persones umb tnohilitat redui'da i 
altres limitucims. BOPC, 60, 3658 (O); DSPC-P, 39 
(A); BQPC, 68,4341 (A); 70,4430 (CCRM). 

- 

60,3656 (O); 65,3943 (E); DSPC-P, 39 (A); BOPC, 68, 

I 

2, TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECALi'MENT 
2,íK Promiectos i proposicions de llei i 
altres propostcs de normes 
2,01,02. Proposicions de llci 

6596 I'roposicih de llei d'assflciacinnisme u Catalunya. 
BOPC, 72,4610 (O); 78,4828 (RD). 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3,Ol. Prqjectes i proposicions de llci i 
altres prqjectes de normes 
3.01.01. Prnjjcctes de llei 

1 125 Projecte de llei del si,steniu bibliotecari de Catulunyu. ICPCL 
BOPC, 12,490 (O); 14, 609 (T); 19, 862 (T); 26, 1196 Cr); 
34, 1544 (T), 37, 1727 0; 41, 1860 (E); 47, 2441 (T); 55,  
3 172 ro; 68,4347 ("i): 75,4693 (T); 80,4898 (Pl. 
Projecte de Elei de fomciit i proíeccih de la cultiuu popla- 
lar i tradicional i íic E'assmuiacioni,sme culturui. /CPC/. 
BOPC, 12,498 (O); 14, 609 (T); 19,862 (T); 26, 1191; 
(T); 34, 1544 (T); 39, I763 (E); 41, 1868 (E); 47, 2441 
(T); S S ,  3172 (T), 65,  3921 (T); 75,4694 (T); 77,4802 
(P); 80,4948 (D i E); 142,4985 (Recl.). 

3546 Projecte de llei de l'estntut del consumidor. /CIE/. 
BOPC, 37, 1727 (O); 41, i868 (T); 47, 2442 (T); 52, 
2991 (E); 55, 3173 (T); 74,4662 (P); 75, 4694 (T); 81, 
4962 (D i E). 
Projecfe de llei de modijkacici de Ea Compilacid en ma- 
t2ria de rcluuinns yatrirnnnl'uls entre rhnjuges. ICJDI. 
BOPC, 53,3047 (O); 55, 3174 (Rect.); 60,3634 (T); 65, 
3921 (T); 80,4960 (T). 
Projecte de llei de carreteres. /CPT/. BOPC, JS, 4695 
(O); 82,4985 (T). 

1 127 

52 i O 

7065 

3.01.02, Proposicions de llei 

269 

270 

318 i 
37 1 

379 

1469 

1518 
2.20, InEerpeHaclons 

3977 Jtzierpetlació al Crmell Executiu sobre el f inatipment 
dels municipis de Catalunya. BOPC, 43, 1965 (O); 70, 
4409 (RD), 
Interpetlucici al Consell Executiu sobre l'ajudu al tercer 
mdn. BOPC, 47,2466 (O>; 70,4424 (T); 78,4829 (RD). 

Interpatlacid al Cmsell Executiu sobre EQ politica de 
cooperaei4 amb les ultres adminisiracions pGbliques en 

rnat2ria de henmtar social. BOPC, 65,  3946 (O); 70, 
4409 (RI)). 
lnterpetlaci6 al Consell Execuíiti sobre els plans d 'estu- 
di de la reforfiict educatiw. BOPC, 70, 4427 (O); 78, 
4829 (RB). 

4526 

6204 
i 6248 

6679 

1576 

4023 

4435 

4436 

4865 

Proqm~ició de llei de cotnpet2mies per  u l'qrovaciri 
dels plans urlxutístics. BOPC, 2, 27 (O). 
Proposicid de llei reguladora de lu iniciativa legislativa 
populcrr. BOPC, 2,28 (O).  

~'rc~posicirj de llei de creucid del Corisell &on&fnic i So- 
ciul de Cmdunya. BOPC, 2 , 3  l (O).  
Propnsicid de llei sobre la iniciaiiva legislativa popular. 
BOPC, 5,233 (O). 
Proposicií5 dt llei de trrodifwucici de la Llei 3/1988, del 4 
de niurc, de proteccid dels unirnuls. BOPC, 16, 7 18 (O). 
Proposiciri de llei de mod$cacici de l'arcicle 4.2, Iletru 
a), de 10 Llei 3/1988, del 4 de marc, de protecdo' dels 
animals. BOPC, 16,719 (O). 
I'ropwicid de llei de Jcs seleccions esporíives nuoioi& 
AC Cataluaya. ROPC, 18,796 (O). 
Proposició de llei de creaci6 del consell assessor. dc les 
ctimi~ticacions institwimals de CutuIunyu. BOPC, 43, 
1944 (O). 
Proposiciri de llei sobre incompatibilitats dels ults ch- 
rrecs riu1 Goverra de Ea Genemlitat. BOPC, 47,2442 (O). 
PropnsiciEi de llei sobre la crmcih d'uiz registre d'inte- 
ressos dels alts carreí's dei Coveria de !u Gemralitut. 
BOPC, 47,2445 (O).  
Proposicid de llei de creacici ú'unu autoritat única de 
trunsport de viulgevs u Iu coraurhaciri de Darcelonu. 
ROPC, 52,2991 (O). 
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4966 

5705 

6366 

6442 

6896 

Prfll~osiciEi de Ibi de rnod$cucid de la Llei 4/¡983, de 9 de 
murg:, de cooperativtls de Catulunyu. BOPC, 52,2994 (O). 
Proposició de llei d’ussociacinns de Cutulunya. BOPC, 

I’roposicid de llei sobre la cleclamcin’ de per,wne,r en les 
comissions d’investigaciri. BOPC, 70,4410 (O). 
Proposiciri de llei sobre i’hirnne itclcional de Cutalunya. 
ROPC, 70,4410 (O i T); 75,4707 (T). 
Proposiai6 de llei de modificacici de la Llei del Pariu- 
ment de Cutalunyu 7/S983, del 12 d’abrii, de normulit- 
zuci6 lingiiisticu. BOPC, 75,4707 (O$. 

58,3374 (O). 

3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del 
Parlamcnt 

6365 Propcista de mod@caci6 dels articles 48. I i 59.2 del Re- 
glument del Parlument. ROPC, 70,441 3 (O). 

3.01.10. Propostca de normcs de rigim interior 

4736 Projecte de normes de rhgitn interior de la Sindicatura 
dc Comptes. lCSC/ .  ROPC, 49, 2574 (O);  53, 3055 (T); 
60,3634 (Tj; 55,3922 (T); 78,4830 (T); 82,4986 (T). 
Projecte de tiurma especial rqulndom de /’Estatut del 
persorral al servei de la Sindiouturu de Comptes. ICGIJ. 
BOPC, 49, 2583 (O); 53, 3055 (T); 60, 3635 (T); 65, 
3923 (T); 78,4830 (I‘); 82,4986 (T). 

4736b 

3.1 O. Proaiectes i propostes de resaluciij 
3.10.30. Propostes de resolució subsegiicats 
als informes de la Sindicatura de Comptes 

2,402 Procediment relatiu al Compte General de les corpoua- 
C ~ ~ F I , T  locals, ctm-exponent u l’excrcici del 1989. ICSCJ. 
BOPC, 31, 14-42 (T); 53, 3056 (T); 60, 3636 (T); 78, 
4831 (Tj. 
Procediment reJutiu n I ‘Informe de Fiscalilzacin’ SCF-O6 
SM/92, sobre la cornptahiliíat clectorai corresponent a 
les &leccions al Parlament de Cudalunyu celebrades el 
15 de marc de 1992, ICSCI. BOPC, 58,3379 i 3401 (O i 
T) 

5385 

2992 

3237 

365 1 

3652 

3653 

3654 

3753 

3755 

378.3 

3784 

3785 

3786 

3847 

3.10.35. I’ropnsicions no de llei i altres 
propostes de resolució 

27 l Propsiciri no de liei sohre la divisih del territori de Ca- 
tulunya en regions. ICOAGI. BOPC, 2, 34 (O); 7, 300 
(T); 37, 1735 (T); 43, 19S4 (T); 53, 3057 (T); 62, 3775 
(T); 82,4987 (T). 
Proposicib no de llei sobre I’elakomrió d’un pla d’in- 
frustructures de telecomunicacions. ICIYTI. ROPe, 29, 
1.7 I6 (O); 35, 1600 (T); 60,3637 (T); 68,4347 (T). 

2607 

’ 

3861 

3862 

3863 

Prqmicid no de llei sobre les buses per al futur nucio- 
nul de Cutalunya. ICOAGIBOPC, 34, 1556 (O), 60, 
3637 (T); 65,3923 (T); 68,4348 (T). 
Pmposicid no de llei sobre la renovucici i la remodelacid 
de I’autopista Terrassu-Manresa, ICPTI. BOPC, 34, 
1562 (O); 35, 1607 (T); 60,3638 (T); 68,4344 (T). 
Proposició no de llei sobre mewres d’lnjut rxl tramport 
urhci dels municipis sifuabs fora de E’hmhit territoriul de 
1’Entitat Metropdituna de1 Transport. ICFTJ. BOPC, 39, 
1776 (O);  41, 1874 (T); 65,3924 (T); 78,4831 (Tj. 
Proposicib no de llei sohre 1 ’qwovacid del PIU intermo- 
dui de transports. /CPT/, BOPC, 39, 1777 (O); 41, 1x75 
(T); 65,3924 (T); 78,4832 (T). 
Proposicio’ no de llei sobre les negociacions del contrac- 
te-programa per al jlnanprnent del transport úc 1 ’brea 
metropolituna de Barcelona. ICPTJ. BOFC, 39, 1777 
(O); 41,1875 (T); 65,3925 (T); 78,4833 (T). 
I’roposicib no de llei sobre el sanejument del riu la Mu- 
~ a .  ICKTI. BOPC, 39, 1778 (O); 41, 1875 (I’); 65, 3925 

Proposició no de llei sobre la urbunitzaci6 clefinitivcr del 
barri del Polígon Gomal de I’Hnspidulet de Llobregat. 
/CPT/. BOPC, 39,1779 (O); 41, 1876 (T); 65, 3926 (T); 
78,4834 (T). 
Proposiciri no de llei sobre la urbanitzaciri rlejinitiva 
delx blocs Florida de l’l-lospitalet de Llobregat i la ces- 

si6 dr tots els eyuipuments i espais públics a I’Ajlmtu- 
ment. ICPTI. BOPC, 39, 1781 (O); 41, 1877 (T); 65, 

Proposiciri: no de llei sohre la declaracid dc les rieres 
del Maresme obres d’interks nmionai de Catalunya. 
ICPTI. BOPC, 39,1782 {O); 41, 1878 (T); 6% 3927 (T); 
78,4835 (T). 
Proposiciri nti de llei sobre I’elahoracid d’un pla de fi- 
nanpment i construocid d’hahitatge social. ICPTI. 
BOPC, 39, 1783 (O); 41, 18’78 (T); 43, 1955 (Iiect.); 65, 
3927 (T); 78,4835 (T). 
Proposiciri no de !!ei sobre la utllltzcac.io’ de benzina ,Tem 

se plom. /CIE/. BOPC, 39, 1783 (O); 41, 1878 (T); 68, 
4349 (T). 
Proposicih no de Elei snhrt. unu carnpunya informutiva 
del cdraon de ,ranejament, de l’increment de la farifa de 
sanejament i del cbnm hidrhulic. ICPTI. ROPC, 39, 
1784 (O); 41, 1879 {T); 65,3928 (Tj; 78,4836 (T). 
Proposicio’ no de llei sobre la no-constmcci6 del camp 
de golfrrMas Murkm dins dei terme municipul de Roses. 

78,4836 (T). 
Proposicih no de llei sobre el Pla director de sanejament 

4,2065 (T); 68,4350 (T), 
Propsició no de llei sobre la rnodificucici de [’encreua- 
ment de la carretera T 742-743, u la soríidu d’Alcover. 
ICPTI. BOPC, 41,1880 (O); 45,2066 (T); 68,4350 (T). 
Proposicici no de  llei sobre l’adcquaciii, l’ampliuciii i la 
rnillmru de les mrrcteres T-200, T-213 i B-213, de Valls 

(T); 78,4833 cr). 

3926 crj; 78,4834 (T). 

/cpT/. BOPC, 39,1785 (0); 41,1879 (T); 55,3928 (T); 

de Catalunya 1W2-1998. SCPT/. BOPC, 41, 1879 (O); 
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3864 

4040 

4063 

. 4152 

4159 

4245 

4246 

4292 

4313 

4529 

4549 

4577 

4578 

4778 

4822 

a igualada. ICPTI. BOPC, 41, 1880 (O); 43, 1955 
(Rcct.); 45,2066 (T); 68,435 1 (T). 
Proposició no de llei sobre el condicionament de la  cur- 
rerera C-246, en el tram Valls-el Vendrell. /CPT/. 
BOPC, 41, 1881 (O); 45,2066 (T); 68,4351 (T). 
Proposicici m de llei sobre la situacib actual del brans- 
port de viatgers en autocar i sobre l’eliminacid de les 
empreses clundestines. ICPTI. BOPC, 43, 1957 (O); 45, 
2068 (T); 49,2587 (T); 68,4352 (T). 
Proposicid no de llei sobre I’umpliacih de l’horari dels 
trens de rodalia de la línia Barcelma-Sunf Viceng de 

Caldera. /CE/. BOPC, 43, 1958 (O); 45,2069 (T); 49, 

Proposicid no de llei sobre la continuitat de l’aclivitut 
fabril de 1 ’empmsa indústries Ruréx, /CIE/. BOPC, 43, 
1960 (Oj; 45,2070 (T); 49,2590 (T). 
Proposicid no de llei sobre E ‘elaboruuib d’un pla d’elec- 
lr$cucili rural. /CIE/. ROPC, 43, 1961 (O); 45, 2071 

Proposicib no d~ llei snbre /’aclariment de determinades 
afirmacions &fetes en la Memciria de la Fiscalia del Tri- 
bunal Superior de  Jlrsliciu de Cafalunya. del 1991, 
ICJDI. BOPC, 45,2071 (O); 49,2591 (T); 55,3178 (E); 
82,4987 (T). 
Proposició no de llei sobre EU realitzucih d’una audiro- 
ria a l’lnstitut Casdir. dc Finances per al període 1986- 
1992, ICSCI. BOPC, 45, 2072 (O); 47, 2454 (T); 78, 

Proposicid HO de llei sobre l’a+djudicació de les obres de 
consdruccici de l’eix transversal de la comarca de k a  
Garrigues. CPT/. BOPC, 45, 2073 (O); 49, 2592 (T); 78, 
4837 (T). 
Propnsicid no de llei sobre les primitats d’acció del Go- 
vern en mat2ria de drugodependhcia. CPSI. ROPC, 45, 
2075 (O); 49,2593 (T); 78,4838 (T). 
Proposicilj no de liei sobre la rehabilitacio’ deis blocs 
d ’hahitatges construYts per la Mutualitd T2xtil CI Sant 
Murrí de Provenph.  ICPTI. BOPC, 47, 2456 (O); 49, 
2594 (T); 78,4838 (T). 
Proposicid no de llei snhre el traspirs efectiu de les com- 
petEncius de carreteres, especialment de la curretera C- 
251. JCPTI. BOPC, 47,2456 (O); 49,2594 (T); 7R, 4839 
(T). 
Proposicio’ no de llei sohre I’elaboraciri d’cm pla  sl’equi- 
libri d d  Delta de 1 ’Ehre ahans de l’aprovaciri dels Pres- 
supostos de i’any 1993. ICPTI. BOPC, 47, 2458 (O); 49, 
2595 (T); 78,4839 (T). 
Propnsicid fio de llei xohe Ja creacio’ d‘un inslitut per aC 
desenvolupamení de les terres de ¡’Ebre. /CPT/. BOPC, 
47,2458 (O); 49,2595’(T); 78,4840 (T), 
Prqxwici6 no de llei sobre les mesureLq de control de les 
Elnies telefhnigues amb prefix 903. ICPSI. BOPC, 49, 
2596 (O); 53,3057 (T); 62,3775 (E). 
Proposició no de llei sohre E‘ensenyarnenf de la llengua 
catulana als immiXrants estrmRers, /CPC/. BOPC, 49, 
2597 (O); 53,3059 (T); 58,3381 (T); 68,4353 (E). 

2588 (T); 68,4352 (*r). 

p-1; 4 9 , 2 5 ~ 1  (T). 

4837 cr). 

, 

4823 i 
4872 

4832 

4833 

4835 

4836 

4862 

487 1 

4875 

4899 

4900 

490 1 

4943 

5043 

5062 

5063 

5107 

5131 

Proposició no de llei sobre el tructument que el Codi penal 
fu dcls ultratges dels símkol i els emblemes. ICJDI. BOPC, 
49,2597 (O); 53,3059 (T); 58,3382 (T); 60,3638 (T). 
Prtqmsicio” no de llei sobre E’daAorucid d’un pla estra- 
r?gic del sector tl‘xtil, /CIE/. ROPC, 49, 2598 (O); 53, 
3059 (T). 
Proposició nu de Elei sobre la continuitat d ’un procés in- 
tegral de producuio’ i dc manteniment dels llocs de tre- 
ball de l’ewtpresa FIAT-IIIECQ, a Barcelona i a Maturb. 
/CIE/. BOPC, 49,2598 (O); 53,3060 (T); 60,3639 (E). 
Proposició no de llei sobre l’elahoracici d’uta conjunt de 
mesurei i uccions de poiíticu econhica, industrial i te- 
rritorial. /CIE/. ROPC, 49,2599 (O); 53,3060 (T). 
Proposicirj no de llei sobre la creaci6 de la Mesa Secto- 

rial del Metall de C d a l u y a ,  cloqjuniament amb lm Fe- 
deracions del MetaEE de les CCOO i ia UGT. /CIE/. 
BOPC, 49,2600 (O); 53,3060 (T); 60,3639 (E), 
k’ropnsicio’ no de llei sobre el nomenament dels membres 
de {’ens d’ahastarnent d’aiguu i I ‘aprovacid dels estututs 

d’aquest. JCPTI. BOPC, 52,3006 (O); 53, 3061 (T). 
Proposioi6 no de llei sobre la modificacio’ del mapa es- 
culur de la comarcn de lu Terra Alta. ICPCI. BOPC, 52, 
3007 (O); 53,3061 (Tj. 
Proposiciri no de llei sobre J ’adeq~uciú del seweijerroviari 
de la liniu Barceha - Sitges - Vilaticiva i la Gelini - Sant 
VicenC de Calders - Tarragona CI lu demaplda social de la 
zona. /CW/. ROPC, 52,3007 (0); 53,3061 (T). 
Príipnsició no de llei sobre el subministrarnen! d’aiguu 
potuhie .Q la poblacici de Ce ld  (el GironEs). IGPTI. 
BOPC, 52,3008 (O); 53,3062 (T). 
Proposicio’ no de l k i  sobre el Pla de carreteres uprovat 
i’any 1985. ICITJ. EOPC, 52,3008 (O); 53,3062 (T). 
Propmici6 no de liei sobre I ’eStQhhenE de convenis 
amb els ujuntarnents i els cnnwlls cnmarcuis per  a faci- 
Mar Iu recollida, ei tmnsport i l’eliminaci6 de piles. 
/CIE/. ROPC, 52,3009 (O); 53,3062 (T). 
Prqmrici6 no de llei sobre In declaracih de zona eia re- 
gremi6 de la zona nord de la comarcu de 1’Atwia. /CIE/. 
BOPC, 52,3010 (O); 53,3063 (T). 
Proposiciri no de llei sobre l’atencici especialitzadu i es- 
pec$w als aulistes i als psichtics. ICPSJ. BOPC, 52, 
3010 (O); 53,3063 (T); 62,3776 (E). 
Propmici6 RO de llei sobre ei projecte per Iu constrircciri 
de lu ronda sud d’lguuladu. /CPT/. BOPC, 52,3012 (O); 
53,3064 (T). 
Proposicid no de llei sobre lu rehabilitaciri de ks torres 
i les instatlacions del Tclef2ric de Mimmar, a Barcelo- 
na. /CITI?/. HOPC, 52,3012 (O); .53,3064 (T). 
Proposicid no de llei sobre l’ampliacid del tram de [’au- 
topista A- 18 comprh entre el pont del riu Sec i 1 ’entruda 
Sabudell Nord/Sant Quirze del Vull2s. /CE/. BOPC, 53, 
3064 (O); 60,3640 (T). 
Proposiciú no de llei sobre EE drei de I C S  dones a tenir 
uiz acompanyant durant el procks del part. JCPSI. 
ROPC, 53,3065 (O); 60,3640 (T). 
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5134 

5135 

5136 

5140 

5237 

5238 

5247 

5260 

526 1 

5262 

5263 

5264 

5265 

5266 

. 5267 

5268 

Puoposicid no do llei soll7re la modificaci6 d d  conveni de  
collahoruoiri entre Ren& i el Govern de LLI Generalitat, 
del 4 de desemhrc de 1979. /CPT.. . BOPC, 53,3066 (O); 
60, 3640 (T); 65,3929 (T); 68,4353 (T). 
Proposició no de lJei sobre e ls  ahocaments produih dins 
la reserva natural parcial de Crdleguts (Pallum), ICPTi. 
BOPC, 53,3066 (O); 60,3641 (T). 
Prtpm¿:iú no de llei sobre la no-autoritmckí per I% Iu 
construcciri d ' m  camí al terme murtiripal de Riaip (Pu- 
1Em-s Sobirh). /CPT/. BOPC, S3,3067 (O); 60, 3641 (T). 
Propmicid no de llei snhre el Iliurarncal de l f d  Creu de 
Sant .Jordi al cotlcctiu dds voluntaris dínipics. ICPTI. 
EOPC, 53, JO68 (O); 60,3641 (T). 
Proposici6 no de llei sobrc la retallada del Pum Natwal 
del Montnegre-Corredor. ICPTI. ROPO, 53,  3069 (O); 

Pmpnsicid no de llei sohm I'ampliacib dels límits del 
Purc Natural del Montnegre-Corredor i, conse@ent- 
ment, sohro lu oreacih del parc natural dc. la Serru de 
Marina, ICPTI. BOPC, 53, 3070 (O); 55, 3179 (Rcct.); 
60,3642 (T). 
F?ropmsicr'n' no dc llei sohre la dcrzqucin' d'autoritziiuin' 
pt'rqud s 'installi una torre dc rqfri#er&4 a la centrul 
nuclear d'Ascd. /CIE/. BOPG, 53, 3073 (O); 60, 3642 

Prcp~~ic i c i  uo dc Elei snhre el jbment de la participacid 
plena i activa dcls treballadors immigrutils ert eis sindi- 
cats. /CPS/. BOPC, 53, 3072 (O); 60,3643 (T). 
Propcisioin' no de llei sohm les cnrrdicions d'hcrhitutRe de 
lu pohluciri immigrulda. ICPSJ. BOPC, 53, 3072 (O); 60, 
3643 (T). 
Proposicici no de I I P I  sohrt' I 'eduraciri contm el rucisme 
i la inttlgraoid del.~+fills cl'ittirnigmrzts en el sistema Rem- 
ml d'ensenyamen~. ICI'CI. ROPC, 53, 3073 (O); 60, 
3543 (T); 68,4354 (E ) .  
Proposicid no dr Ilihi d v - i ,  í'evilaciíí dc yualsevnl tracte 
discriminudori L!P lir I ' r r l r r i ( r  Autonbrnicu u persnnes per 
m h  dt? llur perfimwIu LI t w ~  ricturmininuda r q a .  /CJD/. 
ROPC, 53, 3073 (0). h0 3h44 (T). 
Propsicici no & llei srrhrcJ urla campanya de ssnsihilit- 
zaacid dels prq/ex,sionul.s d ~ i s  mitjans dc mmunicacirj en- 
vers la irnportAidíi & l l w  paper en l'efintiraaoid dels 
prejudicis mcicrlii i xedfobs .  JCPCI. ROPC, 53, 3074 
(O); 60,3644 (T). 
Propnsiciri no de llei snbre lu diimunsid mu1ticuituraS i 
m u l t i h i c a  i tzo discriminatbria dels progrumes educa- 
tius. ICPCI. BOPC, 53, 3074 (O); 60,3644 (T). 
Proposicici no de llei sobre el JnanGamerzt d 'actuacions 
positives contra ek mcisrne i ln xcnqfhhiu, ICPSI. ROPC, 
53,3075 (O); 60,3645 (T). 
Proposiei6 no de llei sohrc I'nssistimaiu de I'Admiaisira- 
cisi uls immigrants abjecte d 'ugressions. lCJDl* ROPC, 
53,  307s (O); ho, 364s (T). 
Propusiciri no de llei sobre el control de l'evnlucici dels 
csdevmiments racistes i x-enZ$ohs. ICJDI. ROPC, 53, 
3076 (O); 60,3645 (T). 

60,3642 cr). 

(T) 0 

5335 

5345 

5349 

5350 

5351 

5424 

5434 

549rr 

5497 

5530 

5547 

5568 

5569 

566 1 

5685 

Proposicio' no de Ekl sobre la creaciri d ' u m  cadeau de 
televisiri per sutktlif, en catal& per a cobrir l'itmhit de 
tots els paboLv de llenguu i cultura catalanes. ICPGJ. 
ROPC, 55,3180 (O); 40,3646 (T); 68,4354 (E). 
?oposició no de llei d'homenatge u la mcrnbriu d ' h -  
&cu Nin. ICPCI. BOPC, S5,3180 (O); 60,3636 (T); 65, 
3929 (1); 75,4708 (E). 
Proposició no de llei sohrt. l'ugilitucid de les gestions 
administr~fives del sector pesquer. /CARP/. BOPC, 55, 
31 81 (O); 60,3646 (77). 
Proposiciri 110 de llei sobre la cornercialitzució &I peix 
procedent dcl Eilorul catalh. /CARPI. SOPC, 55,  3182 
(O); 60,3647 (T). 
P r t p s i c i ú  no de llei sobre la loculitzaciíi i la sepultura 
definitiva de les despulles ck'Aladrcu Nin. JCPCI. BQPC, 
55,3182 (O); 60,3647 (T); 65,3930 (T); 75,4709 (E). 
Proposicili no de llei sohre la urhunitzucih dels terreiiys 
del Pol fgon Gornal, 11 I'Hospituiet de Llnhregat (fiurce- 
lonks). /CPT/. BOPC, SS, 3183 (O);  60,3647 (T). 
I'roposicid 00 de llei sobre la preservucib de l'entom de 
la pistu d'mquí de Port Ainé? a Rialp (lJullars SohirdjiS, el 
mi//orumerst dels acctlssns uctuaLs i e! desmvoIupnment 
dels serveis turíLrtics cl'dquestu zonn. ICPTI. ROPC, 55, 
31 84 (O); 58,3383 (Recl.); 60, 3648 (T). 
Propmsicici no de liei sohre i'eluhrwuci6 d'unu normati- 
v~ de regulucio' del qualificatiu de paper reciclat i dc 
l'ecnldgic, /CIE/. ROPC, 5 5 ,  3185 (O); 60, 3648 (T); 68, 
4355 (E). 
Proposicií5 no de llei sobre E'umpliucici de lu infiirmacid 
meturem frigica c i d s  mitjans de cninunioaaió de la Corpo- 
raeid Catalana de Rhdo i Televisici. JCPCI, BOPC, 55, 
3 1 86 (O); 60,3648 (T). 
Proposicib t i o  de llei sobre la inclusiri de la curreteru de 
Salou a lu Pobla dí! Seglar en la Xarxa Busica Primurin 
de Curreteres de la Genemlitat de Catalunya. ICPTI. 
BOPC, 55,3 187 (O); 60,3649 (T). 
Proposioin' IEQ de llei smhre la instatlaci6 d'un senahfor i 
un pas de vianants u ica carretera B- J24, a la crui'lla Cun 
Cumer-Rondu Llevant, de Castellar del Vallis  (VullEs 
Occiúerztul). ICPTI. BOPC, 58 ,  3383 {O}; 60, 3649 (T); 
65,3930 (T); 68,4355 (T). 
Propnsicio' no de llei sobre h creacid d'una partida 
pressupostliriu per als co.vtn,v de capituldat de llarcelona 
en els Pressupostos de I ' Q ~ J  1993, ICOAGI. BOPC, 58 ,  
3384 (O); 60,3649 (T); 65,3931 (T); 68,4356 (T). 
Proposiciri no de llei sobre la creacirj d'una partida pressu- 
posthria destinuda ai Fons de Coopemci6 Municipal en els 
Pressupostos de E'cmy 199-3. JCOAG/. ROPC, 58, 3304 (O); 
60,3650 (T); 65,3931 (T); 68,4356 (T). 
Proposiciri +RO de llei sobre el Jbrnirnend dels exceíimts 

alimentaris dc Cutalunya als ciutadans i als pa~sos  q w  
n'estan necessitats. ICPSI. BOPC, 58,  3385 (O); 60, 
3650 (T); 65,3932 (T); 68,4357 (T); 75,4709 (E). 
Prnpnsicio' tio.de llei sohre la xcirxa eibctricn de la co- 
ntarca de les L'arripes. /CIE/. ROPC, SH, 3385 (O); 60, 
3650 (T); 65,3932 (T); 68,4357 (T). 



BUTLLETÍ OFICIAL DELPARLAMENT DE CATALUNYA I Nlim. 82 / 15 de febrer de i 993 5027 

5690 

5591 

5774 

5780 

5796 

5889 

5905 

5906 
i 5928 

5907 

5945 

5946 

6059 

6060 

606 I 

61 30 

Proposicio’ no de llei sobre Iu comtrucció d’un nou pont 
mbrc el riu Dar6 a Guaitu (Baix LmporddJ /CITI .  
BOPC, 58, 3386 (O); 60, 3651 (T); 65,  3933 (T); 68, 

Proposicici no de llei sobre la paralitzacio’ del projecte 
de corzílicionarment d’urz carni o carretem entre els muni- 
cipis de la Joncosa i Aiguuviva (Baix Penedi%), a la se- 
rra del Montmell. ICPTI. BOPC, 58, 3386 (Q); 60, 3651 
(T); 65,3933 CT); 68,4358 (T). 
Propwicid no de llei sohrr la dmegacio’ dei permís 
d’urbanitzacid a I’estucid d’esqut de Port Aiiié) a Rialp 
(Pallars Snhirh), el rnl’llorument dels LECCC,WOS actuals i 
el dmenvolupament dels serveis tiiristics d’aquesta zona, 
/OT/ .  ROPC, 58,3387 (O); 60,3651 (T); 65,3934 (T); 
68,4359 (T). 
Proposici6 no de llei sobre ei procds de recrinversid de 
I’empresa FAHiALSA a Ripoll (Ripdl2s). /CIE/. BOPC, 
58,3388 (O); 60,3652 (T); 65,3934 (T); 68,4359 (T). 
Proposiciri IZO de llei sobre la cnrreccid de l’impacte 
ainhieniul de la prolongucio’ de I’auiopista A-JY.‘ICpTJ. 
BOPC, 58, 3388 (O); 60, 3652 (T); 65, 3935 (T); 68,  
4360 (T). 
Proposicid no de llei sobre I ’actuulització dels contin- 
guts dels llibres de text  escolars. ICPCI. BOPC, 60, 3652 
(O); 65,3935 (T); 78,4840 (E). 
Proposicid no dc llei sobrc el suport u1 Centre Jove 
d’hticoncepciri i Sexxualitnt, ICPSJ. BOPC, 60, 3653 
(O); 65,3936 (T); 82,4988 (E). 

4358 cr). 

Proposicid no de llei sobre la protecciri i la recuperucin” 
de la serralada de Murinu corn a purc:,forestal i la rehu- 
hilitació de1 monestir de Sans ,/emni dt. la Murtra. 
ICPTJ. BQPC, 60,3654 (O]; 65,3936 (T). 
Proposiciri no de llei sobre [’edició i la d$asió de puhli- 
cauions úc curiicter nazi, feixista o rucista. /CPCI. 
BOPC, 60,3654 (O); 65,3936 (T). 
Proposicio’ tic) de llei sobre la restriocio’ horhria al trdn- 
sií de cumions pel Cinturii del Litorui. ICPTI. BOPC, 60, 
3655 (O}; 65,3937 {T). 
Prripsiciri no de llei sobre el cleseizvoluiiament i cnmpli- 
ment de lu liesolucid dí? la Direccid Generai íle Furmir- 
cia i Producres scmitarl’s, del 30 d’octubre de 19%’. 
ICPSI. BOPC, 60,3656 (O); 65,3937 (T).  
Propsicid no de llei sohre I’elaboracili d ’ m  estudi de 
E ’assetjament sexual en les empreses. /cPS/. BOPC, 62, 
3776 (O); 65,3937 (T). 
Prcjposiciii no de llei sobre la dificsili dei codi de coii- 

ductil envers l’assetjument s~xunl eluhomt pel Parla- 
ment Europeu i ei Consell de Ministres d ’Europa. JCPSI. 
BOPC, 62,3777 (O); 65,3938 CT). 
Proposicio’ no de llei sobre la constitucirj d’un Rrup de tre- 
ball per a analitzar I l i  situacih de l’ussetjumertt sexual al 
ni& del treball. ICPSI. ROPC, 62,3778 (O); 65,3938 (T). 
Propcisiai6 no de llei sobre 14 presentació d’un projecte 
íic llei que reguli i’experimentacili amh animals vius. 
/CARP/. BOPC, 62,3778 (O>; 65,3938 (T). 
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Proposiciri no de llei sobre la subvenció del trunqmrl 
cotlecriu u estudiant,v cle BUP. ICPCI. ROPC, 62, 3779 
(O); 65,3939 (T). 
Proposicií5 nr) de llei sobre Iu crisi lahoral i industrid 
de Manlleu i altres pohlacions industrials &E nord 
d’Osona. KTW. BOPC, 65,3939 (O); 70,44 13 (T). 

Prqmsicio’ no de llei sobre el reciclatge professional del 
cvtlectiu d’auxiliars d’itzfermeria, dins els  mriduls deJ- 
nits per la LDGSE, en les mateixes empreses on trehu- 
llen. ICPSI. BOPC, 65,3940 (I)); 70,4414 (T). 
I’roposiciú no de llei smhm el restabliment del municipi 
de la Serva d’Almos (Ribem d’Ebre), d’acord amb la 
Llei del 19 de maig de 1936. /CQAG/. BOPC, 65, 3940 
(O); 70,4414 (T). 
Proposicid no de llei sobre el manteniment de les unitats 
concertades a l’escola Núria, de Sunt Just Desvern (Bar- 
celmks). ICPCI. BOPC, 70,4414 (O); 75,4710 (T). 
Proposicio’ no de llei sobre la itnplantació real Rels t2c- 

nics especialistes de laboratori. ICPSI. BOPC, 70, 4.4 1 5 
{O); 75,47 10 (T). 
Propn.vici6 no de llei sobre el mcrnteniment en servei de 
1 ’eestacid de tren de Mur$& (Priorut). ICPTI. RQPC, 70, 
4416 (O); 75,4710 (T). 
Sroposicio’ no de llei sohre la inLwdlucid d ’una estutli6 
&ITV al H a  de ¡’Estany, d’acord amb el Decret 
54/¡982. /CIE/. BOPC, 70,441 6 (O); 75,47 1 i (T). 
Propisiciri no de llei sohrc la insiutlucie’ de la Policia 
Autonrjrnica al PEU de l’Xstany, la reiiruda de la ce,wid 
d’un icrreny a la Guurdiu Civil i l’aclariment iIe1,rjets 
luctuosos succei%v darrcrurnent cn la rnateixu comarca, 
ICJDI. ROPC, 70,4417 (O); 75,471 1 (T). 
Propo,vició 00 de llei sobre el compliment dels deures i 
les re~~ponscJbilitats dels accionistes d e  1 ‘empresa hadús- 
tries B u r h ,  SA i la renctivacici d’aquesta. ICPSI. BOPC, 
70,4418 {O); 75,4712 (T). 
Sroposiuio’ no de llei sobre les infestacions de polls de 
C Q ~  a l’escolu. ICPSI. BOPC, 70, 4419 (O); 75, 4712 
U). 
Proposiciri no de llei sobre la fiwalitzaoid de ICC destina- 
cid dels fons procedents del Conveni Generalitat-Estat 
per  a la normalitzució lingii’i~*tim, dels anys 1990 i 1991. 
/CPC/, BOPC, 70,4419 (O); 75,47 12 (T). 
Propsiui6 no de llei snire 1 ’ohjecci6 de consci2rtcia i la 
trun,$ormacid de 1 ’actual model de forces armudes. 
ICJDI. BOPC, 70,4420 (O); 75,4713 (T). 
Proposicid no de llei sobre el futur drr I’empresa Unitat 
Hermttim, SA, a Saiit Quirze d d  Vall,?s (Vullks Occi- 
dental). /CIE/. BOPC, 70,4421 (O); 75,47 13 (T). 
Propnsiciij no de llei snbre la continuació de l’elahora- 
ci6 del Reglament de regulacici dels r2gims Iznraris, 
d’urgkncia i torns de gucirdia de les-furmdcies obertes al 
públic. ICPSI. BOPC, 70,4421 (O); 82,4988 (T). 
Proposicio’ nu de Elei sobre el condieionument de les tan- 
ques de protecciri i dels vorals ric la carretera C-1411. 
ICPTI. IZOPC, 70,4422 (O); 75,471 3 (T). 
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Proposició no de llei sobre l ’acc i ,~  u 1 ’escola Sugrat Cor 
de .Ie& de Monistrol de Montsermt (Bages), des de la 
carretera 1411 i la sevu seguretat. ICPTJ. BOPC, 70, 
4422 (O); 75,47 14 (T). 
Proposicirj tm de llei sobre Iu cfirzservaciri del poni ro- 
mdnic de Vall-llonga i del p u t  visigritic dr! Casus de Pa- 
ruacla, de la cmarca  del Solson&. ICPCI. BOPC, 72, 
4616 (O); 75,4714 (T). 
Proposiciri no de llei sobre h xurm de sanqjument d’ui- 
gües residuals d’lguahda {Anoia). ICPTf, BOPC, 75, 
4714 (O); 82,4989 (T), 
PropíJsicid no de llei sobre lu neteja &Es abocudors in- 

cniitroluts de la cornarcu de i ’ h o i a ,  la conslrucciií 
d ’una pluntu de cnmpostatge d ’ h b i t  cornarcal i el liala- 
Cament d’una cumpunya de fiment de recollidu setecli- 
vli. /CPTI. ROPC, 75,471 5 (O); 82,4989 (T). 
Propnsicid no de llei snhre 1 ’eluhorncid d’un projecte de 
millora de la carreteru de les costes dei Garraf, C-246, 
en el tram comprkx entre Sitges i Custelldt?febT. /CPT’/, 
ROPC, 75,4716 (O); 82,4989 (T). 
I’roposicid no de llei sobre EU construccid d’una residtn- 
cia per a La Rent grati u Sunt Vicenc de Casseliet (Ba- 
ges).  ICPSI. BOPC, 75,47 F 6 (O); 82,4990 (T). 
Propcisicici no dc llei sobre 11.1 construcció del pavelld es- 

portiu de E’Insri/ut dc Batxillerat r&Lirius Torrem, de 
Lleida, /CPC/. BOPC, 78,4841 (O); 82,4990 (T). 
Proposicid rzo de I b i  sohrc I’eix mediterrani dcl TGV. 
ICPTI. BOPC, 78,4841 (O); 82,499 I (T). 
J’roposicici no de llei sobre la confinui’tut del p m k s  pro- 
drdctiu & Torrus Pupel, SA Q lesjuctorics de Sant Joan 
Les 1;Otats (Garrotxa) i de Sarriri de Ter (Girnnks}. ICTEI. 
BOPC, 78,4842 (O); 82,4991 (T). 
Prtlyosicici no de &i d ? u c  ia neteja, i& v ig ihc ia ,  kc 
canservacid, tu restuuruci6 i E ’excavucid de1 castell de 
Montswriu (Selva) i el seu entorn. ICPCI. BOPC, 78, 
4843 (O); 82,4991 (T). 
Proposiciri no dr &i sobre el monestir de Sant Quirze 
de Colera a Rahris (Alt Empordu). ICPCI. BOPC, 78, 
4844 (O); 82,4942 (T). 
Propmsicio’ no úe llei sobre la inclusid de lm dcficihies t2c- 

nigues h i  puveilli esportiu local de Cumbrils de Mur (Iluix 
Cmnp) en el P h  d’ujuts de li1 Direccid General de 1 ’ l G p r ~ ~  
de Iu Generalitat per al 1993. BOPC, 82,4992 (O). 
Proposiciú nm de llei sobre l’cluhnrucid cl’un pla d’um- 
pliaoiri del campus de la Universitat Rovim i Virgili, de 
Tarrugona. BOPC, 82,4993 (O). 
Propusici6 no de llei sohre la tmn.sj¿¿vinciu deLr iniports 
de les matricules d’es t~dis  superiors ileis funcionaris 
educatius i de llurs filis, ubuns de 1’1 de murta de 1993. 
BOPC, 82,4993 (O), 
Proposiciri no de llei sobre l’eluhnruciri d’un estudi epi- 
rkminlrigic a la zona d’infludncia de les cmtmls tiriclars 
de Vuridellrjs (llaix Camp). BOPC, 82,4994 (O). 
Proposicid no de llei sobre I’ampliaaiti dt  1 ‘uutripista A- 
18 en el tram Terrassa - Cerdanynia en dirmcih u llar- 
cdnna. BOPC, 82,4994 (O). 

3.10.40, Prqjectes i propostes dc resolucib 
d’actuaciri davant les Cort5 Generals 
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Proposicio’ no de llei sohre la rejbrmulucib &E prujccte 
de rejbrmes dei Gran Teatre del Liceu. ROPC, 82,4995 
(0). 
Propmiciri no de llei sobre les subvencbns del Ministeri 
u% Benestar Social per a entiturs catdanes fetes rxmh el 
percentatge de l’llZPF destinat a serveis socials. BOPC, 
82,4995 (O). 
Proposició no de llei sobre l’upiicacid del codi de cort- 
diictla envers l’assetjarnent sexual eiaborut pel Parla- 
merat Europeu I’ el Consell de Ministres d’Europu a 
l’Administmci6 de lci Generalitat. BOPC, 82,4996 (O). 
Propusicio’ no de Llei sobre la inversi6 i la millora de la 
indcistria puperera a lu comarca del HipollEs. BOPC, 
32,4997 (O). 
Proposició no de llei sobre la modificaci6 de l’article 
quart del Kexlament dc la Denominacirj Cava i del seu 
Consell Regdador. ROPC, 82,4998 (O). 
Prcpsicib no de iíei sobre la declaraciri de zona en iie- 
cadkncia econbmica de L ~ J  Jonquera (Alt Empnrdci) i el 
foment del desenvolupament de la indhntria, el comerg i 
ultres serveis de la comarca. BOPC, 82, 4998 (O).  
Proposicid no de Llei sohre la resolucin’ dels problemes 
esyecíjics que comporta per a la uorn1urw de I’AEt Em- 
pordd la ccmw-ucció eurrlpea. UOPC, 82,4099 (O). 
Proposicid no de llei sobre les ohres de millora de la 
carretera 13-143 i ei seu enllq: amb la B-30, al Valles 
Oriental. BOPC, 82,4999 {O).  
Proposicid no de llei sohre I ’uprtivucid del Pia internto- 
dui de transports, d’acord umh la Llei 7/1987, del 4 
d’ahril. ROPC, 82, 5000 (O). 

273 

333 

1513 

61 79 

Propristu dc resolucid per Iu qual s’acrirdu de presentar 
a la Mesa del CongrPs dds Llipatats la I’ropnsicid de 
llei organica de creació de lu província úe Cntaluizya. 
BOPC, 2,33 (O).  
Proposta íie resoluciú pcr la gual s’acorda de presentar 
a la Mesa del Con,qrés deis Diputats lu Proposició de 
llei de modtfiuacin’ de l’articie 37.2 de La Llei de I’Estat 
8/1980, d d  10 de marc, de l’estarut dels treballadors. 
BOPC, 2,36 (O). 
Propostu de resolucid per h qual s’acordu de presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats li Proposicid de  
Ilci de rnodiJiouoirS del rkgirn de Sedes establert en I’arti- 
cle 37.2 de Llei de l’Estat WJ980, dei 10 de mur$, de 
l’estutut dels irebailaúom. BOPC, 16, 730 (O). 
Proposta de resolucih per La qual s’acordu de presentar 
fl La Mr?sa del Congrés dels Diputats la Proposiciri de 
llei de modificaci6 de EU Llei orgirnicu Y1984, del 25 de 
maig, de compumixenGa duvant les comissions d ‘investi- 
,qacr’ri del Congrés i del Senat o d’uumhdues cambres. 
BOPC, 65,3941 (O). 
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Intetpdlació aE Corzsell Execuíiu sobre les institucions 
d'ixaiciativa socicrl. BOPC, 49,2503 (O); 70,4424 (T). 
Interpdiacib al Consell Executiu sobre el chrtcer. 
BOPC, 53,3080 (O); 70,4424 (T). 
Inte rp e Ilu cib u 1 Con sc E E  Exe cu 6 iu s oh re /'assis &i cia p s i - 
qitibtrica. BOPC, 53,3080 (O); 70,4424 (T). 
Iiiterpetlacih al Consell Executiu sohre 1u can@ en cu- 
tald. ROPC, 55, 3 190 (O); 70,4424 (T). 
Interpetlacid al Consell Executiu sobre política d'espori. 
BOPC, 58,3394 (O); 70,4424 (T). 
Ititerpetlucio' al Consell Executiu sobre el j h n p r n e n t  
dels municipis de Catalunya. BOPC, 58, 3394 (O); 70, 
4424 (T). 
interpellaciri ui Consell Executiu sabre la políticu d d  
Depurtumerat de Benestar Snciul en relaciri amb els 
ajutataments de Catalunya, BOPC, 65,' 3946 (O); 70, 

hier-pet¡ucib al Consell Execotiu sobre la pcilbbica de 
fiwmacici professional ocupaoional. BOPC, 60, 3659 
(O); 70,4424 (T). 
Interpetlacih al Consell Executi lc sobre la politicu uni- 
ver,sitaria. ROPC, 62,3780 (O); 70,4424 (T). 
Interpetlucid al CniiscrlJ Executiu sobre la política clc 

transport a Catalunya. BOPC, 70,4425 (O). 
Interpdlucid al Consell Executiu sobre l'aplicacid de li1 

reforma dels ensenyaments obligaroris. ROPC, 70,4425 
(0). 
Intet-petlrcid al Cr~nsell Executiu sobre política de jo- 

ventul, BOPC, 70,4425 (O). 
lnterpetlacio' al Consell Executiu sohre la política del 
joc. BOPC, 70,4426 (O). 
Jntcrpetlacici al Consell Executiu sobre elfutur de 1i1 in- 
dústria #&il. BOPC, 70,4426 (O). 
interpeflaciri al Consell Executiu sahre In cohesili so- 
cial, BOPC, 70,4426 (O), 
Inierpetlació al Consell Rxecutiu smhrc les cumhres 
afirhr1'e.v. BOPC, TO, 4427 (O). 
Interpehaib ui Consell Executiu sobre les energies al- 
ternatives. ROPC, 75,47 17 (O). 
Interpeflaoiri u1 Conscli Executiu sobre el compliment de 
les seves obligacions fiscals envers els cijuntaments. 
ROPC, 75,471 8 (O). 
lraierpelluciij al Consell Exewtiu sobre la pnlfttica de mi- 
Elora del sistema definanprnent. BOPC, 78,4845 (O). 
hterpehc id  al Consd Executiu snhre la política de pi- 
licia, de seguretut ciutadana i dc proteccid civil. RQPC, 
78,4845 (O). 
inrerpetluuio' al Consell Execwiiu sobre la polilica gene- 

ral definanpnent agrari. BOPC, 82, SO01 (O). 
Interpetlucib al Consell Executiu sohre lu reestructura- 
cib dei sector cooperatiu ugruri de Cutalunya. 130PC, 
82,5002 (O i T). 
Interpetluoici u1 Consell Executiu sobre el pdtrimnni ar- 
quitectcinic de Catalutiycs. ROPC, 82,5002 (O). 

4424 (a). 
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Interpe€laciri al Consell Executiu sobre el foment i ka 
proniociri de les explotacions de productes agraris. 
BOPC, 82,5003 (O). 
Inierpetlaciri u1 Consell Executiu sobre la pnlitica R e w -  
ral pel que .fa u EU contaminació atmosj2rica de Catulu- 
nyu. BOPC, 82, SO03 (O). 
¡nterpe/lucid al Consell Executiu sobri! la pd í t i cn  íin- 
g&',Tfica, ROPC, 82, 5003 (O>. 
Interpetlacid al Consell Execuiiu sobre lu politica de re- 
luciclns lahorals. BOPC, 82, SO04 (O). 
interpetlcrcio' al Coiisell Executiu sdwe ei millomment 
del sistema de Jinunqarnenl CI Catalunya. BOPC, 82, 
5004 (O). 
Intcrpetlaciri al Consell Executiu sobre lu politica regio- 
nal europea. ROPC, 82,5004 (O). 

4. INFORMACI~) 
4,87. Procediments davant el Tribunal 
Constitucional 

Recurs d'irtconstitucionalitat itaterposal pel Parlamerri 
contra el Reu1 Decreto Legislutivu 781/1986, de 18 de 
abril, por el que se uprueha el Texto Hefuriúido de las 
Disposiciones Legales Vigerztes en Materiu de R&,yirneiz 
Lmual (Rwoluciri 82/11: BOPC, I43/Il¶ 6943). BOPC, 
347/11,7127 (AC i ALFP). 
Recurs d 'inconstitucional itat interposat per cinqunnta- 
sis dipututs del ConXr&s cwitru la LJei cl'Equipuments 
Cumereids. ROPC, 214JI1, i1010 (AC); 215/11, 11080 
(ALFP). 
Recurs cl'inconstit Irciniialitut interpcisat pel  Govern de 
['Estut contra la Llei Munlicipa! i de R b g h  Local de Ca- 
talunya. BOPC, 216/1i, 1 1  132 (AC i ALFP); 235111, 
12201 (ALFP). 
Recurs d'inconstr'luoiorialiti~t interposat pel Govern de 
I 'Estut contra la Llei de KeRuluciu' del Trunsport dc. 
Viutlpers per Carretera mitjanpnt Vehicles de Motor. 
BOPC, 224/ti, 11469 (AC i ALFP); 24911, 12902 
(A LFP) . 
Recurs d'inconstiruuionalirut interposai pel Purlameni 
contra! la Llei 16/1987, del 30 de juliol, d'Urdenauiri 
dels Trunsports Terrestres (Hesolucid 135/II: BOPC, 
222\iI, 11375, i 22W1, 1186.5). BOPC, 227/11, 11758 
(AC i ALFP); 229fl1, 1 1865 (Rect.). 
Recurs n'inconstitucionuli~~t interposut pel Parlament 
contru la Llei Orpinica 5/1987, del 30 de julinl, de De- 
leguciri de Facultuts de I'Estat a les Comurtituts Autdno- 

rnes en relaci6 umb els Trunsports per Curreíeru i Cahk 
(Resoluciri J35/iI: BOPC, 222/.1, I 1375, 22tVi1, I 1746, i 
229/fI, IJ865). BOPC, 224/1í, 11764 (AC i ALFP); 
229/il, 11 865 (Rect.). 
Recurs CE 'jticonstibucion~litat interposat pel Govern de 
l'Estat contra 1u Llei ReKuladoru de l'lidrninistrauió Hi- 
drhulica de Cutalunyu. BOPC, 239/11, 12390 (AC i 
RJJP); 252/11, 13367 (ALFP). 
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- Recurs rl ‘inconstituuinaalitut interposat pel Govern dt. 
1 ’listut contra la I l e i  d’lncompatibilitatcs del Personal al 
Servei de l’Adrninistraci6 dc la Generulitat. BOPC, - 
257/iT, 13656 (AC); 258111, 13701 (ALFP). 
Recurs d ’inconstitucionalist interposat per  cinqum tu- 
quatrr senaclors contra la Llei per lu qual s ’estableixen 
els Criteris de Finanpmerrt del Pla Onic d’Ohrcs i Ser- 
veis de Cutalunya i Ics Ruses per a la Selecciri, lu Distri- 
bracici i el Finang:ament de les Ohrm i ds Serveis a 
incloure-hi. ROPC, 258/11, 13707 (AC); MUT, 140 - 

(ALFP). 
Recurs d ’in constitueionditut interposat pi Govern de 
1 ’iistut cnntru Iu Llei per  la yuul s’estableixen eis Crite- 
ris dt. Finanpneat del Piu Únic d’Uhres i Serveis de 
Catalunya i les Busex per a la Seleccio’, lu Distrilmciri i 
el Finanpment de les Obres i els Serveis a incloure-hi. 
ROPC, 258fl11,13707 (AC); 6/iH, 140 (ALlT). 

contru la Llei 1WlY88, del 3 de maig, de Teicvisio’ hi- 
vudu (Resolucici 7/III: BOPC, WIMI 196). BOPC, 10,231 
(AC i ALFP); 12,473 (T). 
Recurs d’inu~nsiiiucionalitat interposuj pel I?wlment 
de Catulunyu contra Iu Ley 24/1888, de 28 de Julio, del 
Mercado dc Vulores (i<esoIudo’ JtVIIt: BUPC, J9, - 
1072). BOPC, 19, 11 39 (AC i ALFP). 
Recurs d’iraconstitucionalitu~ interposat pel Parlament 
de C’a6ulutzya contru la ZRy 32/1988, de 111 de Noviem- 
h re, de hh rea s (Res n 1 tic i tj 3 7/lII: RO P C, 3 8, 2 69 9). 
BOPC, 4 I ,  281 2 (AC i ALFP); 43,2943 (iicck.>. 

de Cataiutzyn cmtiru la Lpy 39/1988, de 28 de Dicliem- 
/>re, Reg u la ck, M d F I ~ J  s I-iuc i endus I h  cal es (Reso luc io’ 
50/IlI: IjOPC, 53, 3409). BOPC, 53, 3424 (AC); 55, 
3574 (ALFP). 
Recurs d’I*nconstii~ri~ir~tirrliiur i n w p s u t  pel Gcivern de 
1 ’ E s ~ t  contm Iu ¡hi I .VI 988, d d  31 de Desembre, de 
Pressupost de 1u í h w t ~ r d i m i  de Cutalunyu i de les Seves 
Kntituts Authnomij.$ I (li’ Ics Etiíituts Gestores de la Segu- 

redat Social per  ui i 9 W .  BOPC, 67, 4217 (AC); 78, 
4989 (ALFP). 
Recurs d’inconsi ituciorii 1 irat interposat p e l  PLJ rlurnent 
de Catalunya contru li4 Llei 4/lY%9, de l’Esta6, del 27 de 
MurG, de Ccinset-vaci6 dels Espuis Naturals i de la Flora 
i lu Fuuna Silvestri?s (Hesolucici 74tJU: BOPC, 78). r - 
BOPC, 78,4997 (AC); 88,5798 (ALFP). 
Recurs Il’inct~nstitucioiialitul inierposut pe l  President 
del Govern contra la Llei 6/1989, de 25 de Muig, de Mo- 
d$cncici de la Llei 15i1985, de 1’1 de Juliol, de Cuixes 

- 

c 

- 

I-. liecurs d’irzcorzstl’lucionalitat interposat pel Parlament -- 

- 

- 

- Recurs d’inconslituciona 1 if ut interposat pel Parlrrrnerzt - 

- 
- 

- 

- 

d’Estulvis de Catalunya. BOPC, 92, 5996 (AC); 95, 
6 197 (ALFP); 82, SO1 7 (STC). 
Kecurby d ‘inconstitucicinalitut interposat pel Parlanient 
de Catalunya contra ia Llei de E’Estut 20/1989, del 28 be 

Juliol, d’Aduptacid de l’lmpost sobre Iu Rendo de lcs 
Persones Físiques i de l’lrnposl Extraordinari sobre el 
Pa t r im CI n i de les Pe r sm es Físiques (lieso 1 u u i6 86/.iII, 
ROPC I02/IIIJ 6517). BOPC, 102, 6558 (AC); 104, 
6705 (ALFP). 
Qiiestici d’inconstituoional itat plantejudu pel Trihunul 
Superior de Justkiu de Catalunya: respecte a Iw Llei 
911 984, del 5 de tnarGl de Fires Comercials. BOPC, 304, 
20801 (AC); 314,21832 (ALFP). 
Rec urs d ’in constituc io nu lital interposat pel President 
del Govern contru la Llei 16/199J, del 10 de juliol, de 
les Policies Locals de Cutnlunya, BOPC, 316, 22021 
(AC); 322,22477 (ALFP). 
Recurs d’empara nlim. 165W91, interposat pel Grup 
parlamentari d’lnicialiva per Ca tulunya contra Iu Reso- 
lucih de iu Mesa del Parlament de Cutaluiiyya, de nn-ad- 
tnissid a mimit de h Proposició de Llei per  al Foment 
de Iu Pau. BOPC, 322, 22482 (AC); 330, 23204 
(ALJT). 
Rec u rso s d ’in ccins t i t uu iu naiitat in te r~~osu t s  pel president 
del Govern de E’iE~tat i pel  senyor Fedcrico Trillo-Figue- 
roc1 Mwtinez-Conde, comissionat per  mks de cinyuatita 
diputals del G. I-’. Popular contru lu Llei 2M993, íM29  
de novembre, de comerg interior. BOPC, 10, 433 (AC); 
37, 1741 (ALFP). 
Qiiestio’ d ‘irzcon,~titucinnuEirut plantejudc~ pel Tribunal 
Superior de .lusticin de Cutulunya respecte a les lleis 
91987, del 4 d’ubril, de v&im provisional de les compe- 
t2nciea de les diputacions provincials, i 23/1987, del 23 
de desembre, d’ohres i serveis murricipals I provirzcials. 
BOPC, 29,1328 (AC); 32,1464 (ALFT). 
Qiiestid íl ’inoonstitucinnalilut dirn. 2567/92, plantejada 
pel Tribunal Superior de .lustkia de catlfhnycl msjiecte 
a ics L l e t  511987, del 4 d’ubril, del r 2 ~ i m  provisionul í k  
fes aornper2ttcies ric !ES diputacions provlzcia fs catalu- 
nes, 23/1987, del 23 de desembre, d’nbres i serveis mu- 

nicipals i provincials, i 13/1988, del 31 de desembre, d~ 
presswpostus de la Generalitat de Catalunyu per ai 
1989. BOPC, 58,3395 (AC); 62,3781 (ALFP). 
Recurs d’incmnstituciortalitcrt corrtru h i h i  rrr.&niea 
91992, del 29 d’cictuhre, de regulucin’ del tractament 
automatitzar de les dudes de cardctcr personal (Xesnlu- 
uirj 56/IV: BOPC, 75/iV, 4692). BOPC, 75, (AC); 75, 
4725 (ALFP); 78,4862 (Rect.). 




