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se11 Executiu sobre la politica general de parcs 
naturals (Reg, 19572; BOPC, 233, 14821). Re- 
buig de la Moció (DSPC-P, 93). 
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Els documents publicats en d Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 
són una reproducci6Jdel dels documents originals entrats al Regis fre. 

Aquesta publicacid e‘s impresa en paper ecoldgic (definició europeu ECF), 
en compliment del que estableix la Resohcid 124/11I del Parlament, sobre ku 
utiiitzacid del paper reciclat en el Parlament i en els departaments de la Gene- 
ralitat, adopta& el 30 d’abril de 1990. 
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1. 
1.01. Lleis i altres normes 
1.Q1.01. Lleis 

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ 

LLEI DE REFORMA DE LA LEGISLACIÓ RELATKVA A LA FUNCId PÚBLICA DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 15 DE JUNY DE 1994 
(DSPC-P, 92) 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 15 de juny 
de 1994, ha debatut el Dictamen de la Comissió d’Orga- 
nitzacici i Administraci6 de la Generalitat i Govern I,ocal re- 
ferent al Projecte de llei de reforma de la legislacilj de la 
fumi6 pública de la Generalitat de Catalunya, i les esmenes 
reservades pels grups parlamentaris. 

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que esta- 
bleix I’article 33.1 de 1’Estatut d’autonornia de Catalunya, i 
d’acord amb l’artiele i 03.3 del Reglament del Parlament, ha 
aprovat la Llei de Catalunya següent: 

LLEI DE REFORMA DE LA LEGISLACI~ 
RELATIVA A LA F U N C I ~  POBLICA 

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Exposici6 de motius 

El personai de les administracions pabliques constitueix 
un element indispensable per a la prestaeid adequada dels 
serveis pizblics i en conseqükncia ha d’ésser tingut en 
compte per posar en marxa els processos de millora del fun- 
cionament de I’actuació administrativa a que esta subjecta 
actualment l’Adrninistraci6 pública, en els quals processos 
de millora t6 una importincia especial la participació i la 
coHaboraci6 d’ aquest personal. 

L’increment de qualitat dels serveis públics ha d’anar Ili- 
gat a una flexibilització dei rkgim jurídic dels servidors pú- 
blics, que en l’actualitat és contingut en diverses normes, 
entre Ies quals destaca la Llei 1712935, del 23 de juliol, de la 
funci6 p6blica de l’Administraci6 de la Generalitat, que 6s 
la norma fonamental que va servir per a estructurar i conso- 
lidar la funci6 piiblica catalana. 
L’experikncia en I’aplicaci6 de f’esrnentída normativa i la 

jwrisprudkncia establerta pel Tribunal Constitucional en ma- 
tkria de fumi6 pública determinen la necessitat i la conx-  
nihcia de procedir a adaptar el r2girn dels empfeats p-iibliss 
a les noves necessitats t5cniques i organitzatives que s ’ m -  
posen en una administració moderna per tal de garantir una 
prestació dei servei públic hgil i eficaq. 

No obstant aixb, la reforma del regim estatutari s’ha de 
fer respectant ei marc fixat per la normativa bhsica, d’acord 

amb el que disposa I’article 1 O. 1 .I de I’ Estatut d’autonornia, 
i elegint, si s’escau, les opcions que aquella normativa per- 
meti, sempre que siguin adequades per a assolir els objectius 
de la millora administrativa encaminada a la consecuci6 dels 
interessos generals. 

Finalment, aquesta Llei pret6n ampliar els dits objectius 
als ens locals situats en el territori de Catalunya, harmo- 
nitzant en la mesura possible, com a primer pas cap a una 
futura r e h a  legislativa, el r$gim juridic del personal fun- 
cionari que presta serveis en les administracions de Cataiu- 
nya i obrint el seu h b i t  d’aplicaci6, en conseqükncia, al dit 
personal. 

Capitol I 
Modificació de la Llei 17/1985, 

del 23 de juliol, de la funci6 pGbIica 
de l’Administrsd6 de la Generalitat 

Article 1. Nova redaccid de !’article I 

Es modifica i‘aticle 1 de la Llei 1711985, del 23 de juliol, 
de la funció piibiica de l’Administraci6 de la Generalitat, 
que queda redactat de la manera següent: 

cl. L’objecte d’aquesta Llei és l’ordenaci6 i la regulació 
de la funci6 pública de l’Administraci6 de ta Generalitat en 
exercici de les cornpet&ncies fixades per I’Estatut d’autono- 
mia de Catalunya. 

~ 2 .  La funció pública és un dels instruments per a la ges- 
tió i la realitzaci6 dels interessos públics que t& encomanats 
I’Administracib i s’ordena d’acord amb els principis de le- 
gali tat, objectivitat, economia, efichcia i efieikncia. 

>)3. Als efectes d’aqwesta Llei, la funció piiblica 6s consti- 
tui’da pel conjunt de persones que presten serveis en i’Admi- 
nistració d’acurd amb els prirxipis de rnerit i capacitat, 
mitjclnpnt una d a c i 6  de serveis professional, rettibuida i 
de cürhcter cspccial per ra6 dels serveis pljblics a desenvolu- 
par i regulada pcr !a normativa administrativa O laboral. 

~ 4 -  51 persnitul, en e1 desenvohpanent de les seves fun- 
cions, per acomplir els objectius assignats, i dins els princi- 
pis orgnnitzatius esmentats, ha d’actuar en tot moment amb 
dilighcia, professionalitat, imparcialitat i sotmetiment a la 
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Constitució, I’Estatut d’autonomia, les lleis, els reglaments 
que les complementen i el dret en  general. 
US. Amb la finalitat de satisfer els interessos generals, 

I’Administraci6 disposa de potestats autoorgani tzatives que 
la faculten, d’acord amb I’ordenament jurídic, per a estruc- 
turar la funció pública adequadament a la prestaci6 de1 ser- 
vei piíblic, regular-ne e1 regim jurídic i dirigir i fixar els 
objectius de les actuacions del seu personal.)) 

Article 2. Nova reduccid de I’article 2 

Es modifica 1’articIe 2 de la Llei 1711985, que queda re- 
dactat de la manera següent: 

t < l .  L’hmbit d’aplicació d’aquesta Llei s’estén a tot el per- 
sonal subjecte al regim funcionarial que presta serveis a 
I’Administraci6 de la Generalitat. 

n2. Aquesta Llei s’aplica tarnbe: 
>>a$ Al personal laboral de i’Administraci6, només en els 

casos en que expressament hi fa referhcia. 
>>b) Al personal de les universitats, tot respectant l’auto- 

nomia universitsria. 
>>c) Al personal al servei de les corporacions locals situa- 

des en el territori de Catalunya, en els termes que estableix 
In legislació sobre funció piibtica local, 

>>d) Al personal a1 servei del Consell Consultiu, sens per- 
judici del que disposa la Llei reguladora d’aquest brgan, 

>>3. Queden exclosos de l’hmbit d’aplicaci6 d’aquesta 
Llei: 
m) EI personal al servei del Parlament de Catalunya i del 

Síndic de Greuges. 
nb) El personal al servei de la Sindicatura de Comptes, 

que es regeix pel que disposen les seves normes regulado- 
res. 

>zc) El personat que presta serveis en les entitats de dret 
pdblic subjectes al dret privat, que es regeix per la seva nor- 
mativa especifica. Les lleis de creació de les esmentades en- 
titats han de determinar, si s’escau, el regim a que s’ha de 
subjectar el personai funcionari adscrit o cedit a questes. 

n4. En aplicaci6 d’aquesta Llei, I’brgan competent pot 
dictar normes específiques per a adequar-la a Ics peculiari- 
tats del personal docent, el personal sanitari, el personal in- 
vestigador, el personal penitenciari, eis bombers, els agents 
rurals i els mossos d’esquadra. Mentre no s’aprovin aquestes 
normes, s’apliquen les normes vigents, interpretades d’acord 
amb les bases dei regim estatutari,)) 

Article 3. Nuva reduccid de I’upuutat I de 1 ’article 3 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 1711985, 
que queda redactat de la manera següent: 

<<I. És personal al servei de I’Adminfstraci6 de la Genera- 
litat l’integrat en els departaments de la Generalitat, en els 
seus organismes autbnoms administratius, en les entitats 

gestores de la Seguretat Social i en les entitats autbnomes de 
carhcter comercial, industrial i financer, d’acord amb llurs 
normes de creaci6.)) 

Article 4. Nova reduccid de I’apurtat i de l’article 5 i addi- 
cib d’un nou apartat 

1. Es modifica l’apartat 1 de I’article 5 de la Llei 1711985, 
que queda redactat de la manera següent: 

<<i. 12s personai eventual el format pels qui, en virtut de 
lliure nomenament del president o dels consellers i en regim 
no permanent, ocupen un iloc de treball considerat de con- 
fianqa o d’assessorment no reservat a funcionaris i que fi- 
gura amb aquest cariicter en la corresponent relaci6 de llocs 
de treball.>> 

2. S’afegeix un nou apartat a l’article 5 de la Llei 
17/i 985, amb el text següent: 

<t4. El nomenament de personal eventual esta subjecte al 
dret administratiu i el cessament d’aquest personal ha 
d’ésser acordat lliurement i no genera, en cap cas, indem- 
ni tzaci6.s 

Article 5. Nova redaccid de I’article 6 

Es modifica I’article 6 de la Llei 1711985, que queda re- 
dactat de ia manera següent: 

al ,  És personal interí el que presta serveis amb carhcter 
transitori en virtut d’un nomenament subjecte al dret admi- 
nistratiu i ocupa places dotades pressuposthiament que 
d’acord amb la d a c i 6  de llocs de treball s6n reservades a 
funcionaris de carrera. 

n2, S’interi pot ésser nomenat: 
na) Per tal de cobrir transitbriament places que han 

d’ksser Ocupades definitivament per funcionaris de carrera. 
>>b) Per a ta reditzaci6 de programes estrictament tempo- 

rals o per situacions urgents degudament motivades. 
>)c) Per ocupar llocs de treball en substituciú de funciona- 

ris que gaudeixin del dret de reserva de plaGa i destinaci6. 
~ 3 .  El personal interí nom& pot ésser nomenat quan sigui 

estrictament necessari proveir un lloc de treball per a garan- 
tir el funcionament normal dels serveis i sempre que IIQ pu- 
gui ésser provei’t amb urghcia per un funcionari de carrera. 
EI lloc de treball ocupat transitbriament per l’interi que es 
consideri necessari per al funcionament normal dels serveis 
i que no sigui de carhcter temporal ni estigui subjecte a 
arnortitzaci6 segons les relacions de llocs de treball pot &ser 
inclbs en la segiient oferta d’ocupaci6 piíblica o convoca- 
tbria de provisi6 que es faci, llevat que el lloc de treball esti- 
gui reservat per a un funcionari de carrera. 

n4. El personal interí ha de complir els requisits generals 
de titulació i Ies altres condicions exigides per a participar 
en les proves d’accés al cos o l’escala a que pertany e1 IEoc 
de treball que ocupa.)) 
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Article 6. Nova redaccid de I’article 9 

Es modifica l’article 9 de la Llei 1711985, que queda re- 
dactat de la manera segiient: 

<<La prestació de serveis en rhgim interi i la contractació 
laboral temporal no poden constituir dret preferent per a 
l’accds a la condici6 de funcionari o de personal laboral amb 
carhcter indefinit, respectivament. No obstant aixb, el temps 
de serveis prestats, l’experihncia i la formació poden ésser 
valorats en fase de concurs, sempre que siguin adequats a 
les funcions dels cossos, les escales o les categories laborals 
a que corresponguin les places convocades.>> 

Article 7. Nova redaccib de I’article I 1  

Es modifica l’article 1 I de in Llei 17/1985, que queda re- 
dactat de la manera següent: 

<Correspon al Govern: 
>>a) Exercir la potestat reglamenthria en rnatkria de perso- 

>>b) Establir la politica global de recursos humans per al 

DC) Aprovar 1’ oferta d’ocupaci6 pública, 
>>d) Aprovar els intervals que corresponen a cada cos i es- 

cala, dins els trenta nivells en que es classifiquen els llocs de 
treball, 

>>e) Fixar anualment les normes i les directrius per a 
]’aplicació del rkgim retributiu dels funcionaris, 

nf) Aprovar o modificar les normes de valoració de llocs 
de treball, la relació de llocs de treball i la valornci6 i la 
classificaci6 d, aquests llocs. 

>>g> Dictar ies instruccions, les directrius i els iimits a quk 
s’han de subjectar els representants del Govern en les nego- 
ciacions amb els representants sindicals dels funcionaris so- 
bre les concidicions de treball, aprovar els acords assolits, 
per donar-las validesa i eficZtcia, i establir les condicions de 
treball en els casos en que no es produeixi acord en la nego- 
ciació. 

>>h) Establir els criteris d’actuació a qui: s’han de subjec- 
tar els representants de I’Administració de la Generalitat en 
les negociacions coklectives amb el personal laboral. 

>>i) Aprovar, a proposta dei departament corresponent, les 
mesures per a garantir eis serveis mínims en els casos de 
vaga en  I’Administraci6 de la Generalitat. Aquesta compe- 
tkncia pot &ser delegada en el conseller competent en ma- 
t&ia de funció pdblirs o en el conseller de Treball. 

)>j) Sotmetre a informe i dictamen del Consell Catal5 de 12 
Fumi6 Pública, si escau, els projectes de liei i de reglament 
en matkria de funciri pública. 

>>k) Assenyalar o fixar les directrius a qu5 s’han d’ajustar 
els representants de la Generalitat en els organismes d’hambit 
estatal Consell Superior de la Eunci6 Pública i Comissi6 de 
Coordinació de la Fumi6 Pública. 

)>I) Exercir les funcions que li  srin encomanades per la 
normativa vigent.>> 

nal. 

personal dependent de l’Administraci6 de la Generalitat. 

Article 8. N Q V ~  redaccid de h r t i c k  12 

Es modifica l’article 12 de la Llei 17/1985, que queda re- 
dactat de la manera següent: 

< d l .  Correspon al conseller competent en materia de fun- 
cid pública: 

na) Elaborar els projectes de disposicions de carhcter ge- 
neral en matkxia de funció pública que hagin d’ésser apro- 
vats pel Parlament o pel Govern de la Generalitat o emetre 
informe sobre els dits projectes, i aprovar la resta de normes 
reglamentbies sabre funció pública, a proposta, si sg escau, 
del departament interessat. 

nb) Impulsar, coordinar i controlar I’execució de les POW 
tiques especifiques de personal. 

NC) Preparar el projecte d’oferta d’ocupaci6 pública. 
>>d) Preparar propustes relatives a la d a c i 6  de llocs de 

treball i, si s’escau, a la valora& d’aquests llocs. 
>>e) Elaborar els estudis sobre els intervals de nivells i de- 

var a I’brgan competent els que corresponen a cada cos i es- 
cala, a proposta, si  s’escau, dels departaments interessats. 

>>f> Establir les normes d’organitzaci6 i funcionament del 
Registre General de Personal, 

.g) Convocar processos selectius per a funcionaris. 
>)h) Nomenar els funcionaris que han superat els pro- 

})i) Declarar les situacions deis funcionaris. 
>>j) Convocar i resoldre els concursus de provisi6 de llocs 

de treball per a funcionaris, salvant el que estableix l’article 
47. 

uk) Proposar les mesures adequades sobre organització i 
personal dirigides a millorar l’eficicia dels serveis ptíblics i 
gestionar les iniciatives i els suggeriments a quk fa referen- 
cia l’article 77.e). 

~ 1 )  Dictar les instruccions i circulars que siguin ne- 
cessaries en materia de personal. 
nm> Vetllar pel compliment de les normes en rnatkria de 

funcid p6blica, i tamb6 avaluar les politiques concretes de 
personal i exercir i coordinar la inspecci6 general de serveis 
sobre tot el personal al servei de 1’Administració de la Ge- 
neralitat. 

cessos selectius, 

~ n )  Declarar les jubilacions dels funcionaris. 
>>o) Impulsar i coordinar les politiques de formaci6 dels 

empleats pfiblics catalans, en els termes establerts per l’arti- 
cle 35. 

>)p) Exercir les altres competencies que li s6n assignades 
per la normativa vigent, 

>>2, Les cornpetencies especificades per 1’apartat 1, són 
exercides, en allb que Ii correspon, per la Direcció General 
de la Funció Piiblica, la qual té rang de secretaria general. 

~ 3 .  El Govern de la Generaiitat, a proposta del deparia- 
ment competent en matkria de fumió pública, si ho reque- 
reix í’efectivitat dels serveis, pot atribuir selectivament i 
temporalment als departaments les competencies a qu& fan 
refertmcia les lletres b), dl, g), h), i), j), k), I ) ,  n), o) i p) de 
l’apartat 1. No obstant aixb, el departament competent en 
matkria de funció ptíblica rnantindrh les facultats d’inspec- 
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ci6 sobre les funcions atribuides, !’avaluació de La capacitat 
de gestió en rnatkria de personal del departament i la fixaci6 
de criteris per a ]’exercici de les competkncies atribui’des.>> 

Article 9. N Q V ~  redaccid de I’article 13 

Es modifica I’article 13 de la Llei 1711985, que queda re- 
dactat de la manera següent: 

a l .  La Comissió T h i c a  de la Funcib Pdblica és adscrita 
al departament competent en materia de funci6 pública com 
a brgan de coordjnaci6, de consulta, de proposta i, si s’es- 
cau, d’execució dels assumptes de personal, 
n2. fis president de la Comissió T8cnica de la Funci6 P6- 

blica el conseller competent en matkria de funci6 pdblica i 
en s6n vocals els secretaris generals de tots els departa- 
ments, el vice-president del Cornitb Director per a 1’Orga- 
nitzaci6 de l’Administraci6 de la Generalitat, el director de 
1’Escola d’Administraci6 Piíblica de Catalunya i el director 
general de la Funci6 Pública, el quaI actua com a secretari 
de la Comissió, i tamb6 els membres que designi el Govern 
de la Generalitat entre les persones que ocupin chrrecs l’hm- 
bit competencial dels quals tingui una incidhcia directa en 
la funci6 pública. 

n3. S6n funcions específiques de la Comissi6 Tecnica de 
la Funci6 Pública: 

)>a) Emetre informe en relaci6 amb les normes i ies dispo- 
sicions de carhcter general en materia de personal. 

>>b) Informar sobre las qüestions que li siguin consultades 
pel Govern. 
N) Proposar a1 Govern totes les mesures que consideri 

convenients per a millorar la política i la gestió del personar. 
>)d) Informar sobre tots els assumptes de personal que si- 

guin elevats al Govern de Ia Generalitat per l’brgan compe- 
tent. 

we) Informar sobre els expedients disciplinaris de separa- 
ció de servei com a trhmit previ a la imposici6 de la sanci6 
pel conseller corresponent. 

~ 4 ,  Per delegaci6 del Govern de la Generalitat, la Comis- 
si6 Tknica de la Funció Piiblica pot exercir les funcions se- 
güents: 

Na) Aprovar i modificar les nomes de valoraci6 de llocs 
de treball, ta relaci6 de Elocs de treball i la vaalorad 
d’aquests llocs. 

rkb) Aprovar les ofertes d’ocupació pública. 
> ~ 5 .  El president de Ea Comissió Tknica de la Funci6 PÚ- 

biica ha d’elevar al Govern o a l’brgan que sigui competent 
per ra6 de la mathia els informes i les propostes a que es re- 
fereix I ’ apartat 3. >> 

Article 10. Nova redaccid de 1 ‘article 15 

Es modifica l’article 15 de la Llei 1711985, que queda re- 
dactat de la manera següent: 

<<La Inspecció General de Serveis de Personat és adscrita 
al departament competent en materia de EunciB pdblica, i té 
per funció, entre les ahres que se li puguin assignar en ma- 
tkria de personal, la vigilhncia del compliment de les normes 
sobre funci6 piiblica, amb independkncia de les facultats 
inspectores que siguin competencia d’altres brgans. El Go- 
vern de la Generalitat n’ha de regular la composició i les 
funcions.>> 

Article 11. Nova redaccid de I ‘article 22 

Es modifica l’article 22 de la Llei 1711985, que queda re- 
dactat de la manera segiient: 

<<1. La relaci6 de llocs de treball és publica i ha d’inctoure 
tots els llocs de funcionaris, laborals i eventuals existents en 
I’Administració de la Generalitat. El contingut de les rela- 
cions de ilocs de trebal1 ha de ser almenys el següent: 

>)a> La denominació i les característiques essencials dels 
llacs. 

>)b> Els requisits essencials per a ocupar-los, 
>>c) El complement de destinaci6 i, si s’escau, l’específic, 

si són I ~ O C S  de personal funcionari. 
>)d) Ei grup, la categoria professional i el rkgim juridic 

aplicable per als tlocs de carhcter laboral. 
>>e) La forma de provisi6 dels llocs i, per als casos deter- 

minats per l’article 43, els sistemes d’acces. 
nf) Els requisits que han de complir els funcionaris d’aal- 

tres administracions per a poder accedir als llocs de treball 
rnitjilngant la corresponent convocatbria de pxovisici. 
n2. En 1’Ambit de I’Administraci6 de la Generalitat els 

llocs de treball han d’ésser ocupats, amb carhcter general, 
per funcionaris p6blics. Com a excepci6, poden ésser ocu- 
pats per personal en r&gim laboral: 

>>a) Si es tracta de llocs de naturalesa no permanent o de 
cmhcter peribdic i discontinu. 

)>b) Si es tracta de desenvolupar activitats prbpies d’ofi- 
cis. 

DC) Si es tracta de llocs de carhcter instrumental correspo- 
nents a les bees de conservació i manteniment d’edificis, 
equips i instal-lacions, d’arts grhfiques, d’enquestes, de pro- 
tecció civil, de cornunicaci6 social, d’expressi6 arthtica, de 
serveis socials o de protecció de menors i no hi ha cap cos o 
escah amb les funcions adequades. 

>>d) Si es tracta de desenvolupar activitats que requereixin 
uns coneixements especlfics o tbcnics especialitzats i no hi 
ha cap cos o escala amb la preparaci6 pertinent per al desen- 
volupament adequat de les funcions prbpies del ISoc. 

)>e) Si es tracta de llocs d’investigació. 
>>f) Si es tracta de llocs docents que, per ra6 de llur espe- 

cificitat, no puguin 6sser ocupats per funcionaris deis cossos 
i les escales docents. 

>>3. Correspon al Govern, a proposta conjunta del Depar- 
tament d’konornia i Finances i del departament competent 
en materia de fumi6 pública: 
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>>a) L’assignació dels nivells dels complements de desti- 
naci6 i dels complements especifics corresponents als nous 
llocs de treball de les relacions de llocs de treball. 

>>b) Les modificacions produldes per la variaci6 del nom- 
bre de llocs i les modificacions del complement de destina- 
ci6 i del complement especffic dels llocs de treball inclosos 
en les relacions inicials. 

>>EI Govern pot delegar en la Comissió Tecnica de la Fun- 
ci6 Pública l’aprovació i la modificaci6 de les normes de va- 
loraci6 de llocs de treball, de la relació de lloes de treball i 
de la valoració i la classificació d’aquests llocs, i pot establir 
les condicions que consideri pertinents per a I’exercici de les 
compethcies atri bui’des. 

>)No obstant aixb anterior, et Govern, a proposta conjunta 
del departament competent en materia de funció p6blica i 
del Departament d’Economisl i Finances, pot delegar en eh 
departaments, en les condicions que determini, l’aprovació i 
fa modificació de les relacions de llocs de treball, inclosa la 
valoració de llocs que no comporti increment de la despesa. 
El departament competent en rnat&ria de funci6 piiblica ha 
d’exercir les facultats d’inspecció, avaluar la capacitat de 
gestiti i fixar els criteris per a l’exercici de les cornpetkncies 
atri buiIdes. 

~ 4 .  La creaci6, la rnodifkacib, la refosa i la supressi6 de 
llocs de treball s’han de fer en tot cas mitjayant la relació 
de llocs de treball. 
>>5, Per a proveir un lloc de treball, cal que consti en la re- 

laci6 corresponent, llevat que s’hagin de realitzar temporal- 
ment tasques urgents, mitj a n p t  personal amb contractes 
iaborals de durada determinada, per a Ia realitzaci6 dels pro- 
grames d’inversions a c k e c  dels crkdits destinats a aquesta 
finalitat,)) 

Article 12. Addicid d’un nou apartat a I’article 28 

S’afegeix un nou parhgraf a I’article 28 de la Llei 
1711985, amb el text següent: 

<<La relació de Eiocs de treball, si s’escau, en els termes 
que estableixi la legislació bhica, ha de determinar les con- 
dicions d’homologaci6, en particular pel que fa a sistemes 
d’accds, programes mínims o altres requeriments, que siguin 
necesshries perque els funcionaris d’altres administracions 
puguin participar en les convocatbries de provisi6 de llocs 
de treball de l’Administraci6 de la Generalitab. 

Article 13. Addicid de dos nous aprtnts a l’article 29 

Safegeixen dos nous parhgrafs a I’article 29 de !a Llei 
1711985, amb el text següent: 

<<Els funcionaris d’altres administracions que accedeixen 
a ilocs de treball de 1’Administració de la Generalitat mit- 
jangant convocathies de provisi6, al marge d’un pro& de 
transferkncies de mitjans personals i materials, tenen els ma- 
teixos drets i deures que la resta de funcionaris de 1’Adrni- 

nistraci6 de la Generalitat, perb no s’integxen en els COSSOS o 
les escales propis d’aquesta, 

nEl personal laboral fix procedent d’altres administra- 
cions com a conseqühia d’un procés de transferhcies de 
mitjans personals i materials s’integra a 1’Administració de 
la Generalitat com a personal laboral propi, amb subrogaci6 
expressa de la seva vinculaci6 contractual anterior, als efec- 
tes d’estabilitat laboral i antiguitat.)) 

Article 14. Nova redaccid de I’article 31 

Es modifica 1’article 31 de la Llei 1311985, que queda re- 
dactat de la manera següent: 

<(la Les necessitats de recucsos humans que no puguin 
Csser cobertes amb els efectius de personal existents poden 
&ser objecte d’ofexta d’ ocupaci6 p~blica. 

~ 2 .  L’oferta d’ocupació p6blica ha de determinar les pla- 
ces vacants que, a proposta dels departaments, es considerin 
necesshries per al funcionament adequat dels serveis i hagin 
d’ésser provei‘des per personal de nou accés dins l’exercici 
pressupostari, classificades per cossos, escates o categories 
laborals. 

>>3. Per tal de garantir el funcionament adequat dels ser- 
veis, el Govern pot autoritzar, sens perjudici del que disposa 
I’mticle 13.4, b), I’aprovació successiva d’ofertes parcials 
d’ocupaci6 pública dins el mateix exercici pressupostari. J) 

Article 15, Nova redaccid de !‘article 32 

Es modifica l’article 32 de la Llei 1711985, que queda re- 
dactat de la manera següent: 

<<1. Les convocatbries de les proves selectives per a pro- 
veir les places vacants incloses en l’oferta d’ocupació piíbli- 
ca poden incloure un 10% de places addicionals, COM a 
mhxim. 

))2, Fins a la resoluci6 de les convocatbries corresponents, 
no es poden amortitzar, transformar ni modificar substan- 
cialment les places que hagin estat convocades, si no 6s en 
compliment de les normes de procediment administratiu.>> 

Article 16. Nova redacció de la lletra e )  de I’article 33 

Es modifica la lletra e) de l’article 33 de la Llei 1711985, 
que queda redactada de la manera següent: 

<cer) No estar inhabilitat per a í’exercici de les funcions pú- 
bliques ni estar separat, mitj anqant expedient disciplinari, 
dei servei de qualsevol administració púb1ica.n 

Articls 17. Nova redaccib de I’artick 35 

Es modifica l’article 35 de la Llei 1711985, que queda re- 
dactat de la manera següent: 
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(< 1 .  Per a aplicar els criteris fixats per I’article 34,l’EscoIa 
d’Administraci6 Pública de CataIunya ha de tenir cura del 
suport tknic deis tribunals en la realització de les proves se- 
lectives per a funcionaris i,  entre les altres funcions que l i  
corresponen, ha de fer estudis previs sobre els processos se- 
lectius i ha d’irnpartir cursos de formació, d’acord amb els 
diversos nivells i necessitats de formació, o intervenir-hi 
dins i ’hb i t  de la seva competkncia, i cursos de capacitaci6 
i reciclatge per a la recolmlocació del personal. 

>>2. L’Escola d’Administraci6 Pliblica de Catalunya pot 
establir convenis per a la realitzaci6 á’activitats de forma- 
ci6,)) 

Article 18. Nova redacció de S’article 36 

Es modifica I’article 36 de la Llei 1711985, que queda re- 
dactat de la manera següent: 

&’accés als cossos i les escales de funcionaris o a les ca- 
tegories laborals es fa per mitja dels procediments d’oposi- 
ci6, concurs-oposició o concurs i, si s’escau, els cursos de 
forrnnci6 o la fase de prova que determini Ia convocatbk.  

Artide 19. Nova redaccid de i’apartat J de L’article 37 

Es modifica I’apartat I de l’article 37 de la Llei 17J1985, 
que queda redactat de la manera següent: 

4. La selecció per oposici6 consisteix en la realització 
per I’opositor de Ies proves que estableixi la convocatbria 
orientades a determinar la idoneitat dels aspirants.)} 

>>La convocatbria corresponent pot establir una entrevista 
al candidat per avaluar la idoneitat d’aquest respecte a les 
funcions genkriques del cos o i’escala o dels possibles llocs 
de treball a ocupar.n 

Article 22. Nova redacció de E’article 40 

Es modifica I’articIe 40 de la Llei 1711 985, que queda re- 
dactat de la manera següent: 

4, En la convocatbria respectiva es poden establir cursos 
de formació i, si escau, una fase de prova, que poden tenir 
carkter selectiu, 

>>2. S’han de regular per reglament la situaci6, els drets i 
els deures que poden correspondre als aspirants que realitzin 
els cursos de formacid i la fase de prova.>> 

Article 23. Nova redaccid de l’article 43 

Es modifica I’article 43 de la Llei 17/1985, que queda re- 
dactat de la manera següent: 

<<El sistema de concurs nom& es pot utilitzar per a adqui- 
rir la condici6 de funcionari amb carhcter excepcional i no- 
més si es tracta de proveir places especials dels grups A i B 
que, per raó de llurs funcions i caracterlstigues i de la tecni- 
ficació requerida per a liur desenvolupament, han d’bsser 
provei’des amb persones de hkrits rerlevants i condicions 
excepcionals. Aquestes places especials, per a poder isser 
provei’des per concurs de m&its, han de figurar especifica- 
des en un annex del pressupost de la Generalitat i tamb6 en 
la relaci6 de llocs de treball.)) 

Article 20. Addicid de dos apartats a I’article 38 
Article 24. Nova redaccid de Z’arFicle 44 

Safegeixen dos nous parhgrafs a l’article 38 de la Llei 
1711985, amb el text següent: 

<<Excepcionalment, si ho requereix t’efectivitat del procés 
selectiu i calen determinats coneixements específics o thcni- 
ques administratives per ai bon funcionament dels serveis, 
1’Escola d’Administraci6 Pública pot realitzar, rnitjanpnt 
convocatbria, fases de formació prkvies a la selecci6, 
d’acord amb el que sigui determinat per reglament. 

>>Als efectes d’aquest article, I’Escola d’Administraci6 
Pública pot establir convenis amb altres centres per a la rea- 
lització d’aquestes fases de formaci6.n 

Article 21. Nova redacció de 1 ’article 39 

Es modifica I’article 39 de la Llei 1711985, que queda re- 
dactat de la manera següent: 

<<Si les earacteristiques de l’oposici6 ho requereixen, les 
proves escrites es llegeixen davant els brgans selecciona- 
dors, que s6n facultats per a fer preguntes als aspirants sobre 
les qüestions que s6n objecte de Ia prova. 

Es modifica l’article 44 de Ea Llei 17J1985, que queda re- 
dactat de la manera segiient: 

<<I, El personal interí i el personal contractat laboral tern- 
poral ha d’ésser seleccionat mitjanqant convocatbria pública 
que garanteixi els principis enunciats en els articles 23.2 i 
103.3 de la Constitució. 

~ 2 .  Excepcionalment, per causa d’urgencia apreciada per 
I’Administraci6, es pot nomenar personal interí o contractar 
personal laborat temporal directament, sense necessitat de 
convocathria. A aquests efectes, el Govern pot regular per 
reglament una borsa de personal per a prestar serveis amb 
carhcter temporal per als casos de rnhxima urgkncia.w 

Article 25. Nova redacci6 de I’article 45 

Es modifica l’article 45 de la Llei 1711985, que queda re- 
dactat de la manera segiient: 

~ 1 ,  El Govern de la Generalitat ha de reglamentar la com- 
posici6 i el funcionament dels tribunals o brgans t h i c s  de 
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selecci6, de manera que es garanteixi la idoneytat i la profes- 
sionalitat de llurs membres, pel que fa al coneixement del 
contingut funcional dels llocs que es convoquen, de les tec- 
niques de selecci6 i de les mat2ries que són objecte de les 
proves, i de manera que s’agilitin els processos selectius. 

~ 2 .  S’ha de garantir la presencia en els tribunals o brgans 
t&cnics de selecci6 de funcionaris amb coneixements espe- 
cialitzats sobre el contingut dels Ilocs de treball que se selec- 
cionen. Tambi es poden establir brgans permanents de 
selecci6, en els quals s’ha de garantir igualment la preshcia 
de funcionaris idonis. 

v3.  En tots els brgans encarregats de la selecci6 hi ha 
d’haver un membre en representaci6 de 1’Escola d’ Adrninls- 
tració Ptiblica, i tarnb6 un representant de I’brgan competent 
en mathria de normalització lingüística, en qualitat d’as- 
sessor, amb veu perb sense vot. No poden fer part dels br- 
gans de selecció els funcionaris que han impartit cursos o 
treballs per a la preparació d’aspirants a proves selectives 
els dos anys anteriors a la publicació de la convocatbria cor- 
responent, 

~ 4 .  Cap tribunal ni brgan thcnic no pot declarar superat el 
procés selectiu per un nombre d’aspirants que excedeixi ei 
nombre de places que han estat objecte de la convocatbria. 
Les propostes d’aspirants aprovats que contravinguin a 
aquesta lirnitaci6 són nulles de ple dret.>> 

Article 26. Nova redaccid de I’article 46 

Es modifica l’article 46 de la Llei 17/1985, que queda re- 
dactat de la manera segiient: 

~ 1 .  Si la convocatbria ho determina, els aspirants han de 
superar un període de prova, la durada del qual s’ha de fixar 
en funció de1 cos o de l’escala als quals es vol ingressar. 
~ 2 .  Durant aquest periode, sota la tutoria immediata de 

funcionaris, cal tenir cura que la persona adquireixi la for- 
maci6 prhctica que demana l’exercici de la funcid pública i 
se n’ha d’avaluar la capacitat d’aprenentatge. 

>>3. Una vegada finalitzat aquest periode, n’emeten un in- 
forme els funcionaris encarregats del candidat i el cap o els 
caps de les unitats orgbniques on el funcionari ha complert 
ei període de prova, Tots aquests informes es fan conhixer a 
l’interessat, que hi pot fer les allegacions que consideri 
oportunes. Tota aquesta documentaci6 s’indou en el seu ex- 
pedient personal i es tramet a l’brgan competent.), 

Article 27. Nova redacció de I ‘article 47 

Es modifica l’articie 47 de la Llei 1713 985, que queda re- 
dactat de la manera següent: 

< < I .  Els llocs de treball reservats a funcionaris s’han de 
proveir pels sistemes següents, d’acord amb el que sigui es- 
tablert en les relacions de liocs de treball corresponents: 

.a) Concurs: constitueix el sistema normal de provisi6 i 
s’efectua rnitjaqant convocatbria pública, en la qual s’han 

d’establir els mbits i la capacitat que han d’ésser conside- 
rats per a determinar la idonei’tat dels aspirants, atenent es- 
pecialment els requisits exigibles segons les característiques 
de cada lloc de treball, També s’han de considerar, en rela- 
ció amb el lloc a proveir, la valoració del treball desenvolu- 
pat, els cursos de formació i perfeccionament, I’antiguitat, el 
grau personal, les titulacions acadhiques i el nivell de co- 
neixement de la llengua catalana. 

>,Eis concursos de provisi6 poden 6sser generals, en quk 
es convoquen globalment grups de llocs de caracterjstiques 
similars, o específics, en quk cada lloc es convoca indivi- 
dualitzadament, atenent la naturalesa, les tasques o les res- 
ponsabilitats genhriques dels llocs a proveir. 

>>En aquests concursos, amb la finalitat d’avaluar els ca- 
neixements, les habilitats, la idone‘itat i la capacitat d’adap- 
tació al nou lloc dels candidats, es pot exigir, a més, 
l’eIaboraci6 de membries, la realitzaci6 d’entrevistes i tests 
professionals o la valoraci6 d’informes d’avaluació o d’al- 
tres sistemes similars. En aquest sentit, s’ha de reglamentar 
l’elaboraci6 peribdica d’un informe d’avaluaci6. 

>>Els llocs de cap de negociat, de cap de secció, de cap de 
servei i assimilats, i els llocs singulars que exigeixin thcni- 
ques o responsabilitats especials o les condicions d’ocupació 
dels quals tinguin peculiaritats prbpies, es proveeixen per 
concurs especific, llevat que constin en la relació de llocs de 
treball corn a llocs de lliure designaci6, 

DEI Govern de la Generalitat ha de reglamentar la compo- 
sició i el funcionament de tes juntes de mbrits que han 
d’apseciar els rnkrits dels candidats en els concursos especi- 
fics per a proveir els llocs esmentats en el parigraf anterior. 
Els membres que les componguin han de posseir la idonei’tat 
necessaria i poden ésser assessorats per experts, 

)> b) Lliure designació: es proveeixen per aquest sistema 
els llocs de subdirector general i de secretari d’alt c h e c  i 
aquells altres llocs de caricter directiu o d’especial respon- 
sabilitat o que per la naturalesa de llurs funcions es determi- 
nin en les relacions de llocs de treball. El tituiar del centre 
directiu, l’organisme o l’entitat en quk figuri el lloc convo- 
cat ha d’emetre un informe previ al nomenament correspo- 
nent. 

~ 2 .  Les convocatbries, tant les de concurs com les de lliu- 
re designació, han d’ésser publicades en el Diari Oficial de 
la Generalitat de C Q ~ ~ U ~ Y U ,  i han d’establir un termini de 
quinze dies hhbils per a la presentació de les sol-licituds. Es 
poden aprovar unes bases generals de convocatbries, que 
serveixin per a totes les places que es convoquin successiva- 
ment. Les convocatbries han d’incloure, en tot cas: 

na) La denominaci6, el nivell i la localització del lloc. 
>)b) Els requisits que s’exigeixen per a poder-hi optar, 

d’acord amb les relacions de llocs de treball. 
>>c> Eis mhits a valorar d’acord amb el contingut del lloc 

de treball i el barem de puntuaci6, per al cas de concurs. 
>)d) La puntuació mínima establerta, si s’escau, per a l’ad- 

judicació de les vacants convocades, per al cas de concurs. 
)>D’acord amb el que estableix I’article 12.1 .j), les convo- 

catbries de concursos per als cirrecs de comandament i els 



15476 BUTLLETÍ OFICIAL DECPARLAMENT DE CATALUNYA J Niirn. 245 I 28 de juny de 1994 

llocs singulars a quk s’ha fet referkncia i les convocatbries 
de lliure designació són compethcia del titular del departa- 
ment a quk estigui adscrita la plaga. 

>>Les resolucions de les convocatbries, tant les de concurs 
de mkrits com les de lliure designació, es publiquen en el 
Diari Oficial de h Generalitat de Catalunya. 

>>Als efectes de I’elaboraci6 adequada de les convoca- 
tbries, amb independhcia de2 que disposa E’article 22, i per 
facilitar la gestió de les competkncies de personal, es poden 
elaborar manuals d’organitzacib, en els quals es pot inctoure 
la descripció de Sa missió, les funcions bhsiques i les tasques 
m6s rellevants dels diferents brgans O llocs de trebaI1 i de les 
al tres característiques dels Ilocs que es considerin adequa- 
des. En tot cas, s’ha d’eentendre que són incloses entre les 
funcions del lloc les prbpies de1 cos o l’escala a que ha de 
pertanyer el funcionari que i’ocupa. Les definicions incloses 
en el manual tenen només carhcter orjentatiu i poden &ser 
modificades lliurement per 1’Administracjó per tal d’ajustar- 
les als canvis que es vagin produint en els llocs de treball en 
funci6 dels serveis que s’hi hagin de prestar. 

~ 3 .  D’acord amb el que sigui establert per reglament, els 
brgans superiors competents en rnatkria de personal, ’per a 
una distribució adequada deis efectius, o per a garantir el 
funcionament adequat dels serveis, poden en cada un dels 
departaments, els organismes i les entitats que en depenen, 
per raons d’urghncia degudament justificades o per necessi- 
tat dels serveis, adscriure un funcionari a un lloc de treball 
que estigui vacant, si compleix els requisits necessaris per a 
ocupar-io. C’adscripció, si 6s de caire interdepartamental, ha 
d’ esser autoritzada pel departament competent en materia de 
funció pú bfica. >> 

Article 28, Nova redmcib de E ’article 48 

Es modifica l’article 48 de la Llei lTI1985, que queda re- 
dactat de la manera següent: 

<<El Govern de la Generalitat ha de promoure les condi- 
cions necesshries per a facilitar l’accés a la funció pública de 
persones discapacitades en igualtat de condicions que la res- 
ta d’aspirantw . 

Article 29. Nova redacciú He l’article 49 

Es modifica l’article 49 de la Llei 1711985, que queda re- 
dactat de la manera següent: 

<<El desenvolupament de l’article 48 s’ha d’efectuar per 
mitja del reglament general de selecci6 o provisió de llocs 
de treball, el qual, en  tot cas: 

>)a) Ha de regular, amb la finalitat de poder assolir que el 
2% de la plantilla sigui cobert per persones discapacitades 
que tinguin reconeguda la condici6 legal de disrninuides, 
una reserva de fins a un 3% de les places incloses en les 
ofertes d’ocupacib pública. 

wb) Ha d’establir les condicions personals d’aptitud per a 
I’exercici de les funcions corresponents, les quals s’han 
d’acreditar, si s’escau, mitjangant un dictamen vinculant ex- 
pedit per l’equip multiprofessional competent, que ha 
d’ésser em& abans del comenprnent de les proves selecti- 
ves, de manera que es pugui garantir el compliment de tes 
funcions dels diferents llocs de treball i la prestaci6 del ser- 
vei públic consegüent. 

nc) Ha de garantir que es facin les adaptacions que siguin 
necessiries, indicades pels equips multiprofessionals, per a 
la realització de les proves. 

)>d) Ha de garantir el dret preferent per a escollir Ies va- 
cants, si s’escauen, en el tom respectiu, dels qui, en conside- 
r a d  de llur condició legal de disminui’ts, accedeixen a la 
condició de funcionaris per la via de reserva, en el cas que 
l’assignació de llacs es faci, de conformitat amb l’article 
54,1, per l’ordre de puntuació obtingut en el sistema selec- 
tiu.>> 

Article 30. Nova redacció deis apartats 3 i 4 de I’rzrticle 52 

Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l’article 52 de la Llei 
i711985, que queden redactats de la manera següent: 

~ 3 .  Per a dur a terme la classifica& a quk es refereix 
Vapartat 2, s’ha de procedir a la valoraci6 de cada lloc de 
treball, atenent el criteri de titulació, especialitzaci6, respon- 
sabilitat, compethcia i comandament, 
n4, Els nivells superiors assignats a un cos o a una escala 

poden coincidir amb els inferiors d’un altre cos o una altra 
escala per a l’ingrés als quals s’exigeix una titulació de ni- 
vell superior.>% 

Article 31. Nova redaccid de I’article 53 

Es modifica l’article 53 de la Llei 37/1985, que queda re- 
dactat de la manera següent: 

<<I. ~ o t  funcionari posseeix un grau iersonai corresponent 
a algun dels nivells en que es dassifiquen els llocs de tre- 
ball. 

~ 2 .  EI grau personal s’adquireix normalment pel fet d’ha- 
ver ocupat durant dos anys consecutius o durant tres anys 
amb interrupci6 un O més llocs del nivell corresponent, 

>>3. No obstant el que disposa l’apartat 2, els funcionaris 
que obtinguin un lloc de treball superior en més de dos ni- 
vells a2 corresponent a llur grau persanal consoliden cada 
dos anys Se serveis continuats el grau superior en dos ni- 
vells al que posseeixen, sense que en cap cas puguin superar 
l’assignat a llur lloc de treball ni, si s’escau, e1 mbxim del 
grup al qua1 pertanyen, 

)>4, El grau personal es pot adquirir també rnitjanqant la 
superacib de cursos especifics o els aitres requisits objectius 
que siguin determinats pel Govern de fa Generalitat. El pro- 
cediment per a J’avaluació dels requisits objectius que per- 
meten I ¶ adquisici6 del grau personal s’han d’establir per 
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reglament. Pel que fa a Ia seEecci6 per a accedir als cursos 
específics, s’ha de fer per concurs. 
~ 5 .  Els funcionaris en actiu tenen dret a percebre almenys 

I’import del complement de destinació dels llocs de trebaFZ 
corresponents a llur grau personal.>> 

Article 32. Nova redaccid de l’apartat 1 de l’article 54 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 54 de la Llei 1711985, 
que queda redactat de la manera següent: 

al .  Els funcionaris de nou ingrés ocupen amb carhcter ge- 
neral els llocs corresponents als nivells inferiors assignats al 
cos o a l’escala a que pertanyen, sens perjudici que amb ca- 
rhcter general la consolidaci6 del grau s’inicii’ pel nivell mí- 
nim assignat a aquest cos o aquesta escala, si compleixen els 
requisits establerts per aquesta Llei. S’ha de regular per re- 
glament el procediment a seguir per a l’assignaci6 de la pri- 
mera destinaci6, que es pot fer per l’ordre de puntwaci6 
obtingut en eI sistema selectiu o mitjanqant qualsevol dels 
mecanismes establerts per l’article 4-73 

Article 33. Nova redacciú de I’articEe 55 

Es modifica l’article 55 de la Llei 1711985, que queda re- 
dactat de la manera següent: 

<<1. Els funcionaris nomenats poden esser remoguts del 
lloc que ocupen: 

>>a) En ei cas de nomenaments de lliure designaci6, amb 
carjcter discrecional. El funcionari cessat discrecimal ment 
té dret a percebre les retribucions bhsiques prbpies del seu 
grup de titulació, el complement de destinaci6 corresponent 
al grau personal consolidat i un complement personal i va- 
riable en substituci6 del complement especific del lloc que 
passi a ocupar, equivalent al 70% del complement especific 
mínim atribuit a llocs de treball del nivell corresponent al 
grau personal consolidat que acrediti, el qual compiment 
personal no es percep si en el nou lloc que se li assigna té un 
complement específic igual o superior. Als efectes del calcul 
de la quantia d’aquest complement personal, no es tenen en 
compte els conceptes de penositat, perillositat, incompatibi- 
litat o dedicació superior a la normal, que seran els propis 
del llec que s’slssigna al funcionari. 
>>En els casos de cessament O remoció corn a conseqiih- 

cia d’un expedient disciplinari u pel fet d’haver participat el 
funcionari volunthiament en una convocatbria pública, 
aquest té dret a percebre les retribucions bhsiques i el corn- 
plement de destinaci6 equivalent al grau personal que tingui 
consolidat, sens perjudici del complement especific del lloc 
que passi a ocupar. 

>>b) En el cas de nomenaments pel sistema de concurs, 
mitjanqant expedient administratiu contradictori i no disci- 
plinari, un COP escoltada la Junta de Personal o el delegat 
del Personal, si s’escau, en els supbsits següents: 

d . r  Si s’altera el contingut del lloc de treball mitjangant 
les relacions de llocs de treball i es modifiquen els supbsits 
que servien de base a la convocatbria. 

~ 2 . n  Si es produeix un rendiment insuficient que no com- 
porti inhibici6 o si es manifesta una evident manca de capa- 
citat per a ocupar et lloc de treball que li impedeixi de 
complir amb efichcia les funcions assignades. 

>>Z. Els funcionaris que siguin remoguts o cessats d’un 
lloc de treball d’acord a m b  la normativa vigent sense obte- 
nir-ne un altre per algun dels sistemes de concurs o lliure 
designaci6 queden a disposici6 del secretari general del de- 
partament corresponent, que els ha d’atribuir provisional- 
ment un lloc o l’exercici de funcions corresponents a llur 
cos o escala. 

s3. Sens perjudici del que disposa l’apartat 2, els funcio- 
naris que cessin per altera& del contingut o supressió de 
llurs llocs de treball han de continuar percebent, mentre no 
se’ls atribueixi un altre lloc de treball i durant un termini 
mhxim de tres mesos, les retribucions complementiries cor- 
responents al lloc suprimit o alterat.>> 

Article 34. Nova redaccid de I’article 56 

Es modifica l’article 56 de la Llei 17/1985, que queda re- 
dactat de la manera següent: 

<<La perrnanlencia en la situació de serveis especials o 
d’excedkncia f q o s a  es computa, a l’efecte de la consolida- 
ció del grau personal, com a temps prestat en 1’~Itim 110c 
ocupat en la situaci6 de servei actiu o en el lloc que s’hagi 
obtingut posteriorment per concurs>). 

Article 35. Nova redacciú de 1 ’article 57 

Es modifica l’article 57 de la Llei 1711985, que queda re- 
dactat de la manera següent: 

~ 1 ,  Es garanteix la promocib interna, mitjayant I’accés 
cies d’un cos o una escala d’un grup a d’altres del grup im- 
mediatament superior, als funcionaris que presten serveis a 
1’ Administració de la Generalitat, si compleixen els requisits 
legals de titulació, tenen una antiguitat minima de dos anys 
en el cos o I’escala a que pertanyen, compleixen Ia resta de 
requisits exigits en fa convocatbria i superen els processos 
selectius que siguin determinats. A 1’efecte de la promoció 
interna, les vacants no poden excedir del 65% de les places 
incloses a l’oferta, i s’ha de garantir un mlnirn d’un 20% de 
vacants en  els casos en qu& hi hagi cos o escala de grup infe- 
rior de la mateixa hrea o especialitat. 

n2. Per a accedir a un altre COS o a una altra escala dins el 
mateix grup, els funcionaris que compleixen els requisits es- 
tablerts per reglament i que s’acullen al turn de promoció in- 
terna que determina l’apartat 1 nom& han de superar la part 
dels processos sekctius de l’especialitat del cos i de l’escala 
a quk pretenen accedir que es determini en la convocathia. 
En tot cas, 6s necessari que les funcions d’arnbd6s cossos o 
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escales siguin substancialment coincidents o similars pel 
que fa al contingut professional i a1 niveit tkcnic i que els 
funcionaris posseeixin la titulaci6 acadhica exigida en la 
convocatbria. 

~ 3 .  Els funcionaris que es promouen mitjaqant torn res- 
tringit tenen preferkncia sobre els de torn lliure per a escoíiir 
els llocs de treball entre les vacants que són objecte de la 
convocatbria. No obstant aixb, els funcionaris que ocupen 
de forma definitiva un lloc classificat en les relacions de 
llocs de treball com a propi del grup de procedencia i de 
contingut substancialment coincident amb e1 lloc a1 qual han 
estat promoguts poden optar per romandre en el mateix lloc. 

>>4. Els funcionaris que es promouen conserven el grau 
personal que han consolidat en el cos o l’escala de proce- 
dkncia, sempre que es trobi inclbs en l’interval de nivells 
corresponents al nou COS o la nova escala. El temps de ser- 
veis prestats en aquell cos o aquella escala s’aplica, si escau, 
per a la consolidaci6 del grau personal.>) 

Article 36, Nuvu reducció de !’article 58 

Es modifica I’article 58 de la LIei 1711985, que queda re- 
dactat de la manera següent: 

<<<si el nombre d’aspirants que superen els processos se- 
lectius és inferior a1 de les places convocades en algun dels 
torns, el nombre resultant de vacants es pot incorporar del 
torn de promoció interna al torn lliure i a hrevés,  sempre 
que les bases de la convocatbria ho disposin)}. 

Article 37. Nova redaccid de la Lletra a) de I’article 59 

Es modifica la lletra a) de 1’artide 59 de la Llei 17/1985, 
que queda redactada de la manera següent: 

<<a) Superar els processos selectius.>> 

Article 38. Addicid de dues noves lletres a l’article 61 

S’afegeixen dues noves lletres a I’article 61 de la Llei 
17J1985, amb el text següent: 

d<f3 Per finiment del termini mixirn de permanencia en la 
situaci6 d’excedhncia volunthria per interks particular sense 
haver soI4icitat el reingrés al servei actiu. 

>>E) Per defunci6.b) 

Article 39. Nuvu redaccid de l’upartut 3 de E’urficle 64 i 
addició d’un nou upartut 

1. Es modifica l’apartat 3 de l’artick 64 de la Llei 
1711985, que queda redactat de la manera segiient: 

a3. Si es tracta de funcionaris pertanyents a GOSSOS o esca- 
les de 1’Administració de la Generalitat que ocupen llocs de 

trebalI el desenvolupament dels quals requereix unes condi- 
cions físiques o psiquiques especials, sempre que no els co- 
rrespongui la jubilaci6 o la incapacitat, s’han de reglamentar 
els mecanismes i els efectes perque puguin prestar altres ser- 
veis, preferentment entre els propis de llur cos O escala o en 
iiocs pertanyents a altres COSSOS o escales, en la mateixa 10- 
calitat i que siguin adients a llur nive11 de titulació, de for- 
maci6 i de coneixements.>> 

2, S’afegeixen dos naus apartats a l’article 64 de la Llei 
171985, amb el text següent: 

a4. La jubilació voluntkia es declara a insthncia del fun- 
cionari, d’acord amb el que sigui establert per reglament. 

~ 5 .  El Govern de la Generalitat pot aprovar pians especí- 
fics per a incentivar la jubilaci6 anticipada, els quals han de 
determinar-ne I’imbit d’aplicació, els incentius i les condi- 
cions i els requisits que cal complir per a poder-la sol.Iicitar. 
En tot cas, la concessi6 de la jubiíaci6 anticipada incentiva- 
da resta condicionada a les necessitats del servei. La decla- 
raci6 de jubilació anticipada incentivada impedeix d’ocupar 
Ilocs de trebaIl en el sector p6blic sota cap mena de relació 
funcionarial o contractual, ja sigui de naturalesa laboral o 
administrativa.>) 

Article 40. Nova redaccib de 1 ’article 65 

Es modifica l’artide 65 de la Llei 17/1985, que queda re- 
dactat de la manera següent: 

<{ 1 ,  La formació i el perfeccionament dels funcionaris són 
exercits per 1 *Administració de la Generalitat, fonamental- 
ment per mitja de 1’Escola d’Administraci6 Plliblica de Cata- 
lunya, que pot subscriure convenis amb altres escoles 
d’administraci6 pública, amb universitats i amb altres cen- 
tres docents de prestigi reconegut. 

~ 2 .  L’Escola d’Adrninistraci6 Pública de Catalunya ha de 
tenir cura d’organitzar cursos de formaci6 O perfecciona- 
ment, especialment, per a la preparació de funcionaris direc- 
tius, sobre les noves tecnologies relacidnades amb la millora 
del funcionament dels serveis i sobre les altres matbries que 
tinguin un interhs especial per al funcionament dels serveis 
públics. La superaci6 dels cursos pot &ser condició indis- 
pensable per a la provisió de llocs de treball, d’acord amb el 
que sigui establert per reglament. 
n3. S’han de regular per reglament els documents acredi- 

tatius de Ia realitzaci6 dels cursos i seminaris a qu8 es refe- 
reix aquest capitol, que poden determinar l’avaluació o el 
grau d’aprofitament obtingut pel funcionari. 

~ 4 .  S’han de determinar per reglament els requisits objec- 
tius per a accedir als cursos de forrnaci6 i perfeccionament i 
els efectes derivats de participar-hi per al personal al servei 
de l’Administraci6. 

~ 5 .  Per a colelectius específics, i tamb6 si ho requereix el 
funcionament eficient dels serveis, es; poden establir amb ca- 
rhcter obligatori cursos de perfeccionament per al desenvo- 
lupament adequat dels llocs que ocupen.)) 
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Article 42. Nova redaccid de la lletra b) de S’apartat 2 de 
!‘article 67 

Es modifica la lletra b) de l’apartat 2 de ]’article 67 de la 
Llei 1711985, que queda redactada de la manera següent: 

ab) Els triennis, que consisteixen en una quantitat igual 
per a cada grup i per cada tres anys de serveis en aquest. En 
el supbsit que els tres anys de serveis ho siguin en grups di- 
ferents, es computa per tots tres anys l’import corresponent 
al grup del cos o l’escala en e€ qual estigui en actiu e1 fun- 
cionari en el moment de perfer el trienni.>> 

Article 42. Addicid de tres nous apartats a i ‘article 68 

S’afegeixen tres nous apartats a I’articIe 68 de la Llei 
1711985, amb el text següent: 

(<3. Els empleats públics compresos en I’hmbit d’aplicaci6 
d’aquesta Llei, amb excepci6 dels que són sotmesos al 
rkgim d’aranzel, no poden percebre cap participaci6 dels tri- 
buts, les comissions i els altres ingressos de qualsevol natu- 
ralesa que corresponen a l’Administraci6 o a qualsevol 
poder públic corn a contraprestació a qualsevol servei o ju- 
risdicció, ni poden percebre cap participaci6 de les multes 
interposades, ni cap premi en relació amb aquestes, encara 
que els siguin atribuits per norma; han de percebre Única- 
ment les remuneracions del regim retributiu corresponent, 
sens perjudici del que resulta de l’aplicaci6 del sistema d’in- 
Compatibilitats. 

~ 4 .  La quantia de les retribucions deIs funcionaris que 
d’acord amb la normativa vigent facin una jornada inferior a 
la normal s’ha de reduir proporcionalment, en la forma re- 
gulada per l& normes dictades per a I’aplicaci6 del &gim 
retributiu a qu& estiguin subjectes. 

~ 5 .  Per aconseguir un funcionament millor dels centres 
docents públics no universitaris i una utilització dels recur- 
sos humans i econbmics disponibles més ajustada i eficaq, el 
Departament d’Ensenyament pot efectuar nomenaments de 
professors interins en els centres docents pdblics no univer- 
sitaris amb horaris de treball inferiors als establerts amb ca- 
rhcter general. En aquest supbsit, les retribucions 
corresponents, tant les bhsiques COM les complementitries, 
s’han de fixar proporcionalment a la jornada desenvolupada, 
en les condicions que siguin determinades pel Departament 
d’Ensenyament, amb l’informe favorable previ del Departa- 
ment d’ Economia i Finances .>> 

Article 43, Nova redaccid de la Iletru c) de 1 ’article 69 i ad- 
dicid de quatre noves lletres 

1. Es modifica Ia lletra c) de i’article 69 de la Llei 

C<C) En serveis en altres administracions.)) 
2. S’afegeixen quatre noves lletres a l’article 69 de la Llei 

17/1985, que queda redactada de la manera següent: 

I. 71 1985, amb el text segiient: 

cd)  En excedencia forcosa, 
mg) En excedkncia volunthia incentivada.’ 
>>h) En expectativa de destinació. 
>>i) En excedhcia volunthria per agrupació familiar.)) 

Article 44. Nova redaccid de l’artick 71 

Es modifica l’article 71 de la Ltei 1711985, que queda re- 
dactat de la manera següent: 

~ 1 .  L’excedkncia volunthria significa el cessament tempo- 
ral de la relació de treball, sense dret a percebre cap tipus de 
retribucions. 

>>2. L’excedkncia volunthria es pot concedir a petició del 
funcionari en els casos següents: 

>>a) Per interhs particular, Per poder solkitar aquesta ex- 
cedhcia cal haver prestat serveis efectius en qualsevol ad- 
ministració pública durant els cinc anys immediatament 
anteriors, i no s’hi pot romandre menys de dos anys conti- 
nuats ni més dei nombre d’anys equivalent als anys que el 
funcionari acrediti haver prestat serveis en  qualsevol de les 
administracions públiques, fins a un mixim de quinze anys, 
La manca de sollicitud de reingrés al servei actiu dins el pe- 
riode de durada de l’excedhncia voluntbia per interhs parti- 
cular comporta la pkrdua de la condició de funcionari. 

nb) Per tenir cura d’un fili. Els funcionaris tenen dret a un 
període d’excedbncia no superior a tres anys per tenir cura 
d’un fill, bé sigui per naturalesa o per adopció, a comptar de 
la data del naixement. Els fills successius donen dret a un 
nou periode d’excedhcia, que posa fi al periode de quk 
s’estigui gaudint. Si el pare i la mare treballen, solament un 
d’ells pot exercir aquest dret, Durant el primer any de cada 
periode, els funcionaris en aquesta situaci6 tenen dret a Ia 
reserva del lloc de trebali i al cbmput del temps a efectes de 
triennis, consolidaci6 del grau personal i sistema de previsió 
o drets passius. 

>,El que disposa aquesta lletra s’aplica tarnb6 en els casos 
d’acolliment reconegut per I’autoritat competent amb caric- 
ter previ a I’adopci6, sens perjudici del que determini la nor- 
mativa del rkgim de previsió del funcionari. 

PC) Per incompatibilitats. Es concedeix si els funcionaris 
pGblics es troben en situa& de servei actiu en un altre cos o 
una altra escala de qualsevol de les administracions plibli- 
ques o passen a prestar serveis en organismes o entitats del 
sector públic, sempre que no els correspongui de quedar en 
una altra situaci6 i llevat que hagin obtingut l’autorització 
pertinent de compatibilitat, d’acord amb la legislació d’in- 
compatibilitats. L’brgan competent pot concedir automhtica- 
ment i d’ofici aquest tipus d’excedbncia. 

n3. No es pot concedir l’excedhcia voluntkia a un fun- 
cionari que estigui sotmes a expedient disciplinari o pendent 
del compliment d’una sanci6, sens perjudici del que sigui 
establert per reglament per als supbsits a que es refereixen 
les Iletres b) i c) de l’apartat 2. 

>)4. EE temps que hom roman en  la situació d’excedkncia 
volunthria no es computa a efectes de triennis, grau i drets 
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passius, ni comporta reserva de plaga i destinació, sens per- 
judici del que estableix la lletra b) de I’apartat 2. 
>>S. EI Govern pot aprovar mesures específiques per a in- 

centivar l’excedencia voluntiria, les quals han de detemi- 
nar-ne I’hrnbit d’aplicaci6, els incentius; i les condicions i eis 
requisits que cal complir per a poder-la Isolkitar. En tot cas, 
la declaració de la situació d’excedencia voIunthia incenti- 
vada resta condicionada a les .necessitats del servei. L’exce- 
dkncia voluntiria incentivada té una dbrada de cinc anys i 
impedeix d’ocupar llocs de treball en el sector pliblic sota 
cap tipus de relació funcionariai o contractual, ja sigui de 
naturalesa labora1 O administrativa. Un I cop transcorregut el 
termini de cinc anys, es passa autornhticarnent, si no se soHi- 
cita el reingrés, a la situació d’excedkncia voluntiria per in- 
terks partim I ar. i 

)>El que estableixen els apartats 3 i 41s’aplica iguaIment a 
la situaci6 d’excedkncia volunthia incefitivada, N 

I 
Article 45. Nova redaccid de t’article 

Es modifica l’article 72 de la Lle 
dactat de la manera següent: 

~ 1 .  Els funcionaris en actiu, pro 
escales o places singulars de 1’Ad 
tat, que mitjanqant els sistemes de 
tramferencia de serveis passen a O 

manent llocs de trebaIll adients als 
en altres administracions queden 
en Ea situaci6 de serveis en altres 
En aquesta situació, eis funcionar 
funcionaris de la Generalitat, pe 
destinaci6, i se’ls aplica el rkgim 
nistració p6blica en qu& prestin e 

>)EI que estableix el parhgraf an 
cionaris en actiu propis o integrats 
sistema de provisi6 de llocs O pe 
cia de serveis a altres admini 
par a m b  carhcter permanent 1 

>)2. Els funcionaris pro 
públiques que han accedit 
grats en cossos, escates o 
cessar totalment en llur vi 
sen a prestar serveis amb 
ministraci6 púb1ica.u 

ur cos o escala 

ArticIe 46. Nova reda 
pardgraf primer de I’ 
d’una nova lletra a 1’ 

1. Es modifica la I 
la Llei 1711985, que 

4) Quan ocupin 
exclusiva en les co 
en els gabinets de la Presidhcia del Govern de ]’Estat, dels 

ministres i dels secretaris d’Estat o en llocs classificats corn 
a personal eventual en la relació de llocs de trebal1 de la Ge- 
neralitat i de les entitats locals i no optin, en e1 cas de passar 
a ocupar llocs d’eventual, per continuar en actiu,>> 

2. S’afegeix una nova lletra a I’apartat 1 de l’article 73 de 
la Llei 1711985, amb el text següent: 

al) Quan siguin degits membres del Parlament Europeu.>> 
3. Es modifica el parhgraf primer de l’apartat 2 de i’arti- 

cle 73 de la Llei 1711985, que queda redactat de la manera 
següent : 
c2. Als funcionaris en situaci6 de serveis especials se’ls 

computa el temps que romanguin en aquesta situació als 
efectes de consolidació del grau personal, dels triennis i dels 
drets passius i tenen dret a la reserva de plaqa o destinació. 
Pel que fa a la consdidacid del grau personal, cal atenir-se 
al que disposa la normativa vigent.>> 

4. S’afegeix un nou apartat a I’article 73 de la Llei 
1711985, amb el text següent: 

<<4. Sens perjudici del que disposa l’apartat 3, el funciona- 
ri que perdi la condici6 per la qual va ésser declarat en ser- 
veis especiars ha de sol.licitar el reingrés al servei actiu o la 
regrrlaritzaci6 de la seva situació en ei termini que sigui es- 
tablert per reglament.)) 

Article 47. Nova redaccid de l’apartlat I de l’article 74 i 
addici6 d’un nou upartut 

1. Es modifica 1’apartat 1 de i’artide 74 de la Llei 
1711985, que queda redactat de la manera següent: 

~ 1 .  La suspensió d’ocupaci6 d’un funcionari, que pot 
ésser provisional o ferma, es declara si ho determina l’auto- 
ritat o l’brgan competent corn a conseqühncia d’un procdi- 
ment judicia1 O disciplinari que li hagi estat instrui’t,>) 

2. S’afegeix un nou apartat a l’article 74 de la Llei 
1711985, amb el text següent: 
d. En la incoaci6 i la tramitacid d’un expedient discipli- 

nari per falta greu o molt greu es pot acordar excepcional- 
ment, com a mesura cautelar, ia suspinsi6 provisional del 
funcionari per un període de tres mesos, prorrogables en el 
cas de faltes molt greus per tres mesos mks, si els fets reves- 
teixen una transcendhcia especial O en pot derivar un perju- 
dici per als serveis públics o pot resultar perjudicada la 
investigació dels fets. Mentre duri aquesta situaci6 de sus- 
pensib, el funcionari percep provisionalment les retribucions 
bhsiques i, si s’escau, l’ajut familiar. 

>>Si el funcionari no resulta sancionht o la sanci6 per l’ex- 
pedient 6s inferior a la suspensió complerta, es reincorpora 
ai seu lloc de treball i e1 temps d’excés se li computa com a 
temps de servei actiu, amb dret a totes les retribucions.>> 

Article 48. Nova reduccib de I’article 75 

Es modifica I’article 75 de la Llei 37/1985, que queda re- 
dactat de la manera següent: 
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<<1, EI reingrés al servei actiu dels funcionaris que no tin- 
guin reserva de plap i destina& es pot efectuar, en ocasi6 
de vacant dotada pressupostbiament, per algun dels siste- 
mes següents: 

>>a) Participant en convocatbries de provisi6 de llocs de 
treball, rnitjanqant concurs o lliure designació, sempre que 
compleixin els requisits generah de la convocatbria i obtin- 
guin destinació d’acord amb els rnbrits que s’hi estableixin. 

)>b) Per adscripci6 provisional a un lloc de treball vacant 
dotat pressupostiriament, sempre que el funcionari tingui 
els requisits necessaris per a ocupar-10. EI reingrds per ads- 
cripci6 provisional queda condicionat a les necessitats del 
servei . 

>>Als funcionaris procedents de la situació a quk es refe- 
reix l’article 7 1.2.b) que ho solkitin, se’ls ha d’adscriure 
provisionalment en el mateix departament i la mateixa loca- 
litat on tenien la darrera destinaci6, si hi ha llocs de treball 
vacants dotats pressupos tariarnent. 

>>El lloc que hagi estat assignat amb carkcter provisional, 
llevat que estigui subjecte a amortitzaci6, ha d’ksser inclbs 
en ía propera convocatbria piiblica de provisió que s’efectui‘, 
en la qual el funcionari reingressat té l’obligaci6 de partici- 
par. 
~ 2 .  Si el funcionari no obt6 destinació definitiva pes algun 

dels procediments esmentats, o havent obtingut una adscrip- 
ció provisional no participa en la convocatbria corresponent, 
resta en la situaci6 que correspongui d’acord amb el que es- 
tableixen aquesta Llei i els reglaments que la desenvolu- 
pen I >> 

Article 49, Addici6 d’una nova lletra a l’article 77 

S’afegeix una nova lletra a I’article 77 de la Llei i TJ1985, 
amb el text següent: 

c<h) Ésser tractats amb respecte a llur intimitat i amb la 
consideracib deguda a llur dignitat, i rebre protecci6 o assis- 
tkncia envers les ofenses verbals o fisiques de naturalesa se- 
xual o de qualsevol altra naturalesa.>> 

Article 50. Nova redacció de i’articte 81 

Es modifica l’article 81 de la Llei 1711985, que queda re- 
dactat de la manera segijent: 

<<I. Els brgans de representació dels funcionaris al servei 
de 1’Adrninistració de la Generalitat de Catalunya s6n les 
juntes de personal o, si s’escau, els delegats de personal. 

~ 2 ,  L’acci6 sindical s’exerceix mitjanpnt les seccions 
sindicals, les quals s6n constituydes pels empleats pliblics 
afiliats a cada sindicat, lliurement, d’acorá amb llurs esta- 
tuts. La constituci6 de seccions sindicals, i els drets que els 
puguin correspondre, en els hmbits acordats per tes orga- 
nitzacions sindicals i el Govern de la Generalitat en  el si de 
la Mesa General de Negociaci6 s’han d’adequar al que sigui 
establert per la legislaci6 vigent. 

~ 3 .  La participaci6 en la determinaci6 de les condicions 
de treball dels funcionaris i del personal estatutari es porta a 
teme en la Mesa General de Negociació i en les meses sec- 
torials que, per decisid d’aquesta, s’acordi de constituir en 
sectors específics. La composicid, les funcions i el funciona- 
ment dels esmentats brgans s6n regulats per les lleis especi- 
fiques sobre negociaci6 colkctiva i participaci6 en la 
determinaci6 de les condicions de trebali dels empleats ptí- 
blics i pels acords i pactes que assoleixin les dites meses. Pel 
que fa a la composici6 i les renovacions dels representants 
de la part sindical, sens perjudici del que determinin les lleis 
específiques, cal atenir-se a criteris de proporcionalitat, se- 
gons els resultats obtinguts per les organitzacions sindicals 
en cada procés electoral. 

>>4. Per acord de la Mesa General de Negocia&, es po- 
den nomenar mediadurs, un o m& d’un, si no 6s possible 
d’arribar a un acord en la negociació o sorgeixen conflictes 
en el compliment dels acords o pactes. El procediment de 
mediació s’ha de regular per reglament, d’acord amb la le- 
gislaci6 bhsica.>> 

Article Sim Nova redaccid de lu lletra c) de l’apartat 1 de 
l’article 83 i addicib d’una nova lletra 

1. Es modifica la lletra c)  de I’npartat 1 de l’article 83 de 
la Llei 1711935, que queda redactada de la manera següent: 

G) Per a exhmens finals en centres oficials, un dia, i per a 
altres proves definitives d’avaluació i liberatbries en els es- 
mentats centres, el temps indispensable per a fer-lew) 

2. S’afegeix una nova lletra a l’apartat 1 de l’article 83 de 
la Llei 1711985, amb e1 text següent: 
e) Per raó de matrimoni d’un familiar fins al segon grau 

d’afinitat o consanguinitat, e1 temps indispensable per a as- 
sistir-hi.>> 

Article 52. N Q V ~  redaccid dels apartats I ,  4 i 5 de I ‘article 84 

1. Es modifica 1’apartat 1 de E’article 84 de la LIei 
17/1985, que queda redactat de la manera següent: 
d. Es poden concedir llichcies per a fet estudis sobre 

matkies directament relacionades amb el lloc de treball, 
sempre que hi hagi un informe favorable del cap de la unitat 
orghnica en la qual el funcionari presta els seus serveis. No- 
m& si aquesta llickncia es concedeix per inter5s propi de 
I’Administració ei funcionari té dret a percebre totes les se- 
ves retribucions. L’apreciaci6 d’aquest interhs de I’ Adminis- 
traci6 correspon als brgans competents en materia de 
personal, NQ obstant aixb, excepcionalment, i’Escola d’ A$- 
ministra36 Pública pot establir en la convocatbria dels cur- 
sos l’interks de I’ Administració.)) 
2. E\s modifiquen els apartats 4 i 5 de l’article 84 de la 

Llei 1711985, que queden redactats de la manera següent: 
((4. Per raó de matrimoni el funcionari té dret a una llich- 

cia de quinze dies naturals. 
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>>5. Les llickncies per a exercir funcions sindicals, de for- 
rnaci6 sindical o de representaci6 de personal s’han d’atenir 
al que sigui determinat per reglament, amb consulta prkvia 
als brgans de participaci6 en la determinaci6 de les condi- 
cions de trebalt.>) 

Article 53. Nova reciacei6 d~ l’apartat 2 de S’urticle 85 i 
addiciú de dos nuus apartats 

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 85 de la Llei 
1711985, que queda redactat de la manera següent: 

<<2. EI funcionari que per raó de guarda legal té cura dí- 
recta d’un infant de menys de sis anys o d’un disrninui‘t pi- 
quic o ffsic que no desenvohpa cap activitat retribu’ida té 
dret a una reducci6 d’un t e q  o de la meitat de la jornada de 
treball, amb la reduccici proporcional de les seves retribu- 
cions, tant bhsiques com cornplernentiries, amb inclusió 
dels triennis. La concessió de la reducció de jornada per rad 
de guarda legal és incompatible amb el desenvolupament de 
qualsevol altra activitat, sigui o no sigui remunerada, durant 
I 7  horari que sigui objecte de la reducció. S ’ han d’establir per 
reglament les condicions amb quk es pot donar la llickncia 
en el cas que aquesta, per raó del comandament, afecti el 
rendiment del treball d’altres funcionaris.>> 

2. S’afegeixen dos nous apartats a I’article 85 de la Llei 
17/1985, amb el text següent: 

<4. En el cas de part, les funcionhies tenen dret a un per- 
mis de setze setmanes ininterrompudes, ampliables en ei su- 
pbsit de part múltiple fins a divuit setmanes. El període de 
permis es distribueix a opci6 de la interessada, sempre que 
sis setmanes siguin immediatament posteriors al part. En cas 
de mort de la mare, el pare pot fer Ús de les setmanes que 
restin del permis per a tenir cura del fill o dels fills. 

>>No obstant aixb anterior, en el cas que la mare i el pare 
treballin, la mare, en iniciar el periode de permis per a ma- 
ternitat, pot optar perqu2 el pare gaudeixi de fins a quatre de 
les últimes setmanes del permís, sempre que siguin ininte- 
rrompudes i al final de l’esmentat periode, llevat que en el 
moment de fer-se aixb efectiu la incorporació al treball de la 
mare suposi risc per a la seva salut. 

>>En el supbsit d’adopció o d’acollirnent previ a I’adopci6, 
per acord de l’autoritat competent, d’un menor de nou me- 
sos, el funcionari té dret a un permis d’una durada rnhxirna 
de vuit setmanes, ampliables a deu en  cas d’adopció o aco- 
lliment múltiple, que es computen, segons Ia seva elecció, a 
partir de la resolució judicial o administrativa per la qual es 
constitueix l’adopci6 o l’acolliment. Si el All adoptat O acollit 
és major de nou mesos i menor de cinc anys, el permís té una 
durada rnhxirna de sis setmanes, ampliables a vuit en el cas 
d’adopci6 o acolliment mhltiple, En el cas que el pare i la mare 
treballin, solament un d’ells pot exercir l’esmentat dret. 

~ 5 .  En els casos d’acolliment o d’adopció, les referhcies 
legals al moment del part, s’entén que s6n fetes a la decisi6 
administrativa o judicial d’acolliment o a la resoluci6 judi- 
cial d’adopci6,w 

Article 54. Nova redaccid de I’apartat 1 i de la lletra f) de 
E ’apartut 2 de I’article 86 i addicid d ’una nova lletra 

3 .  Es modifica I’apartat 1 de l’article 86 de la Llei 
1711985, que queda redactat de la manera següent: 

~ 1 ,  En el compliment de llurs funcions, encaminades a la 
satisfacci6 dels interessos generals, els funcionaris de la Ge- 
neralitat han de respectar rigorosament els principis d’actua- 
ci6 derivats de l*article 105 de la Constituci6.>) 

2. Es modifica la lletra f) de l’apartat 2 de l’artide 86 de 
la Llei 1711985, que queda redactada de Ia manera segtient: 
d) Vetllar pel propi perfeccionament professional i, en 

particular, esforqar-se en el perfeccionament del coneixe- 
ment del catalh per tal d’utiiitzar-lo adequadament en la 
seva feina, i assistir amb aquesta finalitat als cursos que im- 
parteixin els centres de formació.>> 

3. S’afegeix una nova lletra a l’apartat 2 de l’article 86 de 
la Llei 1711 985, amb el text següent: 

<<h) No alterar voluntkiament, per cap mitji, les seves 
condicions físiques i psiquiques ni induir altre personal a 
fer-ho, quan aixb pugui afectar d’una manera considerable 
el funcionament regular dels serveis o la tasca que t i  enco- 
manada.}) 

Article 55. Nova redaccib de I’article 91 

Es modifica 1’articIe 91 de  la Llei 1711985, que queda re- 
dactat de la manera següent: 

<<L’incomplirnent de les obligacions prbpks dels funcio- 
naris, si implica la comissió de fets o omissions constitutius 
de falta, dóna lloc a les sancions corresponents, inde- 
pendentment de les que, segons els casos, puguin derivar de 
les responsabilitats civils o criminals)). 

AsticIe 56. Nova redacció de ies lletres I )  i n) de I’artkle 93 

1. Es modifica la lletra 1) de l’article 93 de la Llei 
i 711 985, que queda redactada de la manera següent: 

4 )  L’incompliment de l’obligaci6 d’atendre eis serveis 
minirns que siguin fixats, en cas de vaga, per tal de garantir 
la prestaci6 de serveis que es considerin essencials.)) 

2. Es modifica la lletra n) de I’article 93 de la Llei 
17J1985, que queda redactada de la manera següent: 

m) El fet de causar per neglighncia greu o per mala fe da- 
nys molt greus al patrimoni i els bens de la Generalitat,,) 

Article 57. Nova reduccid de I’article 94 

Es modifica l’article 94 de la Llei 17J1985, que queda re- 

<<Es consideren com a faltes greus: 
>>a) L’incornpliment de les ordres que provenen dels supe- 

riors i les autoritats que pugui afectar la tasca del lloc de tre- 
ball, dins els límits assenyalats per I’article 86.2.b). 

dactat de la manera segiient: 
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>>b) L’abús d’autoritat en l’exercici del c h e c .  
>>c) La manca de consideració envers els administrats o el 

personal al servei de l*Administraci6 en I’exercici de les se- 
ves funcions, 

>>d) EI fet d’originar enfrontaments en els centres de tre- 
ball o de prendre-hi part. 

>>e) La tolerhncia dels superiors respecte a la comissió de 
faltes molt greus o greus de llurs subordinats. 

Les conductes constitutives de delicte dolós relaciona- 
des amb el servei o que causin un dany a l’Administraci6, 
als administrats o als companys. 

>>g) L’incompliment del deure de reserva professional, pel 
que fa als assumptes que coneix per ra6 del seu csuTec, si causa 
perjudici a l’Adminisúaci6 o s’utilitza en benefici propi. 

>>h) La intervenci6 en un procediment administratiu ha- 
vent-hi motius d’abstenció establerts per via legal. 

>>i) La negativa a acomplir tasques que li són ordenades 
pels superiors per satisfer necessitats de compliment urgent, 
d’acord amb el que disposa l’article 86.2.b) i 4. 

>rj> L’emissió d’informes, l 3  adopció d’acords o I’acompli- 
ment d’actuacions manifestament ilkgals, si causa perjudici 
a l’Adrninistraci6 O als ciutadans i no constitueix falta molt 
greu. 

)>k) El fet de causar danys greus en els locals, els mate- 
rials O els documents del servei. 

>>l) L’atemptat greu coiitra la dignitat dels funcionaris o 
de I’Adminihtraei6. 
>>m) L’exercici d’activitats compatibles amb el desenvo- 

lupament de les seves funcions sense haver obtingut l’auto- 
rització pertinent. 

>>n) La manca de rendiment que afecti el funcionament 
normal dels serveis, si no constitueix falta molt greu; 

>>o) L’incomplirnent injustificat de la jornada i 1’horari de 
treball que, acumulat, suposi un mínim de deu hores per mes 
natural. 

>>p) La tercera falta injustificada d’assistkncia al treball en 
un període de tres mesos, si les dues anteriors han estat San- 
cionades com a faltes lleus. 

>>q) Les accions o omissions dirigides a evadir els siste- 
mes de control d’hhoraris O a impedir que siguin detectats els 
incompliments injustificats de la jornada i l’horari de treball. 

>>r) La pertorbació greu del servei. 
>>s) En general, I’incompliment greu dels deures i les obli- 

E>t) La reincidkncia en faltes lleus.)) 
gacions derivats de la funció encomanada al funcionari. 

Article 58. Nova redaccid de les lletres b), c), d), fl i h) de 
l’article 95 

1. Es mudifiquen les lletres b), c )  i d) de f’article 95 de la 

.b) La lleugera incorrecci6 envers el pdblic o el personal 

x) La manca d’assist&ncia al treball injustificada d’un 

Llei 1711985, que queden redactades de la manera següent: 

al servei de I’Administraci6. 

dia. 

>>d> L’incompliment de la jornada i l’horari sense causa 
justificada, si no constitueix falta greu.>> 

2. Es modifica la lletra f) de l’article 95 de Ia Llei 
17/19&5, que queda redactada de la manera segiient: 
{dj La negligkncia en la conservacib dels locals, del mate- 

rial i dels documents del servei, si no causa perjudicis 
greu s. >> 

2. Es modifica la lletra h) de l’article 95 de la Llei 
1711985, que queda redactada de la manera següent: 

<<h) L’incornplirnent dels deures i les obligacions del fun- 
cionari, sempre que no constitueixi falta moit greu o greu.)) 

Article 59. NQW redacció de 1 ’article 96 

Es modifica l’article 96 de la Llei 17/1985, que queda re- 
dactat de la manera següent: 

{<i. EI procediment per a determinar la responsabilitat dis- 
ciplinhria i la imposició de sancions, si escauen, s’ha d’esta- 
blir per reglament, el qual ha de garantir els principis de 
legalitat, contradicció, audikncia, presumpció d’innochcia i 
proporcionalitat i que es doni compte ’dels expedients disci- 
plinaris als brgans de representaci6 col-lectiva. La durada 
mhxirna de l’expedient 6s de sis mesos, IIevat que 1’Adrni- 
nistraci6 justifiqui una prbrroga expressa o hi hagi una con- 
ducta dilatbria de I’inculpat. 

n2. Els brgans competents per a imposar les sancions s6n: 
>>a) En el cas de faltes lleus, els secretaris generals, direc- 

tors generals o assimilats, respecte al personal que en depen- 
gui, mitjangant un expedient disciplinari sumari que ha de 
garantir en tots els c&s l’audihcia prkvia a l’interessat. 

>)b) En el cas de faltes greus, el secretari general del departa- 
ment en ei qual presta serveis l’inculpat o del qual deph l’or- 
ganisrne o l’entitat en quk presta serveis, d’acord amb el 
procediment que sigui establert per reglament. En la tramitació 
de l’expedient, l’inculpat pot disposar d3 assisencia Eletrada. 

>>c> En el cas de faltes molt greus, el titular del departa- 
ment en el qual presta serveis el funcionari responsable o 
del qual depkn l’organisme o l’eentitat en qu& presta serveis, 
mitjangant l’expedient disciplinari que sigui determinat per 
regiment. En la tramitaci6 de l’expedient, el funcionari res- 
ponsable pot disposar d’assistbncia lletrada. 

>>d) No obstant el que estableixen els apartats anteriors, es 
pot determinar per reglament I’brgan competent per a la re- 
solució dels expedients per als c a m  en quk els funcionaris 
inculpats prestin serveis en diferents departaments o per- 
tanyin a colkctius amb especificitats prhpies. 

>)e) La sanci6 de separaci6 del servei requereix en tots els 
casos I’informe previ de la Comissi6 Tkcnica de la Fuunci6 
Pbb1ica.n 

Article 60. Nova redaccid de l’article 97 

Es modifica l’article 97 de la Llei 1711985, que queda re- 
dactat de la manera següent: 
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<< 1 I Les sancions que es poden imposar són: 
>)a) Separaci6 del servei. 
nb) Suspensió de funcions, amb pkrdua de retribucions. 
wc) Trasllat de lloc de treball amb canvi de residkncia, 
>>d) Destituci6 del chrec de comandament. 
>)e) Trasllat de lloc de treball dins la mateixa localitat. 
w f )  Revocació del nomenament d’interi. 
>>g) Amonestació. 
nh) Deducció proporcional de retribucions. 
>>i) Phrdua d’un a tres graus personals. 
~ 2 .  La separació del servei, la suspensi6 de funcions per 

més d’un any i menys de sis i el trasIlat de lloc de treball 
amb canvi de residbncia només es poden imposar per faltes 
molt greus. 

~ 3 .  La destituci6 del c k e c  de comandament i la reSCissi6 
del nomenament d’interí es poden imposar per faltes greus O 

molt greus. Les sancions esmentades impossibiliten, per un 
periode rnhxirn de tres anys, l’obtenci6 d’un nou ciirrec de 
comandament o d’un nou interinatge, respectivament, en 
I’Administraci6 de la Generalitat. 

>SI. El trasllat de lloc de treball dins la mateixa Iocalitat i 
la suspensi6 de funcions per mes de quinze dies i fins a un 
any només es poden imposar per faltes greus. 

~ 5 .  La suspensi6 de funcions fins a quinze dies i l’amo- 
nestaci6 s’imposen per faltes lleus. 

>>6. La deducció proporcional de retribucions pot &ser 
imposada corn a sanció principal o accessbria per a les faltes 
de puntualitat i d’assistkncia. 

n7, La suspensió de funcions per més de quinze dies pot 
comportar la perdua del lloc de treball, que ha d’ésser deter- 
minada, en funció de les circumstincies i de la falta comesa, 
per l’brgan competent per a resoldre l’eexpedient, a proposta, 
si s’escau, de l’instructor. 

~ 8 .  EI trasllat de lloc de treball comporta la impossibilitat 
de tornar a concursar, per un periode mhxirn de dos anys. 

~ 9 .  La pkrdua de graus personals s’imposa per fahes 
greus o molt greus. 
~10. No es poden imposar sancions que consisteixin en la 

reducció de la durada de les vacances o una altra minoraci6 
dels drets de descans del funcionari o en una multa d’havers. 
La sanci6 en cap cas no pot comportar violaci6 del dret a la 
dignitat de la persona O d’nltres drets fonamentals.>) 

Article 61. Nova redaccid de la lletra d )  de I’article 98 

Es modifica la lletra d) de l’article 98 de la Llei 17/1985, 

<<d) La reincidkncia.>> 
que queda redactada de la manera segiient: 

Article 62. Nova reducció de I’article 99 

Es modifica l’artide 99 de la Llei 1711985, que queda re- 

(< 1 ,  Les faltes molt greus prescriuen al cap de sis anys, les 
dactat de la manera següent: 

greus al cap de dos anys i les Heus al cap de dos mesos. 

>)2, Les sancions imposades per faltes moIt greus pres- 
criuen al cap de sis anys, les imposades per faltes greus 
prescriuen al cap de dos anys i les imposades per faltes Ileus 
prescriuen al cap de dos mesos. 

~ 3 .  Les faltes comeses i les sancions imposades s’han 
d’inscriure en  el Registre General de Personal. 

~ 4 .  Les inscripcions de faltes i sancions en el Registre 
General de Personal es cancellen d’ofici, o a petició del fun- 
cionari, un cop transcorregut un període equivalent al de la 
prescripció de la falta, si durant aquest període no hi ha ha- 
gut cap nova sanci6. La cancel3ació produeix els efectes per- 
tinents, inclosos els relatius a l’apreciació de reincidkncia.>> 

Article 63. Nova redacció de la lletra c) de I’articie J O 0  

Es modifica la lletra c) de l’article 100 de la Llei 1711985, 
que queda redactada de la manera següent: 
a) El personal interi perd Ia condició quan no calen els 

seus serveis, quan la p l q a  a la qual és adscrit 6s ocupada 
per un funcionari, pel transcurs del temps especificat en el 
nomenament o en cas de renúncia. Perd també la seva con- 
dici6 quan, un cop instru’it un expedient disciplinari, s’acor- 
da de revocar-ne el nomenament.)) 

Articie 64. Nova redaccid de !’article 101 

Es modifica I’article 101 de la Llei 1711985, que queda 
redactat de la manera següent: 

<<El personal laboral és retribui’t d’acord amb la legislacib 
que li és prhpia, perb cal procurar que s’estableixi entre el 
dit personal una equiparació progressiva de les retribucions i 
de la resta de condicions de treball per a les tasques que im- 
pliquin unes mateixes condicions de preparació i unes ma- 
teixes funcions>>. 

Article 65. Addició d’un nou apartat a la disposicid addi- 
cional segona 

S’afegeix un nou apartat a fa disposici6 addicional segona 
de la Llei 17/1985, amb el text següent: 

<(En qualsevol cas, quan els funcionaris transferits acce- 
deixen a un cus o a una escala propis de la Generalitat, se’ls 
ha d’aplicar el rkgim general de la Seguretat Sociab. 

Capitol II 
AddicM de nous articles i de noves 

disposicions addicionals 
a Ia Llei 17/1985 

Article 66. Addicid d’un article 34 bis 

S’afegeix un article 34 bis a la Llei 1711985, amb el text 
següent : 



BUTLLETf OFICIAL DELPARLAMENT DE CATALUNYA / Nlirn. 245 / 28 de juny de 1994 15485 

<<En la selecció del personal cal tenir en compte especial- 
ment l’adequacid del sistema selectiu al contingut dels Iiocs 
de treball que s’hagin d’ocupar, de manera que $analitzin 
eIs m&rits i l’experihncia deis aspirants i llur capacitat i ido- 
nei‘tat per af desenvolupament de les funcions pribliques. En 
aquest sentit, es poden incloure en els procediments selec- 
tius valoracions sobre les experihcies assolides i els co- 
neixements tebrics, proves ddiques o fisiques, tests 
p i c o - t h i c s  o professionals, entrevistes, proves prhctiques 
i, en general, altres instruments que ajudin a determinar 
d’una manera objectiva els mhits, la capacitat i l a  idoneltat 
dels aspirants en relació arnb el contingut dels llocs de tre- 
ball que hagin d’ocupar, Aixi mateix, es poden establir pro- 
ves alternatives dins un mateix cos o una mateixa escala en 
relaci6 amb les especialitats corresponents dels llocs de tre- 
ball que s’hagin de proveir.,) 

Article 67. Addicid d ’un article 47 bis 

S’afegeix un article 47 bis a la Llei 1711985, arnb el text 
següent: 

<il. Sens perjudici de fes facultats de rdistribuci6 d’efec- 
tius establertes per l’article 47.3, es faculta el Govern per a 
aplicar mesures i instruments de racionalització de l’orga- 
nitzacib i del personal, tant funcionari corn laboral, que, en 
execuci6 de :les polítiques especifiques de personal, poden 
incloure, entre altres, totes o alguna de les mesures següents: 

>>a) La realitzaci6 de concursos de provisió de llocs Iimi- 
tats al personal d$  hnbits determinats. 

)> b) L’establiment de mesures específiques de promoció 
interna. 

>>c) La suspensió d’incorporacions de personal extern a 
t’Bmbit afectat, tant les derivades d’oferta d’ocupaci6 com 
de processos de mobilitat. 

>)d) Trasllats de dependhcies administratives. 
ne) Plans de formació i capacitació per a la recolbcació 

del personal. 
La prestació de serveis a temps parcial. 

ng) L’establiment de convenis amb altres administracions 
públiques per a la reassignaci6 d’efectius. 

>>2. Així mateix, l’Administraci6 de la Generalitat put ela- 
borar, d’acord amb ei que sigui establert per les bases del 
regim estatutari dels funcionaris públics, plans d’ocupació, 
referits tant al personal funcionari corn al laboral, per a l’bp- 
tirna utilització dels recursos humans en l’hmbit que resulti 
afectat, dins els limits pressupostaris i d’acord amb les di- 
rectrius de politica de personal.>> 

Article 68. Addicid d’un article 70 bis 

S’afegeix un article 70 bis a la Llei 1711985, amb el text 
següent: 

MEls funcionaris als quals hagi estat suprimit el llac de 
treball corn a conseqühncia d’una redistribució d’efectius o 

d’altres mesures de racionalització de I’ organització admi- 
nistrativa i de personal regulades per aquesta Llei que no ha- 
gin obtingut destinació poden &ser declarats en situació 
d’expectativa de destinaci6. 

>>En la situaci6 d’expectativa de destinació, els funciona- 
ris perceben les retribucions bbiques, e1 complement de 
destinaci6 del grau personal que correspongui i el 50% del 
complement específic del Z ~ O C  que desenvolupaven en passar 
a aquesta situaci6. 

>>Els funcionaris en  situaci6 d’expectativa de destinació 
estan obligats a: 

>>a) Acceptar les destinacions que se’ls ofereixin en llocs 
de caracteristiques similars a les que desenvolupaven. 

>>b) Participar en els concursos per a llocs adequats a llur 
cos, escafa o categoria, 

>>c) Participar en els cursos de capacitaci6 a que se’ls con- 
voqui. 

>>El període rnhxirn de durada de la situació d’expectativa 
de destinaci6 és d’un any, transcorregut el qual es passa a la 
situaci6 d’excedhcia forgosa, 

>>Als efectes restants, la situaci6 d’expectativa de destina- 
ció s’equipara a la situaci6 de servei actiu.>> 

Article 69. Addició d’un article 71 bis 

S’afegeix un article 71 bis a la Llei 1711985, amb el text 
següent: 

<{Es pot concedir S’excedhia voIuntiria per agrupaci6 
familiar, amb una durada mfnirna de dos anys i mhxima de 
quinze, si ei cbnjuge dei funcionari resideix en un altre mu- 
nicipi pel fet d’haver obtingut un lloc de treball definitiu 
corn a funcionari de carrera o com a personal laboral en 
qualsevol admjnistraci6 pública, organisme autbnom o enti- 
tat gestora de la Seguretat Social o en brgans constitucionals 
o del poder judicialn. 

Article 70. Addicid d’un article 72 bis 

S’afegeix un article 72 bis a la Llei 1711985, amb el text 
següent: 

<<l. Es procedent de declarar l’excedkncia foqosa en els 
casos següents: 

>>a) Si, esgotat el període d’excedhcia voIunt5ria per a te- 
nir cuca d’un fill, el funcionari sollicita el reingrbs al servei 
actiu i aquest no 6s possibie per manca de vacant pressupos- 
taria. 

>>b) Si, d’acord amb els procediments legalment vigents, 
es produeix una reducció de Ilocs de treball i no és possible 
de mantenir els funcionaris afectats en servei actiu per man- 
ca de llocs vacants amb dotació pressupostkia. 

nc) Si un funcionari que ha estat declarat en situació de 
suspensi6 ferma sollicita el reingrks, pel fet d’haver com- 
plert la sanci6 imposada, i aquest no 6s possible per manca 
de vacant amb dotaci6 pressupostkia. 



15486 BUTLLETf OFICIAL DELPARLAMENT DE CATALUNYA / Nlirn. 245 J 28 de juny de 1994 

)>2. Els excedents forpsos tenen dret a percebre les retri- 
bucions bhsiques i,  si s’escau, l’ajut familiar. El temps d’ex- 
cedencia forqosa és computable a efectes de drets passius i 
de triennis. 

>>3. Els excedents forqosos s6n reingressats provisional- 
ment quan es produeix una vacant amb dotació pressupas- 
thria, i tenen dret preferent els excedents per a tenir cura 
d’un fill, després els excedents per reducci6 de llocs de tre- 
ball i en darrera instincia els excedents procedents d’una 
suspensió ferma. Els excedents forqosos han de participar 
necesshriament en tots els concursos de trasllats que es con- 
voquin que siguin adequats per a llur cos o escala; en cas de 
no fer-ho, s6n declarats en situació d’excedhncia voluntkia 
per interhs particular.>> 

Article 7L Addici6 de disposicions addicionals 

1. S’afegeix una disposici6 addicional quinzena a la Llei 
1711985, amb el text següent: 

<i 1. La data inicial per a la consolidaci6 del grau personal 
deis funcionaris de carrera és la del 5 de juliol de 1977.’ 

n2. Els funcionaris de carrera que durant més de dos anys 
continuats, o tres amb interrupció, desenvolupin o hagin de- 
senvolupat en  I’Adrninistraci6 de la Generalitat llocs d’alts 
&recs, amb categoria iguai o superior a director general, 
perceben des de llur reincorporaci6 al servei actiu, i mentre 
es mantinguin en aquesta situaci6, el complement de desti- 
nació corresponent a llur grau personal, incrementat de la 
quantitat necessht-ja per a igualar-lo al valor del complement 
de destinació o equivalent que es fixi per als directors gene- 
rals en cada exercici pressupostari, més un complement per- 
sonal i variable que es determina d’acord amb el que 
estableix l’article 55.1 .a>.)> 

2. S’afegeix una disposició addicionat setzena a la Llei 
17J1985, amb el text següent: 

{{El temps de serveis prestats dins l’hmbit organitzatiu de 
I’Administraci6 ha d’ésser reconegut, a efectes de triennis, 
en adquirir la condici6 de funcionari, d’acord amb les fun- 
cions desenvolupades, mitjangant el procediment que sigui 
establert per reglamentn. 

3. S’afegeix una disposició addicional dissetena a Fa Llei 
1711985, amb el text següent: 

<<Als efectes del que disposa l’artide 2.2.c), les referen- 
cies d’aquesta Líei al personal al servei de I’Administraci6 
de la Generalitat s’ha d’entendre que s6n fetes, també, al 
personal ai servei de les entitats locals situades en el territori 
de Catalunya, exceptuats els funcionaris amb habilitaci6 de 
carhc ter es tat al>> 

4. S’afegeix una disposició addicional divuitena a la Llei 
1711985, amb el text següent: 

<<En el cas que per a l’accés a un cos, una escala o un grup 
s’exigeixin, d’acord amb la normativa vigent, diverses titu- 
lacions genkriques del mateix nivell, en les convocatbries de 
selecció corresponents es pot exigir una titulació Q deterrni- 
nades titulacions concretes fixades en Ia relació de llocs de 

treball que siguin adequades al contingut de les funcions 
prbpies de les places a proveir i excloure les altres titula- 
cions establertes per les normes vigents, amb la finalitat de 
garantir les necessitats reals dels serveis. Així mateix, en ies 
convocatbries respectives, eIs aspirants poden ésser obligats 
a optar per places d’uuna titulaci6 determinada, amb exclusió 
de ia resta.>> 

5 .  S’afegeix una disposici6 addicional dinovena a la Llei 
17/1985, amb el text segiient: 
<<En l’hmbit de cada delegació territorial del Govern hi 

pot haver un delegat per a cadascun dels departaments. 
>>Els delegats de cada departament són cirrecs de nivell 

orginic inferior al dels delegats territorials del Govern i llur 
nomenament és acordat lliurement pel conseller de cada de- 
partament mitjangant convocatbria pdblica i pel sistema de 
lliure designa& entre funcionaris de carrera; llur cessament 
tambk és lliure. Excepcionalment, per raons tkcniques, fun- 
cionars o territorials, el Govern pot determinar que els es- 
mentats chmecs tinguin carhcter d’autoritat, amb el rang 
damunt dit.>> 

6. S’afegeix una disposici6 addicional vintena a la Llei 
1711985, amb el text següent: 

<<Ets ciutadans dels estats membres de la Unió Europea, 
no obstant el que estableix l’article 33.a), poden accedir a la 
funci6 pública de I’Administraci6 de la Generalitat, d$ acord 
amb els requisits que siguin determinats per la normativa es- 
pecífica. En idhtiques condicions poden accedir a la fumi6 
pública de 1’ Administració de la Generalitat els ciutadans 
dels estats als guals, en virtut de tractats internacionals subs- 
crits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui 
aplicable la lliure circdaci6 de treballadors, en els termes en 
que aquesta es troba definida en el Tractat constitutiu de la 
Comunitat Europea. )> 

7. S’afegeix una disposici6 addicional vint-i-unena a la 
Llei 1711985, amb el text segiient: 

(<1 Es crea el Consell de la Policia Autonbmica de Cata- 
lunya, COM a brgan de representació paritiria de 1’Adminis- 
traci6 de la Generalitat i dels membres del cos de mossos 
d’esquadra, adscrit al Departament de Governació. 

~ 2 .  Correspon al Consell de la Policia Autonbmica dur a 
terme tasques de mediaci6 i conciliació en cas d e  conflictes 
colkctius i assegurar la participació en l’establiment de les 
condicions de prestaci6 de serveis dels funcionaris del cos 
de rnossos d’esquadra; formular mocions i evacuar consultes 
relatives .a l’estatut professional i emetre informes en els ex- 
pedients disciplinaris que s’instrueixin als representants del 
cos de mossos d’esquadra en el Consell; emetre informe 
previ sobre les disposicions de carhcter general que es dictin 
sobre les mathies a quk s’ha fet referhcia, i complir les al- 
tres funcions que li atribueixin les lleis i les disposicions ge- 
nerals. 

>)3. El Consell de la Policia Autonbmica, sota la presidien- 
cia del conseller de Governació o de la persona en qui 
aquest deiegui, es integrat pels representants de I’ Adminis- 
traci6 que designi el conseller de Governaci6 i pels repre- 
sentants dels membres del cos de mossos d’esquadra, sobre 
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la base d’un representant per cada dos-cents cinquanta fun- 
cionaris, o fracció, de cadascuna de les escales que consti- 
tueixen el cos. 

~ 4 .  La proporci6 establerta per I’apartat 3 es pot modifi- 
car per mitji dels successius decrets de convocatbria, mentre 
duri el procés de creixement del cos de mossos d’esquadra i 
no se superi la xifra total de quinze membres en representa- 
ció del cos i quinze en representació de I’Administració. 

>>5. Els representants del cos de mossos d’esquadra en el 
Consell de la Policia Autonbmica són elegits per escales, 
rnitjangant sufragi personal, directe i secret, per un període 
de quatre anys, i poden &ser reelegits en successius pro- 
cessos electorals. 

1 6 ,  S’han d’estabtir per reglament l’organitzaci6 i el fun- 
cionament intern del Consell de la Policia Autonbmica i les 
normes de convocatbria i de desenvolupament de les elec- 
cions dels seus membres.>> 

8, S’afegeix una disposició addicional vint-i-dosena a la 
Llei 17/1985, amb el text següent: 

<<lm D’acord amb l’article 20 de la Llei orghnica 211986, 
del 13 de marq, de furces i cossos de seguretat, s’estableix a 
la Direcció General de Seguretat Ciutadana del Departament 
de Governaci6 el Registre especial d’organi tzclcions sindi- 
cals de la Policia Autonbmica de Catalunya, els estatuts de 
les quals han de complir els requisits que determina I’es- 
mentat article. 

>>2. S’aplica al cos de mossos d’esquadra I’especificitat 
del dret de sindicació establerta per l’article 18.2 de Ia Llei 
orghnica 2/1986, del 13 de marq. 

>>3. S’ aplica a les organitzacions sindicals legaiment cons- 
titu’ides i inscrites en ei registre a que es refereix l’apartat 1 
el que estableixen els articles 21 i 22 de la Llei orghnica 
211986, del 13 de rnarqn 

9. S’afegeix una disposici6 addicional vint-i-tresena a la 
Llei 1711985, amb el text segiient: 

<<El personal transferit de 1’Administració de 1’Estat per- 
tanyent a 1’Escala de Monitor d’Extensi6 Agrhria que tingui 
la titulació pertinent queda integrat en el cus de diplomats 
corresponent al grup I3 dels que estableix 1’articIe 2 de la 
Llei 911986, del 10 de novembre, de cossos de funcionaris 
de la Generalitat. Els funcionaris esmentats que no tinguin 
aquesta titulació disposen d’un termini de cinc anys pec a 
obtenir-la.>> 

1 O. S’afegeix una disposició addicionaJ vint-i-quatrena a 
la Llei 1711 985, amb el text següent: 

((1. El personal de nova incorporaci6 a les entitats del Ser- 
vei Catalh de la Salut creades de conformitat amb l’article 
7.2 de la Llei 1511990, de1 9 de juliol, d’ordenació sanitiria 
a Catalunya’ es regeix per les normes de dret laboral, 
~ 2 .  Les entitats a qui?, es refereix l’apartat 1 han d’oferir al 

personal funcionari de 1’Administració de la Generalitat i al 
personal estatutari de la Seguretat Social que els hagi estat 
adscrit la incorporaci6 en la seva plantilla de personal labo- 
ral. Aquesta oferta s’ha d e  realitzar en  un termini de cinc 
anys, comptadors a partir de la constituci6 de t’entitat res- 
pectiva, i d’acord amb les previsions pressupostiries. La in- 

corporaci6 comporta el reconeixement de l’antiguitat que 
correspongui a l’interessat, el qual resta respecte a1 seu cos o 
la seva categoria d’origen en la situaci6 d’excedhncia volun- 
thria per incompatiblitat regulada pels articles 7 1.2.c) 
d’aquesta Llei i 29.3.a) de la Llei de 1’Estat 3011984, de1 2 
d’agost, de mesures per a la reforma de la funci6 piiblica, 
amb la prhvia assignació, si escau, del seu grau personal. 

>)3. El personal funcionari o estatutari a que es refereix 
l’apartat 2 que no opti per incorporar-se a la plantiila laboral 
de l’entitat corresponent en el moment que li sigui ofert s’ha 
de reincorpor a1 seu lloc d’origen o, si aixa no 6s possible, a 
una altra plaGa del Departament de Sanitat i Seguretat Social 
o de I’IInstitut Catal& de la Salut del mateix cos o la mateixa 
categoria, en el qual cas s’ha de respectar, si escau, el que 
disposa l’article 55. Aquesta plaqa ha d’estar ubicada en la 
mateixa localitat que la plaqa ocupada originhiament, Elevat 
que, per inexistkncia de places, aixb no sigui possible, su- 
pbsit en el quaI s’apliguen els mecanismes de redistribució 
d’efectius o les altres mesures de racionalització de l’orga- 
nitzaci6 administrativa regulades per aquesta Llei. 

>>4. Les places que resultin afectades per l’exercici del 
dret d’opció regulat per aquesta disposició han d’esser 
amortitzades d’acord amb el procediment establert, El con- 
seller d’Econornia i Finances, a proposta del conseller de 
Sanitat i Seguretat Social, ha de portar a terme les modifica- 
cions pressuposthies que permetin de finanpr les plantilles 
de personal laboral de les entitats esmentades amb c h e c  a 
les dotacions corresponents a les places amortitzades.>) 

Article 72. Addicid de noves disposicions transitcjries 

1. S’afegeix una disposici6 transitbria dotzena a la Llei 
1711985, amb el text següent: 

~ 4 1 ,  D’acord amb els principis d’aquesta Llei, el Govern 
de la Generalitat ha de fer l’estudi i la classificació de les 
funcions que s6n complertes per personal laboral, a l’efecte 
de determinar quines d’aquestes han d’ésser complertes per 
funcionaris públics. 

>>2, En cap cas la determinació d’un lloc de treball com a 
propi d’un cos o una escala de funcionaris no comporta el 
cessament del personal laboral que l’ocupava amb caricter 
permanent, ni afecta les expectatives de promoció professio- 
nal d’aquest personal, que s’ha de continuar regint per la 
normativa que li sigui aplicable. 

>>3. EI personal laboral fix afectat per aquesta disposició 
que a l’entrada en vigor d’aquesta Llei presti serveis en 
l’Administraci6 de la Generalitat o tingui una suspensi6 de 
contracte amb dret a reserva en llocs de treball que siguin 
classificats per a funcionaris pot participar en els processos 
selectius d’acces als cossos o les escales que determini el 
Govern de la Generalitat, sempre que posseeixi la titulaci6 
necessaris i compleixi la resta de requisits exigits per la con- 
vocatbria. 
n4. En tes convocatbries a quk es refereix l’apartat 3 es 

pot establir un torn de reserva especial per al personal iabo- 
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ral esmentat, l’expedient administratiu del qua1 pot ésser va- 
lorat com a mkrit, en la forma i amb les condicions que si- 
guin establertes. No pot participar en aquest torn de reserva 
especial el personal les places del qual no hagin estat classi- 
ficades prhiament , 

~ 5 ,  El personal Iaboral fix que superi les proves selectives 
a que es refereix l’apartat 3 queda destinat al lIoc de treball 
de personal funcionari en quh s’ha reconvertit el lloc que 
ocupava, en el qwal ha de romandre un minim de des anys, i 
se l i  aplica a tots els efectes la normativa sobre r&girn estatu- 
tari. 

>>6. EI procés descrit pec aquesta disposició se segueix 
tambk en  l’hmbit docent, amb les peculiaritats que per al 
personal d’aquest Bmbit deriven de la Llei orghnica 111990, 
general del sistema educatiu.>) 

2. S’afegeix una disposició transitbria tretzena a la Llei 
17J3 985, amb el text segilent: 

<<EI Govern ha d’adoptar per reglament les mesures ade- 
quades per a facilitar I’ aplicaci6 progressiva dels concursos 
especifics a que es refereix I’article 4 7 ~ .  

Capítol 111 
Modificació de la Llei 911986, 
del 10 de novembre, de cossos 

de funcionaris de la GeneraIitat, 
i 2111987, del: 26 de novembre, 

d’incompati hoilitats del personal 
al servei de l3Administraci6 

de la Generalitat 

Article 73. Addicions a la Llei 9/I 986 

S’afegeixen dos nous apartats a l’article 8 de la Llei 
911986, del 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la 
Generalitat, amb el text següent: 

(43. Als efectes del que disposa aquesta Llei, es conside- 
ren equivalents als grups A, B, C, D i E els indexs de pro- 
porcionalitat 10, 8, 6,4 i 3, respectivament. 
n4. Els funcionaris d’altres administracions públiques que 

prestin serveis amb carhcter definitiu en l’Administraci6 de 
la Generalitat es consideren integrats en la funció pdblica 
d’aquesta en places singulars dei grup corresponent, si no 
existeixen cossos o escales de la Generalitat de funcions ho- 
mologables amb els &origen.>) 

Article 74. Addicions a la Llei 21/1987 

S’afegeix una frase al final de la lletra c) de l’article 22 de 
la Llei 2111987, del 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de I’Administraci6 de la Generalitat, a b  
el text següent: 

<&i 1’ activitat principal es desenvolupa en les universitats 
catalanes, aquesta compethcia és exercida pel rector corres- 
ponent )), 

Disposició derogatbria 

I. Es deroguen els articles 41.2, 60 i 73,1,i), les disposi- 
cions addicionals primera i setena i les disposicions trami- 
tbries desena i onzena de la Llei 1711985, del 23 de juliol, 
de la funció pública de 1’Administració de la Generalitat. 

2. Es deroguen l’article 302.3 i el darrer incís de l’article 
308.3 de la Llei 811987, del 15 d’abril, municipal i de regim 
local de Catalunya. 

3. Resten derogades totes les normes que s’oposin al que 
estableix aquesta LIei. 

Disposició final 

1. S’autoritza ef Govern de Ia Generalitat perque dicti les 
normes de carkter general i reglamentari necesshies per a 
desenvolupar i aplicar aquesta Llei. 

2, El Govern de la Generalitat ha d’aprovar en el termini 
mhxim de dos anys, a comptar des de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, un projecte de llei sobre la funci6 piiblica de 
les administracions públiques catalanes que comprengui 
l’harmonització, la refosa i, si s’escau, la regulació del 
regim jurídic del personal de la Generalitat, dels consells co- 
marcals i de les corporacions locals. 

3. S’autoritza el Govern per a publicar un text h i c  de la 
llei de Ea funci6 pública, i per a intitular-ne els títols, els ca- 
pitols i eis articles, tenint en compte que les referencies al 
Govern contigudes en la Llei 1711985 han d’ésser unificades 
en favor de l’expressió <<Govern de la Generalitat)), 

Palau del Parlament, 15 de juny de 1994 

La secretkia primera 
Flora Sanabra i Villarroya 

El president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 
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1. 
1.15. Mocions 

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FOMULACIÓ 

MOC16 55/IV DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE LA SANITAT ANIMAL 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 16 DE JUNY DE 1994 
(QSPC-P, 93) 

PLE DEL PARLAMENT M O C I ~  

El Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 16 de juny 
de 1994, d’acord amb eis articles 130 i concordants del Re- 
glament, ha debatut la Moci6 subsegiient a la interpeIki6 
al Consell Executiu sobre la sanitat animat, presentada pel 
diputat Sr. Josep M. Reguant, dei G. P. Mixt (Reg. 18942), i 
fes esmenes presentades, 

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generali- 
tat a iniciar els estudis adequats a fi d’actuaiitzar, si escau, la 
normativa legal vigent que reguta les zoonosis dels animals 
domestics de companyia a Catalunya. 

Palau del Parlament, 16 de juny de 1994 

El president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

EI secretari segon 
Xavier Guitart i Domhnech 

MOCIÓ 5tv1-v DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE LES RELACIONS LABORALS 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 16 DE JUhY DE 1994 
’ (DSPC-P, 93) 

PLE DEL PARLAMENT M O C I ~  

El Ple de€ Parlament, en sessi6 tinguda el dia 16 de juny 
de 1994, d’acord amb els articles 130 i concordants del Re- 
glament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpeHaci6 
al Consell Executiu sobre les relacions laborals, presentada 
pel diputat Sr. Josep M. Reguant, del G .  P. Mixt (Reg. 
18943), i les esmenes presentades. 

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generali- 
tat a: 

I ,  Continuar negociant amb el Govern de I’Estat l’incre- 
ment de compethcies en matkria laboral a Catalunya. 

2. Impulsar el dihleg amb els sindicats i la patronal a fi de 
refer e1 clima de consens pel que fa a les relacions laborals a 
Catalunya. 

3. Continuar treballant en la direcció d’obtenir el trasphs 
de 1’Inem. 

Palau del Parlament, 16 de juny de 1994 

El secretari tercer 
Enric Castellnou i Alberch 

El president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 
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MOCIÓ 5 7 1 1 ~  DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE LES CAMBRES AGRARIES 
APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 16 DE JUNY DE 1994 

(DSPC-P, 93) 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el dia i6  de juny 
de 1994, d’acord amb els articfes 130 i concordants del Re- 
glament, ha debatut la Moci6 subsegüent a la interpel.laci6 
al Consell Executiu sobre les cambres agrhries, presentada 
pel diputat Sr. Manuel Nadal, del G. Socialista al Parlament 
de Catalunya (Reg. 19449). 

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

MOC16 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
1 .  incloure eis ajuntaments com a entitats a les quals con- 

sul tar preceptivament la destinaci6 del patrimoni de les 
cambres agrhries. 

2. Collaborar en la soluci6 del problema laboral del per- 
sonal contractat per les cambres locals, que queda en situa- 
ci6 d’atur pel P ~ Q C ~ S  de liquidació de les cambres. 

Palau del Parlament, 16 de juny de 1994 

El secretari quart 
Xavier Bosch i Garcia 

El president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

MOC16 58nV DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE L’ÚS NO SEXISTA DEL 
LLENGUATGE A CATALUNYA 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 16 DE JUNY DE 1994 
(DSPC-P, 93) 

PLE DEL PARLAMENT 

Ei Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 16 de juny 
de 1994, d’acord amb els articles 130 i concordants del Re- 
glament, ha debatut la Moció subsegiient a la interpel+lacid 
al Consell Executiu sobre l’ús no sexista del llenguatge a 
Catalunya, presentada per la diputada Sra. Rosa Martí, del 
G. P. Socialista al Parlament de Catalunya (Reg, 19480), i 
les esmenes presentades. 

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

MOC16 

I, El Parlament de Catalunya recomana a I’Institut d’Estu- 
dis Catalans que en l’elaboració del Diccionari oficial de la 
llengua catulana continu’i treballant en la línia que no con- 
tingui cap expressió ni accepció que pugui ésser susceptible 
de discriminaci6 per raó de sexe o que reflecteixi una visi6 
del m6n androchtrica. 

11. El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
1. Sollicitar un estudi específic sobre l’tis no sexista del 

llenguatge que sigui elaborat per personal tknic, especial- 

ment del món universitari, i sigui presentat al Parlament, 
una vegada fet, de manera que les seves conclusions i reco- 
manacions aconsegueixin la repercussió suficient per a sen- 
sibilitzar encara més la societat. 

2. Continuar treballant en la línia de garantir que en el ter- 
mini més breu possible el material pedagbgie escolar estigui 
redactat de manera que eviti la preskncia del llenguatge se- 
xista i que, des del punt de vista del contingut, expliqui una 
visió del m6n més ajustada a la realitat pel que fa a la no-su- 
bordinació entre les dones i els homes. 

3. Prendre les mesures corresponents perqui! els mitjans 
de comunicaci6, especialment els públics, no oblidin que, a 
rnks de transmetre informació i opinions, contribueixen a la 
formació d’actituds i comportaments socials, i que cal, per 
tant, que adeqüin tots llurs mecanismes a l’aplicació al llen- 
guatge visual, escrit i oral de 1’6s no sexista de la llengua. 

4. a) Promoure l’iis, en la mesura possible, d’un Ilen- 
guatge no sexista que tingui en compte la preskncia, la situa- 
ció i el paper de la dona en la societat, corn s’esdevé 
respecte a I’home en la prhctica lingiiística actual. 

b) Fer que la terminologia emprada en els textos juridics, 
l’administració pública i I’educaci6 estigui en harmonia amb 
el principi de la igualtat dels sexes. 
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c) Fomentar l’ús d’un llenguatge IIiure de sexisme en els 
mitjans de comunicaci6. 

5. Accelerar l’aprovaci6 del I1 Pla per a la igualtat d’opor- 
tunitats per a les dones, per tal de garantir l’rlis correcte d’un 
llenguatge no sexista. 

Palau del Parlament, 16 de juny de 1994 

La secretaria primera 
FIora Sanabra i Vitlarroya 

El president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

MOCIÓ 59DV DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE LA UTILITZACIÓ DTJN 
LLENGUATGE NO DISCRIMINATORI EN L’ADMTNISTRACIÓ 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT Ei, DIA 16 DE JUNY DE 1994 
(DSPC-I’, 93) 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessi6 tinguda e, dia E6 de juny 
de 1994, d’acord amb els articles 130 i concordants del Re- 
glament, ha debatut Ia Mwi6 subsegüent a la interpel4acib 
al Consell Executiu sobre la utilitzacid d’un llenguatge no 
discriminatori en l’Administraci6, presentada pel G. P. 
d’Esquena RepubIicana de Catalunya (Regs. 19425 i 
1943 l), i les esmenes presentades. 

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

MOC16 

El Parlament de Catalunya, en el sentit de la Recomana- 
ci6 R(9014 del Comite de Ministres del Consell d’Europa, 
sobre I’eliminació del sexisme en el llenguatge, del 21 de fe- 
brer de 1990, pel que fa a la recomanaciú de ia prornoci6 de 
l’ús d’un llenguatge no sexista, la utilitzaci6 d’una termino- 
logia adequada i correcta en els textos juridics, l’administra- 
ci6 pública i l’educació i, en tercer lloc, el foment de I’ús 

d’un llenguatge no sexista en els mitjans de comunicació, 
insta el Govern a incidir en l’assurnpci6 de les directrius 
emanades de les Recomanacions per a un ris no sexista del 
Ifenguatge (del Centre Unesco de Catalunya) i les Indica- 
cims per  evitar la discriminació per rad de sexe en el llen- 
guatge administratiu (de la Comissió Interdepxtamental de 
Promoci6 de la Dona) a l’hora de redactar missatges escrits 
emesos per l’Adminikraci6 catalana (projectes de llei, de- 
crets, resolucions, anuncis, comunicacions personals o 
genbriques a la ciutadania, pubkitat institucional. ..I, en el 
context de I’aprovació del I1 Pla per a la igualtat d’oportuni- 
tats per a les dones i, concretament, d’acard amb aquells ob- 
jectius que preserven de l ’ h  sexista i discriminatori de la 
líengua en qualsevol dels seus Bmbits, i a garantir-ne l’apli- 
caci6 per mitja del compliment de les diverses accions de 
l’esrnentat Pla per a la igualtat. 

Palau del Parlament, 16 de juny de 1994 

EI secretari segon 
Xavier Guitart i Domhech 

El president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 



15492 SUTLLETf OFICIAL DELPARLAMENT DE CATALUNYA I N6m. 245 / 28 de juny de 1994 

MUCIÓ 60nV DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE LA POLfTICA 
LINGÜÍSTICA DE LA GENERALITAT 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 16 DE JUNY DE 1994 
(QSPC-P, 93) 

PLE DEL PARLAMENT 

EI Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 16 de juny 
de 1994, d’acord amb els articies 130 i concordants del Re- 
glament, ha debatut la Moc16 subsegüent a la interpellació 
al Consell Executiu sobre la política lingüística de la Gene- 
ralitat, presentada pel diputat Sr. Ignasi Riera i Gassiot, del 
G .  P, d’hiciativa per Catalunya (Reg. 19453), i les esmenes 
presentades. 

Finalment, d’acord amb ei que estableixen els articles I30 
i 135 del Reglament, ha aprovat la següent 

MOC16 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gerierali- 
tat: 

1. Enviar-li, abans del final de 1994, un informe sobre la si- 
tuaci6 del catalh en i’Adrninistraci6 de justícia a Catalunya. 

2. Solkitar al Govern de I’Estat que prengui les mesures 
adequades per a aplicar conjuntament amb els governs de 

les diferents comunitats autbnomes implicades, tenint en 
compte les resolucions unhnimes del I1 Congrés Internacio- 
nal de la Llengua Catalana i en l’hmbit del que disposen la 
Constituci6 espanyola, a l’artide 3.3, i els estatuts d’autono- 
mia respectius: 

a) Una política lingiiistica a ]’Estat espanyol de respecte i 
protecció escrupolosa de les diferents llengües, entre les 
quals es troba el catalh. 

b) El reconeixement explícit i efectiu de la unitat de la 
llengua catalana. 

c)  La ratificaci6 pel Govern espanyol, el frances i l’jtalih 
del Conveni europeu de cooperaci6 transfronterera i quan 
escaigui, de €a Carta europea de les llengües rninorithries o 
sense estat, 

Palau del Parlament, 16 de juny de 1994 

El secretari tercer 
Enric Castellnou i Alberch 

El president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

1 .  TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT o CLOSES EN LA FORMULACI~ 
1*20. InterpeHacions 

XnterpeHacid al Consell Executiu sobre la politica gene- 
ral de subvencions per a persones amb disminud6 i mo- 
bilitat redu’ida (Reg. 17851; BOPC, 214, 13902) 

-Formulada per la diputada Sra. Rosa Barenys, del G, 
Socialista al Parlament de Catalunya, i resposta pel conseller 
de Benestar Social en el Ple del dia 15 de juny de 1994 
(DSPC-P, 92). 

InterpeWaci6 al Consell Executiu sobre la construcció de 
nous centres penitenciaris (Reg. 17852; BOPC, 214, 
13902) 

-Formulada pel diputat Sr, Joan Oliart, del G .  Socialista 
al Parlament de Catalunya, i resposta pel conseller de Justí- 
cia en el Ple del dia 15 de juny de 1994 (DSPC-P, 92). 

TnterpeWaci6 al Consell Executiu sobre la política d’edu- 
caci6 infantil, especialment respecte a les escoles bressol 
(Reg. 17853; BOPC, 214, 13092) 

-Formulada pel diputat Sr. Magí Cadevall, del G .  Socia- 
lista al Parlament de Catalunya, i resposta pel conseller 
&Ensenyament en el Ple del dia 16 de juny de 1994 (DSPC- 
P, 93). 

hterpeHaci6 al Consell Executiu sobre la planificació en 
els centres d’Educaciii Especial (Reg. 18595; BOPC, 228, 
14516) 

-Formulada per la diputada Sra. Dolom Torrent, del G. So- 
cialista al Parlament de Catalunya, i resposta pel conseller d’En- 
senyament en el Ple del dia 16 de juny de 1994 @SK-P, 93). 
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InterpeHaci6 ai Consel1 Executiu sobre la politica educa- 
tiva (Reg. 18625; BUPC, 225, 14383) 

InterpeHaciÓ al Consell Executiu sobre el finanqament 
de la sanitat (Reg. 19326; BOPC, 231,14654) 

-Formulada pel diputat Sr. Ignasi Riera i Gassiot, del G .  
P. d’hiciativa per Catalunya, i resposta pel conseller d’En- 
senyament en el Ple del dia 16 de juny de 1994 (DSPC-P, 

-Formulada pel diputat Sr. Josep M. Reguant, del G. 
Mixt, i resposta pel conseller de Sanitat i Seguretat Social en 
el Ple del dia 15 de juny de 1994 (DSPC-P, 92). 

93). 
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2. 
2.01. 
2.01.02. Proposicions de llei 

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

Proposici6 de llei de protecció del sbl no urbanitzable 
(Reg. 19021; BOPC, 228,14487) 

Proposicí6 de Elei de modificaci6 de l’article 27 de la Llei 
211985, del 14 de gener, de 1’Institut Catalh de Finances 
(Reg. 19022; BOPC, 228, 14490) 

- Rebutjada pel Ple del Parlament en el trhmit de presa 
en consideraci6, en la sessi6 n h .  52, tinguda el dia 15 de 
juny de 1994 (DSPC-P, 92), 

- Rebutjada pel Ple del Parlament en ei trhmit de presa 
en consideracid, en la sessió nbm. 52, tinguda el dia 15 de 
juny de 1994 (DSPC-P, 92). 

2. 
2.10. 
2.10.35, Proposicions no de llei 

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

Proposici6 no de llei sobre la participaci6 dels ajunta- 
ments catalans en I’IRPF (Reg, 17765; BOPC, 212, 
13730) 

- Rebutjada en la sessió ndm. 18 de la Comissi6 d’Or- 
ganitzaci6 i Administració de la Generalitat i Govern Local, 
tinguda el dia 14 de juny de 1994 (DSPC-C, 193). 

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI o D E C A ~ N T  
2.15. Mocions subsegüents a interpeHacions 

Moci6 subsegüent a Ea interpenació al Consell Executiu 
sobre les urbanitzacions privades (Reg. 19427; BQPC, 
233, 14818) d’aguest butlleti). 

per la Mesa del Parlament el dia 21 de juny de 1994. (Vegeu 
la noti’cacid del Portaveu en la secció 4.67, pdg. 15517, 

- Rebutjada pel Ple del Parlament, en la sessió nGm, -52, 
tinguda el dia E6 de juny de 1994 (DSPC-P, 93), 

Moci6 subsegüent a la interpeHaci6 al Consell Executiu 
sobre la politica general de parcs naturals (Reg. 19572; 
BOPC, 233, 14821) 

Moció subsegiient a la interpeHaciÓ al Consell Executiu 
sobre les relacions amb Europa (Reg. 19428; BOPC, 233, 
14818) 

- Rebutjada pel Ple del Parlament, en la sessió núm. 52, 
- Retirada pel portaveu del Grup Parlamentari d’Esquer- 

ra Republicana de Catalunya (Reg. 200971, admesa a trhrnit 
tinguda el dia 16 de juny de 1994 (DSPC-P, 93). 
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2. 
2.20. InterseWacions 

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O D E C A m m  

InterpeHaci6 al Consell Executiu sobre e1 patrimoni mo- 
numental de CataIunya (Reg. i75 l l ; BOPC, 212) 

- Retirada pel. portaveu del G. P. d’Esquerra Republica- 
na de Catalunya, en la Junta de Portaveus del dia 21 de juny 
de 1994. 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.01. 
3.01.01. Projectes de llei 

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de normes 

PROJECTE DE LLEI DE LES CAMBRES OFICIALS DE COMERC, IND~STRIA 
E NAVEGACIÓ DE CATALUNYA 

(Reg. 20023) 

TRAMESA A LA COMiSSIb I TERMINI DE PRESENTACIO D’ESMENES 

PRESIDENCEA DEL PARLAMENT hhbils per a presentar-hi esmenes, que, ates ]’acord de la 
Mesa del Parlament del dia 20 de juny de 1988 (BOOPC, 
2flI1, 23), finir& el dia 16 de setembre de 1994, a dos quarts 
de deu del mati. 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 21 de 
juny de 1994, d’acord amb els articles 93.2 i 94.1 del Regla- 
ment del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha 
acordat de remetre e1 Projecte de llei de les cambres oficials 
de Comerg, Indústria i Navegaci6 de Catalunya (Reg. 
20023) a la Comissi6 d’hdústria, Energia, Comerg i Turis- 
me perquk el tramiti i d’obrir un termini de quinze dies 

Palau del Parlament, 21 de juny de 1994 

Joaquim Xicoy i Bassegada 
President del Parlament de Catalunya 

PROJECTE DE LLEI DE REGIM JURhIC DE LES ASSOCIACIONS 
(Reg. 20024) 

TRAMESA A LA COMISSI6 I TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESIDeNCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 21 de 
juny de 1994, d’acord amb els articles 93.2 i 94,l del Regla- 
ment del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha 
acordat de remetre el Projecte de llei de rkgim jurídic de les 
associacibns (Reg. 20024) a la Comissi6 de Justícia, Dret i 
Seguretat Ciutadana perqui: el tramiti i d’obrir un termini de 
quinze dies hhbils per a presentar-hi esmenes, que, at6s 

l’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de juny de 1988 
(BOPC, 2011, 23), finir5 el dia 16 de setembre de 1994, a 
dos quarts de deu del matí. 

Palau del Parlament, 21 de juny de 1994 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.10. Projectes i propostes de resaluci6 
3.10.35. Proposicions no de llei i ahes  propostes de resoiuci6 

PROPOSICI~ NO DE LLEI SOBRE LA REALITZACI~ D’UNA AUDITORIA 
A GRAN PENíNSULA, SA 

(Reg. 176tM) 

PRbRROGA DEL TERMINI PER A DEBATRE LA PROPOSICId (Reg. 20341 3 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 21 de 
juny de 1994, vista la solmlicitud presentada pel president de 
la Comissi6 d’Econornia, . Finances i Pressupost (Reg, 
20341), d’acord amb els articles 39.2 i 85 del Reglament del 
Parlament, ha acordat de concedir una prbrroga d’un mes 
del termini per a debatre la Proposici6 no de llei sobre la 
realitzaci6 d’una auditoria a Gran Península, SA (Reg. 
17664), e1 qual termini finirh el propvinent dia 27 de setem- 
bre de 1994. 

Palau del Parlament, 21 de juny de 1994 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
Resident del Parlament de CataIunya 

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

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

Molt Hanorable senyor, 
La Mesa de la Comissi6 d’kanomia, Finances i Pressu- 

post, d’acord amb allb que estableix l’articie 39.2 de1 Regla- 
ment del Parlament, ha acoráat de sdklicitar a la Mesa del 
Parlament una ampliació del termini per a debatre la Propo- 
sició no de llei sobre la realitzaci6 d’una auditoria a Gran 
PenÍnsuEa, SA (Reg. 17664). 

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

Palau del Parlament, 21 de juny de 1994 

Ferran Pont i Puntigam 
President de la Comissi6 

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE EL SUPORT A LES RECOMANACIONS 
D’AMNISTIA INTERNACIONAL PER AL RESPECTE ALS DRETS HUMANS A COLbMBIA 

(Reg. 19391) 

TRAMESA A LA COMISSI6 I TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 21 de 
juny de 1994, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament del 
Parlament, escoltada Ea Junta de Portaveus, ha acordat de re- 
metre la Proposici6 no de llei sabre el suport a Ies recoma- 
nacions d’ Amnistia Internacional per al respecte als drets 
humans a Colbrnbia (Reg. 19391) a la Comissió de Política 
Social. 

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

parlamentaris disposen d’un termini de set dies hhbils per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposició, el qual ter- 
mini, atks I’acord de la Mesa dei Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 21111, 23), finir& e3 dia 7 de setembre 
de 1994, a dos quarts de deu del mati. 

Palau del Parlament, 21 de juny de 1994 

Joaquim Xicoy i Bmsegoda 
President de1 Parlament de Catalunya 
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE L’ELABORACIÓ D’UN PROJECTE D’ADEQUACX6 
DE LA CARRETERA COMARCAL C-1313 ENTRE OLIANA 

(Reg. 19783) 
I COLL DE NARGÓ (ALT URGELL) 

TRAMESA A LA  COMISSI^ I TERMINI DE PRESENTACI~ D’ESMENES 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 21 de 
juny de 1994, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament del 
Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de re- 
metre la Proposició no de llei sobre l’elaboraci6 d’uun pro- 
jecte d’adeguaci6 de la carretera comarcal C-I313 entre 
Oliana i Coll de Narg6 (Alt Urgell) (Reg. 19783) a ja Co- 
missi6 de Política Territorial. 

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

parlamentaris disposen d’un termini de set dies hhbils per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposici6, el qual ter- 
mini, ates I’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 2/III, 23), finir& el dia 7 de setembre 
de 1994, a dos quarts de deu del matí. 

Palau del Parlament, 21 de juny de 1994 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President dei Parlament de Catalunya 

PROPOSEC16 NO DE LLEI SOBRE LA MODLFPCACIÓ DE L’ARTICLE 4 DE L’ORDRE 
DEL 21 DE MARC, PER LA QUAL ES REGULEN ELS PROGRAMES DWCUPACI~ 

I FORMA& OCUPACIONAL DEL DEPARTAMENT DE TREBALL 
(Reg, 19936) 

TRAMESA A LA COMISSIb E TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 21 de juny 
de 1994, d’acord amb E’article 134.2 del Reglament dei Parla- 
ment, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de remetre la 
Proposici6 no de llei sobre la modificació de I’article 4 de i’&- 
dre del 21 de m q ,  per la qual es regulen els programes d’ocu- 
pació i farrnaci6 ocupacional del Departament de Treball (Reg. 
19936) a la Comissió de Política Social. 

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

parlarnentaris disposen d’un termini de set dies hibils per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposicih, el qual ter- 
mini, at&s l’acord de la Mesa. del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, ZíIIT, 231, finir& el dia 7 de setembre 
de 1994, a dos quarts de deu del matí. 

Palau del Parlament, 21 de juny de 1994 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSICIÓ NO DE LLEI: SOBRE LA FACULTAT DELS GRUPS PARLAMENTARIS 
PER A SOLLICITAR LA COMPAREIXENCA DE CONSELLERS I ALTS CARRECS 

A PARTIR DE LA PUBLICACI~, DEL PRQJECTE DE LLEI DE PRESSUPOST 
(Reg. 19937) 

TRAMESA A LA COMISSId I TERMINI DE PRESENTACJd D’ESMENES 

PRESIDfiNCTA DEL PARLAMENT metre la Proposició no de llei sobre fa facultat dels grups 
parlamentaris per a sdlicitar la compareixenca de consellers 
i alts chrrecs a partir de la publicaci6 del Projecte de llei de 
pressupost (Reg. 19937) a la Comissió d*Economia, Finan- 
ces i Pressupost. 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 21 de 
juny de 1994, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament del 
Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de re- 
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Aixi mateix, d’acord amb el que disposa l’article 134.3 
del Reglament del Parlament, es fa avinent que eis grups 
parlamentaris disposen d’un termini de set dies hhbils per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposici6, el qual ter- 
mini, atks l’acord de la Mesa del Parlament dei dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 2/III, 23), finir& el dia 7 de setembre 
de 1994, a dos quarts de deu del matí. 

PaIau del Parfament, 21 de juny de 1994 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSICI~ NO DE LLEI SOBRE LA MODI FE CACI^ DE DENOMINACI~ 
DE VORGAN COLLEGXAT <<CLAUSTRE DE PROFESSORS~ PER 

*CONSELL PEDAGbGIC DE CENTREN 
(Reg. 20026) 

TRAMESA A LA  COMISSI^ I TERMINI DE PRESENTACI~ D’ESMENES 

PRESDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda e1 dia 21 de 
juny de 1994, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament dei 
Parlament, escoltada Ia Junta de Portaveus, ha acordat de re- 
metre Ia Proposició no de llei sobre la modificació de deno- 
minacid de I’hrgan collegiat <Claustre de professors>, per 
<<Consell pedagbgic de centren (Reg. 20026) a la Comissió 
de Política Cul tural. 

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

parlamentaris disposen d’un termini de set dies hhbils per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposició, el qual ter- 
mini, ates l’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 2fl11, 23), finir& el dia 7 de setembre 
de 1994, a dos quarts de deu del matí. 

Palau del Parlament, 21 de juny de 1994 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President dei Parlament de Catalunya 

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LA RFXISIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEC CONSELLER 
DE PULÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES, DE L’ll  DE NOVEMBRE 

DE 1993, PER LA QUAL S’INCORPORA AL PLA PARCIAL SANT JAUME DE TRAa 

(Reg. 20030) 
A LA REVISI~-ADAPTACZ~ DEL PLA GENERAL D’ARGENTONA 

TRAMESA A LA COMISSI6 I TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 21 de 
juny de 1994, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament del 
Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de re- 
metre la Proposició no de ilei sobre la revisi6 de la Resolu- 
ci6 del conseries de Política Territorial i Obres Públiques, de 
1’ 11 de novembre de 1993, per Ia qual s’incorpora el Pla 
parcial Sant Jaume de TraG a la revisi6-adaptaci6 del Pla 
general d’Argentona (Reg. 20030) a la Comissió de Poiitica 
Territorial. 

Així mateix, d’acord amb el que disposa i’article 134.3 
del Regiament del Parlament, es fa avinent que els grups 
parlamentaris disposen d’un termini de set dies hhbils per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposici6, e1 qual ter- 
mini, ates l’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, MII, 23), finirh el dia 7 de setembre 
de 1994, a dos quarts de deu dei matí. 

Palau del Parlament, 21 de juny de 1994 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 



15500 BUTLLETi OFICIAL DELPARLAMENT DE CATALUNYA I N6m. 245 / 28 de juny de 1994 

~~o~osrc ió  NO DE LLEI SOBRE LA PROMOCIÓ DTJN PLA ESTRAT~GIC 
DE COORDINAGId ENTRE LES ESTACIONS DWQUÍ DE LA MOLINA, 

MASELLA I COLL DE PAL 

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

(Reg. 201 17 I Admissió a trhmit: Mesa del 21.06.94) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Ganyet i Solé, Joan Roma Í Cunill, Manel Nadal i 
Farreras, Rosa Martl i Conill i Daniel Terradellas i Redon, 
Diputats del Grup Socialista, fent ús d’allb que es preveu als 
articles 134 1 135 del Reglament de la Cambra, presenten 
per a la seva trarnitacib davant el Ple, la segiient Proposició 
no de Llei. 

proximitat de les hees esquiables de totes tres estacions i la 
potencialitat que podria assolir-se grAcies a una adequada 
coordinaci6 de les installacions i equipaments de les ma- 
teixes, insta el Consell Executiu de la Generalitat a promou- 
re un pla estrategic de coordinaci6 entre les estacions 
d’esqui de la Molina, Masella i Coll de Pal, amb l’objectiu 
d’assolir l’economia d1 escala fruit de la planificació conjun- 
ta del desenvolupament dels respectius complexos turistico- 
esportiusn. 

PROPOSICI6 NO DE LLET 
Palau del Parlament, 27 de maig de 1994 

<<EI Parlament de Catalunya, atesa la transcendkncia que 
per a l’econornia de la Cerdanya i el BerguedA tenen les es- 
tacions d’esquí de la Molina, Masella i Coll de Pal, atesa la 

Joan Ganyet i Sol& Joan Roma i Cunill, Manel Nadal i Far- 
reras, Rosa Martí i Conill i Daniel Terradellas i Redon 

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LA PROTECCld DEL JACIMENT 
ARQUEOL~GIC DE CASTELL, A PALAMÓS (BAIX EMPORDA) 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. JOAN PUIGCERC&, JUNTAMENT AMB QUATRE ALTRES 
DIPUTATS DEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 

(Reg. 20149 I Admissió a trhmit: Mesa del 21.06.94) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Puigcercós i Boixassa, Jordi Portabella i Calvette, Jo- 
sep Bargalló Valls, Josep-Lluis Carod-Rovira i kngel Co- 
lom Diputats del Grup Parlamentari d’ Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que preveuen els articles 134 i 
135 del reglament de la Cambra presenten la segiient Propo- 
siciú nu de Elei sobre la profeccid del jaciment arqueoldgic 
de Castell (Pulambs, Baix Empardit). 

Exposició de motius 

De fa anys es coneguda la situació d’abandonarnent del 
jaciment arqueolbgic de Castell (Palamós, Baix Ernpordh)). 
Aquest abandonament es pales en l’indiscriminat creixe- 
ment de la vegetació i, molt especialment, pel fet d’haver-se 
enrunat algunes de les parets que composaven les estructu- 
res, que les diferents intervencions arqueolbgiques havien 
deixat al descobert, no gaudien de cap tipus de protecci6 fí- 
sica, estant a l’abast tant dels agents naturals com dels an- 
trbpics. 

El Decret de i5 de setembre de 1972, va declarar -entre 
altres- tot aquest tram de costa cum Paratge Pintoresc. 
Aquesta situació es mantindrh fins la reclassificaci6 prevista 
en la Disposició Addicional Sena de la Llei 9/93. 

Dissortadament aquesta declaracid, no implica cap tipus 
de protecei6 legal, en el sentit de normativa especifica de 
Patrimoni Cultural. Malgrat aixb, el fet evident del seu siste- 
ma defensiu el fa susceptible de ser considerat automatica- 
ment Bé d’hterks Nacional, gracies a i’hrnplia intespretació 
del Decret de 22 d’abril de 1949, sobre protecci6 de castells. 
Aquest queda recollit en I’actual legislaci6 a les Disposi- 
cions Addicionals 2ones de la Llei estatal 16/85, i Llei 9/93 del 
Patrimoni Cultural Catalh. Fbra adient la seva declaraci6 corn 
espai de protecci6 Arqueoibgica, doncs s’ajusta perfectament a 
la definici6 de I’article 49 de l’esmentada Llei 9/93. 

PROPOSLCI6 NO DE LLEI 

El Parlament de Catalunya insta el govern a: 
1.  Dotar el jaciment arqueolbgic de Castell (Palamós, 

Baix Empordh) d’una figura legal específica de Patrimoni 
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Ristbric, preferentment B6 d’Inter8s Nacional en fa catego- 
ria de Zona Arqueolbgica. 

2. Protegir físicament el jaciment arqueolbgic de Castell 
(PaIarn6s, Baix EmpordB) de la degradaci6 provocada per 
agents naturals i antrbpics, consolidant les estructures visi- 
bles o tornant-les a cobrir i considerar el tancament de 1’3rea 
arqueot bgica. 

3. Vetliar per la vigilhncia efectiva del jaciment de Castell 
per part de la policia local o dels mossos d’esquadra. 

4. Promoure iniciatives dirigides a la sensi bilitzaci6 social 
envers del Patrimoni Histbric, preferentment dirigides a la 
pobIaci6 local i comarcal. 

Palau del Parlament, 15 de juny de i 994 

Joan Puigcercós i Boixassa, Jordi Portabella i Calvete, Josep 
Bargall6 Valls, Josep-Llufs Carod-Rovira i Angel Colom 

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE L5ADEQUACIÓ DE LA FUTURA DELIMITACIÓ 
D’OBJECTIUS 2 E 5B) DELS FONS ESTRUCTURALS EUROPEUS 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. PERE-JORDI PIELLA, JUNTAMENT AMB SET ALTRES 
DIPUTATS DEL GRUP SOCIALISTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

(Reg. 20 179 I Admissi6 a trhmit: Mesa del 2 I ,06.94) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pere-Jordi Piella i Vilaregut, Manel Nadal i Farreras, Joa- 
quim Nadal i Farreras, Daniel Terradellas i Redon, Joan 
Ganyet i Solé, Joan Roma i Cunill, Antoni Noguer i Carve- 
lfada i Ramon Vilalta i Oliva, Diputats del Grup Socialista, 
fent Ús d’allb que es preveu als articles 134 i E35 del Regla- 
ment de la Cambra, presenten per a la seva tramitacia da- 
vant el Ple, la següent Proposició no de Llei. 

Segons la Direcció General de Promoció i Desenvolupa- 
ment del Departament d’ Agricultura de la Generalitat per 
poder acollir-se a les ajudes comunithries, Catalunya s’ha 
dividit en  tres zones: 
- Zones d’objectiu 2 (en declivi industrial), 
- Zones d’objectiu Sb) (rurals frhgils). 
- Zones no incloses en els anteriors objectius. 
Aquesta distribució s’ha fet sense consultar prhiament 

els Ajuntaments i considerant, en la majoria dels casos, que 
tota una comarca era industrial o agrícola. 

La realitat és molt diferent, doncs moltes vegades mentre 
els fons de les valls o els caps de comarca i ciutats mes 
grans són basicament industrials o havien tingut una activi- 
tat industrial important, les zones més elevades -en el cas de 
les comarques de muntanya- o b i  les planes agrícoles la 
principal activitat és de tipus agrícola Vo ramader. 

Amb aquest plantejament, que té en compte principal- 
ment la delirnitació comarcal, s’origina una politica de des- 
envolupament que en podrien qualificar de c a f é  para 
todosn quan en realitat en una mateixa comarca quan n’hi ha 

zones agricoles i ramaderes i altres en declivi industrial els 
municipis haurien de rebre subvencions i ajudes d’acord 
amb la seva estructura sbcio-econbmica, degut al <<fet dife- 
rencialn que existeix entre uns i altres municipis de la ma- 
teixa cornarca. 

Aixb es podria haver evitat si als Ajuntaments se’ls ha- 
guks consultat abans de decidir per ells, tal COM proclama el 
principi de subsidiarietat, i aixi pronunciar-se sobre quins ti- 
pus de subvencions eren més adients pel seu municipi. 

6s per aquests motius que es presenta ia segiient: 

PROPOSICI6 NO DE LLEI 

&I Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
1. Que s’adeqüi la futura delimitació d’objectius 2 i 5b) 

dels fons estructurals europeus a la de€imitacid municipal 
demanant prhviarnent que els Ajuntaments es pronuncien 
sobre quin 6s l’objectiu que s’adapta rnilIor a la seva base 
sbcio-econbmica. 

2. Que en el futur la delimitació per els fons estructurals 
europeus tinguin en compte la delimitaci6 municipal des- 
pres que els Ajuntaments s’ hagin pronunciat sobre l’objec- 
tiu al que vulguin acollir-se i s’adeqiii millor a la seva base 
sbcio-econ6mica.n 

Palau del Parlament, 3 1 de maig de 1994 

Pere-Jordi Piella i Vilaregut, Manel Nadal i Farreras, Joa- 
quim Nadal i Farreras, Daniel Terradellas i Redon, Joan 
Ganyet i Sol& Joan Roma i Cunill i Antoni Noguer i Carve- 
llada 

Fascicle segon 
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE EL TRASLLAT DEL PONT QUE TRAVESSA 
L’AUTOPISTA A-19 A L’ALCADA DELS CARRERS SANT FELIP I D’EN ROSES, 

DE BADALONA (RARCELON&) 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR, JORDI PORTABELLA, JUNTAMENT AMB QUATRE ALTRES 
DIPUTKi’S DEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 

(Reg. 20201 I Admissi6 a trhmit: Mesa del 21 .O6943 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jordi Portabella i Calvete, Jaume Rodri-Febrer, Joan 
Puigcercós i Boixassa, Josep-LluÍs Carod-Rovira i Angel 
Colom Diputats del Grup Parlarnen tari d’Esquerra Republi- 
cana de Catalunya, d’acord amb el que preveuen els articles 
134 i 3 35 del reglament de la Cambra presenten la següent 
Proposició no de llei sobre ei  trasl Lat del pont que travessa 
liz-19 a l’alpda dels carrers Sant Felip i d’En Rosas de 
Badaluna. 

Exposició de motius 

L’autopista A-19 al seu pas per Badalona esta creuada per 
diversos passos elevats. Un d’ells és el pont peatonai que 
uneix les dues parts del carrer Sant Felip i d’en Ros&. 
Aquest pont presenta un estat de conservaci6 deficient tant 
en les baranes que estan oxidades, com en el suport de I’es- 
tructura de formigd que ha perdut el recobriment d’aquest, i 
que s’erosiona contínuament, el que representa una phdua 
permanent de la seva capacitat resistent. 

D’altra banda la base i l’escara del pont més prbxima als 
vehicles que surten de Badalona reposa sobre la via pública 
del carrer Sant Felip i d’en Ros& impedint la circulació 
vihria. EI desplaqament d’aquest pont, uns 15 metres, en eI 

sentit dels vehicles que surten de Barcelona desbloquejaria 
aquest carrer deixant-lo apte per la circulaci6 rodada i, el 
pont reposaria sobre un espai no utilitzat. 

Si aquest carrer es recupera per la circulaci6 quedaria lliu- 
re una gran esplanada que pot donar lloc a una gran plaqa 
d’ús p6blic tancada al trinsit, tal com reivindiquen els veYns 
del barri de Dalt de la Vila. 

PROROSIC16 NO DE LLEI 

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generali- 
tat a: 

1. Fer efectiu el trasllat d’uns 15 metres en direcci6 NE 
del pas elevat sobre l’autopista A-19 al seu pas per Badalo- 
na sobre el carrer Sant Felip i d’en Ros&, 

2. Instalalar les rampes d’accés al pont de 1’A-19 a un in- 
dret que deixi lliure la circulaci6 del carrer Sant Felip i d’en 
Roses des del lateral de ]’autopista A-19 fins la confluhcia 
del carrer Pujol, que posteriorment pren en nom de Llad6 de 
B ad al o n a. 

Palau del Parlament, 16 de juny de 1994 

Jordi Portabella i Calvete, Josep-Lluís Carod-Rovira, Jaume 
Rodri-Febrer, Joan Puigcercós i Boixassa i Angel Colom 

PROPOSICI6 NO DE LLEI SOBRE LA CONSTRUCCId DE L’ARXIU 
COMARCAL DE RIPOLL 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. PERE-JORDI PIELLA, JUNTAMENT AMB QUATRE 
ALTRES DIPUTATS DEL GRUP SOCIALISTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

(Reg. 20220 J Admissi6 a trhmit: Mesa del 21.06.94) 

A LA MESA DEL PARLAMENT L’any 1983, l’kjuntament de Ripoll va signar nn conveni 
amb el Departament de Cultura de la Generalitat per tal de 
fer possible l’arxiu comarcal del Ripoll&. 

Durant aquests deu anys s’han posat en funcionament la 
majoria d’arxius comarcals a les respectives capitals de co- 
marca, amb uns criteris funcionals amplis tant pel que fa cl 

les superficies minimes exigides com als espais destinats a 
serveis comuns. 

Pere-Jordi Piella i Vilaregut, Antoni Dalmau i Ribalta, 
Jaume Sobrequ6s i Callicó, Oriol Martorell i Codina i Magí 
Cadevall i Soler, Diputats del Grup Socialista fent ús d’allb 
que es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la 
Cambra, presenten per a la seva tramitaci6 davant al Ple, la 
segiient Proposició no de Llei. 
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L’any 1991, els Serveis Territorials de Cultura de Girona 
varen elaborar un projecte per ubicar l’esmentat arxiu a I’es- 
gl6sia de Sant Pere. Aquest projecte va redactar-se sense te- 
nir-ne informat l’hjuntament de RipoI1. Quan en va tenir 
coneixement, aquesta institució va presentar-hi alkgacions 
en data 14 de desembre de 1991, demanant que l’actuaci6 
fos respectuosa amb el patrimoni monumental i que els de- 
ments catalogats (entre ells una escala de cargol obra de 
l’arquitecte Pericas) no es destruissin. També, al mateix 
temps, varen donar-se al tres possibles opcions per ubicar-hi 
1’arxitl comarcal. 

El Departament de Cultura va acceptar en part les allega- 
cions de I’Ajuntament de Ripoll segons comunicat de 2 de 
juny de 1992. 

ParaHelament n €’anteriorment ressenyat s’estava elabo- 
rant Fa Llei del Sistema Bibliotecari de Catalunya que va ser 
aprovada pet Parlament el 18 de marq de 1993. Aquesta 
Liei, en la seva exposici6 de motius, diu que c<s’hi hauran de 
relacionar, tots els centres posseidors de fons patrimonialsbr, 
seguint la pauta que va establir la Llei del Servei de Biblio- 
teques, Arxius, Museus i Patrimoni histbric de !a Generalitat 
republicana. En aquest sentit el Dr. Rubi6 ja deia que un ar- 
xiu i una biblioteca important són dos serveis complementa- 
ris, Per aixb la seva proximitat física 6s necessbia. Aquest 
plantejament actualment és compartit per la majoria dels ex- 
perts en aquest terna. 

A la comarca del Ripollks la Biblioteca mis important és 
la <<Lambert Matm que aplega uns fons de. v h k s  desenes de 
milers de textos, alguns d’ells incunables. Junt amb l’ante- 
rior fons també s’hi troba, entre d’altres, e1 del Dr. Roqué, 
que aplega milers de textos especialitzats. Aquesta bibliote- 
ca es troba a Ripoll i és un lloc de consulta obligada per a 
molts estudiosos. 

També a Ripoll es troba ]’arxiu de Sant Pere, que aplega 
molts documents de valor considerable, alguns d’ells del se- 
gle XI. Aquest arxiu, grkies principalment a la tasca dels 
senyors Tomis Raquer i Eudald Graells, ha fet una tasca de 

recerca i divulgació considerable des de principis de segle. 
També a Ripoll es troba un arxiu municipal que aplega do- 
cuments dels segles XVI aI XX. 

El conjunt monumentaI del monestir de Santa Maria de 
Ripoll, tant per la seva importhncia en la histbria de Catalu- 
nya com pel seu valor monumental, ha de merkixer per part 
de la Generalitat de Catalunya un tractament especific, que 
ha de fer-se sumant els esfoqos de la nostra mhxima institu- 
ció amb els de 1’Ajuntament de Ripoll i el Bisbat de Vic. No 
hem d’oblidar, que junt amb els monestirs de Poblet, Santes 
Creus i Sant Cugat, és un dels quatre monestirs reials de Ca- 
talunya. Per tot aixb la Generalitat hauria d’actuar en el con- 
junt monumental del Monestir de Ripoll amb criteris globals 
per dignificar-10, junt amb el seu entorn, i per convertir-lo 
tambk en un centre d’atracció cultural i turística. 

EI Projecte del Pla Comarcal de Muntanya del Ripollks 
1995-1999 ja preveu la construcció de 1’Arxiu Histbric Co- 
marcal de Ripoll per als anys 1997-1998. També a les altres 
comarques el criteri ha estat de posar 1’Arxiu Comarcal a Ia 
capi tal de la comarca. 

6s per tots aquests motius que eis Diputats sotasignats 
presenten la segiient 

PROPOSICI6 NO DE LLEI 

<(El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a 
prendre les decisions adients per tal de construir 1’Arxiu Co- 
marcal de Ripoll (tal com s’exposa en el Projecte del Pla 
Comarcal de Muntanya), dins el proper exercici pressupos- 
tari, seguint el criteri de servir amb objectivitat els interessos 
gen erals B 

Palau del Parlament, 14 de juny de 1994 

Pere-Jordi Piella i Vilaregut, Antoni Dalmau i Ribalta, Jau- 
me Sobreques i Callic6, Oriol Martorell i Codina i Magi Ca- 
devall i Soler 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.20. Interpe Wacions 

I N T E R P E ~ L A C I ~  AL CONSELL EXECUTIU SORRE LA POL~TICA INDUSTRIAL 
EN EL SECTOR DE L’AAUTOMOCIÓ 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. JOAN PUIGCERC~S, 
DEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 

(Reg. 20146 I Admissió a trhrnit: Mesa del 21.06.94) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Puigcerc6s i Roixassa, Diputat del Grup Parlamenta- 
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acmd amb allb 
que estableix e? Reglament de la cambra, presenta la següent 

INTERPEL-L A C I ~  

- Quin 6s el criteri de capteniment del govern sobre poli- 
tica industrial en el sector de I’automoci6? 

Palau del Parlament, 15 de juny de 1994 

Joan Puigcercds i Boixassa 

INTERPELLACI~ AL CONSELL EXECUTIU SOBRE EL PLA D’ESPAIS 
D ~ I N T E R ~ S  NATURAL (PEINI 

PRESENTADA PELS DIPUTATS SRS. JOAN PUIGCERC& I JORDI PORTABELLA, 
DEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 

(Reg. 20 147 I Admissió a tr8mit: Mesa del 21.06.94) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Puigcercós i Boixassa i Jordi Portabella i Cahete, 
Diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb allb que estableix el Reglament de 
la cambra, presenta la següent 

- Quin és el criteri de capteniment del govern sobre el 
PEIN? 

Palau del Parlament, i 5 de juny de 1994 

Joan Puigcercós i Boixassa Jordi Portabella i Calvete 
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INTERPEbLACIÓ AL CONSELL EXECUTIU SOBRE PULÍTICA DE SUBSbL 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. JOAN PUIGCERC6S, 
DEC GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 

(Reg. 20148 I Admissib a trhmit: Mesa del 21.06.94) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Puigcecós i Boixassa, Diputat del Grup Parlamenta- 
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb allb 
que estableix el Reglament de la cambra, presenta la següent 

- Quin és el criteri de capteniment del govern sobre polí- 
tica de subsbl? 

Paiau del Parlament, 15 de juny de 1994 

Joan Puigcercús i Boixassa 

INTERPELLACI~ AL CONSELL EXECUTIU EN MATERIA DE JOVENTUT 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR, JOAN PUIGCERC6S, 
DEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, 

(Rcg. 20428 I Admissi6 a trhrnit: Presidbncia, 23.06.94) 
A TRAMITAR PEL PROCEDIMENT D~URGENCIA 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Puigcerc6s i Boixassa, Diputat del Grup Parlamenta- 
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb allb 
que estableix el Reglament de la cambra, presenta la següent 
Interpel-laci6 amb carhcter d’urgbncia. 

- Quin 6s el capteniment del govern en materia de joven- 
tu t? 

Palau del Parlament, 22 de juny de 1994 

Joan Puigcercós i Boixassa 



15506 SUTLLETf OFICIAL DELPARLAMENT DE CATALUNYA / Núm. 245 I 28 de juny de 1994 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.30. Altres tramitacions 
3,30.06, Procediments relatius als informes de la Sindicatura de Comptes 

PROCEDIMENT RELATIU A L’INFORME SOBRE EL COMPTE GENERAL 
DE LES CORPORACIONS LOCALS, CORRESPONENT A L’EXERCICI 1971 

(Regs. 16502 i 169 12) 

PRbRROGA DEL TERMINI PER A DEBATRE L’lNFORME (Reg. 20343 ) 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 21 de 
juny de 1994, vista Pa solkitud presentada pe1 president de 
la Comissi6 de la Sindicatura de Comptes (Reg. 20343), 
d’acord amb els articles 39.2 i 85 del Reglament del Parla- 
ment, ha acordat de concedir una prbrroga &un mes del ter- 
mini per a debatre el Procediment relatiu a l’lnforme sobre 
el Compte General de les Corporacions Locals, corkspo- 
nent a I’exercici 1991 (Regs. 16502 i 16912), el qual termini 
finirh el propvinent dia 16 de setembre de 1994. 

Palau del Parlament, 21 de juny de 1994 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

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

Molt Honorable senyor, 
La Mesa de la Comissi6 de la Sindicatura de Comptes, 

d’acord amb aIlb que estableix l’article 39.2 del Reglament 
del Parlament, ha acordat de soI4icitar a la Mesa del Parla- 
ment una ampliació del termini per a debatre el Procediment 
relatiu a I’Informe sobre el Compte General de les Coxpora- 
cions Locals, corresponent a I’exercici del f 99 i (Regs. 
16502 i 16912). 

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

Palau del Parlament, 20 de juny de 1994 

Joan Manuel Sabanza i March 
President de la Comissió 
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4. INFORMACI~ 

4.40. Acords. resolucions i comunicacions 4-45. Composició dels breans de la cambra 
dels brgans de la cambra 

TERMINI PER A PRESENTAR 
INTERPE~~LACIONS DWRGENCIA 

PER A LA SESSIÓ PLENARIA 
NÚM. 53, QUE ES CONVOGARA 
FER AL DIA 29 DE JUNY DE 1994 

MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 21 de 
juny de 1994, d’acord amb l’article 26.1.211. del Reglament 
del Parlament, ha acordat que el termini per a presentar in- 
terpel.lacions d’urgkncia a quk es refereix l*aarticle 128.9 del 
Reglament, a substanciar a la sessió plenkuia que s’ha de 
convocar per al propvinent dia 29 de juny, fineixi el dia 23 
de juny, a les deu del mati. 

Palau del Parlament, 21 de juny de 3994 

RENÚNCIA DE LA SRA, M. CONCEPCIÓ 

DE DIPUTADA AL PARLAMENT DE 
CATALUNYA 

TARRUELLA I TOMAS A LA CONDICIÓ 

MESA DEL PARLAMENT 

Davant la Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 16 
de juny de 1994, ha comparegut la diputada Sra. M. Con- 
cepci6 Tarruella i Tomhs, del Grup Parlamentari de Conver- 
&cia i Unió, la qual, d’acord amb l’article 16.4t del 
Reglament, ha manifestat que renuncia a la condició de di- 
putada al Parlament de Catalunya. 

Palau del Parlament, 16 de juny de 2994 

La secrethria primera 
Flora Sanabra i Villarroya 

EI president del ParIarnent 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

La secretaria primera 
Flora Sambra i Villarroya 

El president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

4SOa Compliment de resolucions i de mocions 

TERMINI DE PRESENTA& DE 

SESSTÓ PLENARIA 

CANDIDATURES PER A LES ELECCIONS 
QUE S’HAN DE TENIR EN LA PROPERA 

MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 21 de 
juny de 1994, ha acordat que el termini a quk es refereix 
l’article 143.2 del Reglament per tal que els Grups parla- 
mentaris puguin presentar candidats per a les eleccions que 
han estat incloses en l’ordre del dia de la propera sessi6 
plenhria, fineixi el propvinent dilluns, dia 27, a les 12 hores; 
aixi mateix, ha acordat que les reserves raonades que vul- 
guin formular els Grups hauran de presentar-se abans de les 
14 hores del dimecres, dia 29 de juny. 

Paiau del Parlament, 21 de juny de 1994 

El secretari segon 
Xavier Guitart i Domknech 

El president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 
108/IV DEL PARLAMENT DE 

CATALUNYA, SOBRE LA PROTECCIÓ 
DELS INFANTS 1 ADOLESCENTS 

RESPECTE A LES IMATGES 
I ELS MISSATGES QUE 

EMETEN LES TELEVISIONS 

ACORD DEL PLE 

PLE DEL PARLAMENT 

En la sessió plenhria tinguda eE dia 15 de juny de 1994, 
d’acord amb el que disposa l’article 131.5 infine del Regla- 
ment del Parlament, els grups parlamentaris han fixat llur 
posici6 en relacili amb el compliment de la Resoluci6 
108/IV del Parlament de Catalunya, sobre la protecci6 dels 
infants’i adolescents respecte a les imatges i els missatges 
que emeten les televisions. Finahent, a solalicitud del G .  
Socialista al Parlament de Catalunya, el president del Parla- 
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ment ha requerit el pronunciament de la cambra, la qual ha 
considerat que el Consell Executiu havia donat compliment 
a la damunt dita Resoluci6. 

missi6 corresponent, perque informi sobre la greu situa- 
ció de la docimcia i dels equipaments d’aquestes comar- 
ques 

Palau del Parlament, 15 de juny de 1994 

El president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

- Sdlicitud de compareixenqa presentada pel Grup Par- 
larnentari d Esquerra Republicana de Catalunya, amb data 
15 de juny de 1994 (Reg. 20143 I 15.06.94). 
- Tramesa a la Comissi6 de Politica Cultural, acordada 

per la Mesa del Parlament en sessió del dia 21 de juny de 
1994. 

El secretari segon 
Xavier Guitart i Dornhech 

Compareixenqa dels representants de la Federació de 
Societats Anbnimes Laborais de Catalunya (FESALC) 
davant la Comissió corresponent, perque informin de ia 
problemhtica d’aquestes empreses i de ia realitat del 
m6n laboral i empresarial 

4.53. Compareixences i sessions informatives 
en les comissions 

Compareixenp del director general del Medi Natural 
davant la Comissi6 d’AgricuItura, Ramaderia i Pesca, 
perquL informi sobre l’oepració de cornis d’un ramat de 
cavalls introduit a la Reserva Nacional de Boumort (Reg. 
17014; BOPC, 201) 

- Prbrroga d’un mes per a acordar la compareixerqa, 
que finirh el dia 1 E d’octubre de 1994, sol-licitada per la Co- 
missió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca el dia 21 .O694 
(Reg. 20326) i acordada per la Mesa del Parlament el dia 
21.06.94 

- Sol-licitud de compareixenqa presentada pel Grup Par- 
lamentari d ? Esquerra Republicana de Catalunya, amb data 
15 de juny de 1994 (Reg. 20144 I 15.06.94). 
- Tramesa a la Comissió de Política Social, acordada 

per la Mesa del Parlament en sessi6 del dia 21 de juny de 
1994. 

Compareixenqa del president de l’empresa Volkswagen 
davant la Comissió d’lndiistria, Energia, Comerq i Tu- 
risme, perquk informi sobre la situaci6 de les factories de 
SEAT a Catalunya 

Sessi6 informativa de la Comissi6 d’Organitzaci6 i Ad- 

sellera de Governaci6 sobre d s  incendis iniciats a 
Catalunya el cap de setmana dei 9 d’abril de 1994 (Reg, 
18143; BOPC, 218) 

- Sol-licitud de compareixenqa presentada pel Grup Par- 
ministraci6 de ia Generalitat i Govern Local amb la con- lamentari d’lniciativa per Catalunya, amb data 15 de juny de 

1994 (Reg. 20150 16.06.94). 
- Tramesa a la Comissió dTnd6stria, Energia, Corneq i 

Turisme, acordada per la Mesa del Parlament en sessi6 del 
dia 21 de juny de 1994. 

- Retirada de la sotalicitud pel diputat Sr. Simon Pujol i 
Folcrh, del G .  P. Popular, en la sessió núm. 18 de la Comis- 
si6 d’organització i Administració de la Generalitat i Go- 
vern Local, tinguda el dia 14 de juny de 1994. 

4.55. Activitat parlament &ria 
Compareixenp dels delegats territorials de la Generali- 
tat davant la Comissió d’Organitzaci6 i Administració 

4.55,05, 

de la Generalitat i Govern Local, perquk informin sobre 
les funcions que els encomana el Govern (Reg. 18555; 
BOPC, 221) 14 de juny de 1994 

- Rebuig de la sollicitud en la sessió n~m. 18 de la Co- 
missió d’Organitxaci6 i Administraci6 de la Generalitat i 
Govern Local, tinguda el dia 14 de juny de 1994. 

Comissió d’Organitzad6 i Administració de la Generali- 
tat i Govern Local 
Sessi6 nlim. 18 C17.00 - 17.19 ; 17.20 - 18.33 ; 18.45 - 19.30 

1 .  Elaboraci6 del Dictamen sobre el Projecte de llei de la Policia Au- 
i 19,35 - 20.351 
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juntment amb quatre altres diputats dei G.P. d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (Reg. 17765) (ROPC, 212, 13730). Rebuig. 
3. Debat i votació de la sotlicitud de sessid informativa amb la consellera 
de Govemacib, perqu2 informi sobre els incendis iniciats a Catalunya el 
cap de setmana del 9 d’abril de 1994, presentada pel GOP. Popular (Rega 
18143) (ROPC, 218, f4039). Retirada, 
4, Debat i votaci6 de la sollicitud de compareixenga dels delegats territo- 
sials de la Generalitat, perqub informin sobre Ies funcions que els encorna- 
na el Govern, presentada pcl G,P, d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(Reg. 1 SSSS) (BOPC, 221,14253) Rebuig. 

15 de juny de i994 

Ple del Parlament 
Sessió ndm. 52.1 LlO.11 - 13.46 ; 16.37 - 20.431 
1. Debat i votació del Dictamen de la Comissi6 d’organització i Adminis- 
tració de la Generalitat i Govern Local sobre el Projecte de llei de reforma 
de la legislació de la funci6 pública de la Generalitat de Catalunya (Reg. 
13285), i de les esmenes reservades per a defensar en el Ple (BOPC, 235, 
149 1 O). Aprovació. 
2. Presa en considcraci6 de la Proposici6 de llei de protecció del shl no ur- 
banitxable, prcsentada pel G. Socialista al Parlament de Catalunya (Reg, 
19021) (ROPC, 228,14487). Rebuig 
3. Presa en consideraci6 de la ProposicicS de llei de modificació dc I’article 
27 de la LIei 211 985, del 14 de gener, de 1‘ Institut CatalZi de Finances, pre- 
sentada pel G. Socialista al Parlament de Catalunya (Reg. 19022) (BOPC, 
228, 14490). Rebuig. 
4. intcrpellació al Consell Executiu sobre la politica general de subven- 
cions per a persones ,amb disminució i mobilitat redui‘da, presentada p r  la 
diputada Sra. Rosa Earenys, juntament amb un altre diputat del O. Socialis- 
ta al Parlament oc Catalunya (Reg. 17851) (BOPC, 214, 13902). Substan- 
ciació. 
5 ,  1ntcrpel.lació al Consell Executiu sobre la consirucció de noiis centres 
penitenciaris, presentada pel diputat Sr. Joan Oliart, juntament amb un altrc 
diputat del G. Socialista al Parlament de Catalunya (Reg. 17852) (ROPC, 
214, 13902). Substanciaci6. 
6. Interpellnci6 al Consell Exccutiu sobre el finanpment de la sanitat, pre- 
sentada pel diputat Sr. Josep M. Reguant, dcl G. Mixt (Reg. 19326) 
(BOPC, 23 1,  14654). Substnnciaci6. 
7. Controi del compliment de la Resolució 1081iV del Parlament de Catalu- 
nya, sobre la protecció dels infants i adolescents respectc a Ics imatges i els 
missatges que emeten les televisions (BOPC, 144, 8813>, sollicitnt pel G. 
Socialista al Parlament de Catalunya (Reg, 19025). Aprovacid. 

16 de juny de 1994 

Ple del Pariament 
Sessió núm. 52.2 r10.07 - 23.44 ; 16.36 - 19.521 
1 .  Preguntes arnb resposta oral. Substanciació. 
2. InterpllaciB al Canseli Executiu sobre la política d‘educacid infantil, es- 
pecinlment respecte a les escoles bressol, presentada pel diputat Sr, Magí 
Cadevall, juntament amb una altra diputada del G. Socidista al Parlament 
de Catalunya (Reg. 17853) (BOPC, 2 14,13902). Substancizlci6. 
3 .  Interpeklaci6 al Consell Executiu sobre la planificació en els Gentres 
d’ Educació Especial, presentada per In diputada Sra. Dolors Torrent, junta- 
ment arnb dos altres diputats del G. Socialista al Parlament de Catalunya 
(Reg. 18595) (BOPC, 228, 14516). Substanciaci6. 
4. Interpel.laci6 al Consell Executiu sobre la política educativa, presentada 
pel diputat Sr. Ignasi Riera i Gmsiot, del G. P. d’lniciativa per Catalunya 
(Reg. 18625) (ROPC, 225, 14383). Substanciació, 
5 .  Moció subsegüent a la interpellaci6 d Consell Executiu sobre la sanitat 
mimal (Reg. i63191, presentada pel diputat Sr. Josep M. Reguant, del G. 
Mixt (Reg. 18942) (BOPC, 227, 14461). Aprovaci6. 
6,  Moció subsegüent a la interpeilació al Cansell Executiu sobre les rela- 
cions laborals (Reg. 16320>, presentada pel diputat Sr. Josep M. Reguant, 
dcl G. Mixt (Reg. 18943) (BOPC, 227, 14461). Aprovació. 

7. Moci6 subsegiknt a la interpeilació al Consell Executiu sobre les carn- 
bres agrhies (Reg. 192051, presentada pel diputat Sr. Manuel Nadal, del G. 
Sociallista al Parlament de Catalunya (Reg. 19449) (BOPC, 233, 14R19), 
Aprovació 
8, Moció subsegüent a la interpellaci6 al  Consell Executiu sobre 1’6s no se- 
xista del llenguatge a Catalunya (Reg. 17716), presentada per la diputada 
Sra- Rosa Marti, del G. Socidista al Parlament de Catalunya (Reg. 19480) 
(BOPC, 233, 14820). Aprovació. 
9. Moci6 subsegüent a la interpel.laci6 al Consell Executiu sobre la utilitza- 
ci6 cl’un llenguatge no discriminatori en 1’Administració (Reg. 176041, pre- 
sentada pel G. 1’. d’Esquem Republicana de Catalunya (Regs, 19425 i 
19431) (BOPC, 233,148181), Aprovaci6. 
10. Moció subsegüent a la interpellació al Consell Executiu sobre la plí t i-  
ca lingiiistica de la Generalitat (Reg. 164t8), presentada pel diputat Sr. Ig- 
nasi Riera i Gassiot, del G, P. d’hiciativa pes Catalunya (Reg. 19453) 
(BOPC, 233, 14819). Aprovaci6. 
1 1. Moci6 subsegüent n la interpekiaci6 al Consell Executiu sobre les urbn- 
nitzacions privades (Reg. 172851, presentada pel G. P. &Esquerra Repuhli- 
cana de Catalunya (Reg. 19427) (BOPC, 233,14818). Rebuig. 
12. Moció subsegüent a la interpellacid al Consell Executiu sobre la políti- 
ca general de parcs naturals (Reg, 17850), presentada pel diputat Sr, Rafael 
Madueño, del G. Socialista al Parlament de Catalunya (Reg. 19572) 
(HOPC, 233, 14821). Rebuig. 

21 de juny de 1994 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
Sessió niím. 14 [10,12 - 11.32 ; 11.52 - 12.44 ; 12.45 - 
13.561 
I .  Sessib informativa del Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca da- 
vant la Comissió per tal de donar a conkixer diversos Plms Sectorials (Reg. 
201 03) (BOPC 242). 
2. Debat i votació de la proposició no de llei sobre l’establiment de nego- 
ciacions amb el govern central per tal &aconseguir que la Unió Europea 
augmenti la quota Ihctctia, presentada pel G.P. Popular (Reg. 17429) (BOPC 
207, 13485) i les esmenes presentades pel Grup Mixt (Reg. 18579) (BOPC 
224). Aprovació, 
3. Debat i votació de la proposicid no de llei sobre la realització d’un pro- 
grama d’estímuis econbmics per als agricultors que es dediquin a la pro- 
ducci6 biolbgica i d’una campanya de promoció i foment de la pcoducci6 i 
el consum de productes biolbgies, presentada pel G.P. Popular (Reg. 
17520) (BOPC 212, 13726) i les esmenes presentades pel G. Socialista al 
Parlament de Catalunya (Keg, 18597) (BOPC 224), Rebuig. 
4. Debat i votacid de la proposició no de Ilei sobre la reforestació de Ves- 
pella de Gaia (Tmagonhs), presentada pel diputat Sr. Josep Bargalló i 
Valls, del G.P, d’Esquem Republicana de Catalunya, amb sis altres dipu- 
tats (Reg. 182013 (ROPC 21 8, 14035). Rebuig. 
S. k b a t  i votnci6 de Ia proposició no de llei sobre Ia retirada del projecte 
d’ampliació de la zona regable de la skquia d’lvars de Noguera (Noguera) i 
I’elaboració d’un nou prqjecte que respecti els drets dels regants, presenta- 
da pel G.P, Popular (Reg. 18377) (ROPC 221, 1424s). Rebuig. 
6 .  Debat i votaci6 de la proposici6 no de llei sobre un pla per al cooperati- 
visme agrari, presentada pel G.P. Popular (Reg. 1x481) (BOPC 221, 
14247). Rebuig. 
7. Debat i vohcid de la sollicitud de compareixenGa del Conseller d’Agri- 
cultura, Ramaderia i Pesca davant la Comissió perqui: informi sobre els 
efectes dels incendis i els plms de regeneraci6 de les set mil hec tkes  de 
bosc cremades el cap de setmana del 9 d’abril de 1994, presentada pel G.P. 
Popular (Reg. 18144) (BOPC 218, 14039). Retirada, 

Comissi6 de Política Territorial 
Sessi6 núm. 33 El0.15 - 10,39 ; 10,42 - 10.561 
Punt únic. Punt inic: Elaboració del Dictamen sobre el Projecte de Llei so- 
bre els senyals geodhics (Reg. 17472). 

Mesa del Parlament 
Sessi6 nlim. 146 [ 16.45 - 17-25 ; 18.20 - 18.301 
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4.55.10. 

Reg. ent. 
niím. 

20090 

2009 1 

20092 

20093 

20094 

20095 

20096 

2097  

20098 

20099 

20100 

20101 

20 102 

20 1 o3 

20104 

20105 

20106 

20107 

201 10 

20t 11 

Reiaciii de documents entrats 
a la cambra 

Data 

B 4-06 

14-06 

14-06 

14-06 

14-06 

14-06 

t 4-06 

15-06 

15-06 

15-06 

15-06 

15-06 

15-06 

15-06 

15-06 

E 5-06 

15-06 

15-06 

15-06 

15-06 

Conccpte 

Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre eis criteris de nomenament de directors de cen- 
tres d’cnsenyament que no han estat escollits pel 
consell escolar del centre. Formulació: Víctor Gime- 
no i Sanz, del G. P. d, iniciativa per Catalunya. 
Pregunta al ConseIl Executiu, a responrlre per escrit, 
sobre els criteris de nomenament de In nova direcció 
de I’IES de Deltebre (Raix Ebre), Formulació: Vic- 
tor Gimeno i Sanz, del G,  P. d’iniciativa per Catnlu- 
nya. 
Resposta a la pregunta nr. I9166 i 19167. Presenta- 
ció: Conseller de Cultura. 
Resposta a la pregunta nr. 19165. Pmcntaci6: Con- 
seller de Cultura. 
Resposta a la pregunta nr. 19168. Presentació: Con- 
seller de Cultura. 
Resposta a la pregunta nr. 19169. Presentaci6: Con- 
seller de Cultura. 
Tramesa de la inforrnacib sollicitada al Consell Exe- 
cutiu en l’escrit arnb niim. de registre 19170 i i9171. 
Presentació: Consellcr de Cultura. 
Retirada de la Moci6 subsegüent a la interpellrtci6 al 
Consell Executiu nr. 19428. Presentaci6: G. P. &Es- 
qucrra Republicana de CataIunya. 
Escrit tle reserva d’esmenes per a defensar en el Ple 
al Projecte de llei de Policia Autonbrnica. Presenta- 
ci6: G. P. Popular. 
Tramesa. Presentaci6: Josep Xavier Muro i Bas, Ue- 
tsat Scrveis Jurídics. 
Resposta a la pregunta nr. 18694, Presentació: Con- 
seller d’Economia i Fixinces, 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre r>er escrit, 
sobre el compliment del pla d’explohció de Grael- 
mar, SA, Formulació: Antoni Farrks i Sabater, del G. 
P. d’lniciativa per Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre I>er escrit, 
sobre In segregació de les colbnies de Pala i Valls 
(Bages) dels municipis de Sant Mateu de Bages i de 
Nrtvhs (Bages}. Formulació: Antoni F d s  i Sabater, 
dcl G. P. d’iniciativa per Catalunya. 
Sollicitud dc compareixenp del conseller d‘ Agricul- 
tura, Ramaderia i Pesczl, davant la Comissi6 d’Agri- 
cultura, Ramaderia i Pesca, per informar sobre 
diversos plans sectorials. Presentaci6: Conseller 
d’ Agricultura, Ramderia i Pesca. 
Escrit de reserva d’esmenes per a defensar en el Ple. 
Presentació: Jaume Camps i Rovira, del G. P. de 
Convergkncia i Unió. 
Retirada de I’oferta de 30 de maig. Presentació: Ro- 
magosa y Cia, SA. 
Escrit de tramesa de I’oferta. Presentació: RGB, Vi- 
deo-instal-lacions, SA. 
Escrit de tramesa de 1”oferta mím. 236/94/RCN. 7%- 
seniació: SPEC. 
Escrit de reserva d’esmcnes per a defensor en el Ple. 
Prcsentacid: G. P. d’iniciativa per Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiu, n respondre prescrit, 
sobre la participació de les entitats locals de Catalu- 
nya en la Comissi6 dc Seguiment del Contracte- pro- 
grama subscrit pel Ministeri d’Afers Socials amb el 
Dcpartamcnt de Benestar Social. PormuIació: imma 
Mayol i Reltrhn, del G. P. d’lniciativa p r  Catalu- 
nya. 

201 12 

20113 

201 14 

20115 

201 16 

201 17 

201 18 

201 19 

20120 

20121 

20122 

20123 

20124 

2012s 

15-06 

15-06 

15-06 

15-06 

15-06 

15-06 

15-06 

15-06 

15-06 

15-06 

15-06 

15-06 

15-06 

15-06 

Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre si té previst de retre comptes davant el Parla- 
ment de Catalunya de la gesti6 i dels resultats del 
primer Pla d’nctuació sociai, en compliment del que 
estableix I’article 133, de la Llei municipal i de 
rkgim local de Catalunya. Formulaci6: Imma Mayol 
i Beltrán, del G. Pa d’lniciativa per Catalunya, 
Pregunta nl Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre les subvencions a escoles bressol de nova crea- 
ci6, durant els anys 1993 i 1994. Forrnulaci6: Imma 
Mayol i Beltrán, del G,  P. d’Fniciativn per Catdu- 
nya. 
Pregunta al Consell Exccutiu, a respondre per escrit, 
sobre la posició del Departament de Sanitat i Segu- 
retat Social en relaci6 amb la problemhtica snnit,kia 
del barri del Baró de Viver, de Barcelona, Formula- 
ció: Dolors Torrent i Rius, del G. Socialista al Parla- 
ment dc Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre la situació de les negociacions en relació arnb 
la problemhtica d’assistkncia sanittiria al barri dcl 
Baró de Viver, de Barcelona. Formulació: Dolors 
Torrent i Rius, del G, Socidistn al Parlament de Ca- 
taiuny a. 
Pregunta al Consetl Executiu, n rcspondrc per escrit, 
sobre la data en qui? el Departament de Sanitat i Se- 
guretat Social té previst de dotar d’instaflacions i 
serveis sanitaris cl barri del Baró de Viver, de Barce- 
lona. Formulació: Dolors Torrent i Rius, dcl G. SO- 
cialista ai Parlamcnt de Catalunya, 
Proposició no de llei sobre la promoció d’un pla es- 
tratkgic de coordinació entre les estacions d’esquí de 
la Molina, Masella i Coll de Pal. Presentació: Joan 
Ganyet i SOM, del G. Socialista al Parlament de Ca- 
talunya, amb quatre altres diputats. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobrc els municipis que han aprovat el pl,mejamcnt 
urbanístic durant el 1994 a les comarques gironines. 
Formulacid: Joaquim Nadd i Farreras, del G, Socia- 
lista al Parlament de Catdunya, nmb tres altres dipu- 
tats, 
Escrit de rescrva d’esmenes per a defensar en el Ple 
al Projecte de llei de la policia autonbmica de Cata- 
lunya. Presentació: G. P. d’ Esquena Republicana de 
Catalunya. 
Prcgunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre la coklocació illegal de llaCos en boscos pro- 
pers a CAstellterpl, Moih i Taradell. Formulació: 
Jordi Portabella i Calvete, del G. P. d’Esquerra Re- 
publicana de Catalunya. 
Pregunta al Censell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre els controls per a detectar les adulteracions en 
la carn animal. Formulació: Salvador Morera i Taiía, 
del G. P. rl, Esquerra Republicana de Catalunya, amb 
dos altres diputats. 
Pregunta al Consell Executiu, a rcspondre pcr escrit, 
sobre Ics demandes d’ajuts europeus per als consells 
comarcals, Formulaci6: Salvador Morera i Taña, del 
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya, arnb un 
altre diputat, 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre les negociacions amb Ics autoritats europees 
I)er a incorporar el nord &Osona i tota la comarca en 
les zones elegibles per a fans europeus. Formulaci6: 
Salvador Morera i Taiia, dei G. P. d’Esquerra Repu- 
blicana de Catalunya, amb un altre diputat. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobrc el seu criteri respecte ;I la possible aplicació a 
Catalunya de la Llei electoral general FI que fa a les 
mocions de censura en els ajuntaments catdans. For- 
mulació: Salvador Morera i Taña, del G. P. &Es- 
querra Republicana de Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiri, a respondre oralment 
en el Ple, sobre l’eliminació de 190 llits amb motiu 
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20126 

20127 

20128 

20129 

20130 

20131 

20132 

20133 

20 134 

201 35 

20 

15-06 

15-05 

15-06 

15-06 

15-06 

15-06 

15-06 

15-06 

15-06 

15-06 

5-06 

de la reordenació sanithria ai Bages. Anunci: Jaume 
Rodi i Febrer, dei G. P. d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. 
Pregunta ai Consell Executiu, a respondre oralment 
en el Ple, sobre el vessament de residus salins pels 
sobreeixidors del coilector de salmorra al carni de 
Sant Benet i el Pont de Cabrimefi (Bages). Anunci: 
Jaume Rodi i Febrer, del G. P. d’Esquerra Republi- 
cana de Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre les conclusions dels estudis i les avaluacions 
dels departaments de Medi Ambient i d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca en relació amb I’accident al moll 
de pilans de Repsol, a Tarragona, el 12 de febrer de 
1993, Formutacib: Josep Rmgdló i Valls, del G. P. 
d’esquerra Republicana de Catalunya, amb un altre 
diputat. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre p r  escrit, 
sobre les conclusions dels diversos informes I’ztcci- 
dent del 12 de febrer 1993 al moll de pilanms de Rep- 
sol, a Tarragona. Pormulaci6: Josep Bargall6 i Vnlls, 
del G. P. #Esquerra Republicana de Catalunya, amb 
un altre diputat. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre si la Comissió de Protecció Civil ha instat la 
millora de les condicions de seguretat de les installa- 
cions del complex petroleoqulmk del Tmagonb i 
del Baix Camp. Formulacid: Josep Bargall6 i Valls, 
del 6. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya, amb 
un altre diputat. 
Pregunta d Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre si l’anhlisi de la Comissi6 de Protecció Civil 
de Catalunya en relaci6 amb l’accident a i  mall de 
Repsol del 12 de febrer de 1993 indicava la necessi- 
tat d’eextrernar les mesures de seguretat en els molls 
de ckrega i descbega de productes petrolequí- 
m i m  Formulació: Josep Bargalló i Valls, del G. P, 
cl’Eqquerra Republicana dc Catalunya, amb un altre 
diputat. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre p r  escrit, 
sobre les causes de l’accident esdevingut el I2 de fe- 
brm de 1993 al moll de pilans de Repsol, al port de 
Tarragona. Farrnulaci6: Josep Bargalló i ’Valls. del 
G. P. cI’Esquem Republicana de Catalunya, amb un 
altre diputat. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre la valornció definitiva dels danys ccolhgics 
causats per l’accident esdevingut al moll de pilans de 
Repsol, al port de Tarragona. Formulació: Josep 
Bargall6 i Valls, del G .  P. d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, amb un altre diputat, 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre la quantificació definitiva dels danys a la flora 
i la fauna marines ocasionats amb motiu de I’acci- 
dent al moll de pilans de Repsal, al port de Tarrago- 
na. Formulaci6: Josep Bargalló i Valls, del G .  P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, amb un altre 
diputat, 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre I’escola pública Torre Roja, de Sant Pere de 
Vilamajor (Vallh Oriental). FormulacM: Josep Bar- 
gdlri i Valls, del G. P. d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, amb un altre diputat. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre ei pronunciament de I’Ajuntament de Sant 
Pere de Vilamajor (Vallhs Oriental) respecte a la 
proposta feta pel Departament &Ensenyament en re- 
laci6 amb la situacid de i’cescola pública Tom Roja, 
d’aquest municipi. Formuf ació: Josep Bargall6 i 
Vdls, del O .  P. d’Esquerra Republicana de Catdu- 
nya, amb un altre diputat. 
Pregunta al Conwll Executiu, ZI respondre pcr escrit. 
sobre el futur de I’escota Torre Roja, de Sant Pere de 
Vilamajor (ValIEs Orienta!). Formulació: Josep Rar- 

20137 

20138 

20139 

20140 

20141 

20 142 

20143 

20144 

20 145 

20146 

20 147 

20148 

20149 

20 150 

15-06 

15-06 

15-06 

15-06 

15-06 

15-05 

15-06 

15-06 

15-06 

15-06 

15-06 

15-06 

15-06 

16-06 

gal16 i Valls, del G. P. &Esquerra Republicana de 
Catalunya, amb un altre diputat., 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre el seu capteniment respecte a l’anunciada re- 
forma parcial de la Llei de reforma universitliria i 
davant la Declarmi6 sobre aquesta reforma feta pels 
presidents dels consells socials i els consells 
econbmics de sis universitats catalanes. Formulació: 
Josep Bargalló i Valls, del G. P. d’Esquem Republi- 
cana de Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre la situació actual de 1’Ewola Universtbria de 
Treball Social de )’Institut Catblic d’Estudis Socials 
de Barcelona. Formuiaci6: Josep Rargall6 i Valls, 
del G. P. d’hquem Republicana de Catalunya. 
Pregunta a1 Censell Executiu, a respmclre per escrit, 
sobre les anhlisis d’aigua de consum de la Mas6 (Alt . 
Camp). Fomulacl6: Josep Bargalló i Valls, del G. P. 
#Esquerra Republicana de Catalunya, amb un altre 
diputat. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre les observacions del dictamen del cap de la 
Secció de Sanejament Ambientai de Tarragona en 
relació amb les anhlisis de I’aigua de la Mas6 (Alt 
Camp). Formulaci6: Josep Bargall6 i Valls, del G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, amb un altre 
diputat. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre les cepercussions en infants pel que fa al con- 
sum d’aigua de la Mas6 (Alt Camp). Pomulaci6: Jo- 
sep Bargal16 i Valls, del G. P. &Esquerra 
Republicana de Catalunya, amb un altre diputat. 
Escrit de reserva d’esmenes per a defensar en el Ple 
ai Projecte de llei de la policia autbnomica de Cata- 
lunya. Presentació: G, Socialista al  Parlament de Ca- 
talunya. 
Sotlicitud de cornpareixenGa del delegat territorial 
del Departament d’Ensenyament a les comarques de 
Girona davant la Comissi6 corresponent, perquk in- 
formi sobre la greu situaci6 de la dodncia i dels 
equipaments d’aquestes comarques. Presentació: G. 
P, d’ Esquerra Republicana de Catalunya. 
Sollicitud de compareixenqa dels representants Re la 
Federació de Societats Anbnimes Libords de Cata- 
lunya (FESALC) davant la Comissi6 corresponent, 
perquh informin de la problemhtica d’aquestes em- 
preses i de la realitat del món laboral i empresarial. 
Presentaci6: G. P. d’Esquerra Republicana de Cata- 
lunya, 
Interpellació al Consell Executiu sobre politica insti- 
tucional de la Generalitat. Presentació: Joan Puigcer- 
cós i Boixassa, de! G, P, d’&quema Republicana de 
Catalunya, 
interpellació al Consell Executiu sobre politica in- 
dustrial en el sector de l*aautomwió. Presentaci6: 
Joan Puigcercós i Raixassa, del G. P. d’kquerra Re- 
publicana de Catalunya. 
Interpeklació al Consell Executiu sobre el P€a d’es- 
pais d’inte& natural (PEIN). Presentació: Joan 
Puigcercós i Roixassa, del G. P. d’Esquerra Republi- 
cma de Catalunya, amb un altre diputat. 
interpellació al Consell Executiu sobre política de 
subsbl. Presentació: Joan Puigcerc6s i Roixassa, del 
G. P. d’Esqucrra Republicana de Catalunya. 
Proposició no de llei sobre la protecció del jaciment 
arqueolbgic de Castell, a Pdamós (Baix Empordh). 
Presmlaci6: Joan Puigcercós i Roixwsa, del G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, amb quatrc 
altres diputats. 
Sotlicitud de cornpareixenqa del president de I’em- 
presa Wol kswagen davant la Comissi6 d‘hdústria, 
Energia, Cornerq i Turisme, perque informi sobre la 
situaci6 de les factories de SEAT a Catalunya. Pre- 
sentació: G. P. d’lniciativa per Catalunya. 
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Resposta a ia pregunta nr. 19276. Presentació: M. 
Eugbnia Cuenca i Valero, ConselIcra de Governació 
De partamen t de Governaci 6. 
Escrit sobre les curses de braus i els maltractaments 
als animals. Prcsentació: 164 signatures. 
Moció subscgiient a la interpellació al Consell Exe- 
cutiu sobre el finanqament de la sanitat. Presentaci6: 
Josep M. Reguant i Cili, del Grup Mixt, 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre el control de la venda de clemhuterol als rama- 
ders i de I’administraci6 d’aquest al bestiar. Formu- 
lació: Josep M. Reguant i Gili, del Grup Mixt. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre pcr escrit, 
sobre cl desplegament de la Llei de modificació dc 
la Llei 311988, de protecció dels animals. Formula- 
ció: Josep M. Reguant i Gili, del Grup Mixt. 
Prcgunta al Consell Executiu, a respondre pr escrit, 
sobre el nombre d’slssociacions de protecció i defcn- 
sa dcls animals que té registrades la Conselleria 
tl’ Agricultura, Ranladeria i Pesca. Formulació: Josep 
M. Reguant i Giii, dcl Grup Mixt. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre el nombre dc centres de rccollida d’animals 
abandonats. FormulaciTi: Josep M. Reguant i Cili, 
del Grup Mixt. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escit, 
sobre el finanqamcnt de les diferents associacions dc 
protecci6 i defensa dels animals de Catalunya, For- 
mulació: Josep M. Reguant i Gili, del Grup Mixt. 
Prcgunta al Consell Executiu, a respondre pr escrit, 
sobrt: el financament dels ccntrcs de recollida d’ani- 
mals abandonats. Formulació; Josep M. Reguant i 
Gili, del Grup Mixt. 
Pwgunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre cls barems en I’establiment de convenis cntre 
I R  Conselleria d’ Agriculturii, Ramaderia i Pesca i 
associacions de protecci6 i defensa dels animals a 
I’hora de recollir animals abandonats. Formulaci6: 
Josep M. Reguant i Gili, del Grup Mixt. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre el cost de la inserci6 de propaganda institucio- 
nal de la Generalitot de Catalunya al diari The Times 
de1 dia 27 de maig Catalunya. Fnrmulacid: Rosa 
Martí i Conill, del G. Socialista al Parlament de Ca- 
talunya. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre I’escola Torre Marirnon, de Caldes de Montbui 
(Vallks Oriental). Formulació: Rosa Marti i Conill, 
dei G .  Socialista ai Parlament de Catalunya, amb 
tres dtres diputats. 
Pregunta a l  Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre la suposada venda d’oli de la Creu Rsja al 
Centre Montserrat Mantera, de Granollers (Vatlhs 
Oriental). Formulació: Rasa Martí i Conill, del G. 
Socialista al Parlament de Catdunya, amb dos altres 
diputats. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre la situació de I’arxiu clhic del Centre Mont- 
serrat Montero, de Granollers (Vallhs Oflental). Far- 
mulació: Rosa Martí i Conill, del G. Socialista al 
Parlament dc Catalunya, amb dos altres diputats. 
Pregunta al  Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre l’nugment de les quotes de l’escola Montserrat 
Montero, de Grmollers (Vall& Oriental). Fnsmula- 
ció: Rosa Martí i Conill, deI G .  Socialista al Parla- 
ment de Catalunya, arnb dos altres diputats. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobrc les ajudcs anuals que rep el Centre Montserrat 
Montcro, de Granollers (VallEs Oriental) dels del 
1989 fins ara. Formulació: Rosa Martí i Conill, del 
G. Socialista al Parlament de Catalunya, amb dos al- 
tres diputats. 
Pregunta al Consell Executiu, ;1 respondre per cscr¡t, 
sobre les despeses en compres de !’Escola Montser- 
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rat Montero, dc GrmlnoiIers (Vall& Oriental) durant 
els dos últims anys. Formulació: Rosa Martí i Conill, 
del G. Socialista al Parlament de Catalunya, amb dos 
nltres diputats. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre quan pensa el Departament de Benestar Social 
lliurar a I’Ajuntament de la Llagosta l’import de les 
obres de construccid d’un centre de dia p e r  als avis. 
Formulaci6: Rosa Martí i Conill, del G. Socialista al 
Parlament de Catalunya, amb un altre diputat. 
Pregunta al Consell Executiu, a responthe per escrit, 
sobre el projecte i les obres de inillora i condiciona- 
ment de la N-152 al seu pas per la Llagosta (Vall& 
Oriental). Formulrtci6: Rosa Mart{ i Conill, del G. 
Socialista al Parlament de Catalunya, amb dos altres 
diputats 
Proposici6 no de llei sobre I’adequacici de la futura 
delirnitacid #objectius 2 i 5b3 dels Fons Estructurals 
Europeus, Presentació: Pere-Jordi Piella i Vilaregut, 
del G. Socialista al Parlarncnt de Catalunya, ainb sis 
altres diputats, 
Moci6 subsegüent ;i la interpeItaci6 al Consell Exe- 
cutiu sobre la política general de subvencions pcr a 
pcrsones amb disminuci6 i mobilitat reduida. Pre- 
sentacid: Kosa Barenys i Martorell, del G. Socialista 
al Parlament tle Catnlunya. 
Moció subsegüent a la intei-peliació al Conseli Exc- 
cutiu sobre la construcció de nous centres peniten- 
ciaris. Presentaci6: Joan Oliart i Pons, del G. 
Socialista al Parlament de Catdunya. 
Resposta a la pregunta nr, 18178. Presentació: Con- 
seller de Corner$, Consum i Turismc. 
Sollicitud relativa al contingut dc cleterrninadcs rna- 
ni festacions recallides en els mitjans d’informnció 
fetes per I’alcalde de Madrid. Prescntacib: Pcrc 
Camps, Comissi6 permanent SOS Racisme. 
Pregunta al Conscll Executiu, n respondre per escrit, 
sobre les denlincies de diversos veins de la urha- 
nització Vallserena, de Sant Pere de Vilamajor (Va- 
1 1 t h  Oriental). Formulacib: Xavier Bosch i Garcia, 
del O .  P. d’Esquerrn Republicana de Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre els requisits per EI proveir places als centres pe- 
nitencimis de Catalunya. Pormulncih: Salvador Mo- 
rera i Tafia, del G. P. d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, amb un altre diputat. 
Pregunta al Consell Executiu, a sespondre per escrit, 
sobre les empreses i les administracions públiques 
d’Osona a les quals l’lnstitut Catalh de Finances ha 
concedit crbdits i avals de l’any 1992 al 1994. Fos- 
mulació: Salvador Morera i Tniia, del G. P. d’Es- 
qucrrn Republicana de Catalunya, amb un altre 

Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre la concessió pels consells comarcals del cens 
d’activitats classificades Fonnulaci6: Jordi Portabe- 
lla i Catvete, del O. P. d’Eqquerra Republicana de 
Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre oralment 
en ei Ple, sobre les raons per les quals el president de 
la Generalitat delega la seva representació en actes 
pliblics al president del Parlament, Anunci: Simon 
Pujol i Polcd, del G.  P, Popular. 
SokIicitud de convocatbria de la Comissió #Econo- 
mia, Finances i Pressupost, Presentació: G. P. d’lni- 
ciativa per Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre els criteris i Ics bases amb els quals el Dcparta- 
ment de Benestar Social ha clistríbuit entre les cnti- 
tats locals de CataIunya res subvencions destinades a 
finanqar els serveis tl’ivxisthia smial de titularitat 
local, entre els anys 1988 i 1994, Formulacidi: Rasa 
Rarenys i Martorell, del G. Socialista ai Parlament 
de Catalunya. 

diputat, 
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Pregunta d Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre les subvencions que tenen per finalitat finagar 
els serveis socials de titularitat local. Formulació: 
Rosa Bmnys i Martorell, del O. Socialista d Parla- 
ment de Catalunya. 
Pregunta d Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre ia partida del Pressupost amb la qual el Depar- 
tament de Benestar Social té previst de pagar inte- 
ressos a les entitats locals que rebin amb retard les 
subvencions. Formulació: Rosa Barenys i Martoreli, 
del G. Socialista al Parlament de Catalunya. 
Resposta a la pregunta nr, 29201 Presentació: Con- 
sell Executiu. 
Resposta a la pregunta nr. 19202. Presentació: Con- 
sell Executiu. 
Resposta a la pregunta nr. 19294. Pmsentaci6: Con- 
sell Executiu. 
Resposta a la pregunta nr. 19204. Presentació: Con- 
sell Executiu. 
Resposta a la pregunta nr. 19394. Presentaci6: Con- 
sell Executiu, 
Resposta a la pregunta nr. 19203. Presentaci6: Con- 
sell Executiu. 
Resposta a ln pregunta nr. 19006. Presentacid: Con- 
sell Executiu. 
Proposició no de llei sobre el trasllat del pont que 
travessa I’autopista A-I9 a l’alpcln dels carrers Sant 
Felip i d’En Ros& de Radalona (Barcelonks). Pre- 
sentació: Jordi Portabella i Cdvetc, dei G. P,  d’Es- 
quema Republicana de Catalunya, amb quatre dtres 
diputats. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre oralment 
en el Ple, sobre les gestions fetes per garantir E’esco- 
larització dels alumnes afcctats pel tancament de 
l’escola EM-lloc, situada n la Roca del Valks (Va- 
Ilks Oriental). Anunci: Xavier Bosch i Garcia, del G. 
P. d’ Esquema Republicana de Catalunya. 
Moció subsegüent a la interpellació al Consell 
Executiu sobre la política educativa. Presentació: 
Tgnasi Riera i Gassiot, del G. P. tl’lniciativa per 
Catalunya. 
Pregunta a3 Consell Executiu, a respondre .per escrit, 
sobre els estudis p r  a avaluar el consum i la deman- 
da d’aigua en l’hmbit de servei de l’empresa pública 
Aigiies Ter-Llobregat. ForrnuIaci6: Víctor Girneno i 
Sanz, del G. P. d’hiciativa per Catallunya. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre si són viilides i suficients les dades de qui? es 
disposa referents n la demanda futura d’aigua en 
f’hmbit #actuació de l’empresa Aigües del Tcr-Llo- 
bregat. Formulació: Víctor Gimeno i Sanz, del G. Pa 
d’lniciativa per Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre pcr escrit, 
sobre si 6s procedent la licitació anunciada per a la 
rcdacci6 d’un estudi d’avnluacid de la demanda futu- 
ra d’aigua en I’hmbit de servei de l’empresa públca 
Aigües Ter- Llobregat. Formulació: Vktor Gimeno i 
Smnz, del G,  P. d’lniciativn per Catalunya, 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrjt, 
sobre cls objectius de I’estudi dc futures demandes 
d’aigua que licita l’ernpresa Aigiies Ter-Llobregat. 
Formuiacih: Víctor Gimeno i Sanz, del E. P. d’lni- 
ciativa per Catalunya, 
Sollicitud de Sala per a reunions per al dia 17 de 
juny de 1994, a les 12 h, Presentació: G. P. d’Inicia- 
tiva per Catalunya. 
Sollicitud de Sala per a reunions per al dia 22 de 
juny de 1994, a les i2 h. Presentació: G. P. d’Inicia- 
tiva per Catalunya. 
Pregunta d Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre les dades del Mapa escolar de Catalunya pel 
que fa al Vallb Oriental. Formulació: Xavier Hosch 
i Garcia, del G. P. d’Esquerra Republicana de Cata- 
lunya, amb un altre diputat. 
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Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre el nombre de joves que renovaran eis contrac- 
tes de formació, segons la llei de reforma laboral. 
Formulació: Josep M. Reguant i Gili, del Grup Mixt. 
Moci6 subsegüent a la interpeklació al Consell Exe- 
cutiu sobre la política d’educació infantil, especial- 
ment respecte a les escoles bressol. Presenhci6: 
Magí Cadevall i Soler, del G. Socialista ai Parlament 
de Catalunya. 
Moció subsegüent a la interpeHaci6 al Consell Exe- 
cutiu sobre ta planificació en els centres d’Fducació 
Especial. Presentació: Dolorfi Torrent i Rius, del G. 
Socialista al Parlament de Catalunya. 
Proposiei6 no de llei sobre la construccilr de 1’Amiu 
Comarcal de Ripoll. Presentaci6: Pere-Jordi Piella i 
Vilaregut, del G. Socialista al Parlament de Catalu- 
nya, m b  altres quatre diputats. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre del Servei d’atenció dornicilikia a malalts 
crbnics (PADDES) que es presta a la ciutat de Reus 
(Baix Camp). Fomulacid: Ernest Benach i Pascual, 
del G, P. d’Esquem Republicana de Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre motius pels quals els bombers que tcnien torn 
e1 dia 12 de juny no van disposar de quatre hores per 
a anar a votar. Anunci: Ernest Benach i Pascual, del 
O. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Resposta a la pregunta nr. 19469. Presentació: Con- 
seller de Treball. 
Resposta a la pregunta nr. 19472. Presentacid: Con- 
seller de Treball. 
Resposta a la pregunta nr. 19473. Presentació: Con- 
seller de Treball. 
Resposta a la pregunta nr. 19474. Presentaci6: Con- 
seller de Treball. 
Resposta a la pregunta nr. 19475, Presentació: Con- 
seller de Treball. 
Resposta a la pregunta nr. 19444. Presentació: Con- 
seller de Treball. 
Resposta a la pregunta nr. 19445 Presentació: Con- 
seller de Treball. 
Resposta a la pregunta nr, 19426. Presentació: Con- 
seller de Cultura. 
Resposta a la pregunta nr. 19481. Presentació: Con- 
seller de Cultura, 
Resposta a la pregunta nr, 19483, Presentació: Con- 
seller de Cultura. 
Resposta a la pregunta nr, 19484. Preesentaci6: Con- 
seller de Cultura. 
Resposta a la pregunta nr, 19485. Presentació: Con- 
seller de Cultura. 
Esmenes a la Proposició no de llei sobre la supressi6 
de I’escut franquista de la faqana de I’Institut de Ra- 
txiIlerat Salvador Vilaseca, a Reus (Reg. 18933). 
Presentació: G. P. Popular, 
Esmenes a la Proposició no de llei sobre les obres d’am- 
plixió de I’lnstitut de Ratxiilerat “Els Cenhwos” a Fi- 
gueres (Reg. 18914). Presentació: G. P. Popular. 
Esmenes a la Proposició no de llei sobre la construc- 
ció d’un nou edifici per a I’escola pública de Vilano- 
va del V a h  (Reg. 19532). Presentaci6: G. P. 
Popular. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre les empreses adjudicathies dels equipaments 
informhtics adquirits pel Departament &Ensenya- 
ment en el marc del Programa d’informhtica educati- 
va. Formulació: Simon Pujol i Folcrá, del G, P. 
FQPU~W. 
Delegació de les funcions executives del president 
de la Generalitat en el conseller d’Economia i Fintm- 
ces. Presentaci6: President dc Ia Generalitat, 
Enchrrec del despatx del conseller de Cultura a In 
consellera de Governació, Presentació: President de 
la Generalitat. 
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Correcció d’errades al document nlirn. de registre 
201 81. Presentació: Joan Oliart i Pons, del G. Sacia- 
lista al Parlament de Catalunya. 
Resposta a la pregunta nr. 19249. Presentacid: Joan 
Granados i Duran, Director General Corporaci6 Ca- 
talana de Rhdio i Televisió. 
Resposta a la pregunta nr. 19250. Presentacid: Joan 
Granados i Duran, Director General Corporació Ca- 
talana de RBdio i Televisi6. 
Resposta a la pregunta nr. 19251, Presentaci6: Joan 
Granados i Duran, Director General Corporació Ca- 
talana de Rhdio i Televisi6. 
Resposta a la pregunta nr. 19252. Presentaci6: Joan 
Granados i Duran, Director General Corporació Ca- 
talana de Rhdio i Televisi& 
Resposta a la pregunta nr. 19253. Presentaci6: Joan 
Granados i Duran, Director General Corporaci6 Ca- 
talana dc RMio i Televisió. 
Rcsposta a la pregunta nr. 19254. Presentació: Joan 
Grmnados i Duran, Director General Corporació Ca- 
talana de Rhddio i Televisió, 
Resposta a la pregunta nr. 19255. Presentació: Joan 
Granados i Duran, Director General Corporació Ca- 
talana de Riiddio i Televisió. 
Resposta a la pregunta M. 19256. Presentaci6: Joan 
Grandos i Duran, Director General Corporació Ca- 
talana de Rhdio i Televisi6. 
Resposta a la pregunta nr. 13257. FresentacM: Joan 
Granados i Duran, Director General CorporaCi6 Ca- 
t a b a  de RAdio i Televisió. 
Resposta a la pregunta nr. 19258. Presentació: Joan 
Granados i Duran, Director General Corporació Ca- 
talana de Riidio i Televisió. 
Resposta a la pregunta nr. 19259. Presentació: Joan 
Granados i Duran, Director General Corporaci6 Ca- 
talana de Rhdio i Televisió. 
Resposta P la pregunta nr, 19260. Presentuci6: Joan 
Granados i Duran, Director General Corporació Ca- 
tc?lena de Rhdio i Televisió. 
Resposta a la pregunta nr. 19261. P~sentaci6: Joan 
Granados i Duran, Director General Corporació Ca- 
talana de RMio i Televisib. 
Resposta II la pregunta nr. 19262. Presentaci6: Joan 
Granados i Duran, Director General Corparació Ca- 
talana de Rhdio i Televisió. 
Resposta a In pregunti? nr, 19263. Presentació: Joan 
Granados i Duran, Director General Corporació Ca- 
talana de Rhdio i Televisió. 
Resposta a la pregunta nr. 19264. Presenta&: Joan 
Granados i Duran, Directes General Corporació Ca- 
talana de Rhdio i Televisió. 
Resposta a la pregunta nr. 19265. Presentació: Joan 
Granados i Duran, Director General Corporació Ca- 
talana de Rhdio i Televisió, 
Resposta n la pregunta nr. 19266. Presentació: Joan 
Granados i Duran, Director General Corporacid Ca- 
talana de Radio i Televisi6. 
Resposta a la pregunta nr. 19267. Presentació: Joan 
Granados i Duran, Director General Corporació Ca- 
talana de Radio i Televisió. 
Resposta a la pregunta nr, 19263. Presentaci6: Joan 
Granados i Duran, Director General Coprac i6  Ca- 
talnnn de RMio i Televisió. 
Resposta a la pregunta nr, 19269. Presentacid: Joan 
Granados i Duran, Director General Corporaci6 Ca- 
talana de Rhdio i Teievisi6. 
Tramesa de la informació sollicitada al Consell Exe- 
cutiu en l’escrit amb nirrn. de registre 19270. Presen- 
tació: Joan Granados i Duran, Director General 
Corporació Catalana de Radio i Televisió. 
Tramesa de la informació sollicitada al Consell Exe- 
cutiu en ]’escrit amb ndm. de registre 19271. Presen- 
tació: Joan Granados i Duran, Director General 
Copraci6 Catalana de Rhdio i Televisió. 
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Resposta a la pregunta nr. 18889. Presentaci6: Con- 
seller d’ Agricultura, Ramaderia i Pescn. 
Resposta a la pregunta nr. 19486. Presentació: Con- 
seller d’ Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
Resposta a la pregunta nr. 18822. Presentacib: Con- 
seller d’ Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
Resposta a la pregunta nr. i881 1. Presentaci6: Con- 
seller d’ Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
Resposta a la pregunta nr. 18450, 18451 i 18452. 
Presentació: Conseller d’Agricu1 tura, Ramaderia i 
Pesca. 
Resposta a la pregunta nr. 18807. Presentació: Con- 
seller d’ Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
Sollicitud de compareixenp del president de la Ge- 
neralitat perquk informi del contingut dels acords 
sorgits de la reunió amb el president del Govern es- 
panyol el dia 16 de juny de 1994. Presentació: G. P. 
&Esquerra Republicana de 
va per Catalunya. 
Resposta a la pregunta nr. 
seller de Medi Ambient. 
Resposta a la pregunta nr. 
seller de Medi Ambient. 
Resposta a la pregunta nr. 
seller de Medi Ambient. 
Resposta a la pregunta nr, 
seller de Medi Ambient. 
Resposta a fa pregunta nr, 
seller de Medi Ambient. 

:atalunya, G. P. Iniciati- 

8479. Presentaci6: Con- 

8603. Presentació: Con- 

8897. Presentacci6: Con- 

8929, Presentaci6: Con- 

8963, Presentació: Con- 

Resposta a la pregunta nr. 18964. Presentació: Con- 
seller de Medi Ambient, 
Resposta a la pregunta nr. 18965 i 18966, Presenta- 
ci6: Conseller de Medi Ambient. 
Resposta a la pregunta nr. 18967. Presentaci6: Con- 
seller de Medi Ambient. 
Resposta a la pregunta nr. 19314 i 19315. Presenta- 
ció: Conseller de Medi Ambient. 
Resposta a la pregunta nr. 19318. Presentaci6: Con- 
seller de Medi Ambient. 
Resposta a la pregunta nc, 19605. Presentaci6: Con- 
seller de Medi Ambient. 
Sollicitud de Sala per a reunions. Presentació: G, P. 
d’lniciativa per Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre oralment 
en comissi6, sobre et capital de Gran Península, SA 
pendent de desemborsar per Grand Tibidabo, SA. 
Anunci: G, P. d’hiciativa per Catalunya. 
Uregunt.1 al Consell Executiu, a respondre oralment 
en comissi6, sobre si el conjunt d’avals autoritzats a 
Grand Península, SA va excedir el límit dels 10,000 
milions autoritzats per la Llei 111992. de 7 de juliol. 
Anunci: G. P. d’lniciativa per Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre oralment 
en comissió, sobre les condicions de I’adquisici6 per 
FECSA, Caixa de Barcelona i el Grup Pearson 
d’accions que Grand Tibidado, SA tenia de Grand 
Península, SA. Anunci: G. P. d’hiciaziva per Cata- 
lunya. 
Pregunta al Conscll Executiu, R respondre oralment 
en comissi6, sobre el canvi de fituluitat de les ac- 
cions de Grand Península, SA, de Grand Tibidado, 
SA a FECSA, Caixa de Barcelona i el grup Pearson, 
Anunci: G. P. d’hiciativa per Catalunya. 
Resposta a la pregunta nr. 19534. Presentació: Con- 
seller de Benestar Social. 
Resposta a la pregunta nr. 19533. Presentació: Con- 
seller de Benestar Social. 
Resposta a la pregunta nr. 19422. Presentacib: Con- 
seller de Benestar Social, 
Ofici. Presentacib: Jutjat la.insthn.nGm.24 Barnrt. 
Carta sobre l’esculhra “dona asseguda” de ll’escul- 
tor Joan Rebull. Presentaci6: Lluís Cera Bcmad. 
Resposta a la pregunta nr. 17566, Presentació: Con- 
seller de Politica Territorial i Obres Públiques. 
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Proposta de candidats a vocals de la Comissió Exe- 
cutiva de la Junta de Museus. Presentaci6: G. P. de 
Convergencia i Unió. 
Sotlicitud de Sala per a reunions. Presentaci6: G. P. 
d’ Iniciativa per Cadunya. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre el cost de les intervencions arqueolbgiques que 
ha fet el Departament de Cultura durant els anys 
1992 i 1993 a l’entorn de l’esgI6sia de Sant Fruitds 
d’Aramunt-Vell Pont de Claverol, del municipi de 
Pallars Jussh. Fomulaci6: Ignasi Riera i Gassiot, del 
G. P. d’iniciativa per Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre les empreses, les persones i les institucions que 
van rebre subvencions a chmc de diverses partides 
de ln Direcció General del Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura, del 1991 al 1994. Formula- 
ció: Jorn Saura i Laporta, del G. P. d’iniciativa per 
Catalunya. 
Pregunta ai Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre el termini mitjh que tarda el Govern a transfe- 
rir als municipis els recursos corresponents a les sub- 
vencions concedides per a l’execuci6 d’obres. 
Forrnulaci6: Víctor Gimena i Sanz, del G. P, d’lni- 
ciativa per Catdunya, amb un altre diputat. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre els criteris i els motius pels quals s’ha priva- 
titzat el servei de menjador dels centres dependents 
de la Direcci6 General de Justicia Juvenil. Formula- 
ci6: Magda Oranich i Solagran, del G. P. d’hiciativa 
per Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre prescrit, 
sobre els criteris que ha emprat la Direcci6 General 
de Justicio Juvenil per a encarregar el servei de men- 
jador del centre Castanyer LI I’empresa privada Eu- 
res, Formulació: Magda Oranich i Solagran, del G ,  
P. d’lniciativa per Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre els criteris que ha emprat la Direcci6 General 
de Justicia Juvenil per a encarregar el servei de men- 
jador dels centres Tillecs i Alzina a I’empresa priva- 
da Alosa. Formulacih: Magda Oranich i, Solagran, 
del G. P. d’lniciativa per Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre els motius pels quals no s’ha obert concurs pú- 
blic per a l’adjudicació dels serveis de menjador de- 
pendents de la Direcció Generai de Justicia Juvenil. 
Fomulaci6: Magda Oranich i Solagran, del G. P, 
d’lniciativa per Catalunya. 
Pregunta al  Consell Executiu, a respondm oralment en 
ei Ple, sobre els motius pels quals es volen suprimir les 
classes de catal21 que s’impartcixen als reclusos de ia 
pres6 Model de Barcelona. Anunci: Mag& Oranich i 
Solagran, del C. P. d’lniciativa per Catdunya. 
Resposta a la pregunta nr. 18881. Presentació: Con- 
seller de Corner$, Consum I Turisme. 
Tramesa de la informació sollicitada al  Conscll Exe- 
cutiu en I’escrit amb núm, de registre 19107. Presen- 
taci6: Consell Executiu, 
Resposta a la pregunta nr. 19421, Presentacid: Con- 
sell Executiu. 
Recnosta a la pregunta nr. 19197. Presentaci6: Con- 
sell Executi u 
Tramesa de la informació so.licitada al Consell Exe- 
cutiu en I’escrit amb núm. d e registre 19104. Pre- 
sentació: Consell Executiu. 
Resposta a la pregunta nr. 18617, Presentació: Con- 
sell Executiu. 
Resposta a la pregunta nr. 18616. Presentaci6: Con- 
se1 1 Executi u. 
Resposta a la pregunta nr, 19482, Presentació: Con- 
sell Executiu. 
Kcsposta a la pregunta nr. 19458. Presentaci6: Con- 
sell Exccu ti u ~ 
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Resposta a la pregunta nr. 19457. Presentació: Con- 
sell Executiu. 
Resposta a la pregunta nr. 19543. Presentació: Con- 
sell Executiu. 
Resposta a la pregunta nr. 19461. Presentació: Con- 
se1 I Executiu. 
Resposta a la pregunta nr, 19460. Presentació: Con- 
sell Executiu. 
Resposta a la pregunta nr. 19459. Presentaci6: Con- 
sell Executiu. 
Resposta B la pregunta nr. 19507. Presentació: Con- 
sell Executiu. 
Resposta a la pregunta nr.18882, Presentació: Con- 
seller de Corner$, Consum i Turisme. 
Resposta a la pregunta nr. 19452. Presentació: Con- 
seller de Treball. 
Tramesa de la informació sollicitada al Consell Exe- 
cutiu en l’escrit amb núm. de registre 19105. Presen- 
tació: Conseller de Treball. 
Tramesa de la infonnaci6 sollicitada al Consell Exe- 
cutiu en I’escrit amb niim. de registre 19106. Fresen- 
tacib: Conseller de Treball, 
Tramesa de la informació soi-licitada al Consdl Exe- 
cutiu en l’escrit amb núm. de registre 19104. Presen- 
tacib: Conseller de Treball. 
Esmenes a la Proposici6 no de llei per la qual es ga- 
ranteix el seguiment i el tractament adequats dels re- 
clusos seropositius o amb Sida (Reg. 1915i). 
Presentació: G. P. de Converghcia i UnW. 
Esmenes a la Proposici6 no de llei sobre la supressió 
de l’escut franquista de la faqana de l’lnstitut de Ba- 
txillerat Salvador Vilaseca, a Reus (Baix Camp) 
(Reg. 18933). Presentació: G. P. de Convergkncia i 
Uni6. 
Sollicitud de prbmga del termini de trmitaci6 en 
comissi6 de la soFIicitud de‘ CornpareixenGa del di- 
rector general del Medi Natural perque informi sobre 
i’opernci6 de comis d’un ramat dc cavails introdu’it a 
la Reserva Nacional de Boumort (Reg. 17014). Pre- 
sentació: Joan Roma i Cunill, President Comissi6 
d’ Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
Resposta II la pregunta nr. 19422. Presentació: Con- 
seller d*Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
Resposta a la pregunta nr. 19443, Presentació: Con- 
seller d’ Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
Resposta a la pregunta nr. 19442. Presentació: Con- 
seller d’ Agricultura, Ramaderia i Pcsca. 
Resposta a la pregunta nr. 19441, Presentació: Con- 
seller d’ Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
Resposta a la pregunta nr. 19424. Presentaci6: Con- 
seller d’ Ensenyament. 
Pregunta a1 Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre I’escola Germans Corbella, de Cardedeu (Va- 
ll& Oriental). Formulació: Josep M. Reguant ¡ Giti, 
dei Grup Mixt. 
Proposició no de llei sobre el compliment i l’aplica- 
ció amb sentit humanitari de I’article 60 de la Llei 
general penitencihia i el reglament que el desenva- 
lupa, Presentacib: Josep M. Reguant i Gili, dei Grup 
Mixt. 
Esmenes a la Proposicib no dc llei sobre cl tanca- 
ment previst de l’oficina comercial de la Companyia 
Telefbnica a Manrcsa (Reg. 19372). Presentació: G. 
P. de Converghncia i Unió. 
Proposició no de llei sobre el control de les societats 
i les persones que tcnen deutes tributaris amb la Ge- 
neralitat per un valor superior a vint-i-cinc milions 
de pessetes. Presentació: G. P. d‘hiciativa per Cab- 
lunya. 
Soklicitud de prbrroga del termini de tramitació en 
comissi6 de la Proposició no de llei sobre la realitza- 
ci6 d’una auditoria a Gr,m Peninsula, SA (Reg. I766 
4). Presentació: Ferran Pont i Puntigam, President 
Comissió d’Ekonomia, Finances i Pressupost. 
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20342 21-06 Solticitud de prbrroga del termini de tramitació en 
comissió dc 1’ Infortne de F iscalitmcib E-06/93-F, 
sobre l’lnstitut Catalh de Finances, exercicis 1986 a 
I 992 (Reg. 17477). Presentació: Joan Manuel Sa- 
hanzn i March, President Comissió de la Sindicatura 
de Comptes. 

20343 21-06 Sollicitud de prbrrogii del termini de tramitacia cn 
comissió del Procediment r eIatiu a l’lnforme sobre 
el Compte General de les Corporacions Locals, CQ- 

rrespo nent a l’exercici del 1991 (Regs. I6502 i 
16912). Presentaci6: Joan Manuel Sabanza i March, 
President Comissi6 de la Sindicatura de Comptes. 

4.55.15. Convocatbries 

SESSIÓ PLENARIA NÚM. 53 

CONVOCADA PER AL DIA 29 DE JUNY DE 1994 

PRESIDBNCIA DEL PARLAMENT 

D’acord amb els articles 50, 62.2 i concordants del Regla- 
ment, es convoca les senyores diputades i els senyors dipu- 
tats a la sessi6 del Ple del Parlament que s’obrirh el 
propvinent dia 29 de juny de 1994, a les I0 hores, amb l’or- 
dre del dia següent: 

1. Debat i votació del Dictamen de la Comissi6 de Políti- 
ca Territorial sobre el Projecte de llei sobre els senyals geo- 
dksics (Reg. 174721, i de les esmenes reservades per a 
defensar en el Ple (BOPC, 244, 15442). 

2. Debat i votaci6 del Dictamen de  la Comissió de Politi- 
ca Cultural sobre la Proposta de resotució per la qual s’acor- 
da de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats €a 
Proposició de llei reguladora de la televisi6 local (Reg, 
16040), i de les esmenes reservades per a defensar en el Ple 
(BOPC, 242, 15377). 

3. Debat i votaci6 del Dictamen dc la Comissi6 d’Orga- 
nitzaci6 i Administraci6 de la Generalitat i Govern Local so- 
bre el Projecte de llei de la Policia Autbnomica de 
Catalunya (Reg. 153221, i de les esmenes reservades per a 
defensar en el Ple (BOPC, 241). 

4. Presa en consideració de la Proposició de llei regulado- 
ra de la iniciativa legislativa popular, presentada pel G: P. 
d’hiciativa per Catalunya (Reg. 270) (BOPC, 2,2&). 

5 .  Presa en consideraci6 de la Proposició de llei sobre la 
iniciativa legislativa popular, presentada pel G. P. d’Esquer- 
ra Republicana de Catalunya (Reg. 379) (BOPC, 5,233). 

6. Presa en consideracid de la Proposició de llei sobre el 
funcionament democrhtic dels col-legis professionals, pre- 
sentada pel G. Socialista al Parlament de Catalunya (Reg. 
17847) (BOPC, 214, 23876). 

7. Debat i votaci6 de la Proposici6 no de llei sobre la pro- 
moci6 i la difusi6 del coneixement del llenguatge de signes, 
presentada pels G. P. de Converghncia i Unió, d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, pel diputat Sr. Antoni Farrés, del 
G. P. d’hiciativa per Catalunya, pel diputat Sr. Julio Ariza, 
del G .  P. Popular, i per la diputada Sra. Rosa Barenys, del 
G. Socialista al Parlament de Catalunya (Reg. 18871) 
(BOPC, 228, 24496). 

8. Elecció de tres vocals de la Comissi6 Executiva de la 
Junta de Museus (D.T. 2” de la Llei 17/1990, del 2 de no- 
vembre, de museus). 

9. Elecci6 de cinc representants del Parlament de Catalu- 
nya al Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra (arts. 
4.1 ,g) i 7.1 de la Llei 26/1984, de 19 de desembre, de Coor- 
dinaci6 Universit&ria i de Creació de Consells Socials). 

10. Interpellació al Consell Executiu en matkria de joven- 
tut, presentada pel diputat Sr, Joan Puigcerc6s, del G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, a trami tar pel proce- 
diment d’urgkncia (Reg. 20428) (BOPC, 245, 15505). 

11. InterpeHaci6 al Consell Executiu sobre les emissores 
de ridio, presentada pel diputat Sr. Joan Ignasi Elena i Gar- 
cia, del G .  Socialista al Parlament de Catalunya (Reg. 
19164) (BOPC, 231, 14653). 

12. Interpellació al Consell Executiu sobre el Tercer 
M h ,  presentada pel diputat Sr. Ignasi Riera i Gassiot, del 
G. P. d’hiciativa per Catalunya (Reg. 18706) (BOPC, 225, 
1 43 84). 

13. InterpelhciÓ al Consell Executiu sobre el creixement 
de l’economia a Catalunya, presentada pel G. P. Popular 
(Reg. 18127) (BOPC, 21 8, 14036). 

14. Interpel-laci6 al Consell Executiu sobre la política de 
comerl;, presentada pel diputat Sr. Joan Puigcercós, del G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya (Reg. 18408) 
(BOPC, 221, 14249). 

IS. Interpelhci6 al Consell Executiu sobre la politica ge- 
neral d’assistkncia i orientació a les victimes de delictes, 
presentada pel diputat Sr. Joan Oliart, juntament amb dos al- 
tres diputats del G. Socialista al Parlament de Catalunya 
(Reg. 18658) (BOPC, 228, 14517). 

16. Xnterpel-Faci6 al Consell Executiu sobre la politica ge- 
neral de minusvhlids greument afectats, presentada per la di- 
putada Sra. Rosa Barenys, juntament amb dos altres diputats 
del G .  Socialista al Parlament de  Catalunya (Reg. 19207) 
(BOPC, 231, 14654). 

17. InterpeHaciÓ al Consell Executiu sobre les barreres 
arquitectbniques, presentada pel diputat ST. Xavier Bosch, 
del G, P. d’Esquerra Republicana de Catalunya (Reg. 
19636) (BOPC, 236, 15023). 

18. Interpel.laci6 al Consell Executiu sobre les indústries 
culturals, presentada pel diputat Sr. Ignasi Riera i Gassiot, 
del G .  P. d’hiciativa per Catalunya (Reg. 18627) (BOPC, 
225, 14383). 

19. Control del compliment de la Moci6 21JIV del Parla- 
ment de Catalunya, sobre la politica de joc (BOPC, 106, 
6719), sol.licItat pel 6, P. d’hiciativa per Catalunya (Reg. 
i9736) (BOPC, 238, 15124). 
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20. Moci6 subsegüent a la interpel-laci6 al Consell Execu- 
tiu sobre la política general de subvencions per a persones 
amb disminució i mobilitat redu‘fda (Reg. 1785 l), presenta- 
da per la diputada Sra. Rosa Barenys, del G .  Socialista al 
Parlament de Catalunya (Reg, 20180) (BOPC, 244, 15460). 

21. Moció subsegüent a In interpel-laci6 al Consell Execu- 
tiu sobre la construcció de nous centres penitenciaris (Reg. 
178521, presentada pel diputat Sr. Joan Oliart, del G .  Socia- 
lista at Parlament de Catalunya (Regs. 20181 i 
2024 l)(BOPC, 244, E5460). 

22. Moci6 subsegüent a la interpeHaci6 al Consell Execu- 
tiu sobre el finanqament de la sanitat (Reg. 19326), presen- 
tada pel diputat Sr. Josep M. Reguant, del G. Mixt (Reg. 
20153) (BOPC, 244, 15459). 

23. Moci6 subsegüent a la interpeldació al Consell Execu- 
tiu sobre la politica d’educació infantil, especialment res- 
pecte a les escoles bressol (Reg. 17853), presentada pel 
diputat Sr. Magí Cadevall, del G ,  Socialista al Parlament de 
Catalun) a (Reg. 2021 8) (BOPC, 244, 15462). 

24. Moci6 subsegüent a la interpeHaci6 al Consell Execu- 
tiu sobre la planificació en els centres d’Educaci6 Especial 
(Reg. 18595), presentada per la diputada Sra. DoIors To- 
rrent, del G. Socialista al Parlament de Catalunya (Reg. 
20219) (BOPC, 244,15462). 

25. Moc% subsegüent a la interpel4aciÓ al Consell Execu- 
tiu sobre la politica educativa (Reg. 18625), presentada pel 
diputat Sr. Ignasi Riera i Gassiot, dei G. P. d’hiciativa per 
Catalunya (Reg. 20203) (BOPC, 244, 15461). 

- Preguntes amb resposta oral. D’acord amb Eharticle 
133,3 del Reglament es fa avinent que seran substanciades 
a les 10 hores del dia 30 de juny de 1994. 

Palau del Parlament, 23 de juny de 1994 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Pariament de Catalunya 

4.60. R&@m interior 

CONCURS-OPOSICIÓ PER A PROVEIR 
UNA PLACA D’ARXIVEWA 

DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 
(BOPC, 207,135 16) 

CONVOCATbRlA DE LA PRIMERA PROVA 

Es fa avinent que un cop efectuada la valoració de la fase 
de concurs, fets públics els resultats en el tauler d’anuncis 
del Parlament de Catalunya i d’acord amb el que estableix la 
base 6 B) de1 concurs-oposici6 per a proveir una plaGa d’ar- 
xiverh del Parlament de Catalunya (BOPC núm. 207 del: 
28-3-94 i DOGC núm. 1882 del 8-4-94), eI Tribunal qualifi- 
cador ha acordat de convocar la realitzaci6 del primer exer- 
cici de la fase d’oposicid per al dimarts dia 12 de juliol de 
1994, a les 9:30 hores, al Palau del Parlament. 

Palau del Parlament, 22 de juny de 1994 

Joan Masana i Argerich 
Director de Personal i Govern Interior 

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris 
i dels diautats 

RETIRADA DE LA MOCIÓ 
SUBSEGÜENT A CA XNTERPELLACIÓ 

AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
LES RELACIONS AMR EURQPA 

(Reg. 20097) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

EI Grup Parlamentari &Esquerra Republicana de Catalu- 
nya (ERC), d’acord amb allb que preveu el Reglament de la 
Cambra, retira la Moció subsegüent a la Xnterpeldació al 
Consell Executiu sobre les relacions amb Europa (Reg. 
14428). 

Palau del Parlament, 15 de juny de 1994 

Josep-Lluís Carod-Rovira 
Portaveu del G .  P. ci’ERC 
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PROPOSTA DE CANDIDATS A VOCALS 
DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA 

DE LA JUNTA DE MUSEUS 
(Reg. 20294 / Mesa del 2 1 M.94) 

la Generalitat, em plau donar-vos compte que he delegat en 
el conseller d’Economia i Finances, Honorable senyor Ma- 
cih Alavedra i Moner, les funcions executives que em cor- 
responen com a president de la Generalitat, des del dia 17 
fins al dia 24 de juny d’enguany. 

Ben cordialment, 
A LA MESA DEL PARLAMENT 

Barcelona, 15 de juny de 1994 
Raimon Escudé i Pladellorens, Portaveu del Grup Parla- 

mentari de Converghcia i Uni6, d’acord amb el que dispo- 
sen l’article 143 del Reglament del Parlament, l’article 40.3 
de la Llei de Museus i Disposici6 Transithria Segona de la 
mateixa Llei, presenta la segiient proposta de candidats a 
vocals de la Comissió Executiva de la Junta de Museus: 
- Sr. Francesc Fontbona de Vallescar 
- Sr. Lluis Monreal i Agustí 
- Sr. Ramon Parés i Farras 
S’acompanya el currículum del Sr. Ramon Pa& i Farras, 

i es designa 1’AArxiu del Parlament per els cuwicula dels al- 
tres candidats, per tractar-se de persones anteriorment elegi- 
des per aquest mateix chrrec pel Parlament. 

Palau del Parlament, 20 de juny de 1994 

Raimon Escudd i Pladellorens 
Portaveu del Grup Parlamentari 

de Convergbncia i Uni6 

N .  de la R.: Els currículums deis candidats poden &ser 
consultats a L’Arxiu del Parlament. 

4.70. Comunicacions del president 
de la Generalitat i del Govern 

Jordi Pujol 

DECRET 13411994, DEL 15 DE JUNY, 
DE DELEGACIO DE FUNCIONS EXECUTIVES DEL 

PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
EN EL CONSELLER D’ECONOMIA I FINANCES DES 

DEL DIA 17 ElNS AL DIA 24 DE JUNY DE 1994 

Atesos els articles 36.3 de I’Estatut d’autonomia i 64 de la 
Llei 311982, de 25 de maq, del Parlament, del president i 
del C~nselI Executiu de la Generalitat de Catalunya; 

Atks que he d’absentar-me de Catalunya des del dia 17 
fins al dia 24 de juny de 1994, 

Decreto: 

Article iinic 

Delegar en el conseller d’Economia i Finances, senyor 
MaciB Alavedra i Moner, les funcions executives que com a 
president de la Generalitat em corresponen des del dia 17 
fins al dia 24 de juny de 1994 i mentre no torni a Catalunya. 

Barcelona, 15 de juny Se 1994 

Jordi Pujol 
President de la Generalitat de Catalunya 

DELEGACId DE LES FUNCIONS 
EXECUTIVES DEL PRESIDENT 

CONSELLER DfECONOMIA 
DE LA GENERALITAT EN EL, ENCARREC DEL DESPATX DEL CONSELLER 

DE CULTURA A LA CONSELLERA DE 
I. FINANCES GOVERNACX~ 

(Reg. 20239) (Reg. 20240) 

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT AL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

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

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

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

Molt Honorable President, 
De conformitat amb el que estableix l’article 63.d) de la 

tatut d’autonomia i l’article 64 de la Llei 311982, de 25 de 
marq, del Parlament, del president i del Consell Executiu de 

Llei 3/1982, de 25 de mar$, del Parlament, del president j 

del consell Executiu de Ja Generalitat, em plau dona-vos 



BUTLLETf OFICIAL DELPARLAMENT DE CATALUNYA / N6m. 245 I 28 de juny de 1994 15519 

compte que durant I’absencia del conselles de Cultura se- 
nyor Joan Guitart i Agell, des del dia 18 de juny fins al dia 
24 de juny de 1994, ambd6s inchsos, s’encarregarh del des- 
patx de1 seu Departament la consellera de Governaci6, se- 
nyora M. Eugknia Cuenca i VaZero. 

Ben cordialment, 

Ates el que estableix l’article 63,d) de la Llei 3/1982, de 
23 de m a q ,  del Parlament, del president i del Conse11 Exe- 
cutiu de la Generalitat, 

Decreto: 

Article iinic 
Jordi Pujol 

DECRET 13511994, D’1 DE JUNY, PEL QUAL 
S’ENCARREGA EL DESPATX DEL CONSELLER DE 

CULTURA, SENYOR JOAN GUITART I AGELL, A LA 

EUGENIA CUENCA I VALERO, DES DEL DIA i & DE 
JUNY FINS AL DIA 24 DE JUNY DE 1994, 

AMBDdS INCLOSOS 

CONSELLERA DE GOVERNACI~, SENYORA M. 

Atks Gue el conseller de Cultura s’ha d’absentar de Cata- 
lunya des del dia 18 de juny fins al dia 24 de juny de 1994, 
ambd6s inclosos, cal encarregar e1 despatx del seu Departa- 
ment a un altre conseller. 

Durant l’abskncia de1 conseller de Cultura, senyor Joan 
Guitart i Agell, des del dia 18 de juny fins al dia 24 de juny 
de 1994 ambd6s inclosos, s’encamgarh del despatx del seu 
Departament la consellera de Governació, senyora M. Eu- 
&nia Cuenca i Vatero. 

Barcelona, 1 de juny de 1994 

Jordi Pujol 
President de la Generalitat de Catalunya 
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5. ÍNDEX DE TRAMITACIONS 

Enclou Ics referkncies de tots cls documents en tramitació 
i tramitats en el període de sessions actual, excepte les pre- 
guntes, i dels relatius als procediments davant el Tribunal 
Constitucional (secci6 4.87). 

Text original entrat al Parlament (corresponent a! 
número de registre d’entrada que figura abans de 
cada tftol) 
Informe de Ponencia 
Dictarncn de la Comissi6 
Text aprovat pel Ple del Parlament o per la Comissi6 
per detegaci6 d’aquell 
Rebuig del document 
Retirada o decai’rnent del document 
Control del compliment de resolucions i de mocions 
Compliment de resolucions i de mocions 
Acord de carnpareixenqa 
Demanda per la qual s’interposa recurs 
Allegacions que formula el Parlament 
Sol-licitud de Dictamen al Consell Consultiu 
Esmenes presentades pels Grups 
Senthcia del Tribunal Constitucional 
Dictarnen del Consell Consultiu 
Rectificacions per error tecnic 
Acord d’iinterposició de rccurs 
Canvi de trami tació 
S u b s t a n c i aci 6 
Informe del Govern 
Informe de la Sindicatura de Comptes 
Informe del Síndic de Greuges 
Tramitacid 
Addenda 
Coneixement de l’hforme 

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

JCOAGl 
Generalitat i Govern Local 

Comissi6 d’Organitzaci6 i Administració de la 

ICJDI 
ICEFJ 
ICIEY 
/CARP/ 
/CET/ 
ICPCI 
JCPSl 
ICSGI 
ICW 
/CED/ 
JCGTl 
iCRTl 

lCSCl 
/CIC/ 
/CSCE/ 

lCSJB/ 

ICEPHI 

/CSDH/ 

lCEITl 

Comissi6 de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost 
Comissió d’Indfistsia, Energia, Corner$ i Turisme 
Comissió d’ Agricultura, Ramaderia i Pesca 
Comissi6 de Política Territorial 
Comissió de Política Cultural 
Comissió de Politica Social 
Comissi6 del Síndic de Greuges 
Comissió de Reglament 
Comissió dl: ]’Estatut dels Diputats 
Comissió de Govern Interior 
Comissi6 de Control Parlamentari de l’Actuaci6 
de la Corporaci6 Catalana de RSldio i 
Televisió i de Ics Empreses Filials 
Comissió de la Sindicatura de Comptes 
Comissió d’Investigaci6 sobre el Cas Casinos 
Comissió de Seguiment del Procés d’Integraci6 
de Catalunya a la Comunitat Europea 
Comissió de Scguirnent dels Jocs Olímpics 
de Barcelona del 1992 
Comissi6 d’Estudi del Pla Hidrolbgic de les 
Conques Internes de Catalunya 
Comissi6 de Seguiment del Proces d’Equiparació 
Dona-Home 
Comissi6 d’Estudi sobre la Situació a Catalunya 

de la Immigraci6 de Treballadors Estrangers 
/CELS/ 

/cm/ 
KSEQTN Comissió &Estudi de la Revisi6 i I ’  Aplicació 

Cornissi6 d’Estudi de les Dificultats de la 
Utilització del Llenguatge de Signes 
Comissió sobre la Problematica del Tercer M6n 

del Pla de Seguretat de les Qufmiques 
de Tarragona (Plasaqta) 
Comissió d’Estudi sobre la Sida /CES/ 
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT 
APROVAT O CLOSES EN LA FQRMULACIÓ 
1.01. Lleis i altres normes 
1,01.01. Lleis 

- Llei de pressuposdos de la Generalitat de Catalunya per 
al 1994. ICZEI. BOPC, 160, 9979 (O: Reg. 13883 i T); 
165, i0567 (Rect, i E); 168, 10684 (E); 172, 10836 (T, 
P, E); 176, 11201 (T); 177, 11216 (D i E); DSPC-P, 77 
(A); BOPC, 181, 1 1  475 (A); 186, 121 73 (Rect,), 

- Llei de creació del municipi de Badia per segregucid de 
part dels termes rnunicipal,v de Barber& del Vall2s i de 
Cerdanyola del Vallks, ICOAGI. BQPC, 135, 8466 (O: 
Regs. 12952 i 11976); 139, 8669 (T); 141, 8781 (Rect.); 
147, 8965 (E); 158, 9911 (T); 165, 10565 (T); 168, 
10683 (T); 173, 11080 (P, D f E); 176, 11200 (SDCC); 
179,J 1387 (Rect.}; 184,12042 (DCC); DSPC-P, 78 (A); 
BQPC, 192,12464 (A]. 
Llei de bases de dekgació en el Govern per a l'adequa- 
cib de les lleis de Catalunya a la Llei de rigini juridic de 
les administracions ptihliques i del procediment admi- 
nistratiu cornu', JCQAGE. BOPC, 155, 9743 (O: Reg. 
13320); 1619 10356 (T); 165, 10566 (Add. i T}; i76, 
1 I200 (T); 182, 11854 (E); 192, 12477 (T i P); 199, 
i 2844 {D i E); DSPC-P, 82 (A); BQPC, 207 (A). 
Llei d'administrucid instilucional, de desceníraiitzucib, 
de desconcentració i de coordinacid del Sistema Catal& 
de Serveis Socials. ICPSJ. BOPC, 129, 8153 (O: Reg. 
11563); t36, 8479 (T); 141, 8755 (T); 147, 8963 (T); 
150, 9392 0; 161, 10346 (E i Tj; BOPC, 168, 10682 
(Rect.); BOPC, 132,11853 0; 190,12331 (I?); 192,12476 
(7"); 194, 12636 (Q i E); 198, 12802 (SDCC i Rect,); 205, 
13262 (DCC i Tj; 207 0; 211 (E); 212 (Rect.); DSPC-P, 
85 (A); BOPC, 214 (A); ROPC, 221 (Rect,). 
Llei de modificacib de la Llei 3/1988, de proteccid; dels 
animals. /CARP/. BOPC, 150, 9396 (O: Reg. 13129); 

(T); 190, I2382 (T); 192,1248 f (T); 199,12&47 (T i P); 
205, 13264 (D i E); DSPC-P, 85 (A); BOPC, 214 (A). 
Llei de regdació dels serveis de pevenci6 i extiuciri 
d'incendis i de salvaments de Catalunya. ICQAGI. 
BOPC, 136, 8480 {O: Reg. 11975); 141, 8757 (T); 150, 
9393 (T); 155, 9742 (T); 158,991 1 (E}; 168, 10683 (T); 
190, 12381 (T); 201, 12947 (T); 205, f 3262 (T); 207 
(PI; 210 (D i E); DSPC-P, 36 (A); BOPC, 221 (A). 
Llei de modificacid de la Llei 19/1991, del 7 de novern- 
bre, de reforma de la Junta de Sanejament. /CITI. 
BOPC, 174, 11124 (O: Reg, 14404); 179, 11344 (T); 
190, 12381 (T); 192, 12480 (T): 198, E2803 (T); 218 
(T); 220 (T, P, D i E); DSPC-P, 88 (A); BOPC, 228 (A). 
Llei de modifica& parcial de la Llei 2A989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics. ICEFJ, BOPC, 
216 (O: Regs. 18302 i 18362, i T); 224 (D); 225 (E}; 

- Llei d'activituts firals. /CIE/. BOPC, 133, 8367 {O: 
1 1900); 136, 8479 (T); 141 , 8756 (T); 147, 8964 (T); 

- 

- 

- 

DSPC-P, 70 (T); BOPC, 168, 10685 (T); 179, 11345 

- 

- 

- 

DSPC-P, 90 (A); BOPC, 233 (A). 

150, 9393 (T); 161, 10354 (E); 182, 11853 (T); 195, 
12684 (T i Rect.); 198, 12803 (T); 212 {T); 21 8 (I?); 224 
(P i T); 227 (P i E>; DSPC-P, 90 (A); BOPC, 233 (A). 
Llei de reforma de la legislacld relativa a la funció pú- 
blica de la Generalitat de Catalunya. /COAGf. BQPC, 
153, 9584 (O: Reg. 13285); 155, 9742CT); 161, 10355 
(T); 174, 12124 (T); 179, 11344 (T); 182, 11854 (E); 
192,12476 (T); 205,13263 (7'); 218 0; 235 (P, D i E); 
DSPC-P, 92 (A); BOPC, 245 (A). 

Llk Resolucions 

- R e d u c i 6  132/1V del Parlament de Catalunya, sobre 
I'elahoracid del Pla especial de protecció de I'Alta Gar- 
roíxa. JCPTI. BOPC, 158, 9912 (O: Reg. 13592); 161, 

137 (A); BOPC, 186,12142 (A). 
Resolució 133/IV del Parlament de Catalunya, per la 
gual es designen dos membres del Consell Consultiu de 
la Generalitat. DSPC-C, 78 (A); BOPC, 192, 12472 
IA I  0 

Resoluciú 134/IV del Parlament de Catalunya, per la 
quul s'acorda de presentar CI la Mesa del Congrés dels 
Diputats !a Proposicid de llei per LI la publicacid de lleis 
i altres disposicions d'aplicació general en totes les llen- 
gües oficials a I'Extat. JCOAGi. BOPC, 100, 6268 (O: 
Regs. 9240 i 9263); DSPC-P, 55 (T); BOPC, 131, 8259 
(T); 136,8526 0; 147, 8984 (T); 168, 10699 (T); 179, 
11357 (P i D}; DSPC-P, 78 (A); BOPC, 192,12472 (A). 
Resolucilj 135/IV del Parlament de Catalunya, sobre la 
condemna de la clonació d 'embrians humans. f C P S f .  
BOPC, 168, 10697 (O: Reg. 14218); 179, 1i35i (T); 

Resolucid J36l.V del Parlament de Catalunya, sobre el 
projecte de la nuva carretera de la Bisbal d'Empord& 
(Baix Empordci), ICPTI. BOPC, 155, 9758 (O: Reg, 

(A); BOPC, 198,12799 (A). 
Resolucid J37/IV del Parlament de Catahnyu, sabre 
E'elabaració d 'un estudi comparatiu del cost de 1 'accés 
per carretera a les grans ciutats europees. ICPTI. 
BOPC, 155, 9768 (O: Reg. 13509); 161, 10364 (T); 

Resolució J3MW del Parlament de Catalunya, per IQ 
qual es designen els diputats que han de defensar davant 
el Congrks dels Diputats la Proposicid de llei per  a la 
puhlicacid de lleis i altres disposicions d 'aplicacid gene- 
ral en totes les llengües oficials a ¡'Estat. DSPC-P, 80 
(A); BUPC, 201, 12940 (A). 
Resolucid 139AY del Parlament de Catalunya, per la 
qual s'aproven la Merndria d'activitais i el Compte Ge- 
neral de la Sindicatura de Comptes, apartai i de la Me- 

10372 (T); 16E, 10688 (T); 174, 11133 (E); DSPC-C, 

- 

- 

- 

DSPC-C, 140 (A); BOPC, 195,12682 (A). 
- 

13299); 161, 10359 (T); 174, 11129 (E); DSPC-C, 146 

- 

DSPC-C, 146 (A); BOPC, 198,12799 (A), 
I 

- 

t &ria crnual de la Sindicatura de Comptes corresponent 
al 1992. ICSCI. BOPC 148, 901 8 (T: Reg. 12165); 182, 

149 (A); BOPC, 201, I2940 (A). 
11860 (T); 192, 12483 (T); 199, 12852 (T}; DSPC-C, 
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Resolucid I40/IV dei Parlament de Catalunya, per  la 
qual s'aproven els infames de fiscaliízacid que canté 
I'apurtat I!! de la Mem&ria anual de la Sindicatura de 
Comptes corresponent al 1992. ICSCI. BOPC 148,901 8 
(T: Reg. 12265); 182, 11860 (T); 192, 12483 0; 199, 

Resolucib 141/IV del Parlament de Catalunya, relativa a 
I 'Informe de fiscalitzaciú SCF-O7 W1993, sobre I 'Insii- 
tut Cutald de CrZldit Agrari, 1984 - 1992. KSCJ. BOPC 
164, 10477 (O:  Reg. 13456 i T); 192, 12483 (T); 199, 

Resolucio' J42/IV dei Parlameni de Catalunya, sobre la 
collita de bolets i la consewació de la riquesa forestal i 
del sotabosc. /CARP/. BOPC, 155, 9763 (O: Reg. 

(A); BOPC, 205,13256 (A), 
Resolucid 143/IV del Parlament de Catalunya, sobre la 
participació del Govern de la Generaiitat en la gestió 
dei sistema et2ctric a Catalunya. ICIEI. BOPC, 155, 
9759 (O: Rgs. 13317 i 13342); 161, 10359 0; 174, 

205,13257 (A). 
Resolució 144/1V del Parlament de Catalunya, sobre la 
no-utilització d'aneiies de pldsric per a empaquedar llau- 
nes de refrescos. /CE/. BOPC, 155, 9759 (O: Reg. 
13344); 161, 1036O (13; 198, 12806 (T); BOPC, 205, 
13257 (A).. 
Resolucid I45/IV del Parlament de Catalunya, sobre el 
trasllar dels residus de les centrals nuclears d'Ascó ? i Ii 
i de Vundellbs I i II, /CIES, BOPC, 155, 9763 (O: Reg. 

(A); BOPC, 205,13258 (A). 
Resolucid 146/IV del Parlament de Catalunya, sobre el 
desmantellament del campament militar dit EIELS Casti- 
llejoss a la comarca del Baix Camp. /Cm/. BOPC, 182, 

(A); ROPC, 205,13258 (A), 
Resolucid 147/IV del Parlament de Catalunya, per la 
qual s'apr~ven el Compte general de la Generalitat cor- 
responent a l'any 1991 i l'apartat II de la Membria 
anual de la Sindicatura de Comptes corresponent al 
1992. ICSCI. BOPC 148, 9018 {T Reg. 12165); 182, 
1 1 860 (T); 192, 12483 (T); 199, 12852 (T); 201, 12972 
(D); DSPC-P, 82 (A); BOPC, 207 (A). 
Resolució 14WV del Parlament de CatalmyG sobre mesu- 
res per a impedir la utilittaciú inadequada del contracte 
&aprenentatge. ICPSI. BOPC, 1 86, 121 54 (O: Reg. 15690); 
192, I2492 0; DSPC-C, 158 (A); BQPC, 212 (A). 
Resoluciú J49/1V dei Parlament de Catalunya, sobre la 
disminucid les hores extsaords'ndrks que s 'efectuen a 
Catalunya. ICPSI, BOPC, 205, 13274 (O: Reg. 171 87); 
207 (T); DSPC-C, 170 (A); BOPC, 225 (A). 
Resnlucid 15OhV del Parlament de Catalunya, sobre la 
delinqiikncia infanlil i juvenil a Catalunya. ICJDI. 
BOPC, 195, 12689 (O: Reg. 16438 i 16446); 201,12957 
(T); DSPC-C, I78 (A); BOPC, 228 (A). 

12852 (T); DSPC-C, I49 (A); ROPC, 201,12941 (A). 

12856 (T); DSPC-C, 149 (A); BOPC, 201,12942 (A). 

13421); 161, 10362 (T); 192, 12489 (T); DSPC-C, 150 

1 1  130 (E); 198, 12805 (T); DSPC-6, 153 (A); BOPC, 

13415); 161, 10362 (T); 198, 12807 (T); DSPC-C, 153 

15864 (O: Reg. 14896); 186, 12146 (T); DSPC-C, 154 

, 

I Resolució 151/iV del Parlament de Catalunya, sobre Ea 
situacid sdcio-econbmica de la comarca de 1;Qlt Urgell. 
ICIW. BOPC, 186, 12150 (O: Reg. 15398); 192, 12489 

231 (A). 
Resolucid 552/1V del Parlament de Catalunyu, sobre el 
respecte dels drets lingühíics a 1 'hom de contreure ma- 
trimoni civil en qualsevol jutjat de Catalunya. ICJDI. 

{A); BOPC, 231 (A). 
Rasolucid 153/IV del Parlament de Catalunya, sobre el 
buidatge de E 'emba,srsument d'Oliana (Alt Urgell) al riu 
Segre. ICPTI. BOPC, 201, 12961 (O: Reg. 16874); 207 

Resolució 154/IV del Parlament de Catalunya, sobre 
memres que cal adoptar per  a la irnplantacih del nou 
sistema educatiu. BOPC, 227 (O: Reg. 18980); DSPC-P, 
90 (A); BQPC, 233 (A). 
Resolució 155/IV del Parlament de Catalunya, per la 
qual s'elegeixen dos representants del Parlament en el 
Consell Social de la Universitat Autbnoma de Barcelo- 
na. DSPC-P, 90 (A); BOPC, 233 {A). 
Resolucid I56/.V del Parlament de Catalunya, per la 
qual s 'elegeixen dos representants del Parlament en el 
Consell Social de la Universitat de Barcelona. DSPC-P, 
90 (A); BOPC, 233 (A). 
Resolucid 153/iV del Parlament de Catalunya, per la 
qual s'elegeixen tres representants del Parlament era el 
Consell Social de la Universitat Politt+cnicu de Catalu- 
nya. DSPC-P, 90 (A); BOPC, 233 (A). 
Resolucid 158/JV del Parlament de Catdurzya, sobre els 
cursos de catal& impartits pel Departament de Benestar 
Social, ICPCI. BOPC, 198, 12813 (O: Reg. 16640); 201, 
12960 (T i Rect.); 212 (E); DSPC-C, 190 (A); BOPC, 
236 (A). 
Resolucib JS9flV del Parlament de Catalunya, sobre el 
transpurt prihlic de viatgers per carretera en línies regulars 
intercorrmrcals a Catalunya. BQPC, 201, i 2967 (O: Reg. 

Resolucid 16OAV del Parlament de Catalunya, sobre la 
seguretat dels ciclistes i dels vianants en la xarxa vihriu 
de Catalunya. ICPTI. BOPC, 205, 13275 (O: Reg. 

(T); 201, 12949 (E); 228 (T); DSPC-C, 179 (A); BOPC, 

- 

BOPC, 207 (O: Reg. 17452); 214 (T); DSPC-C, 185 

- 

(T); DSPC-C, 186 (A); BOPC, 233 (A). 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

17034); 214 (E); DSPC-C, 191 (A2 B O N ,  236 (A). 
- 

17192); 207 (T); DSPC-C, 191 (A); BOPC, 236 (A). 

1.15. Mocions 

- Moció 38/IV del Parlament de Catalunya, sobre E'apEi- 
caci6 dels Fons Comunitaris Europeus a Catalunya. 
BOPC, 192, 12506 (O: Reg. 16207); DSPC-P, 81 {A}; 
ROPC, 201,12942 (A). 
Mocib 39AV del Parlament de Catalunya, sobre protec- 
ci6 civil. BOPC, 192, 12508 (O: Reg. 16287); DSPC-P, 
81 (A); BOPC, 201,12943 (A). 
Moció 40/IV del Parlament de Catalunya, sobre la pro- 
teccid dels drets de la infhncia. BOPC, 192, 12508 (O: 

- 

- 

Reg, 16288); DSPC-P, 81 (A); BOPC, 201, 12943 (A). 
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Mocid 4MY del Parlament de Catalunya, sobre la ins- 
peccib tkcnica de vehicles. BOPC, 201, 12969 (O: Reg. 

MQC~& 42ílV del Parlament de Catalunya, sobre la politica 
de foment de regadius. BOPC, 201, 12971 (O: Reg. 

Moció 43/W del Parlament de Catalunya, sobre la polí- 
tica de joventut. BQPC, 201, 12971 (O: Reg. 16963); 

Mocid 44hV del ParEQment de Catalunya, sobre 1 'educacid 
de per,wnes adultes. BOPC, 201, 12970 (O: Reg. 16925); 

Mocid 45/W del Parlament de Catalunya, sobre la 
immigracid, BOPC, 201, 12970 {O: Regs. 16918 i 

16913); DSPC-P, 83 {A); BOPC, 207 (A). 

16943); 204,13241 (E); DSPC-P, 83 (A); BOPC, 207 (A). 

204, 13241 (E); DSPC-P, 83 (A); BOPC, 207 (A). 

204,13241 (E); DSPC-P, 83 (A); ROPC, 207 (A). 

17021); 204, I3241 (E); DSPC-P, 83 (A); BOPC, 207 

(A). 
Mocid 46lIV del Parlament de Catalunya, sobre la xarxa 
ferrovihria. BOPC, 207 (O: Reg. 17426); 211 (E); 

Mocib 47DV del Furlament de Catalunya, sobre els resi- 
dus industrials. BOPC, 214 (O: Reg. 17919); 216 (E); 

Mocid 4WIV del Parlament de Catalunya, sobre la pro- 
jeccirj exterior & kr cultura catalana, BQPC, 214 @: 

Mocio' 49/IV del Parlament de Catalunya, sobre els 
parcs recreatius. BOPC, 21 4 (O: Reg. I 7922); 21 6 (E); 

Moció 5WIV del Parlament de Catalunya, sobre els in- 
cendis foresta1.r de Catalunya. BQPC, 220 (O: Reg. 
18516); DSPC-P, 88 (A); BOPC, 228 (A). 
Mocid SIAV dei Parlament de Cutcrlunya, sobre eis in- 
cendis forestals a Catalunya. BOPC, 220 (O: Reg. 

Mocib 52i.V del Parlament de Catalunya, sobre els in- 
cendis forestals produits a diferents comarques de Cata- 
lunya. BOPC, 220 (O: Reg. 18482); 223 (E); DSPC-P, 
88 (A); BOPC, 228 (A). 
Moció 53JIV del Parlament de Catalunya, sobre el luvis- 
me social. BOPC, 227 (O: Reg. 18987); 230 (E); DSPC- 
P, 91 {A}; ROPC, 233 (A). 
Mocid 54/IV del Parlament de Catalunya, sobre la pol& 
tira de muntanya. BOPC, 227 (O: Reg. 18988); 230 (E); 

Moci6 W I V  del Parlament de Catalunya, sobre la sani- 
tat animal, BOPC, 227 (O: Reg. 18942); 230 (E); 

Mocid 56/W del Parlament de Catalunya, sobre les rela- 
cions laborals. BOPC, 227 (O: Reg. 18943); 230 (E); 
DSPC-P, 93 (A); BOPC, 245 (A). 
Moció 57LV del Parlament de Catalunya, sobre les 
cambres agrhries. BOPC, 233 (O: Reg. 19449); DSPC- 
P, 93 (A); ROPC, 245 (A). 
Mocid 58AV del Parlament de Catalunycr, sobre l'lis no 
sexixta del llenguatge a Catalunya. BOPC, 233 (O: Reg. 

DSPC-P, 85 (A); BOPC, 214 (A). 

DSPC-P, 87 (A); BOPC, 221 {A). 

Reg. 17918); 216 (E); DSPC-P, 87 (A); BOPC, 221 (A). 

DSPC-P, 87 (A); BUPC, 221 (A), 

18483); DSPC-P, 88 {A); BOPC, 223 (A). 

DSPC-P, 91 (A); BOPC, 233 (A). 

DSPC-P, 93 (A); BOPC, 245 (A). 

19480); 240 (E); DSPC-P, 93 (A); ROPC, 245 (A). 

- Moció 59AV del Parlamení de Cutalunyu, sobre Ea uti- 
litzacid d'un íienguuíge no discrimiw'turi en I'Adminis- 
trucid, BOPC, 233 (O: Regs. i9425 i 19431); 240 (E); 

Moció 60/JV del Parlament de Catalunya, sobre la polí- 
tics lingüística de la Generalitat. BOPC, 233 (U: Reg. 

DSPC-P, 93 (A); BQPC, 245 (A). 
- 

19453); 240 (E); DSFC-P, 93 (A); BOPC, 245 (A). 

1.20. InterpeNacions 

12528 

12712 

12755 

12759 

12953 

12979 

12981 

13157 

13195 

13222 

I3289 

13325 

hterpetlacib al Consell Executiu sobre les cothies t&- 
rils de Catalunya. BOPC, 144, 8832 (O); 184, 12034 

Interpellació al Consell Executiu sobre el compliment de 
la Llei 20/1985 de prevenció i assistkncia en mat&ria de 
substhncies que generen dependkncia. BOPC, 147, 8985 

12434 { S). 
Interpetlucib al Consell FAecutiu sobre b politica de jo- 
ventut, BOPC, 147, 8985 (O); 184, 12034 (T); DSPC-P, 
80 (S); BOPC, 201, 52944 (S). 
Inlerpellacid al Consell Execuliu sobre la inspecciú t2c- 
nica de vehicles. BQPC, 150,9422 (O); 184, 12034 (T); 

Interpetlació al Consell Executiu sobre el finanprtent 
autonbmic. BOPC, 150, 9423 (O); 182, 11868 (T); 

Interpetlacio' al Consell Executiu subre la política gene- 
ral d'hlabitatge. BOPC, 150, 9423 (O); 184, 12034 (T): 

Interpellaciú al Consell Executiu sobre el treball peni- 
tenciari. BOPC, 150,9424 (O); 184, 12034 (T); DSPC- 
P, 82 IS); BOPC, 207 IS). 
Interpetlaciú al Consell Executiu sobre 1 'educació 

P, 80 (S); BOPC, 201, 12944 (S), 
Interpetlacid al Consell Executiu sobre la immigracid a 
Catalunya. BQPC, 153, 9613 (O); 184, 12034 (T); 

Interpetlaci6 al Consell Executiu sobre 1 'aplicucid deis 
Fons Comunitaris Europeus a Catalunya. BUPC, 153, 

12474 (S). 
Interpellació al Consell Executiu sobre protaccid: civil. 

BOPC, 192,12474 IS). 
inserpetlacicí al Consell Executiu sobre la Resolucid 
193/111 sobre els dreis de la infhncia. BOPC, 155, 9780 

12474 ( S ) ,  

(T)); DSPC-P, 82 (S); BOPC, 207 (5).  

(O); 184, 12034 (T); DSPC-P, 78 (S); BOPC, 192, 

DSPC-P, SO IS); BOPC, 201, 72944 (S). 

DSPC-P, 78 (S); BOPC, 192, 12474 (S). 

DSPC-P, 78 (S); BOPC, 192, 12474 (S). 

d'odtilts. BOPC, 153, 9613 (O); 184, 12034 (T); DSPC- 

DSPC-P, 80 (S); BOPC, 201, 12944 ( S ) .  

9613 (O); 184, 12034 (T); DSPC-P, 78 (S); BOPC, 192, 

BOPC, 153,9614 (O); 184, 12034 (T); DSPC-P, 79 (SI; 

(O); 184, 12034 (T); DSPC-P, 79 (S); BOPC, 192, 

I3326 I Interpetlacib al Consell Execuíiu sobre el complímení 
del Programa d'ohres hidrduliques. BOPC, 155, 9780 

12944 (S). 
(0); 184, 12035 (T); DSPC-P, 81 (S); BOPC, 201, 
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i 3846 

I3926 

14123 

14215 

14417 

14597 

15320 

1532 1 

I5328 

15376 

15666 

15667 

i 5942 

16205 

6227 

6284 

16310 

I6319 

Interpetlació ui Consell Executiu sobre la solidaritul i la 
cohesid socidx, BOPC, 161, I0378 [O); 1 32, 1 1868 (T); 

inierpetlacid al Consell Executiu sobre la politica de fo- 
ment de regaa'ius. BOPC, 165, 10580 (O); 184, 12035 

interpetluciíj al Consell Executiu sobre la integracib de 
les perxones amb disminució i sobre el desenvolupament 
del Pla interdepartamentai d'integracid laboral de les 
persones amb disminucirli. BOPC, 168, 10704 (O); 184, 

InterpeElacid al Consell Executiu sobre la higiene ali- 
menthria. BOPC, 168, 10705 (O); 184, 12035 (T); 

Interpetlacin' al Consell Executiu sobre I'elaboracib dels 
currículums educalius en 1 'ensenyament primari. BOPC, 

BOPC, 214 (SI. 
Interpetlaciri al Consell Executiu sobre la xarxa jerro- 
viaria a Catalunya. BOPC, 179, 1 1365 (O); 184, 12035 

interpetiació al Consell Executiu sobre ia furmacib' ocu- 

paciunui. BOPC, 184, 12035 (O); DSPC-P, 87 (S); 
ROPC, 221 (S). 
Interpetlacib al Consell Execuíiic sobre els residus in- 
d ~ ~ t r i ~ l , ~ .  ROPC, 184, 12036 {O); DSPC-P, 85 ( S ) ;  
BOPC, 2 I4 (S). 
Interpetluci6 u1 Consell Executiu sohre les meswes de 
seguretat de les línies d'alta tensib. BOPC, 186, 12156 

Interpetlacili ai Consell Executiu sobre la política de 
museu$ a Cutulunya. ROPC, 186, 12156 (O); DSPC-P, 
82 (S); BOPC, 207 (S). 
Interpetlació al Consell Executiu sobre la projecciri ex- 
terior de Iu cultura catalana. BOPC, 186, i2156 (O); 

JnterpetlaciG al Consell Executiu sobre la contaminaciri 
atmosferica a Catalunya. BOPC, 186, 12157 (O); 

Interpe!lacid al Consell Execzitiu sobre 1 'impuls au- 
tonhmic i 1 'increment de 1 'autogovern. ROPC, 190, 

Interpetlacid al Consell Executiu sobre els parcs recreatius. 

Interpetlacib al Consell Executiu sobre el T i td  II de la 
Constitució espanyola, BOPC, 192, 151 1 (O); 195, 

Interpetlació al Consell Executiu sobre la regulacid de 
!es noves activitats turistigues. BOPC, 192, 151 1 (O); 

InlerpeElacid al Consell Execuliu sobre la crisi dei co- 

merg: u Cafalunyu. BOPC, 192, 15 l l (O); DSPC-P, 85 
(S); BOPC, 214 (S). 
lnrerpetlació al Consell Executiu sobre la saniíat ani- 
md. ROPC, 192, 1512 (O); DSPC-P, 88 IS); BOPC, 228 
(3. 

DSPC-P, 82 (S); BOPC, 207 (S). 

(T); DSPC-P, 80 ( S ) ;  BOPC, 201, 12944 (S), 

12035 (T); DSPC-P, 82 IS); BQPC, 207 ( S ) .  

DSPC-P, 80 (S); BOPC, 201, 12944 ( S ) .  

179, 11364 (O); 182, 11868 (T); DSPC-P, 85 (3); 

(T); DSPC-P, 82 ( S ) ;  BOPC, 207 ( S ) .  

(O); DSPC-P, 82 (S); BOPC, 207 (S). 

DSPC-P, 85 ( S ) ;  BOPC, 214 ( S ) .  

DSPC-P, 88 (S); BOPC, 228 (S). 

12391 (O); DSPC-P, 87 (S); BOPC, 221 (S). 

BOPC, 192,1510 (O); DSPC-P, 85 (S); BOPC, 214 (S), 

12695 (T); DSPC-P, 80 (S); BOPC, 201, 12944 (S). 

DSPC-P, 88 (S); BOPC, 288 (SI. 

16320 

16418 

16593 

16749 

I6752 

17052 

171 15 

171 16 

17146 

17279 

17285 

17410 

1741 I 

17604 

17716 

17850 

17851 

17852 

Interpetlació al Consell Executiu sobre les relacions ia- 
horals. BOPC, 142, 1512 (O); DSPC-P, 88 (SI; BOPC, 
228 (S). 
Interpetlació al Consell Executiu sobre la poliíicu lin- 
giiistica de la Generalitat. BOPC, 195, 12695 (O); 

Inlerpehcid al Consell Executiu sobre l'ordenad dels 
serveix de salut pública de Catalunya. BOPC, 198, 

Inberpetlacib al Consell Executiu sobre ei Museu Nucio- 
nal d'Art de Catalunya i la politica de museus. BOPC, 
195, 12696 (O i T); DSPC-P, 80 IS); BOPC, 201,12944 
ISS. 
Interpetlacid al Cunsell Executiu sobre les relacions 
amb Europa. BOPC, 198, 12815 (O); DSPC-P, 90 (S); 
BOPC, 233 (S). 
Interpetlacib al Consell Executiu sobre eis moviments 
associatius. BOPC, 205, 13278 (O); DSPC-P, 87 (S); 
BOPC, 221 (S). 
Interpdaciú al Consell Executiu sobre I'aplicucid del 
Plu de reestructuració del cooperativisme agrari de Cu- 
raiursya. BUPC, 201, 12972 (O i T); DSPC-P, 82 (S); 
BOPC, 207 (S). 
Interpetlació al Consell Executiu sobre i 'aplicacid de la 
reforma educativa ep1 els centres de secundh-ia. BOPC, 
205, 13278 (O); DSPC-P, 87 IS); BOPC, 221 ( S ) .  
Interpellació al Consell Executiu sobre el u ~ i n i e r ~  inte- 
rior a Cntulunya. ROPC, 205, 132'79 (O); 210 (T); 

Interpetlacici al Consell Executiu sobre la polhica de 
muntanya. BOPC, 205, 13279 (O: Rcg. 17279); DSPC- 
P, 88 IS); BOPC, 228 (S). 
Interpetiaciú al Consell Executiu sobre les urhunitzcl- 
cions privades. ROPC, 205, 13280 (O); DSPC-P, 90 (S); 
BOPC, 233 (SI. 
hterpetlacid al Consell Executiu sobre el funcionament 
del mercat de treball. BOPC, 207 (O); DSPC-P, 88 (S); 
BOPC, 228 (S). 
interpetiacib al Consell i<xecutiu sobre ei turisme sociui. 

Iraterpetiuciú ui Consell Executiu sobre la utiliizacib 
d 'un llenguatge tio discriminatori en 1 'Adrninistruciú. 

Interpellacid al Conseli Executiu sobre E 'ús no sexista 
del llenguatge a Catalunya. BOPC, 214 (O); DSPC-P, 
90 (S); BOPC, 233 (S). 
Interpetlacid al Consell Executiu sobre la polííicu gene- 
ral de parcs naturals. BOPC, 214 (O); DSPC-P, 9 i (S); 
BOPC, 233 ( S ) .  
Interpetlució al Consell Executiu sobre la política gene- 
ral de subvencions per  a persones amb disminuciú i mo- 

bilitar reduiila. ROPC, 214 (O); DSPC-P, 92 (S); BOPC, 
245 (S). 
Iníerpetlucio' al Consell Executiu sobre /u consiruccid de 
nous centres penitenciwis. BOPC, 2 14 (O); DSPC-P, 92 
(S); BOPC, 245 (S). 

DSPC-P, 90 (S); BOPC, 233 ( S ) .  

12815 (O); DSPG-P, 87 ( S ) ;  BOPC, 221 (S). 

DSPC-P, 85 (S); BOFC, 214 (S). 

BOPC, 207 (O); DSPC-P, 88 (5); BOPC, 228 (S). 

BOPC, 214 (O); DSPC-P, 90 ( S ) ;  BOPC, 233 (S). 
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17853 

18053 

18180 

18200 

18595 

18625 

18702 

i 9205 

19326 

Interpetlacib al Consell Executiu sobre EQ política 
d’educucib infantil, especialment respecte c1 les escoles 
bre,rsol. BOPC, 214 (O); DSPC-P, 93 ( S ) ;  BOPC, 245 
N. 
Interpetlació crl Consell Executiu sobre eis incendisfore- 
stals de Catalunya. BOPC, 214 [O); DSPC-P, 86 (S); 

Interpetlacid al Consell Executiu sobre els incendis fore- 
stds a Catalunya. BOPC, 215 (O); DSPC-P, 86 IS); 
BOPC, 221 (S). 
Interpetlació ai Conseli Executiu sobre e h  incendis fore- 
stak produi‘ts a diferents comarques de Catalunya. 

Interpetlucib al Consell Executiu sobre la planijkacid 
en els centres d’Educaci6 Especial. BOPC, 228 (O); 

Interpetlacib al Consell Executiu sobre la política edu- 
cativa. BOPC, 225 (O); DSPC-P, 93 (S); BOPC, 245 
(3. 
Interpetlacid al Consell Executiu sobre ei turisme social. 

interpetiacid al Consell Execuíiu sobre les cambres 
agrciries. BOPC, 228 (O); DSPC-P, 90 IS); BOPC, 233 

Interpetlacid al Consell Executiu sobre el jhanpmeni  
áe la sanitat, BOPC, 232 (O); DSPC-P, 92 ( S ) ;  BOPC, 
245, (S). 

BOPC, 221 (S). 

BOPC, 21 5 (O); DSPC-P, 86 (S); BOPC, 221 (S). 

DSPC-P, 93 (S); BOPC, 245 (SI, 

BOPC, 221 (O); DSPC-P, 88 (S); ROPC, 228 (S), 

CS). 

1.30. Altres tramitacions 
1.30.06. Procediments relatius als Mormes 
de la Sindicatura de Comptes 

12165 Procediment relatiu a la Merndria de la Sindicatura de 
Cumptes de Catalunya correspunent a I ‘any 1992. 
ICSCI. BOPC 148, 9018 (T); 182, 1 1  860 (T); 192, 
12483 (T); 199,12852 (T). 

I V .  informes sobre corporacions locals i llurs orgca- 
nismes autbnoms i empreses. DSPC-C, 148 (CI); 
BOPC, 201, 12945 (C1). 

Procediment relatiu a ¡’informe de fiscalitzacid B-J9/93- 
F, d2ficit econdmic real a 31.12.92 dels comptes de la 
Mancomunitat Ipttermunicipal de Barber& del Vull2s i 
Cerdanyola dei V. l l . 2~  (Ciutat Badia, Vcrll2s Occidenral). 

BOPC, 201,12945 (CI). 

14564 

ICSCJ. BOPC 174, 11135 (T); DSPC-C, 148 (CI); 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3,Ol. Projectes i proposicions de llei i 
altres projectes de normes 
3.01.01. Prqjectes de llei 

i5322 Projecte de llei de la Policia Autonhmica de Catalunya. 
ICOAGI. BOPC, 184, 12015 (O); 186, 12143 (T); 192, 

12481 (T); 195, 12685 (T); 201, 12947 m; 205, 13263 
(T); 214 (E); 231 (T); 238 (T); 241 (P, D i E). 
Projecte de llei sobre els senyals geodhics. JCEYTI. 
BOPC, 207 (O); 214 (T); 225 (T); 231 (T); 233 (E); 236 
(T); 242 (T); 244 (P, T, D i E). 
Projecte de Eiei de les cambres ojcials de ComerF, In- 
dústria i Navegaei6 de Catalunya. /CIE/. BOPC, 242 
0; 245 cn* 
Projecte de llei de rkgirn juridic de les associacions. 
1CJDI. BOPC, 242 (O); 245 (T). 

27472 

20023 

20024 

3.01.02. Proposicions de llei 

270 

379 

4865 

17847 

i 8629 

18925 
1x944 
I9439 

Proposicid de llei reguladora de la iniciativa legislahm 
popular. ROPC, 2,28 (O>. 
Proposició de llei sobre la iniciativa legislativa popular. 
BOPC, 5,233 (O). 
Proposicid de Elei de creacid d’una autoritat única de 
transport de viatgers a la conurbació de Barcelona. 
BOPC, 52,2991 (O), 
Proposicib de llei sobre el funcionament democrhtic dels 
cotkgis professionalx BOPC, 21 4 (O). 
Pruposicid de llei d ’avaluucib de i ’impacte ambiental. 
BOPC, 225 (O), 
Proposicid de llei de lees parelles de fet. BOPC, 228 (O). 
Proposiciú de llei de foment de la pau. BOPC, 228 (O). 
Proposiei6 de llei de rnodijcacid de l’article 7.1 de la 
Llei 2/1990, del 8 de gener, de i’lnstitut d’investigacid 
Aplicada de I’Automdbil (DIADA).  BOPC, 233 (O). 

3.OL16. Propostes de normes de rkgirn interior 

4736 Projecte de ‘normes de r2gim interior de la Sindicatura 
de Comptes. ICSCI. BOPC, 49, 2574 (O); 53, 3055 (T); 
60, 3634 (T); 65, 3922 (T); 78, 4830 (T); 82, 4986 (T); 
102,6408 (T); 1 1 1,7043 (T); 124,7829 (T); 139,8669 
(T); 153,9607 (T); 165, 1057 1 (T); 182, 1 1859 0; 192, 
i2482 (T); 207 (T); 231 (T); 242 0. 
Projecte de norma especial reguladora de I’Essatut del 
personal al servei de la Sindicatura de Comptes. JCGV. 
BOPC, 49, 2583 (O); 53, 3055 (T); 60, 3635 (T); 65, 
3923 (T); 78, 4830 (T); 82, 4986 (T); 102, 6409 (T); 
i 11,7044 (T); 124,7829 (T); 139, 8670 (T); 153,9608 
(T); 165, 10571 (T); 182, 11859 (T); 192, 12482 (T); 
207 (T); 231 (T); 242 u). 

4736b 

3.10.35. Proposicions no de llei i altres 
propostes de resoluci6 

15970 Proposició no de llei sobre els fets esdevinguts a les de- 
pend2ncies dels Mossos d’E3gundra després de les de- 
tencions del 27 de gener de 1994 i sobre el respecte dels 
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16935 

17429 

17520 

17621 

17664 

17802 

17803 

17848 

i 7870 

1787 1 

18201 

18377 

18382 

drets constitucionals de les persones detingudes per les 
forces d’ordre plibtic de la Generalitat. /CJD/. BOPC, 
190,12387 (O); 192,12494 (T); 228 (T); 236 (T). 
Puoposicib no de llei sobre la cooperació econhica en- 
tre I’Administracid: de la Generalitat i els ens locals en 
m&ria d’obres hidrddiquex, d’acord amb la Llei d’in- 
fraestructures hidrduliques de Catalunya. /CITI, BOPC, 
201, 12963 (O); 207 (T); 214 (T); 218 (E). 
Puoposicid no de llei sabre l’oberiura de negociacions 
amb el Govern de I’Estat perqu2 la Unih Europea 
augmenti la quota lictia. ICARPI. BOPC, 207 (O); 214 
(T); 225 (E). 
Proposicid no de llei sobre la realització d ’un programa 
d’estimuls econdmics per als agriculíors que es dediquin. 
a h produccid: biolhgica i d’una campaaya de promoció 
i foment de la proiiuccid i el consum de productes bio- 
Zdgics. /CARP/. BOPC, 212 (O); 214 (T); 225 (E). 
Proposicid: no de llei sobre la raticació de la resolució 
sobre la igualtat de drets de les persones homosexuals 
de la Comunitat Europea. /CJD/. BOPC, 212 (O); 214 
(T); 221 (T); 225 (E). 
Propricid no de llei sobre la renlitzaci& d’una ahdito- 
ria a Gran Península, SA. ICEFI. BOPC, 212 (O); 214 
(T); 245 (T), 
Proposicid no de llei sobre el tractament dels residus es- 
pecials que es generen al Tasragonds, el Baix Cump, la 
Ribera d’Ebre, ¡’Alt Camp i el Bah Penedh. ICFW. 
BOPC, 21 2 (O); 2 14 (T}. 
Proposici6 no de llei sobre el foment de la minimitzacid 
de la generacid de residus i de la valorització d’uquests 
en les indístries del Tarragonk, el Baix CampJ 1’Alt 
Camp, la Ribera d’Ebre i el Baix Penedks. ICPTJ. 
BOPC, 212 (O); 214 (T). 
Proposicid no de llei sobre L’elaboracid i la presenta& 
al Ministeri de Juslícia d’un p h  de vigihcia dels bos- 
cos, prevencid d ’incendis i r e p  blació forestal, per& 
sigui inclbs en els plans de prestacid: social substilutdria. 
ICJDI, BOPC, 214 (O); 221 (T). 
Propasicid no de llei sobre el subministrament d ‘aigua a 
les masies qfectades per la peqforacib del trinel de Cap- 
sacosta, a Bianya (Garroixu), ICPTJ. BOPC, 214 (O); 
221 (T). 
Proposicid no de llei sobre la creucid del Servei d’ussis- 
i&ncia a les viclimes de delictes. ICJDI. BOPC, 214 (O); 
221 (T). 
Proposició no de llei sobre la refurestucid de Vespella 
de Gai& (Tarragonss). /CARP/, BOPC, 21% (O); 221 
V I  * 
Proposicici no de liei sobre la retirada de! projecte 
d’ampliacib de la zona regable de la skquia d’Ivurs de 
Noguera (Noguera) i I ’elaboraciú d’un nou projecte que 
respecti els drets dels regants. ICARPCI. BQPC, 221 
(O}; 228(T), 
Proposicid; no de llei sobre el grau de coneixerneni de 
les principals llengües europees i la promocid de la for- 
macih lingüística. ICPCI. BOPC, 221 (O); 228(T). 

18469 

18481 

18523 

18544 

P 8554 

i 8592 

18593 

18594 

18659 

18871 

1x907 

18908 

18909 

18910 

1891 1 

18912 

18913 

18914 

Proposició’ no de llei sobre I’adegtcacib de l’assegu- 
raya  escolar al sisfetema educatiu vigent. JCPCI. BOPC, 
221 (O); 228(T). 
Proposició no de llei sobre un pla per al cooperativisme 
agrari. /CARP/. BOPC, 221 (O); 228(n. 
Proposicib no de llei sobre 1 ’aplicmi& grudual de la Re- 
forma en l ‘Ensenyament Secunduri U biigatori (ESQ). 
ICPCí. BOPC, 221 (O); 228(T). 
Proposicid: nu de llei sobre 1 ‘esmena de 1 ’edicid; del fu- 
lietd Cap a una democrhcia paritbriu. ICPSI. BOPC, 
221 (O); 228(T). 
Proposiei6 nu de llei sobre Iu prestacid social substitu- 
tbria dels objectors de conscihncia. JCJDI. BOPC, 221 
0; 22w-7. 
Proposició no de llei sobre els criteris de subvencid a 
entitats d’estudiants, ICPCI. BOPC, 225 (O); 22S(T), 
Proposicih no de llei sobre EU creacid del Consorci 
d’tlrqueologia de TCrraco. ICPCI. BOPC, 225 (O); 
228CT). 
Proposició no de llei sobre la presentació del projecte 
executiu de la primera fase del Pia director d’ahres del 
Centre Ruiz Gimbnez, de Palam6s (Bah Empordh). 
ICPCI. BOPC, 225 (O}; 228(T); 236 (E). 
Propmicib no de Eiei sobre E’adeguacio’ de les tarifes 
dels ccirnpinngs u la capacitat econhicu mitjana dels ju- 
bilurs i els pensionistes. ICPSI. BOPC, 225 (O); 22811s). 
Proposicid no de llei sobre la prornocid i la difusib del 
coneixement del llenguatge de signes, Ple/. BOPC, 228 
(O}; 238 (T). 
Proposicií5 no de llei sobre la modificaci& dels hmbits 
territorials susceptibles d ‘ésser inclosos en els ohjectius 
2 i 5b) dels Fons Estructurals de la UnG Europea. 
/CEF/. BOPC, 228 {O); 238 (T}. 
Proposicih no de llei sobre la coordinacid del tren ere- 
mallera de Ribes de Freser a Núria amb els horaris de 
Renfe. /CpT/. BOPC, 228 (O); 238 (T). 
Proposició no de llei sobre la dificsid: del programa lnte- 
rreg, de la Unib Europea. /CEF/, BOPC, 228 (O); 238 (T)a 
Proposicid no de llei sobre 1 ’elaboracid d ’un programa 
d’execucib de I’eix Vic-Oloí i i’inici del tram entre les 
carreteres C-152 i N-260 a Olot (Garrotxa). ICPTI, 
BOPC, 228 (O); 238 (T). 
Proposició no de llei sobre E’acceptacib de les atlega- 
c ims  fetes pels verns i 1 ‘Ajuntament de Gurb (Usoplu) en 
relacirj amb el tragat de Z’eix transversal. ICPTI. BOPC, 
228 (O); 238 (T). 
Proposicid: no de llei sobre les previsions tdcniques i 
pressupostdries necesshries per a IQ construcciú de la 
currefeera Manlleu-Torell6 (Osona). /CITI. BOPC, 223 
(O); 238 (T). 
Proposicio’ no de llei sobre la. dotaciti de recursos 
econ6mics al Consell Comarcal del Ltarceionks. 
ICOAGI. BOPC, 228 (O); 238 (T). 
Propoaicid no de llei sobre les obres d’ampiiucid de 
l ‘institut de batxillerat els Cendrassos, a Figueres (Alt 
Empordd). ICPCI, BOPC, 228 (O); 238 (T). 
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18915 

18916 

18932 

18933 

18934 

18935 

18936 

18937 

18938 

I8939 

18940 

18959 

18996 

18998 

1901 5 

19053 

i9129 

ProposiciG no de llei sobre la naud$caci6 de I’article 6 
de! Decret 8311994, del B de febrer, per c6 ampliar i’es- 
pai de IQ campanya de la consulta popular de I’Ajunta- 
ment de Palamós. ICOAGI. BOPC, 228 (O); 238 (T). 
Proposicib no de llei sobre !a inclusió del paratge i la 
platja de Cnstell, de Fuluam6s (Baix Enipordh), en el Pla 
d’aspais d’intds natural (PEN) .  /CITI, BOPC, 228 
(O); 238 (T). 
Proposiciíí no de llei sobre les prioritats del Pla de rees- 
tructuracid del cuoperativisme agrari Catalunya per 
al 1994. /CARP/. BOPC, 228 (O); 238 (T). 
Proposicid no de llei sobre la supressid de l’emut fran- 
quista de la fquna de l’institut de batxillerat Salvador 
Vilaseca, a Reus (Daix Camp). ICPCE, BOPC, 223 (O); 
238 (T). 
Pruposicid no de llei sobre ka promociú d’una línia de 
transport públic a Rellinars (Vallks Occidental). ICPTI, 
BOPC, 228 (O>; 238 (77). 
Proposicid no de llei sobre la millora i el condiciona- 
ment de la carretera B-122. ICPTI. BOPC, 228 (O); 238 
m. 
ProposiciB; no de llei sabre la conservucid i EU restaura- 
ci6 de la fubrica Pujol i Baucis, ci’Esplugues de Llobre- 
gat (Bui!x Llobregat). ICPCI. BOPC, 228 (O); 238 (T). 
Proposici6 no de liei sobre la inclusid de la comarca 
com u element d’identilficacib geogrqficu en tots eis im- 
presos administratius ojicials de la Generalitat. 
ICOAGI. BOPC, 228 (O); 238 (T). 
Proposició no de l k i  sobre el trasplis i el manienimnt 
de l’escola Torre Marimon, de Caldes de Montbui (Va- 
112s Qriental). ICPCI. BOPC, 228 (O); 238 (T). 
Proposició no de llei sobre les mesures de seguretat a 
adoptar en tu vitla i ei mausoleu romans cie Centcelies, a 
ConstantE (Tarragun2sJ. ICPCI. BQPC, 228 (O); 230 
(T>. 
Pruposicid no de llei sobre el traspbs a la Generalitat 
del patrimoni arqueoldgic de la comarcu dei Tarragon6s 
la titularitat del qual és d’altres adminisíracions. JCPCI. 
BQPC, 228 (O); 238 (T). 
Proposició no de llei sobre les installacions de la pedre- 
ra del Pilar, al Eerrne municipal de Cruillas (Baix Em- 
poudh). /CITI. BOPC, 228 (O); 238 (T). 
Proposicid no de llei de ratificaci6 de la Resolució A3- 
QQ28/94 del Parlamení Europeu, sobre la igualtat de 
drets de les persanes homosexuals. JCJDI. BOPC, 228 
(0); 238 (n 
Proposicib no de llei sobre la iraformacid dels resulíats 
de les andlisis sobre segurefut nuclear i protecció radio- 
&ica. JCIEI. BOPC, 228 (O); 238 (T). 
Proposició rio de llei sobre ks normes d’oberturu de no- 
ves furmhcies. E P S I .  BOPC, 228 (O); 238 (T}. 
Proposiei& no de llei sobre les eleccions dels consells es- 
colars. ICPCI, BOPC, 228 (O); 23& (T}. 
Proposició no de llei sobre i’eiaboracid d’un programa 
d’ujurs econljmics als espectacles de teatre no conven- 
cional. ICPCI. BOPC, 23 1 (O); 238 (T). 

19151 

19172 

19210 

19372 

19390 

1939 1 

i 9392 

19397 

i9410 

79414 

i9415 

19416 

19440 

19495 

19532 

19597 

Pruposicib no de llei per la qual es garanteix el segui- 
ment i el tractament adequats dels reclusos seropositius 
o amb sida. JCJDI. BOPC, 23 1 (O); 238 (7‘). 
Proposicid no de llei sobre la promocid i el concurs pú- 
blic d’una ltnia de transport pliblic que enllaci la pobla- 
cib de Rellinars (Vall& Occidental) amb les pohhcions 
de Terrassa (Vall2s Occidental) i Castellbell i el Vilar 
(Bages). ICPTI. BOPC, 231 (O); 238 (T). 
Pruposicib no de llei sobre l’elahoració d’uns estudis 
per a avaluar la ~ i t ~ a ~ i 6  del sector del doblatge a Cata- 
lunya. ICPCI. BQPC, 231 (O); 238 (T). 
Prupusicid no de llei sobre el tancamení previst de 1’~fi- 
cim comercial de la Companyia Telefhica a Manresa 
(Bages). /CIE/. BOPC, 231 (O); 23ü (T). 
Proposició no de llei sobre mesures n prendre per comu- 
nicar per tren la comarca del Montsi& amb €?urcelona 
amb serveis i horaris raonables. ICFW. BOPC, 233 (O); 
238 (T). 
Proposicib no de llei sobre el suport a les recomana- 
cions d’Amnistia Internacional per aE respecte ah drets 
humans a Colbmhia. ICPSJ. BOPC, 238 (O); 245 (T). 
Pruposiciij no de llei sobre el canvi de t rapt  de ¡’eix 
transversal al seu pas per  Gurb (Osona). ICPTI. BQPC, 
233 (O); 238 (T). 
Proposició RO de llei sobre l’ebborucici d’un infome re- 
ladits a la situació del duhlutge a Catalunya. ICPCI. 
BOPC, 233 (O); 238 (T), 
Proposició no de llei sobre la reparacid; de les carrete- 
res T-330 i T-333 des de llur entrada a Catalunya fins a 
I’enlluG amb la N-230 a Gandesa (Terra Alta), JCPTI. 
BOPC, 233 (O); 238 (T). 
Proposicib no de llei sobre la preseniacid d’un i n f u m  
de la gestid de Forestub Catalana. /CARP/. ROPC, 233 
(O); 238 (T). 
Propusici6 no de llei sobre la crea& d’un mbdul de for- 
mació professional forestal, especialitzat en el bosc piri- 
nenc, en I’Escola Agrdria del Pirineu, a Rellestar (Alt 
Urgell). /CARPI. BOPC, 233 (O); 238 0. 
Proposicio’ no de llei sobre la purticipacid dels ajunta- 
ments en el sistema de subvencions a la joventut promo- 
gudes per ka Secretaria General de Joventut. ICPCI. 
BOPC, 233 (O); 238 (T). 
Proposició no de llei sobre les obres de millora del 
Cotlegi Verd de Girona. ICPCI. BOPC, 233 (0); 238 
0). 
Frupmici6 no de llei sobre !a inclusib del nom de la po- 
btacid d’Alcanar (Monisid) en el rsbol de la sortida 
d’llildecona i VinarGs de 1 ’autopista A-7, ICFW. BOPC, 
233 (O); 230 0, 
Propsicid no de llei sabre la construcciíí d’un nou edi- 
fici per a l’escola pu’blicst de Vilanova del Vallks (Vallh 
Oriental). ICPCJ. BOPC, 233 (O); 238 (T). 
Proposicid no de llei sobre EU incompatibilitat del chrrec 
de secretari general dei Patronat Car& Pro Europa 
amb la candidatura a les eleccions europees. ICOAGI. 
BOPC, 236 (O); 238 (T). 
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Proposiei6 no de llei sobre l'elaboraciú d'un projecte de 
llei d'iníegraeió de les energies renovables i d'estalvi i 
efzcidncia energ2tica. ICIW. BOPC, 236 (O); 238 (T}. 
Proposició no de llei sobre la igualtat de tracte entre les 
entitats d'dmhit cab& i les entituts catalanes amb Ili- 
gams orgcinics d'dmhit estatal en els convenis tramitats 
per la Secretaria General de Joventut. ICPCI. BOPC, 
236 (O); 238 (T). 
Proposicid no de Llei sobre eis criteris de repartiment de 
subvencions a les associacions estudiantils, ICPCI. 
BOPC, 236 (O); 238 (T). 
Proposicid no de llei sobre la linia de tren Montcada- 
Puigcerdd. ICPTI. BOPC, 236 (O); 233 (T). 
Proposicid no de llei sobre I'eiuboracid d'un projecte 
d'adequacib de la carretera comarcal C-1313 entre 
Oliana i Cull de Nurgb (Alt Urgell). ICPTI. BOPC, 238 

Proposicid no de llei sobre la modtfmcid de l'article 4 
de ¡'Ordre del 21 de marG, per la qual es regulen. els 
programes d 'ocupacid i formacid ocupacional del De- 
partament de Treball. ICPSI. BOPC, 242 (O); 245 (T). 
Proposició no de llei sobre la facultat dels grups parla- 
mentaris per a sotlicitar la compareixeyu de consellers 
i alts chrrecs a partir de ia publicaciú del Projecte de 
llei de pressupost, ICEFI. BOPC, 242 (O}; 245 {T). 
Pruposició no de llei sobre la mod8cacid de denomina- 
ció de l'6rgan cotlegiat *rClaustre de professors* per 
(rConseil pedagbgic de centreu. ICPCI. BOPC, 242 (O); 
245 (T). 
Proposicib no de llei sobre la revisid de la Resolucid del 
conseller de Polílica Territorial i Obres Públiques, de 
1'11 de novembre de 1993, per la qual s'incorpra el 
Pla parcial Sant Jaume de TruilE a la revisib-udaptacid 
del Pla general d'Argentuna. ICPTI. BOPC, 242 (O); 
245 (T). 
Proposicib no de llei sobre La promoci6 d'un pla estra- 
t2gic de coordinació entre les estacions d'esqui de la 
Molina, Masella i Coll de Pal. BOPC, 245 (O). 
Proposició no de llei sobre Iu proteccib del jaciment or- 
queol&gic de Castell, a Palurnds (Baix Empordh). 
BOPC, 245 (O). 
Proposicid: no de llei sobre I'adequucid de ¡u futura deii- 
mitacs'd d'objectius 2 i 5b) dels Funs Ewucturals Euro- 
peus. BOPC, 245 (O), 
Proposicib no de llei sobre el trasllat del poni que tra- 
vessu I'autupisia A-19 a l'alcada dels carrers Sant Felip 
i d'En R O S ~ S ,  de Badalona (Barcelonts). BOPC, 245 
(0). 
Proposició no de llei sobre la consiruccid de !'Arxiu Co- 
marcal de Ripoll. BOPC, 245 (O). 

(01; 245 (r). 

3.20.40. Projectes i propostes de resoIuci6 
d'actuaci6 davant les Corts Generab 

i 6040 Proposta de resolució per l~ qual s 'acorda de presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputais la Pruposieid de 
llei reguladora de la televisid local. ICPCI. BOPC, 190, 
I2390 (O); 192,12505 (T); 201,12968 (g; 210 [T); 214 
(T); 236 (T); 238 (P); 242 (D i E). 
Proposta de resolucid per la qual s 'acordu de presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposicib de 
llei orghnica de mudificaci6 de l'article 231 de la Llei 
orghnica del poder judicial. BOPC, 238 (O), 

19070 

3.15. Mocions subsegüents a interpeHacions 

201 53 

201 80 

Mocio' subsegüent a la interpellació al Consell Executiu 
sobre elfmanpment de la sanitat. BOPC, 244 (O). 
Moció subsegüent a la interpetlució al Consell Executiu 
sobre la politica general de subvencions per a persones 
amb disminucio' i mobilitat reduyda. BOPC, 244 (O). 

Mocid subsegüent a la interpeklacio' al ConseEE Executiu 
sobre la construccid de ~ Q U S  centres penitenciaris. 
BOPC, 244 (O). 
Mocid subsegüent a la interpetlacid al Consell Executiu 
sobre l~ politicu educativa. BOPC, 244 (O), 
Moció subsegüent a IQ interpetlacib al Consell Executiu 
sobre la política d 'educacib infantil, especialment res- 
pecie a les escoles bressol. BOPC, 244 (O). 
Mocid subsegiient Q la interpetlacib u1 Consell Executiu 
sobre la planijicucid en els centres d'Educacid Especial, 

201 81 
i 20241 

20203 

202 18 

20219 

BOPC, 244 (O]. 

3.20. InterpeHacions 

i 31 27 

18262 

18408 

Interpetlacid al Consell Executiu sobre el creixement de 
l'economiu a Catalunya. BOPC, 213 (O). 
Inierpehcid al Consell Executiu sobre el finaqament 
dels seweis socials. BOPC, 218 (O). 
InterpetEacid al Consell Executiu sabre La pulídicu de CQ- 

merg. BOPC, 221 (O). 

1 86 I 4 Interpetlacid al Consell Executiu sobre la poldíica inter- 
de pa rtam en ta I d 'igual tat d 'uport un itats entre e 1s hom es 
i les dones. BOPC, 225 (O). 
tnterpetiació al Consell Executiu sobre LQ polftica d'au- 
torització i control d'activituts extractives. BOPC, 228 
0. 
Interpetiacid al Consell Executiu sobre les indhtries 
culrurals. BOPC, 225 (O).  
hterpctlucib al Consell Fxecutiu sobre ¡'ensenyament 
d'adults. BOPC, 225 (O), 

i 8626 

i 8627 

1 8628 
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i 86513 

18706 

18860 

18924 

i9164 

19207 

19339 

i 9450 

i 945 1 

19636 

19864 

19865 

20146 

20147 

20148 

Interpdiacid al Consell Execuiiu sobre la política gene- 
ral d'assisthacia i orientacid a les vfctimes de delictes. 
BOPC, 228 (O). 
Interpehció al Consell Executiu sobre ei Tercer Mbn. 
BOPC, 225 (O). 
Interpetiucid al Consell Execu fiu sobre la política gene- 
ral de consum. ROPC, 228 (O).  
Interpetlaciú al Consell Executiu sobre 1 'educacib de les 
persones adultes. BOPC, 228 (O). 
interpetlacid al Consell Execuiiu sobre les emissores de 
rcidio. BOPC, 231 (O). 
hterpetlacid al Consei1 Execuliu sobre la política gene- 
ral de rninusvdids greument ufectats. BOPC, 23 1 (O). 
Interpelluci6 al Consell Executiu sobre el desenvolupa- 
ment integral de les terres de l'Ebre. BOPC, 233 {O).  
Iraterpetlució al Consell Executiu sobre ei nou marc de 
relacions laborals. BOPC, 233 (O$. 
interpetlaciri al Consell Executiu sobre les politiques 
d'ocupacid a Catalunya. BOPC, 233 (0). 
Pnterpetlació al Consell Executiu sobre les hcsrreres ar- 
quitecihiques. BQPC, 236 (O).  
Interpellacib al Consell Executiu subre l'ds del catalb 
en !'ensenyament. BOPC, 238 (O). 
InterpeElacib al Consell Executiu sobre 1 'article 22, con- 
cepte 226, Despeses diverses, dei Pressupost de la Gene- 
ralitat. BOPC, 238 (O). 
Intekpel.laci6 al Consell Executiu sobre la política indus- 
trial en el sector de I'uutomoció. BOPC, 245 (O). 
hnterpettacid ai Consell Executiu sobre el HQ d'Espais 
d'Insert?s Natural (PEIN). BOPC, 245 (O). 
InterpetiuciO: al Consell FAecuEiu sobre política de 
subsd, BOPC, 245 (O). 

3.30. Altres tramitacions 
3.30.04. Procediments relatius als informes 
del Síndic de Greuges 

i7006 informe al Parlament de Catalunya em& pel Síndic de 
Greuges (Any 1993). ICSGJ. BOPC, 203,13068 (O i T). 

3.30.06. Procediments relatius als informes 
de la Sindicatura de Comptes 

I6502 
i i 69 i 2 Procediment relatiu a 1' informe sobre el Compte Gene- 

ral de tes Corporacions Locals, corresponent a I'exerci- 
ci 1991. ICSCI. BOPC, 201, 12973 (T); 233 (r); 245 
U). 
Procediment relaíiu a ¡'Informe de flxcaliízació E-U6/93- 
F, sobre I'lnstitut Catald de Finances, exercicis 1986 u 
1992. / C S U .  BOPC, 209 (O i T); 233 (T). 

17477 

4. INFORMACI~ 
4.87. Procediments davant el Tribunal 
Constitucional 

- Recurs d'inconstituc~ona~it~tat interposat pel Govern de 
I'Estat contra la Llei de Regulació del Transport de 
Viatgers per Carretera rnitjangant Vehicles de Motur. 
BOPC, 224/iI, 11469 (AC i ALFP); 245/II, 12902 
(ALFP). 
Recurs d'inconstitucionalitaS interposat pel Parlament 
contra la Llei 16/19&7, del 30 de juliol, d'Qrdenaci6 
dels Transports Terrestres (Resolució 13Y.II: BUFC, 
222/71, 1137.5, i 229/IIg 11865). BOPC, 2271I1, 11758 
(AC i ALFP); 229/iI, 11865 (Rect.). 
Recurs d 'inconstitucionalitat interposat pel Parlament 
contra ka Llei Org6nica 511987, del 30 de juliol, de De- 
legució de Facultats de I'Esrat a les Comunitats Autbno- 
mes en relacid amb els Transports per  Carretera i Cable 
(Resolucid 135/.1: BOPC, 222/1I, 11375, 22íí\iJ, 1 1746, i 
229/111 11865). BOPC, 227ii1, 11764 (AC i ALFP); 
229/íI, 1 1865 (Rect,). 
Recurs d'~nnconstiluciona1itat interposut pel Govern de 
l 'Estat contra la Llei Reguladora de I'Administracib Hi- 
drhulica de Catalunya. BOPC, 239111, 12390 (AC i 
A L P ) ;  ZSUII, 13367 (ALFP). 
Recurs d 'inconstitucionalitat interposat pel Govern de 
i 'Estat contra la Llei d'hcompatibilitats del Personal al 
Servei de I 'ddministrucicí de la Generalitat, BOPC, 
257/II, 13656 (AC); 258/II, 13701 (ALFP). 
Recurs d'inconsbituciQ~litat interposat per cinquanta- 
quatre senadors contra la Llei per la qual s'wtableixert 
eis Criteris de FinanFament del Pla h i c  d'Obres i Ser- 
veis de Cudalunya s' les Rases per a la Seieccid, la Distri- 
bució i el Finanprnent de les Obres i els Serveis a 
incloure-hi. BOPC, 258111, 13707 (AC); MII, 140 

I 

- 

- 

- 

- 

(AL1FP). 
Recurs d 'inconstitucionalitat interposat pel Govern de 
I'Estat contra la Llei per la qual s'estableixen els Crite- 
ris de Finangarnenf del Pla Únic d'Obres i Serveis de 
Catalunya i les Bases per a la Seleccib, la Distribució i 
el Finanpment de !es Obres i els Serveis a incloure-hi. 
BOPC, 25801,13707 (AC); 6/ii31,140 (ALFP), 
Recurs d'inconst~tucional~tat interposat pel Parlament 
contra la Llei iQ/l988, del 3 de maig, de Televisi6 Fri- 
vada (Resolució 7Wii: BOPC, 9/tiI, 196). BOPC, IOíiII, 
23 I (AC i ALFP); l2/IH, 473 (T); 23MV (STC). 
Recurs d'inconsritucionalitat interpomr pel Parlament 
de Catalunya contra la Ley 24/1988, de 28 de Julio, del 
Mercado de Valores (Resolucid i6/III: BOPC, 19, 
1072). BQPC, 19, I139 (AC i ALFP). 
Recurs 6'inconstiíucional~tat interposat pel Parlament 
de Catalunya canlra la iey 32/1988, de 10 de Noviem- 
hre, de Marcas (Resolucid 37/Ill: BOPC, 38, 2699). 
BOPC, 41,2812 (AC i ALFP); 43,2943 (Rect.). 
Recurs d ' inconsti tuci~nalit~t interposat pel Parlament 
de Caralunya contra la aRy 3911988, de 28 de Diciem- 
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bre, Reguladora de las Haciendas Locales (Resolució 
5WIit: ROPC, 53, 3409). BQPC, 53, 3424 (AC); 55, 
3574 (ALFP). 
Recurs d'inconstituciopzalitat interposat pel Govern de 
/'Estat coníra la Llei J3/1988, del 31 de Desembre, de 
Pressupost de la Generalitat de Catalunya i de les Seves 
Entitats Authnomes i de les Entitats Gestores de la Segu- 
retat Social per al 1989. BQPC, 67, 4217 (AC); 78, 
4989 (ALFE'). 
Recurs d'inconstit ucionatit~t interposat pel Parlarn ent 
de Catalunya contra la Llei 4/1989, de I'Estat, dei 27 de 
Murg, de Consewacid dels Espais Naruruls i de la Flora 
i lar Fauna Silvestres (Remlucid 74/IiI: BUPC, 78). - 
BOPC, 78,4997 (AC); 88,5798 (ALFP). 
Recurs d'inconstitucinnalitar interposat pel Parlament 
de Catalunya contra la Llei de E'Extat 20/1989, del 28 de 
Juliol, d'Adaptacid de l'lmposr sobre la Renda de les 
Persones Físiques i de i 'Impost Exiraordinari sobre el 
Patrimoni de les Persones Fisiques (Rcsoluciri 86/1111 
BOPC 102/llir 6517). BOPC, 102, 6558 (AC); 104, 

Recurs d'emparu ncim. 1656/91, inlerposat pel 'Grup 
Parlamentari d'hiciativa per  Catalunya contra la Reso- 
lució de la Mesa del Parlament de Catalunya, de no-ad- 
missió a trimit de la Proposiciú de llei per al foment de 
la pau, BOPC, 322, 22482 (AC); 330, 23204 (ALFP); 
21 2 (STC). 

Superior de Justícia de Catalunya respecte a les lleis 
5/1987, del 4 d'abril, de rkgirn provisional de les compe- 
tkncies de les diputacim2 provincials, i 23/1987, del 23 
de desembre, d'obres i seweh municipais i provincia1,r. 

Qiiestid d'inconstitucionalitaS núm. 2567/92, plantejada 
pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya respecte 
a les Lleis 5/1987, del 4 d'abrii, del d g i m  provisional de 
les compethies  de les diputacions provincials catala- 
nes, 23/1987, del 23 de desembre, d'obres i serveis mu- 
nicipals i provincials, i J3/19%8, del 31 de desernhre, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
1989. BOPC, 58,3395 (AC); 62,3731 (ALFP). 
Recurs d'inconstiíucionalitaal contra la Llei orghnica 
5/1992, del 29 d'octubre, de regulacid dei tractament 
automutibzal de les dades de cardcter personal (Resolu- 

4725 (ALFP); 78,4862 (Rect.). 
Qiiestib d'inconstituciona litat núm. 587B3, plantejada 
pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya resptrcte 
a la Llei Z/1987, dei 5 de gener, que estableix un re- 
carrec sobre la t u  estatal que grava les mhguines es- 
curabumques. BOPC, 100, 6296 (AC); 102, 6444 - 
(ALFP). 
Qiiestid d 'inconstituciQbnalitatat núm. 1404/93, pluntejadu 
pel Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, respecte 
a les lleis YJ987, del 4 d'abril, de d g i m  provisional de 
les compestncies de les Diputacions Provincials, i 

- 
- 

- 

- 

6705 (ALFP); 231 (STC). - 

I 

- Qüestid d 'inconstitucionalit at plantejada pel Tribunal - 

BOPC, 29,1328 (AC); 32,1464 (ALFP). - 
- 

- 

- 

cib 56/IV: BQPC, 7YW, 4692). BOPC, 75, (AC); 75, - 

- 

- 

23/1987, del 23 de desembre, per la qual s'estableixen 
els criteris de finanFarnens del Pla linic d 'obres i serveis 
de Catalunya. BOPC, 127, 8054 (AC); 131, 8267 
(ALFP). 
Qiiestió d'ilaconstitucionalitat nlim. 2 I4W93, pbntejada 
pel Tribunal Superior de Justícia de Cutalunycs, respecte 
al Decret legislatiu 1/1990, del 12 de juliol, pel qual 
s'aprova el Text redds dels textos legals vigents a Cuta- 
lunya en matiria urbanistica, i el text uedds de lar Llei 
sobre el d g i m  del sí3 i ordenacid urbana, aprovat pel 
Reial decret J.746\1976, del 9 d'ahrií. BOPC, 141, 8779 
(AC i A L P ) .  
Qüsssió d 'incons5itucionalitat núm. 2601/93, plantejada 
pel Tribunal Superior de Justicia de Catalupzyu, respecte 
a les lleis 5/I987, del 4 d'abril, del r&im provisional de 
les competkncies de les diputacions provincials, i 
23/1987, del 23 de desembre, per la qual s'estubleixen 
els criteris de finanpment del Pla linic d'obres i serveis 
de Catalunya. BOPC, 147, 9001 (AC); 153, 9623 
(ALFP). 
Qiiesiid d 'i~constitucionalitaat núm. 2752/93, plantejada 
pel Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, respecte 
a les lleis 5/1987, del 4 d'abril, del r&im provisional de 
les compethcies, i 23/1987, del 23 de desembre, per la 
qual s'estubleixen els criteris de fincsnpment del Pla 
u'nic d'obres i serveis de Catalunya. BOPC, 150, 9440 
(AC); 153,9630 (ALFP). 
Qiiestid d'inconslitucionalitat núm. 363203) plantejada pel 
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, respecte a la 
Llei Y1987, del 5 de gener, que estableix un rechrrec sobre 
la taxu estatal que grava les mdquines escurabuíxquesn 
BOIPC, 186, I2169 (AC); 190,12401 (ALFP). 
Qüestid d 'i~constiíucionalizt núm. 362 7/93, plantejada 
pel Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, respecte 
a la Llei 2/1987, del 5 de gener, que estableix un re- 
c h e c  sobre la taxu estatal que grava les mciguirses es- 

curabutxaques. BOPC, 136, 12170 (AC); 190, 12403 
(ALFP). 
Qiiestió d'inconstitucionalitat n h ,  3630/93, plantejada 
pel Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, respecte 
a la Llei 2/1987, del 5 de gener, que estableix un re- 
&rec sobre la tina estatal que grava les mdquines es- 
curabutxaques. BOPC, 186, 12172 (AC); 190, 12404 
( A L P ) .  
Qiiestiú d 'inconstituciomlitt núm. 3626/93, plantejada 
pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, respecte 
a la Llei 2/19ü7, del 5 de gener, gue estableh un re- 
&rec sobre ia taxa estatal que grava les mdquines es- 
curabutxaques. BOPC, 188, 92268 (AC); 190, 12406 
(ALFP). 
Qiiestid d'inconslituciona1s'~a~ núm. 3631/93, plantejada 
pel Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, respecte 
a la Llei 2/1987, del 5 de gener, que estableix un re- 
cbrrec sobre la taxa estatal que grava les mhquines es- 
curabutxaques. BOPC, 190, 12407 (AC); 192, 12537 
(ALFP). 
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- Qüestió $'inconst~tuciona~itut núm. 71/94, plantejada 
pel Tribunal Superior de Justicia de Catalunya respecte 
a les lleis 711985, del 2 d'nbril, de bases de rkgim local, 
i 17/1985, del 23 de juliol, de lu funcio' pública de 1'M- 
ministració de la Generalitas. BOPC, 190, 12408 (AC); 
195,12709 ( A L P ) ,  
Procediment ela el Recurs d'empara nhn. 391 7x993, 
promogut pel diputat Sr. Josep M. Reguant i Gili contra 
l'Acord de la Mesa del Parlament del 21 de selembre de 
1993 pel qual S ' U ~ W U V Q  la Norma suplet6ria de l'articie 
19 del Reglament del Parlament. BOPC, 195, 1271 8 (T i 
AC); 205, 13307 (ALFP}; 218 (T}. 
Recurs d'iptcOnstitucionalitat n h .  433/94, plantejat pel 
president del Govern respecte a la Llei 12/1993, del 4 de 

- 

- 

,I 

novembre, de creacid de E'lnstitut per al Desenvolupa- 
ment i la Promoció de les Comarques de 1'Ebr-e, BOPC, 
201,12987 (AC); 221 (ALPPI. 
Qiiestid; d 'i~constituci~nalitat nlim. 56594, pluntejada 
per la Seccid Tercera de Ea Sah Tercera del Tribunal 
Suprem, respecte a la disposició addicional segona, 
ndm. I ,  de la Llei del Parlament de Catalunya 17/1985, 
dei 13 de juliol, sobre administracid hidrciulica de Cuta- 
lunya. BOPC, 21 2 (AC); 215 (ALFP). 
Qüesrió d'i~conssi~ucionalitat n h .  71W4, plantejada 
per la Secció Tercera de la Sala Tercera de¡ Tribunal 
Suprem, respecte a diversos articles de la Llei del Parla- 
ment de Catalunya 711983, del 18 d'ahril, de norma- 
litzacid lingiiisricu. BOPC, 2 l 2 (AC); 21 5 (ALFP). 

- 

- 




