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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT 
APROVAT O CLOSES EN LA FORMU- 
LA& 
1 ,I O. Resolucions 
- Reselucid 187íIV del Parlament de Catalu- 
nya, per la qual es crea la Comissi6 d’Estudi de 
la Problemhtica del Món Rural, adoptada pel 
Ple del Parlament el dia 1 de desembre de 1994 
(DSPC-P, 107). 13932 
- Resolució 188/LV del Parlament de Catalu- 
nya, per la qual es crea la Comissi6 d’Estudi de 
la Problemhtica del Cicle de I’Aigua a Catalu- 
nya, adoptada pel Ple del Parlament el dia 2 de 
desembre de 1994 (DSPC-P, 1 OS). 
- Resolució 189flV del Parlament de Catalu- 
nya, pcr la qual es crea la Comissió d’lnvesti- 
gaci6 sobre el Cas de la Urbanitzacid la Riera, 
de Sant Pere de Torelló, adoptada pel Ple del 
Parlament el dia 2 de desembre de 1994 

18932 

(DSPC-P, 108). i 8932 

1.15” Mocions 
- MocicS 661JV del Parlament de Catalunya, 
sobre els aiguats a Catalunya, aprovada pel Ple 
del Parlament el dia 2 de desembre de i994 

- Moc$ 67JIV del Parlament de Catalunya, 
sobre la política general de la dona a Catalunya, 
aprovada pel Ple del Parlament el dia 2 de de- 
sernbre de 1994 (DSPC-P, 108). 

(DSPC-P, 108). I8933 

I8934 

1.20. InterpeHacions 
- Interpeklació al Consell Executiu sobre se- 
guretat nuclear (Reg, 23719; BOPC, 279). 
Substanciació (DSPC-P, I OS). 18934 

2, TRAMITACIONS CLOSES PER 
BUIG, RETIRADA, CANVI O DE- 
CAMENT 
2,lO. Projectes i propastes de resolució 
2,10.60, Propostes de resoluci6 per a crear 
comissions 
- Proposta de resoluci6 per la qual es crea la 
Comissi6 d’hvestigació sobre la Relació i les 
Actuacions del Govern de la Generalitat amb 
les Empreses del Senyor Jnvier de la Rosa i 
Martí (Reg. 23217; BOPC, 277). Rebuig de la 
Proposta (DSPC-P, 107). 18935 

2.15, Mocions subsegüents a interpeHacians 
- Moció subsegüent a la interpellació al Con- 
sell Executiu sobre les polítiques d’ocupacid a 
Catalunya (Reg. 23566; BOPC, 279). Rebuig 
de la Moció (DSPC-P, 108). 18935 

2.20. InEerpeHacions 
- interpellació al Consell Executiu sobre el 
finaniament dels serveis socials (Reg. 18262; 
BOPC, 21 8). Retirada de la interpeHaci6. 
- Interpel-laci6 ai Consell Executiu sobre la 
politica d’autorització i control d’activitats ex- 

I8935 
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tractives (Reg. 18626; BOPC, 218). Retirada de 
la Interpetlaci6. 
- Interpeidació al Consell Executiu sohe la 
política general de consum (Reg. 18860; 
BOPC, 228). Retirada de la interpdlaci6. 
- InterpeElació al Consell Executiu sobre el 
desenvolupament integral de les terres de 
!’Ebre (Reg. 19389; BOFC, 233). Retirada de 
la Interpellaci6. 
- Interpellaci6 al Consell Executiu sobre el 
nou marc de relacions laborals (Reg. 19450; 
BOPC, 233). Retirada de la Interpeliaci6. 
- Interpellació al ConselI Executiu sobre la 
politica industrial en el sector de l’automoció 
(Reg. 20146; BOPC, 245). Retirada de la Jnter- 
pellació. 
- interpellaci6 al Consell Executiu sobre el 
Pla d’ Espais d’Inter5s Natural (PEIN) (Reg. 
20147; BOPC, 245). Retirada de Ia Interpetla- 
ci6. 
- JnterpeHació al Consell Executiu sabre po- 
lítica de subsbl (Reg. 20148; BOPC, 245). 
- interpellació al Consell Executiu sobre el 
desenvolupament del Pla integral de la família 
(Reg. 20487; BOPC, 248). Retirada de Ia inter- 
peliació {Reg. 24103). 
- lnterpeklaci6 al Consell Executiu sobre els 
espais naturals protegits (Reg. 20599; BOPC, 
251). Retirada de la Interpellació. 
- Interpeklaci6 ai Consell Executiu sobre els 
parcs naturals (Reg. 20600; RUPC, 251). Reti- 
rada de la InterpeHaci6. 
- Interpellaci6 al Consell Executiu sobre po- 
litica musical (Reg. 20653; BOPC, 251). Reti- 
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18936 
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rada de la Interpellaci6. 
- Interpellacid al Consell Executiu sobre la 
prevenció d’incendis (Regs. 20778; ROPC, 
251). Retirada de la interpeiiacid (24103). 
- interpekiació aI Conseli Executiu sobre la 
política d’endeutarnent (Reg. 20833; BOPC, 
25 I). Retirada de la Interpellació. 
- Interpellaci6 al Consell Executiu sobre el 
cooperativisme agrari (Reg* 20878; BOPC, 
253). Retirada de la Interpellació. 
- Interpeklaci6 al Consell Executiu sobre I’as- 
sistkncirt sanithria (Reg. 21071; BOPC, 253). 
Retirada de la intespel.laci6 (Reg. 24103). 

i 8936 
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18936 

18936 

18936 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.01. Projectes i proposicions de llei i altres 
propostes de nurmes 
3.01.01, Projectes de llei 
- Projecte de llei de r&im jurídic de les asso- 
ciacions (Reg. 20024). Prbrroga del termini de 
presenfaci6 del Dictamen de la Comissió de 
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana (Reg. 
241 12). 18937 
- Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/19&0, del 16 de desembre, de creaci6 de 

1’Institut Catal2 del Sbl (Reg. 21895). Esmenes 
presentades pels grups parlamentaris (Regs. 
23515 i 23762). 18937 
- Projecte de llei sobre protecci6 dels animals 
utilitzats pec a experimentació i altres finalitats 
científiques (Regs. 21971 i 22064). Prbrroga 
de1 termini de presentació d’esmenes (Reg. 
240893, 18938 
- Projecte de llei sobre el Jurat d’Expropiaci6 
de Catalunya (Reg. 23480). Tramesa a la Co- 
missió i termini de presentacib d’esmenes. 18939 

3.10. Projectes i propostes de resoluti6 
3.10.15. Proposta de resoluci6 referjdes al 
control de la legislació delegada 
- Propostes de resolució referides al control 
del Decret legislatiu 1211994, de  26 de juliol, 
pel quaI s’adeqiien a la Llei 3cMI992, de 26 de 
novembre, de rkgirn jurfdic de les administra- 
cions públiques i del procediment administratiu 
comú, la Llei 1311932, de 17 de desembre, de 
collegis professionals i Ia Llei 1811990, de 15 
de novembre, de creació del Centre d’Estudis 
Juridics i Formació Especialitzada (Reg. 
21243). Prbrroga del termini de trarnitaci6 en 
Comissió (Reg. 24í 15).  18939 

3.10.35, Proposicions no de llei i altres pro- 
postes de resolucih 
- Proposici6 no de llei sobre la recuperació 
del curs natural del riu Dar6 (Reg. 22891). 
Prbrroga del termini de presentació d’esrnenes 
(Reg. 24068). 18940 
- Proposició no de llei sobre la continuitat i la 
millora de la línia de tren Barcelona-La Tor de 
Querol (Reg. 23404). Tramesa a la Comissi6 i 
termini de presentació d’esmenes. 18941 
- Proposici6 no de llei sobre l’elaboració 
d’un pla de desplegament de ia Policia de Cata- 
lunya a la comarca de la Garrotxa (Reg. 
23405). Tramesa a la Comissi6 i termini de pre- 
sentaci 6 d’esmenes. 18941 
- Proposició no de llei sobre la regulacili de 
I’accés dels grups politics i socials n les emis- 
sions de la Corporaci6 Catalana de Rhdio i Te- 
levisió (Reg. 23419). Tramesa a la Comissi6 i 
termini de presentaci6 d’esmenes. 18941 
- Proposici6 no de llei sobre la creació de la 
Instituci6 del Defensor del Televident i el Ra- 
diooydor (Reg. 23420). Tramesa a la Comissió i 
termini de presentacibi d’esrnenes. 18942 
- Proposició no de llei sobre la creació dins la 
Corporaci6 Catalana de RBdio i Televisi6 d’una 
comissi6 d’eestudi dels continguts de les progra- 
macions de radio i de televisi6 (Reg. 23421). 
Tramesa a la Comissió i termini de presentaciú 
d ’ es menes. 18942 
- Proposició no de llei sobre I’elaboració dels 
Estatuts de redacció deIs serveis informatius de 
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la Corporació Catalana de Rhdio i Televisió 
(Reg, 23422). Tramesa a la Comissió i termini 
de presentat% d’esmenes. 
- Proposició no de llei sobre la destinaci6 del 
0,7% del pressupost al Tercer Món (Reg. 
23499). Tramesa a la Comissió i termini de pre- 
sentació d’esmenes. 
- Proposició no de llei sobre l’abolició de la 
pena de mort en el codi petial militar espanyol 
(Reg. 23506). Tramesa a la Comissi6 i termini 
de presentació d’esrnenes, 
- Proposició no de llei sobre la gestió i la dis- 
tribuci6 dels Fons de cohesió europeus a les 
terres de 1’Ebre (Reg. 23516). Tramesa a la CO- 
missió i termini de presentaci6 d’esmenes. 
- Proposicib no de llei sobre I’aplicació de les 
normes tkcniques del Pla de carreteres de Cata- 
lunya al trapt de la N-152 entre Ripoll i Vic 
{Reg. 23528). Tramesa a la Comissió i termini 
de present aci6 d ’ esmenes - 
- Proposici6 no de llei sobre I’edifici del 
Collegi Públic Bisbat d’Egara, de Tcrrassa (Va- 
ll& Occidental) (Reg. 23668). Tramesa a la co- 
missió i termini de presentació d’esmenes. 
- Proposició no de llei sobre les rhdios lliures 
(Reg, 23669). Tramesa a la Comissi6 i termini 
de presentació d’esmenes. 
-- Proposició no de llei sobre la difusi6 del 
sistema de vendes mihrqueting rnultinivelln a 
Catalunya (Reg. 23670). Tramcsa a la Comis- 
sió i termini de presentació d’esmenes. 
- Proposició no de llei sobre la neteja del Hit 
del riu Set i la regulació del seu cabal (Reg. 
23671)- Tramesa a la Comissió i termini de pre- 
sentació d’esmenes. 
- Proposició no de llei sobre la creaci6 de 
l’estatut del cooperant (Reg. 23672). Tramesa a 
la Comissió i termini de presentaci6 d’csmenes. 
- Proposició no de llei sobre programació ra- 
diofbrrica i televisiva d’informacib de la realitat 
multicultural de Catalunya i la solidaritat inter- 
nacional des de Catalunya (Reg. 23673) Tra- 
mesa a la Comissió i termini de presentaci6 
d’esrnenes. 
- Proposici6 no de llei sobre Pa creaci6 del 
Consell Catal& de la Cooperació Internacional 
(Reg. 23674). Tramesa a la Comissi6 i termini 
de presentaci6 d’esmenes. 
- Proposició no de llei sobre la creacib de 
mbduls de cimiques a 1’institut de Formaci6 
Professional d’Olot (Reg. 23683). Tramesa a la 
Comissi6 i termini de presentació d’esmenes. 
- Proposici6 no de llei sobre mesures a pren- 
dre a favor de la cinematografia catalana (Reg. 
23684). Tramesa a la Comissi6 i termini de pre- 
sentaci 6 d’esmenes. 
- Proposici6 no de llei sobre la inclusid en els 
serveis informatius de les emissores de la Cor- 
poracib Catalana de Rhdio i Televisió de la si- 
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18946 

18946 

18947 

18947 

I8948 

tuació meteorolbgica en les principals ciutats 
e ~ p ~ ~ p l c ~  i de la resta d’Europa (Reg. 23685). 
Tramesa a la Comissi6 i termini de presentació 
d’esmenes. 
- Proposicid no de Efei sobre els efectes de la 
reforma de 1’Organitzacib Comuna de Mercat 
del vi en el sector vitivinfcela catal8 (Reg. 
23720). Tramesa a la Comissi6 i termini de pre- 
sentaci6 d’esmenes. 
- Proposici6 no de llei sobre el dret a l’ense- 
nyament obligatori dels fills dels immigrants no 
comunitaris (Reg. 23721). Tramesa a la Comis- 
si6 i termini de presentació d’esmenes. 
- Proposicib no de llei sobre I’eIaboraci6 
d’un pla plurianual de finangament del tracta- 
ment de la ludopatia (Reg. 23722). Tramesa a 
la Comissi6 i termini de presentacib d’esmenes. 
- Proposició no de llei sobre la reparaci6 dels 
collectors de sanejament malmesos pels aiguats 
(Reg. 23730). Tramesa a la Comissi6 i termini 
de presentació d’esmenes. 
- Proposició no de IIei sobre el foment de les 
donacions de cbrnia (Reg. 23760). Tramesa a la 
Comissi6 i termini de presentació d’esmenes. 
- Proposició no de llei sobre la segulaci6 de 
I’& del topbnim Anoia en les estacions de Ren- 
fe (Reg. 23817) Tramesa a la Comissió i termi- 
ni de presentacid d’esmenes. 
- Proposició no de llei sobre la substituci6 
d’uun &tol situat a la sortida de l’autopista A-2 
de Molins de Rei {Reg. 23818). Tramesa a la 
Comissi6 i termini de presentació d’esrnenes. 
- Proposicib no de llei sobre i’edici6 en IEen- 
gua catalana del document del permís de con- 
duir, de la llichcia de ciclomotor, del permís 
de circulacid dels vehicles i de tots els impresos 
de procediment sancionador, presentada per 
una cinquena part. de membres de la cambra, 
del G. P, de Convergkncia i Unió (Reg. 23943). 
- Proposjci6 no de llei sobre la inclusió de la 
Tarragona romana en la declaració de Patrimo- 
ni de la Humanitat de la UNESCO, presentada 
pel diputat Sr. Joan M. Abelló, del G .  Socialista 
al Parlament de Catalunya; pels G. P. Popular i 
d’hiciativa per Catalunya i pels diputats Srs. 
Josep M. Reguant, del G. Mixt; Joan Descals, 
del G. P. de Convergencia i Unió i Josep Bar- 
galló, del G. P. d*Esquersa Republicana de Ca- 
talunya (Reg. 23969). 
- Proposició no de llei sobre I’adeqwaci6 de 
la xarxa de distribució e l h i c a  al compliment 
dels principis de seguretat, efectivitat i est&tica, 
a carrec de les companyies ekctriques, presen- 
tada pel diputat Sr. Alfred Pérez de Tudela, jun- 
tament amb quatre altres diputats del G. 
Socialista al Parlament de Catalunya (Reg. 
23972). 
- Proposici6 no de llei sobre el condiciona- 
ment del pont de l’aeri del Monestir de Mont- 
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serrat, presentada pel G. P. Popular (Reg. 
23977). 18953 
- Proposició no de llei sobre la crenci6 drun 
organisme que vetlli per les televisions i les 
rhdios públiques, presentada pel diputat Sr. Jo- 
sep Bargalló, jontament amb quatre altres dipu- 
tats del G. P. d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (Reg. 24020). 
- Proposici6 no de llei sobre la continuitat de la 
DelegaciG de FECSA a M6m la Nova (Ribera 
$’Ebre), presentada pel diputat SR. Joan M. Sa- 
banza, juntament amb quatre aItres diputats del 

a954 

G. P. de Convergkncia i Unió (Reg. 24089), 18955 

3.15. Mocions subsegüents a interpehacions 
- Moci6 subsegüent a la interpeliació a1 Con- 
sell Executiu sobre seguretat nuclear, presenta- 
da pels diputats Srs. Ernest Benach i 
Josep-Llufs Carod-Rovira, del G. P. d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (Reg. 2401 3). 13955 

3,20, InterpeHadons 
- InterpeMaci6 al Consell Executiu sobre l’es- 
tructuració del sector turístic, presentada pel di- 
putat Sr. Josep Bargaild, del G. P. d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (Reg. 24021). 
- InterpeIlacid al Consell Executiu sobre 1’as- 
sisthcia sanitkia a Catalunya, presentada pe1 
diputat Sr. Josep M. Reguant, del G. Mixt (Reg. 
24104). 18956 
- Interpel?lacfó al Consell Executiu sobre el 
desenvolupament del Pla integral de la famflia, 
presentada pel diputat Sr. Josep M. Reguant, 
del G. Mixt (Reg. 24105). 
- IntetpeHació al Consell Executiu sobre la 
prevenció dels incendis a Catalunya, presentada 
pel diputat Sr. Josep Reguant, del G. Mixt 

I8956 

I8957 

(Reg. 24 106). 18957 

4. INFORMACId 
4.46, Acords, resolucians i comunicacions 
dels brgans de la cambra 
- Criteri interpretatiu de l’article 37 i norma 
supletbria deis articles 48 i 49 del Reglament 
del Par1 amen t. 18958 
- PresidEncia i composici6 de la Comissió 
d’Estudi sobre la Problemhtica del Món Rural. i3958 
- Presidhncia i composició de la Comissi6 
d’Estudi sobre la Psoblemhtica del Cicle de 
1’Aigua a Catalunya. 18958 
- Presidbncia i composició de la Comissi6 
d’lnvestigació sobre el Cas de la Urbanitzacib 
la Riera, de Sant Pere de Torelib. 18959 

4.45. Composició deis brgans de la cambra 
- Constituci6 de la Comissió d’Esmdi del Mi- 
llorament de la Prevenci6 i T’Extinci6 d’Incen- 
dis. 18959 

- Adscripció de tres diputats del G .  P. de 
Convergencia i Uni6 a la Comissió d’hvestiga- 
cib sobre el Cas de la ‘Irrbanitzacib la Riera, de 
Sant Pere de Torelló (Reg, 24067). 
- Adscripció d’una diputada i dos diputats del 
G .  P. Popular i d’unsr diputada i dos diputats del 
G. P. d’hiciativa per Catalunya a la Comissi6 
d’Investigaci6 sobre el Cas de la Urbanització 
la Riera, de Sant Pere de Torelló. 

i 8960 
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430. Compliment de resolucions i de mo- 
cions 
- Compliment de la Resoluci6 15OflV del 
Parlament de Catalunya, sobre la delinqiibncia 
infantil i juvenil a Catalunya. Informe, relatiu al 
compliment de la Resoluci6, presentat pel con- 
seller de Justícia (Reg. 23968). 
- Control del compliment de la Moció 54/IV 
del Parlament de Catalunya, sobre la política de 
muntanya. Informe relatiu al compliment de la 
Moció, presentat pel conseller de Política Terri- 
torial i Obres Ptibliques (Reg. 23863). 
- Control del compliment de la Moci6 6inV 
del Parlament de Catalunya, sobre el financa- 
ment de la sanitat. Informe relatiu al compli- 
ment de la Moció, presentat pel conseller de 
Sanitat i Seguretat Social (Reg. 23935). 
- Control del compliment de la Moció 65tIV 
del Parlament de Catalunya, sobre la política 
interdepartamental d’igualtat d’oportunitats cn- 
tre els homes i les dones. 
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453, Compareixences i sessions informatives 
en les comissions 
- CompareixenGa del president del Patronat 
del Museu Nacional d’Art de Catalunya davant 
la Comissió de Politica Cultural (Reg. 17526; 
BOPC, 212). Prbrroga per a convocar la com- 
pareixenga (Reg. 23930). I8963 
- Compareixenqa del secretari general de 
1’Esport davant Sa Comissió de Política Cultu- 
ral, perque informi sobre e1 capteniment de la 
Secretaria General de T’Esport en rnatgria es- 
portiva (Reg. 18556; BOPC, 221), Prbrroga per 
a convocar la cornpareixenqa (Reg. 2393 1). 
- SessM informativa de la Comissi6 d’Estudi 
de Pa Revisió i l’Aplicaci6 del Pia de Seguretat 
de les Quimiques de Tarragona amb la conse- 
llera de Governaci6 sobre el Pla de seguretat de 
les quimiques de Tarragona (BOPC, 251). 
Prbrroga per a convocar la sessió informativa 
(Reg. 24 1 S 6) .  
- Sessió informativa de la Comissi6 de Justí- 
cia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el conseller 
de Justfccfa, sobre l’execució de les funcions de 
protectorat que estabíeix la Llei de fundacions 
privades, pel que fa a les activitats, el patrimoni 
i les obIigacions legals de la Fundació Quail 

18963 

18963 
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Espanya. Sollicitud de compareixenqa presen- 
tada pel diputat SF. Josep Bargall6, juntament 
amb dos altres diputats UGI G. P. d’Esquesra 
Republicana de Catalunya (Reg. 238611. Tra- 
mitació i tramesa a la Comissió. 
- Sessió informativa de la Comissi6 d’Jndtis- 
tria, Energia, Cornerg i Turisme amb el conse- 
ller d’lndústria i Energia, sobre les 
circumstancies relatives a la concessi6 i la can- 
cellaci6 dels avals concedits per la Comissió 
d’ajut per a la Reconversi6 Industrial de Cata- 
lunya (CARIC) a les empreses Subirh i Cia. i 
Punthxtil. Soklicitud de compareixenqa presen- 
tada pel G .  P. d’Iniciativa per Catalunya (Reg. 
23882). Tramitació i tramesa a la Comissió. 
- Sessió informativa de la Comissió d’lndds- 
tria, Energia, cornerg i Turisme amb el conse- 
ller d’hddstria i Energia sobre la situació de 
t’estacib d’esqui de Port del Comte arran de 
la dctenci6 del seu director i, especialment, 
de les subvencions i els avals de la Genera- 
litat dels quals aquella hagi pogut ser desti- 
nat h i  a. So 1 4  c i tud de co rnparei xeng a 
presentada pel G. Socialista al Parlament 
de Catalunya (Reg. 239711, Tramitaci6 i 
tramesa a la Comissió. 

435. Activitat parlarnenthria 
4.55.05. Reunions tingudes i qiirestions trac- 
tades 

4.55.15, Convacatbries 
- Sessió plenhria nlirn, 60, convocada per al 
dia 20 de desembre de 1994. 

4.60. RPlgirn interior 
- Reconeixement d’antiguitat a una fun- 
cionaria i a un funcionari del Parlament. 

18963 4.67. Comunicacions dels grups parlamenta- 
ris i dels diputats 
- Retirada de les interpellacions al Consell 
Executiu sobre el desenvolupament del Pla in- 
tegral de la família, sobre la prevenci6 d’incen- 
dis i sobre l’assistkncia sanithtia (Reg. 24103). 

4‘70. Comunicacions del president de la Ge- 
neralitat i del Govern 
- Enchrrec del despatx del conseller d’Agri- 
cultura, Ramaderia i Pesca al conseller d’lndús- 
tria i Energia (Reg. 23978). 

18963 

4.95. Rectificacions per error t h i c  
- Mernbria de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya corresponent a E’exercici del 1993 
(Regs, 22973 i 22980; BOPC, 282). 
- Procediment relatiu a 1’Informe 15193-A, 
sobre la Societat Municipal Parc Zoolbgic de 
Barcelona, SA (BOPC, 282; Regs. 22973 i 
22980). 

8964 - Procediment relatiu a I’Infosme 13192-A, 
sobre la Universitat Autbnoma de Barcelona 
(BOPC, 282; Regs. 22973 i 22980). 
- Projecte de llei sobre protecci6 deis animals 
utilitzats per a experimentaci6 i altres finalitats 
cientifiques (BOPC, 283; Regs. 21971 i 

18964 

22064). 

18964 5, fNDEX DE TRAMITACIONS 
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18968 
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Aquesta publicaciú és impresa en paper ecodhgic (definició europea ECF), 
en compliment del que estableix la Resolució 124/iii del Parlament, sobre la 
urilitzaeid liel paper recicht en ek PadamcnF i en els departaments de i# Gene- 
ralitat, adoptada el 30 d ‘abril de 1990. 
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1. 
1.10. Resolucions 

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACTÓ 

RESOLUCX~ i 8 7 m  DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, PER LA QUAL 
ES CREA LA COMISSIÓ D’ESTUDI DE LA PROBLEMATICA DEL MÓN RURAL 

ADOPTADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 1 DE DESEMBRE DE 1994 
(DSFC-P, 107) 

PLE DEL PARLAMENT RESOLUCI~ 

El Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el ‘dia 1 de desem- 
bre de 1994, considerada la Proposta presentada pels grups 
parfamentmis d’hiciativa per Catalunya, d’Esquma Repu- 
blicnna de Catalunya, Popular, Mixt i Socialista al Parla- 
ment de Catalunya (Reg. 224 19), de creació d’una comissi6 
d’estudi sobre la problemhtica del món rural, d’acord amb 
I’articfe 49,l del Reglament, ha adoptat la segiient 

El Parlament de Catalunya crea la Comissi6 d’Estudi de 
la ProbIemBtica del Món Rural. 

Palau del Parlament, 1 de desembre de 1994 

El president de1 Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

El secretari segon 
Xavier Guitart i Domknech 

RESOLUCI~ iwrv DEL PARLAMENTDE CATALUNYA, PER LA QUAL 
ES CREA LA COMISSIÓ D~EESTUDI DE LA PROBLEMATICA DEL CICLE 

DE L’AIGUA A CATALUNYA 

ADOPTADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 2 DE DESEMBRE DE 1994 
(DSPC-P, 1 OS) 

PLE DEL PARLAMENT RESQLUCI~ 

El Ple del Parlament, en sessi6 tinguda et dia 2 de desem- 
bre de 1994, considerada la Proposta presentada per tots els 
grups parlamentaris (Reg. 235 19), de creació d’una camis- 
si6 d’estudi sobre la problemhtica del cicle de I’aigua a Ca- Palau del Parlament, 2 de desegbre de 1994 
talunya, d’acard amb lkrticle 49.1 dei Reglament, ha 
adoptat la següent El secretari tercer El president del Parlament 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 

El Parlament de Catalunya crea la Comissi6 d’Estudi de 
la Problemifica del Cicie de 1’Aigua a Catalunya. 

Enric Castellnou i Alberch 

RESOLUCIÓ 189/IV DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, PER b A  QUAL ES CREA 
LA COMISSXÓ D’INVESTIGACI6 SOBRE EL CAS DE LA URBANITZACIÓ LA RIERA, 

DE SANT PERE DE TORELLÓ 

ADOPTADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 2 DE DESEMBRE DE 1994 
(DSPC-P, 108) 

PLE DEL PARLAMENT tivament pels grups parlamentaris d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’lniciativa per Catalunya, Socialista al Parla- 
ment de Catalunya i Popular, de creaci6 d’una comissi6 
d’investigaci6 sobre e2 cas de la urbanitzaci6 la Riera, de 

El Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 2 de desem- 
bre de 1994, considerades les propostes presentades respec- 
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Sant Pere de Torell6 (Osona) (Reg. 23601)’ i per una cin- 
quena part de diputats de Ia cambra, del G .  P. de Conver- 
ghcia  i Uni6, per la qual es crea la Comissi6 d’Investigaci6 
de Converses Telefbniques relatives a 1’ Ajuntament de Sant 
Pere de Torelló (Reg. 23838), d’acord amb I’article 48.1 del 
Reglament, ha adoptat la següent 

RESOLUCIlcj 

El Parlament de Catalunya acorda la creaci6 de la Cornis- 
si6 d’Investigaci6 sobre el Cas de la Urbanitzaci6 la Riera, 
de Sant Pere de Torell6. La Comissi6 s’ha d’ajustar a la nor- 
mativa segiient: 

a) La Comissi6 tindrh per objecte l’anhiisi del procedi- 
ment administratiu relatiu a la urbanització la Riera, de Sant 
Pere de Torelló (Osona). 

b) Els treballs de la Comissió tindran una durada mhxima 
de dos mesos, sense computar-hi, si s’escau, el periode de 
vacances parlamenthies del mes de gener. La Comissi6 
haurh d’elevar al Ple del Parlament, en un dictamen que 
haurh d’dsser discutit per aquest, les conclusions correspo- 
nents. 

c) La Comissió tindrh una composició de fins a tres mem- 
bres per cada grup parlamentari, a excepció del Grup Mixt, 
el qual hi tindrh un únic representant. La Comissi6 adoptar& 
les decisions pel sistema de vot proporcional i ponderat. 

d) La Comissi6 serh presidida pel membre d’aquesta que 
resulti elegit per votació feta en la reuni6 constitutiva de la 
Comissió, i no serh elegibte cap diputat representant del 
Grup Parlamentari de Convergencia i Uni6. Pel que fa a 
i’elecció de vice-president i de secretari, se seguir& la nor- 
mativa establerta per a Ia designa& de les m e m  de comis- 
Si6 .  

e) La Comissi6 podrh requerir la compareixenp dels 
membres del Consell Executiu i d’autoritats i funcionaris 
piiblics, incloent-hi els de 1’Administració local. 

f’) La Comissi6 podrh solalicitar tambk la presencia d’altres 
persones amb vei’natge administratiu a Catalunya O, si escau, 
de persones amb residhcia fora de la comunitat autbnoma. 

g) La Comissi6 tindrB especialment en compte, en establir 
e1 seu programa de treball, I’existkncia actual o sobrevingu- 
da d’actuacions judicials, a fi de salvaguardar en tot moment 
la independhcia del poder judicial. 

h) Els treballs de la Cornissi6, a l’empara del que disposa 
l’article 60 del Reglament del Parlament, tindran el carhcter 
de sessi6 secreta en les compareixences i en I’elaboraci6 del 
dictamen. 

Palau del Parlament, 2 de desembre de 1994 

El secretari quart 
Xavier Bosch i Garcia 

El president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT o CLOSES EN LA FORMULACI~ 
1.15. Mocions 

MOCIÓ 66TnT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SORRE ELS AIGUATS A CATALUNYA 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 2 DE DESEMBRE DE 1994 
(DSPC-P, 1 O S )  

PLE DEL PARLAMENT MOC16 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 2 de desem- 
bre de 1994, d’acmd amb els articles 130 i concordants del 
Reglament, ha debatut la Moció subsegiient a la interpekla- 
ció al Consell Executiu sobre els aiguats a Catalunya, pre- 
sentada pel diputat Sr. Víctor Gimeno, del G. P, d’hiciativa 
per Catalunya (Reg. 235 17). 

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 a: 
a) Aprovar, abans de tres mesos, el Pla territorial de pro- 

tecció civil, tal COM ho disposa el Reial decret 40711992, 
d’aprovació de la Noma bhsica de protecció civil. 

b) Elaborar un informe sobre el funcionament del Centre 
de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) i de Protec- 
ció Civil amb motiu dels aiguats de primers &octubre de 
1994, que inclogui també 1’activaciB del Pia de seguretat $e 
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les químiques de Tarragona (Plaseqta) i la valaraci6 de les 
incidhcies observades, i presentar40 al Parlament. 

Palau del Parlament, 2 de desembre de 1994 

La secretaria primera 
Flora Sambra i Viflarroya 

El president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

MOCIÓ 67JIV DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE LA POL~TLCA GENERAL 
DE LA DONA A CATALUNYA 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 2 DE DESEMBRE DE 1994 
(DSPC-P, 108) 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 2 de desem- 
bre de 1994, d’acord amb els articles 130 i concordants del 
Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel4a- 
ci6 al Consell Executiu sobre la politica general de la dona a 
Catalunya, presentada per la diputada Sra, Rosa Vandellbs, 
del G. Socialista al Parlament de Catalunya (Reg. 23546), i 
les esmenes presentades. 

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

M O C I ~  

EI Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
a) Mantenir els canals de comunicació en els programes 

d’igualtat entre les dones i els homes, tant en les administra- 
cions locals com en associacions que treballin en aquest 
camp. 

b) Prosseguir el foment i la coordinaci6 de programes per 
a la igualtat entre les dones i els homes en tots els arnbits 10- 

cals i associatius de Catalunya que treballen en aquesta tas- 
ca, per tal d’evitar duplicitats en actuacions, i potenciar i 
racionaiitzár eis recursos. 

Palau del Parlament, 2 de desembre de 1994 

El secretari segon 
Xavier Guitart i Darnbnech 

El president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

1 .  
1.20. InterpeWacions 

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ 

InterpeHaciÓ al Consell Executiu sobte seguretat nuclear 
(Reg. 23719; BOPC, 279) 

- Formulada pel diputat Sr. Ernest Benach, del G .  P. 
d’ Esquerra Republicana de Catalunya, i resposta pel conse- 
ller d’lndúistria i Energia en el Ple del dia 2 de desembre de 
1994 (DSPC-P, 108). 
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAIMENT 
2.10. Projectes i propostes de resolusi6 
2.10.60. Propostes de resoluci6 pes a crear comissions 

Proposta de resohcf6 per la qual es crea la Comissi6 
d’Xnvestignci6 sobre la Relaci6 i les Actuacions del Go- 
vern de la Generalitat amb les Empreses del Senyor Ja- 
vier de Ia Rosa i Martl (Reg. 232 17; BOPC, 277) 

- Rebutjada pel Ple del Parlament, en la sessid núm. 59, 
tinguda el dia 1 de desembre de 1994 (DSPC-P, 107). 

2. 
2.15. Mocions subsegüents a interpeHacions 

TRAMITACIONS GLOSES PER FCEBUIG, RETIRADA, CANVI: O DECAhlENT 

Moció subsegüent a la interpeHaci6 al Consell Executiu 
sabre les politiques d’ocupaci6 a Catalunya (Reg. 23566; 
ROPC, 279) 

- Rebutjada pel Ple del Parlament, en la sessib nlirm. 59, 
tinguda el dia 2 de desembre de 1994 (DSPC-P, lOS), 

2. 
2.20. InterpeHacions 

TRAMITACIONS CLUSES PER FEBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAhENT 

InterpeHaci6 al Consell Executiu sobre ei finansament 
dels serveis socials (Reg. 18262; BOPC, 218) 

- Retirada pel portaveu del Grup Socialista al Parlament 
de Catalunya, en la Junta de Portaveus del dia 13 de desem- 
bre de 1994. 

XnterpeHaci6 al Consell Executiu sobre la politica d’au- 
toritzacib i control d’activihts extractives (Reg, 18626; 
BOPC, 218) 

- Retirada pel portaveu del Grup Parlamentari d’hiciati- 
va per Catalunya, en la Junta de Portaveus del dia 13 de de- 
sembre de l 994. 

InterpeHaciB al Conse11 Executiu sobre la política gene- 
ral de C Q ~ S U M  (Reg. 18860; BOPC, 228). 

- Retirada pel portaveu del Grup Socialista al Parlament 
de Catalunya, en la Junta de Portaveus del dia 13 de desem- 
bre de 1994. 

InterpeHaci6 al Consell Executiu sobre el desenvolupa- 
ment integral de les terres de ]’Ebre (Reg. 19389; BOPC, 
233). 

- Retirada pel portaveu del Grup Parlamentari d’Es- 
quema Republicana de Catalunya, en la Junta de Portaveus 
del dia 13 de desembre de 1994. 
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InterpeWaciÓ al Conseii Executiu sobre ell nou marc de 
relacions laborals (Reg. 19450; BOPC, 233) 

- Retirada pel portaveu del Grup Parlamentari d’Inicia- 
tiva per Catalunya, en la Junta de Portaveus del dia 13 de 
desembre de 1994. 

InterpeHaciÓ al ConselI Executiu sobre la politica indus- 
trial en el sector de X’automoci6 (Reg. 20146; BOPC, 245) 

- Retirada pel portaveu del Grup Parlamentari d’Es- 
querra Republicana de Catalunya, en la Junta de Portaveus 
del dia 13 de desembre de 1994. 

InterpeHaciÓ al Consell Executiu sobre el Pia d’Espais 
d’Inter6s Natural (PEJN) (Reg. 20143; BOPC, 245) 

- Retirada pel portaveu del Grup Paríamentari d’Es- 
querra Republicana de Catalunya, en la Junta de Portaveus 
del dia 13 de desembre de 1994. 

InterpeHaci6 al Consell Executiu sobre política de subsbl 
(Reg. 20148; BOPC, 245) 

- Retirada pel portaveu del Grup Parlamentari $’Es- 
querra Republicana de Catalunya, en la Junta de Portaveus 
del dia 13 de desembre de 1994. 

InterpeHaci6 ai Consell Executiu sabre el desenvolupa- 
ment del Pla integral de la famaia (Reg. 20487; BOPC, 
24 8) 

- Retirada pel diputat Sr. Josep M. Reguant, del Grup 
Mixt, (Reg. 24103), admesa a trhmit per la Mesa del Parla- 
ment el dia 13 de desembre de 1994, (Vegeu la notificaci6 
del diputat en la seccid 4.67, p&g. 18965, d’aquest butlleti). 

XnterpeWacici al Consell Executiu sobre el els espais natu- 
rals protegits (Reg. 20599; BOPC, 251) 

- Retirada pel portaveu del Grup Parlamentari d’Es- 
querra Republicana de Catalunya, en la Junta de Portaveus 
del dia 13 de desembre de 1994. 

TnterpeWaci6 al Consell Execntlu sobre els parcs naturals 
(Reg. 20600; BOPC, 251) 

- Retirada pel portaveu del Grup Parlamentari d’EEs- 
quema Republicana de Catalunya, en la Junta de Purtaveus 
del dia 13 de desembre de 1994. 

InterpeHaciÓ al ConseII Executiu sobre política musical 
(Reg. 20653; BOPC, 2Si) 

- Retirada pel portaveu del Grup Parlamentari d’Es- 
querra Republicana de Catalunya, en la Junta de Portaveus 
del dia 13 de desembre de 1994. 

InterpeHaci6 all Consell Executiu sobre la prevenció dels 
incendis (Reg. 20778; BOPC, 25 I )  

- Retirada pel diputat Sr. Josep M. Reguant, del Grup 
Mixt, (Reg. 24103), admesa a trhmit per la Mesa del Parla- 
ment el dia 13 de desembre de 1994. (Vegeu la noti’cacid 
del diputat en la seccid 4.67, pdg. 18965, d’aquest butlletí). 

InterpeWaciij al Consell Executiu sobre la politica d’een- 
deutament (Reg. 20833; ROPC, 251) 

- Retirada pel portaveu del Grup Socialista al Parlament 
de Catalunya, en la Junta de Portaveus del dia 13 de desem- 
bre de i 994. 

InterpeHaci6 al Consell Executiu sobre el cooperativisme 
agrari (Reg. 20878; BOPC, 253) 

- Retirada pel portaveu del Grup Parlamentari d’hicia- 
tiva per Catalunya, en la Junta de Portaveus del dia 33 de 
desembre de 1994. 

InterpeHaci6 al Consell Executiu sobre I’assist&ncia sani- 
thria (Reg. 21071; BOPC, 253) 

- Retirada pel diputat Sr. Josep M. Reguant, del Grup 
Mixt, (Reg. 24103), admesa a t r h i t  per la Mesa del Parla- 
ment el dia 13 de desembre de 1994. (Vegeu la notificacií5 
del diputut en Iu secció 4.67, p6g. 18965, d’aquest butlleti). 
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3, TRAMITAClONS EN CURS 
3.01. 
3.01.01. Projectes de llei 

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de normes 

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

PRbRROGA DEL TERMINI DE PRESENTAC16 DEL DICTAMEN DE EA COMISSI6 
DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA (Reg. 241 12) 

PRESIDQNCIA BEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessid tinguda el dia 13 de de- 
sembre de 1994, vista la sollicitud presentada pel president 
de la Comissi6 de Justicia, Dret i Seguretat Ciutadana (Reg. 
241 12), d’acord amb els articles 39.2 i 85 del Reglament del 
Parlament, ha acordat de concedir una prbrroga d’un mes 
dei termini de presentaci6 de2 Dictamen de la Comissi6 so- 
bre el Projecte de llei de ri3gim juridic de les associacions 
(Reg. 20024), el qual termini finirh el dia 19 de febrer de 
1995. 

Palau del Parlament, 13 de desembre 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 Honorabie senyor, 
La Mesa de la Comissió de Justicia, Dret i Seguretat Ciu- 

tadana, d’acord amb allb que estableix ]’article 39.2 del Re- 
glament del Parlament, ha acordat de solkitar a ia Mesa del 
Parlament una arnpliaci6 del termini per a I’daboració del 
Dictamen del Projecte de llei de regim jurídic de les associa- 
cions (Reg. 20024). 

La prdrroga que es demana és d’un mes, 
Us saludo ben atentament. 

Palau del Parlament, 12 de desembre de 1994 

Joan Rigol 
President de la Comissi6 

PROJECTE DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 4/1980, DEL í.6 DE DESEMBRE, 

(Reg. 2 E 895) 
DE CREACIÓ DE L’INSTITUT CATALA DEL S ~ L  

ESMENES PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS 
(Regs. 235 15 i 23762 J Adrnissi6 a trhmitr Mesa CPT de 1’ 1.12.94) 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP 

PER CATALUNYA (Reg. 23515) 
PARLAMENTARI D’ INICIATIVA Esmena núm. 1 A la totulitat 

G. P. d’lniciativa per Catalunya 

A LA MESA DEL PARLAMENT De retorn del Projecte de llei al Govern. 

El Grup Parlamentari d’lniciativa per Catalunya, d’acord 
amb allb que preveu I’article 94 del Reglament de la Carn- 
bra, presenta les següents esmenes al Projecte de llei de mo- 
dificació de la Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de 
I’ Institut Catal& del Sbl. 
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Esmena num. 2 De supressid 
_. ~~ 

G. P. d’hiciatdva per Catulunya 

De tot L’article 3. 

~ ~ _. - 

Esmena núm. 3 D ’addicid 

G. P. d’lniciativa per Catalunya 

A l’article 7 de la LIei 4/1980, de 16 de desembre 

<< h) 2 representunts de Les orgimitzcrcions naunicipalis- 
tes. )> 

Palau del Parlament, 17 de novembre de 1994 

Antoni Fan& i Sabater 
Diputat 

Roc Fuentes i Navarro 
Port a v e u 

ESMENA A LA TOTALITAT PRESENTADA 
PEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA 
(Reg. 23762) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

El Grup Parlamentari d’ Esquema Republicana de Catalu- 
nya (ERC), d’acord amb al16 que preveu el Reglament de la 
Cambra, presenta esmena a la totalitat de retorn al govern 
del Projecte de Llei de Modificaci6 de la Llei 4.11980 del 16 
de desembre, de creació de 17nstitut Catal2 del Sbl. 

Esmena núm. 1 A la totalitat 

G. P. &Esquerra Republicuna de Catalunya 

De retorn al Govern del Projecte de llei. 

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2994 

Josep-Lluis Carod-Rovira Jordi PortabelEa i Cahete 

PROJECTE DE LLEI SOBRE PROTECCI~ DELS ANIMALS UTILITZATS PER A 
EXBERIMENTACX~ I ASTRES FINALITATS CIENT~FIQUES 

(Regs. 21 971 i 22064) 

PRbRROGA DEL TERMlNl DE PRESENTAC16 D’ESMENES (Reg. 24089) 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

Vista la soklicitud presentada pels Grups Parlarnen taris 
d’hiciativa per Catalunya i Popular (Reg. 240891, d’acord 
amb els articles 85 i 94.1 del Reglament, i amb I’aautoritxa- 
ci6 de la Mesa del Parlament del 7 d’abril de 1992, es con- 
cedeix una última prbrroga de quaranta-vuit hores del 
termini de presentaci6 d’esmenes al Projecte de llei sobre 
protecci6 dels animals utilitzats per a experimentaci6 i altres 
finalitats científiques (Regs. 21971 i 22064), ef qual termini, 
ates l’acord de la Mesa del Parlament del 20 de juny de 
1988 (BQPC, 2/IIE, 23), finir& e1 dia 14 de desembre de 
1994, a dos quarts de deu del mati. 

Palau del Parlament, 9 de desembre de 1994 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Els Grups Parlamentaris signants, sdliciten que el termini 
per a presentar esmenes al Projecte de llei sobre protecci6 
dels animals utilitzats per a experimentació i altres finalitats 
cient ifiques, sigui prorrogat, 

Palau del Parlament, 7 de desembre de 1994 

Roc Fuentes i Navarro 
W) 

Josep Curto i Casad6 
(PP) 
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PROJECTE DE LLEI SOBRE EL JURAT D~EXPROPIACI~ DE CATALUNYA 
(Reg. 23480) 

T R A M G ~ A  A LA COMISSId I TERMINI DE PKESENTACId D’ESMENES 

PRESIDENCIA DEL PAmAMENT atks l’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de juny de 
1988 (BOPC, 2JII1, 23), finirh el dia 7 de febrer de 1994, a 
dos quarts de deu del mati. La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 13 de de- 

sembre de 1994, d’acord amb els articles 93.2 i 94.1 del Re- 
glament del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha 
acordat de remetre el Projecte de llei sobre el Jurat d’Expro- 
pia& de Catalunya (Reg. 23480) a la Comissi6 de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana perquh el tramiti i d’obrir un ter- 
mini de quinze dies hilhils per a presentar-hi esmenes, que, 

Palau del Parlament, 13 de desembre de 1994 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
. President del Parlament de Catalunya 

3, TRAMITACIONS EN CURS 
3.10. Projectes i propostes de resoluci6 
3.10.15. Propostes de resoluci6 referides al control de la legislaci6 delegada 

PROPOSTES DE RESOLUCI~ REFERIDES AL CONTROL DEL DECRET 
LEGISLATIU 1211974, DE 26 DE JULIOL, PEL QUAL S’ADEQÜEN A LA LLEI 3011992, 

DE 26 DE NOVEMBRE, DE REGIM JURÍDIC DE LES ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES I DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ, LA LLEI 13/1982, 

DE 17 DE DESEMBRE, DE COLLEGIS PROFESSIONALS I LA LLEI 18/1940, 
DE 15 DE NOVEMBRE, DE CREACIÓ DEL CENTRE WESTUDIS JURíDICS 

(Reg 2 1243) 
I FORMACIÓ ESPECIALITZADA 

P R ~ R R O G A  DEL TERMINI DE TRAMITACI~ EN  COMISSI^ ( ~ e g .  24 I i 5 )  

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT de 17 de desembre, de d l e g i s  professionals i la Llei 
18/1990, de 15 de novembre, de creaci6 del Centre d’Estu- 
dis Jurídics i Formació Especialitzada (Reg. 212433, el qual 
termini finir& el dia 15 de febrer de 1995. 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 13 de de- 
sembre de 1994, vista la sol-licitud presentada per la Comis- 
si6 de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana (Reg. 24115), 
d’acord amb el que disposen els articles 39.2 i 85 del Regla- Palau del Parlament, 12 de desembre de 1994 
ment, ha acordat de concedir una prbrroga d’uun mes del ter- 
mini de tramitaci6 en Comissi6 de les Propostes de Joaquim Xicoy i Bassegoda 
resoluci6 referides al control dei Decret legislatiu 1211 994, President del Parlament de Catalunya 
de 26 de juliol, pel qual s’adeqiien a la Llei 3011992, de 26 
de novembre, de r&gim juridic de les administracions públi- 
ques i del procediment administratiu comG, la Llei 1311982, 
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AL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

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

Malt Honorable senyor, 
La Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciu- 

tadana, d’acord amb allb que estableix l’article 39.2 dei Re- 
glament del Parlament, ha acordat de sol-licitar a la Mesa del 
Parlament una ampliació del termini per a fer el control dei 
Decret legislatiu 1211994, de 26 de juliol, pel qual s’ade- 
qiien a la Llei 3011992, de 26 de novembre, de regim juridic 

de les administracions públiques i del procediment adminis- 
tratiu comú, la Llei 13/1982, de 17 de desembre, de coIkgis 
professionals i Ia Llei 1811990, de 15 de novembre de crea- 
ci6 del Centre d’Estudk Juridics i Formació Especialitzada 
(Reg. 21243). 

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

Palau del Parlament, 12 de desembre de 1994 

Joan Rigol 
President de la Comissió 

3. TRAMITACLONS EN CURS 
3.10. Projectes i propostes de resoluci6 
3J0.35. Proposicions no de llei i altres propostes de resolució 

PROPOSICI~ NO DE LLEI SOBRE LA RECUPERACI~ DEL CURS NATURAL 
DEL RIU DAR6 

(Reg. 22891) 

PRbRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACid D’ESMENES (Reg. 24068) 

PRESID~NCIA DEL, PARLAMENT 

Vista la solmlicitud presentada pel Grup Parlamentari de 
Convergkncia i Uni6 (Reg. 240683, d’acord amb els articles 
85 i 134.3 del Reglament, i amb l’autorització de la Mesa 
de3 Parlament del 7 d’abril de 1992, es concedeix una 
prbrroga de quatre dies hhbils del termini de presenta& 
d’esmenes a la Proposici6 no de llei sobre la recuperació del 
curs natural del riu Dar6 (Reg. 2289E), el qual termini, atks 
I’acord de la Mesa de1 Parlament del dia 20 de juny de 1988 
(BOPC, 21II1, 23), finirh el dia 14 de desembre de 1994, a 
dos quarts de deu del matí. 

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2994 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Raimon Escudé i Piadellorens, Portaveu del Grup Parla- 
mentari de Convergencia i Unió, compareix a l’empara de 
I’article 134 i concordants del vigent Reglament de la Carn- 
bra i solkita sigui concedida una prbrroga de set dies en eI 
termini d’esmenes de la Propesici6 no de Llei sobre la recu- 
peraci6 del curs natural del riu Daró (Reg. 22891). 

Palau del Parlament, 5 de desembre de 1994 

Raimon Escudé i Pladellorens 
Portaveu del Grup Par1 arnen tari 

de Convergencia i Unió 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LA CONTENUITAT 1 LA MILhORA DE L A  LÍNIA 

(Reg. 23404) 
DE TREN BARCELONA-LA TOR DE QUEROL 

TRAMESA A LA comsIó I TERMINI DE PRESENTACI~ D’ESMENES 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 13 de de- 
sembre de 1994, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament 
del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de 
remetre la Proposició no de llei sobre la continu’r’tat i la mi- 
llora de la linia de tren Barcelona-La Tor de Querol (Reg. 
23404) a la Comissi6 de Política Territorial. 

Aixi mateix, d’acord amb el que disposa l’article 134.3 
de1 Reglament de! Parlament, es fa avinent que els grups 

parlamentaris disposen d’un termini de set dies hibils per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposici6, el qual ter- 
mini, atks ]’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 2/IlI, 23), finir% el dia 29 de desembre 
de 1994, a dos quarts de deu del mati. 

Palau del Parlament, 13 de desembre de 1994 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSXCIÓ NO DE LLEI SOBRE L’ELARORACIÓ D’UN PLA BE DESPLEGAMENT 
DE LA POLICIA DE CATALUNYA A LA COMARCA DE LA GARROTXA 

(Reg. 23405) 

TRAMESA A LA COMES16 I TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESLDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 13 de de- 
sembre de 1994, d’acord amb l’articfe 134.2 del Reglament 
del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de 
remetre la Proposició no de llei sobre l’elaboraci6 $’un pla 
de desplegament de la Policia de Catalunya a la comarca de 
la Garrotxa (Reg. 23405) a la Comissi6 de Justícia, Dret i 
Seguretat Ciutadana. 

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

parlamentaris disposen d’un termini de set dies hibils per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposició, el qual ter- 
mini, atks l’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BQPC, 2fl11,23), finir8 el dia 29 de desembre 
de 1994, a dos quarts de deu del mati. 

Palau del Parlament, 13 de desembre de 1994 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LA REGULACIÓ DE L’ACCÉS DELS GRUPS 
POL~TICS I SOCIALS A LES EMISSIONS DE LA CORPORACIÓ 

(Reg. 23419) 
CATALANA DE RADIO I  TELEVISI^ 

TRAMESA A LA COMISSI6 1 TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT Catalana de RBdio i Televisió (Reg. 234 19) a la Comissió de 
Politica Cultural, 

Aixi 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 Proposici6, el qual ter- 
mini, aths l’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 13 de de- 
sembre de 1994, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament 
del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de 
remetre la Praposici6 no de llei sobre In regdació de I’accEs 
dels grups politics i socials a les emissions de la Corparaci6 
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juny de 1988 (BOPC, ZflIX, 23), finirh el dia 29 de desembre 
de 1994, a dos quarts de deu del mati. 

Palau de3 Parlament, 13 de desembre de 1994 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PKOPOSICI~ NO DE LLEI SOBRE LA C R E A C I ~  DE LA INSTITUCI~ DEL DEFENSOR 
DEL TELEVIDENT E EL UDIUQIDOR 

(Reg. 23420) 

TRAMESA A LA COMISSI6 1 TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESIDhNCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Pariament, en sessió tinguda el dia 13 de de- 
sembre de 1994, d’acord amb I’article 134.2 del Reglament 
del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de 
remetre la Proposició no de lIei sobre la creació de la Insti- 
tuci6 del Defensor del Televident i el Radiouidor (Reg, 
23420) a la Comissió de Politica Cultural. 

Aixi 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, 21II1, 23), finiri el dia 29 de desembre 
de 1994, a dos quarts de deu del mati. 

Palau del Parlament, 13 de desembre de 1994 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President dei Parlament de Catalunya 

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LA CIREACI6 DINS LA CORPORACI6 CATALANA 
DE amo x  TELEVISI^ DWNA COMISSIS D’ESTUDX DELS CONTINGUTS 

DE LES PRQGRAMACIONS DE RADIO I DE  TELEVISI^ 
(Reg. 23421) 

TRAMESA A LA  COMISSI^ I TERMINI DE PRESENTACI~ DIESMENES 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 13 de de- 
sembre de 1994, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament 
del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de 
remetre la Proposici6 no de llei sobre ía creaci6 dins la Cor- 
poraci6 Catalana de Rhúio i Televisió d’una comissi6 d’es- 
tudi dels continguts de les programacions de radio i de 
televisió (Reg. 23421) a la Comissi6 de Política Cultural. 

Aixi mateix, d’acord amb el que disposa I’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, ei qual ter- 
mini, atks l’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, ZíIII, 233, finir& el dia 29 de desembre 
de 1994; a dos quarts de deu del matí. 

Palau del Parlament, 13 de desembre de 1994 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 
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pRomsrcr6 NO DE LLEI SOBRE L’ELABORACI~ DELS ESTATUTS DE REDACCIÓ 
DELS SERVEIS INFORMATIUS DE LA CORPORACIÓ CATALANA 

DE a D I O  I TELEVISIÓ 
(Reg. 23422) 

TRAMESA A LA  COMISSI^ I TERMINI DE PRESENTACIO D’ESMENES 

PRESIDENC’IA DEL PARLAMENT 

La Mesa dei Parlament, en sessi6 tinguda el dia 13 de de- 
sembre de 1994, d’acord amb I’article 134.2 del Reglament 
del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de 
remetre la Proposició no de llei sobre l’elaboraci6 dels Esta- 
tuts de redacci6 dels serveis informatius de la Corporació 
Catalana de Radio i Televisi6 (Reg. 23422) a la Comissió de 
Política Cultural. 

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

parlamentaris disposen d’un termini de set dies h&bils per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposici6, el qual ter- 
mini, atks l’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 2B11, ZJ), finir& el dia 29 de desembre 
de 1994, a dos quarts de deu del mati. 

Palau del Parlament, 13 de desembre de 1994 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LA DESTINACLÓ DEL O,T% DEL PRESSUPOST 
AL TERCER MÓN 

(Reg. 23499) 

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

PRESID~NCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda ei dia i 3  de de- 
sembre de 1994, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament 
del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de 
remetre la Proposicitj no de llei sobre la destinaci6 del 0’7% 
del pressupost al Tercer M6n (Reg. 23499) a la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost. 

Aixf 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 hibils per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposició, el qual ter- 
mini, ates l’acorcl de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 21III,23), finirh el dia 29 de desembre 
de 1994, a dos quarts de deu del matí. 

Patau del Parlament, 13 de desembre de 1994 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSLCI~ NO DE LLEI SOBRE L ~ A B O L I C I ~  DE LA PENA DE MORT 
EN EL CODI PENAL MILITAR ESPANYOL 

(Reg. 23506) 

TRAMESA A LA COMISSI6 I TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESTDENCIA DEL PARLAMENT de mort en el codi penal militar espanyol (Reg. 23506) a la 
Comissi6 de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana. 

Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 134.3 
del Reglament del Pariament, es fa avinent que els grups 
parlamentaris disposen d’un termini de set dies hgbils per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposició, el qual ter- 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda ei dia 13 de de- 
sembre de 1994, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament 
del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de 
remetre Irz Proposici6 no de llei sobre I’nbolici6 de la pena 
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mini, atks l’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 2RII,23), finir5 el dia 29 de desembre 
de 1994, a dos quarts de deu dei matí. 

Palau del Parlament, 13 de desembre de I994 

Joaquim X~COY i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSKIÓ NO DE LLEI SOBRE LA GESTIÓ E LA DISTRIBUCI~ DELS FONS 
DE CQHESIÓ EUROPEUS A LES TERRES DE L’EBRE 

(Reg, 23516) 

TRAMESA A LA co~rssrd I TERMINI DE PRESENTACN~ D’ESMENES 

PRESTDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessid tinguda el dia 13 de de- 
sembre de 1994, d’acord amb I’article 1342 del Reglament 
del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de 
remetre la Proposici6 no de llei sobre la gesti6 i la distribu- 
ci6 dels Fons de cohesi6 europeus a les terres de 1’Ebre 
(Reg. 235 16) a la Comissi6 d’AgricuItura, Ramaderia i Fes- 

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

Ca. 

parlamentaris disposen d’un termini de set dies hhbils per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposici6, e1 qual ter- 
mini, atks l’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 2988 (BOPC, 2/III, ZJ), finir& el dia 29 de desembre 
de 1994, a dos quarts de deu del matí. 

Palau del Parlament, I3 de desembre de 1994 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSICI~ NO DE LLEI SOBRE L ~ A P L I C A C I ~  DE LES NORMES TECNIQUES 
DEL PLA DE CARRETERKS DE CATALUNYA AL TRACAT DE LA N-152 

ENTRE RIPOLL I VIC 
(Reg. 23528) 

TRAMESA A LA COMISSld I TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESIDhNCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia i 3  de de- 
sembre de 1994, d’acord amb I’article i342  del Reglament 
del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de 
remetre la Proposició no de llei sobre l’aplicació de Ies nor- 
mes temiques del Pla de carreteres de Catalunya al tragat de 
la N-i52 entre Ripoll i Vic (Reg. 23528) a Ia Comissi6 de 
Política Territorial. 

Així mateix, d’aacord amb el que disposa I’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 Proposició, el qual ter- 
mini, ates l’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 2íIi1,23), finir& el dia 29 de desembre 
de 1994, a dos quarts de deu del matí. 

Palau del Parlament, 13 de desembre de 1994 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catafunya 
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PROPOSECIÓ NU DE LLEI SOBRE L’EDXFICI DEL CObLEGl PÚl3LIC BISBAT 
D’EGARA, DE TERRASSA (VALLkS OCCIDENTAL) 

(Reg. 23668) 

TRAMESA A LA COMlSSId I TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESXDENCXA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 13 de de- 
sembre de 1994, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament 
del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de 
remetre la Proposició no de llei sobre I’edi-fici del Colkgi 
Públic Bisbat d’Egara, de Terrassa (Vall& Occidental) 
(Reg, 23668) a la Comissi6 de Política Cultural. 

Aixi mateix, d’acord amb el que disposa l’article 134,3 
del Reglament del Parlament, es fa avinent que els grups 

parlamentaris disposen d’un termini de set dies hhbils per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposició, el qual ter- 
mini, at&s l’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, ZíIII, 23), finirh ei dia 29 de desembre 
de 1994, a dos quarts de deu del matí. 

Palau del Parlament, 13 de desembre de E994 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LES RADIOS LLIURES 
(Reg. 23669) 

TRAMESA A LA COMISSI6 1 TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESDENCIA DEL PARLAMENT presentar esmenes a ta damunt dita Proposici6, el qual ter- 
mini, aths I’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 21111, 23), finirh el dia 29 de desembre 
de 1994, a dos quarts de deu del mati. 

La Mesa del Parlament, en sessid tinguda el dia 13 de de- 
sembre de 1994, d’acosd amb l’article 134.2 del Reglament 
del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de 
remetre Ea Proposició no de llei sobre les rhdios lliures (Reg. 
23669) a la Comissió de Politica Cultural, 

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

Palau del Parlament, 13 de desembre de 1994 

Joaquim Xicoy i Bmssegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LA DIFUSI6 DEL SISTEMA DE VENDES 
&IARQUETING MULTINIVELL>> A CATALUNYA 

(Reg. 23670) 

TRAMESA A LA COMISSI6 1 TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESIDBNCXA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 13 de de- 
sembre de 1994, d’acord amb I’article 134.2 del Reglament 
del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de 
remetre la Proposici6 de llei sobre la difusió del sistema 
de vendes <<rnhqueting multinivell>> a Catalunya (Reg. 
23670) a la Comissi6 d’hdústria, Energia, Comerl; i Turis- 

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

me. 

parlamentaris disposen d’un termini de set dies hhbiis per a 
presentar emenes a la damunt dita Proposici6, el qual ter- 
mini, ates l’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BUPC, 2flJI,23), finir& el dia 29 de desembre 
de 1994, a dos quarts de deu del mati. 

Palau del Parlament, 13 de desembre de 1994 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 
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PROPOSICTÓ NO DE LLEI SOBRE LA NETEJA DEL LLIT DEL RIU SET 
I LA REGULACIÓ DEL SEU CABAL 

(Reg. 23671) 

TRAMESA A LA ca~iss16 z TERMINI DE PRESENTACI~ D’ESMENES 

PRESIDENCIA QEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia i 3  de de- 
sembre de 1994, d’acord amb I’article 134.2 del Reglament 
del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de 
remetre la Proposició de llei sobre la neteja del llit de1 riu 
Set i la regulació del seu cabal (Reg, 23671) a la Comissió 
de Política Territorial. 

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

pdarnentaris disposen d’un termini de set dies hhbils per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposició, el qual ter- 
mini, at5s 1’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 2/III, 23), finir& el dia 29 de desembre 
de 1994, a dos quarts de deu del matí. 

Palau dei Parlament, i 3 de desembre de i994 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSICI~ NO DE LLEI SOBRE LA CREACIÓ DE LSESTATUT DEL COOPERANT 
(Reg, 23672) 

TRAMESA A CA COMISSIC) I TERMINI DE PRESENTACId D’ESMENES 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT presentar esmenes a Ia damunt dita Proposici6, el qual ter- 
mini, at&s I’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, ZJIII, 23), finit4 el dia 29 de desembre 
de 1994, a dos quarts de deu del matí, 

La Mesa del ParIament, en sessi6 tinguda el dia 13 de de- 
sernbre de 1994, d’acord amb I’articEe 134.2 del Reglament 
dei Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acoráat de 
remetre la Proposició no de llei sobre la creaci6 de I’estatut 
del cooperant (Reg. 23672) a la Comissió de PoIitica Social. 

Aixi 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 hiibils per a 

Palau del Parlament, 13 de desembre de 1994 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

FROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE PROGRAMACIÓ RADIOFbNICA I TELEVISIVA 
D’INFORMACIÓ DE LA REALITAT MULTICULTURAL DE CATALUNYA 

I LA SOLIDARITAT INTERNACIONAL DES DE CATALUNYA 
(Reg. 23673) 

TRAMESA A LA COMtSSId I TERMINI DE PRESENTACId D’ESMENES 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT de Catalunya i la solidaritat internacional des de Catalunya 
(Reg. 23673) a la Comissió de Política CuItural. 

Així mateix, d’acssd amb el que disposa I’article 134.3 
del Reglament de1 Parlament, es fa avinent que els grups 
parlamentaris disposen d’un termini de set dies h3biIs per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposicib, el qual ter- 
mini, ates 1’acord de la Mesa del Parlament dei dia 20 de 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia i 3  de de- 
sembre de i 994, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament 
del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de 
remetre la Proposició no de llei sobre prograrnaci6 radio- 
fbnica i televisiva d’informació de la realitat multicultural 
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juny de 1988 (BQPC, 2flII,23), finirh el dia 29 de desembre 
de 1994, a dos quarts de deu del mati, 

Palau del Parlament, 13 de desembre de 1994 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPQSICI~ NO DE LLEI SOBRE LA CREACI~  DEL CONSELL CATALA 
DE LA COOPERhCIÓ INTERNACIONAL 

(Reg. 23674) 

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

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa dei Parlament, en sessi6 tinguda el dia 13 de de- 
sembre de 1994, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament 
del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de 
remetre la Proposició no de llei sobre la creaci6 del Consell 
Catal& de la Cooperaci6 Internacional (Reg. 23674) a la Co- 
missió 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 Proposici6, el qual ter- 
mini, ates l’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 21111, 23), finir& el dia 29 de desembre 
de 1994, a dos quarts de deu del mati. 

Palau del Parlament, 13 de desembre de 1994 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSICI~ NO DE LLEI SOBRE LA CREACIÓ DE M ~ D U L S  DE CARNIQUES 
A ETNSTITUT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL D’OLOT 

(Reg. 23683) 

TRAMESA A LA COMTSSId 1 TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 13 de de- 
sembre de 1994, d’acord amb I’article 134.2 del Reglament 
del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de 
remetre la Proposici6 no de llei sobre la creació de mbduls 
de cirniques a l’lnstitut de Formaci6 Professional d’ Olot 
(Reg, 23683) a la Comissi6 de Política Cultural, 

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

parlamentaris disposen d k n  termini de set dies hiibils per a 
presentar esmenes a la damunt dita Pt-op~sició, el qual ter- 
mini, at&s l’acotd de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 21111, 23), finir& el dia 29 de desembre 
de 1994, a dos quarts de deu del matí. 

Palau del Parlament, I3 de desembre de 1994 

Joaquim Xicoy i Bassegada 
President del Parlament de Catalunya 
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE MESURES A PRENDRE A FAVOR 
DE LA CINEMATOGRAFIA CATALANA 

(Reg. 23684) 

TRAMESA A LA COMISSid 1 TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa dei Parlament, en sessi6 tinguda el dia 13 de de- 
sembre de 1994, d’acord amb i’articie 134.2 del Reglament 
del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de 
remetre la Proposici6 no de llei sobre mesures a prendre a 
favor de la cinematografia catalana (Reg. 23684) a la Co- 
missi6 de Politica Cultural. 

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

parlamentaris disposen d’un termini de set dies hibils per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposici6, el qual ter- 
mini, atks l’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 2JIII,23}, fínirh el dia 29 de desembre 
de 1994, a dos quarts de deu del matí. 

Palau del Parlament, 23 de desembre de 1994 

Joaquim Xicoy i Bassegada 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSXCI~ NO DE LLEI SOBRE LA ENCLUSIÓ EN ELS SERVEIS INFORMATIUS 

I TELEVISE~ DE LA SITUACIÓ METEOROL~GICA EN LES PRINCIPALS 
DE LES EMISSORES DE LA CORPORACIÓ CATALANA DE R b I O  

CIUTATS ESPANYOLES I DE LA RESTA D’EUROPA 
(Reg. 23685) 

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

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda ei dia 33 de de- 
sembre de 1994, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament 
del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de 
remetre la Proposició no de llei sobre la inclusió en els ser- 
veis informatius de les emissores de la Corporaci6 Cataiana 
de Radio i Televisi6 de la situaci6 meteorolbgica en les 
principals ciutats espanyoles i de la resta d’Europa (Reg. 
23685) a la Comissi6 de Politica Cultural. 

Aixi mateix, d’acord amb e1 que disposa l’article 134‘3 
del Reglament del Parlament, es fa avinent que els grups 

parlarnentaris disposen d’un termini de set dies hhbiIs per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposició, el qual ter- 
mini, ates ]’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 2/IIE, 23), finirh el dia 29 de desembre 
de 1994, a dos quarts de deu del mati. 

Palau del Parlament, 13 de desembre de 1994 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE ELS EFECTES DE LA REFORMA DE L’ORGANXTZACIÓ 
COMUNA DE MERCAT DEL VI EN EL SECTOR VITIVIN~COLA CATALA 

(Reg. 23720) 

TRAMESA A LA COMESSI6 J TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT rna de I’Organitzaci6 Carnuna de Mercat del vi en el sector 
vitivinícola catah (Reg. 23720) a la Comissió d’ Agricultu- 
ra, Ramaderia i Pesca. 

Aixi 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 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda ei dia 13 de de- 
sernbre de 1994, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament 
del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de 
remetre la Proposici6 no de llei sobre els efectes de la refor- 
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presentar esmenes a la damunt dita Proposició, el qual ter- 
mini, atks l’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 2011,233, finir8 el dia 29 de desembre 
de 1994, a dos quarts de deu del mati, 

Palau de€ Parlament, 13 de desembre de 1994 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSICI~ NO DE LLEI SOBRE EL DRET A VENSENYAMENT OBLIGATORI 
DELS FILLS DELS IMMIGRANTS NO COMUNITARIS 

(Reg. 23721) 

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

PRESIDBNCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 13 de de- 
sembre de 1994, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament 
del Parlament, escoltada ia Junta de Portaveus, ha acordat de 
remetre la Proposició no de llei sobre el dret SL ]’ensenya- 
ment obligatori dels fills dels immigrants no comunitaris 
(Reg. 23721) a la Comissió de Politica Cultural. 

Aixi 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 Proposici6, el qual ter- 
mini, atks l’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 2JIII, 233, finirh el dia 29 de desembre 
de 1994, a dos quarts de deu del matí. 

Palaw del Parlament, 13 de desembre de 1994 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROFOSICI~ NO DE LLEI SOBRE LTLABORACI~ WUN PLA PLURLANUAL 
DE FENANCAMENT DEL TRACTAMENT DE LA LUDOPATIA 

(Reg. 23722) 

TRAMESA A LA COMISST~ I TERMINI DE PRESENTACI~ D’ESMENES 

PRESDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en  sessió tinguda el dia 13 de de- 
sembre de 1994, d’acord amb l’szrticie 134.2 del Reglament 
del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de 
remetre la kopesici6 no de llei sobre l’elaboració d’un pla 
phrianual de finangament del tractament de la ludopatia 
(Reg. 23722) a la Comissió de Politica Social. 

Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article i34.3 
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, atks l’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, ZflII, 233, finir$ el dia 29 de desembre 
de 1994, a dos quarts de deu del matí. 

Palau del Parlament, i 3 de desembre de 1994 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE EA RIEPARACIÓ DELS COLLECTORS DE SANEJAMENT 
MALMESOS PELS AIGUATS 

(Reg. 23730) 

TRAMESA A LA  COMISSI^ T TERMINI DE PRESENTACI~ D’ESMENES 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 13 de de- 
sembre de 1994, d’acord amb lhticle 134.2 del Regiament 
del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de 
remetre la Proposicid no de llei sobre la reparació dels 
col4ectors de sanejament malmesos pels aiguats (Reg. 
23730) a la Comissi6 de Politica Territorial. 

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 del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 2/III, 23), finir8 el dia 29 de desembre 
de 1994, a dos quarts de deu del matí. 

Palau del Parlament, 13 de desembre de 1994 

Joaquim Xieoy i Bslssegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SORRE EL FOMENT DE LES DONACIONS DE CbRNIA 
(Reg. 23760) 

TRAMESA A LA  COMISSI^ I TERMINI PE PRESENTACI~ VESMENES 

PRESDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 13 de de- 
sembre de 1994, d’acmd amb I’article 134.2 del Reglament 
del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de 
remetre la Proposició no de llei sobre el foment de les dona- 
cions de cbmia (Reg. 23760) a la Comissi6 de Polftica So- 
cial. 

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 hhbits per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposició, el qual ter- 
mini, ates I’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 2flI1,23), finirh el dia 29 de desembre 
de 1994, a dos quarts de deu del mati. 

Palau del Parfament, 13 de desembre de i994 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President dei Parlament de Catalunya 

PROPOSICI~ NO DE LLEI SOBRE LA REGWLACI~ DE L ~ Ú S  DEL T O P ~ N I M  ANOIA 
EN LES ESTACIONS DE RENFE 

(Reg. 238 17) 

TRAMESA A LA c o ~ r s s ~ ó  I TERMINI. DE PRESENTA& D~ESMENES 

PRESIDhNCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 13 de de- 
sembre de 1994, d’acord amb l’article 134-2 del Reglament 
del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de 
remetre la Proposició no de i’lei sobre la regulació de l’ús del 
topbnim Anoia en €es estacions de Renfe (Reg. 23817) a la 
Comissió de Política Territorial. 

Així mateix, d’acord amb et que disposa l’article 134.3 
del Reglament del Parlament, es €a avinent que els grups 

parlamentaris disposen d’un termini de set dies hiibils per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposici6, el qual ter- 
mini, atks I’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 2flII,23), finir& el dia 29 de desembre 
de 1994, a dos quarts de deu del mati. 

Palau del Parlament, i 3  de desembre de 2994 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President dei Parlament de Catalunya 
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PRUPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LA SUBSTITUCJÓ D’UN RETOL SITUAT 
A LA SORTIDA DE L’AUTOPTSTA A-2 DE MOLINS DE REI 

{Reg, 2381 8) 

TRAMESA A LA COMISSI6 i TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESIDfiNCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 13 de de- 
sembre de 1994, d’acord amb 1’articie 134.2 del Reglament 
del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de 
remetre la Proposici6 no de llei sabre la substitucid d’un 
&o1 situat a la sortida de I’autopista A-2 de Molins de Rei 
(Reg. 238 18) a la Comissi6 de Politica Territorial. 

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 ia damunt dita IPropesiciB, el qual ter- 
mini, ates l’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 21III,23), finira el dia 29 de desembre 
de 1994, a dos quarts de deu del matí. 

Palau del Parlament, 13 de desembre de 1994 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catdunya 

~~a~os~crró NO DE LLEI SOBRE VEDICIÓ EN LLENGUA CATALANA 
DEL DOCUMENT DEL PERMÍS DE CONDUIR, DE LA LLIC~NCIA DE CICLOMOTOR, 

DEL PERMíS DE GIRCULACI6 DELS VEHICLES I DE TOTS ELS IMPRESOS 
DE PROCEDIMENT SANCIONADOR 

PRESENTADA PER UNA CINQUENA PART DE MEMBRES DE LA CAMBRA, 
DEL GRUP PARLAMENTARI DE CONVERG&NClA 1 UN16 

(Reg, 23943 I Adrnissi6 a trhrnit: Mesa del 13.12.94) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Dues sentencies del Tribunal Constitucional de juny de 
1986 i d’abril de 1989, d’acord amb 1’artjcIe 3.2 de la Cons- 
tituci6, preveuen que la cooficialitnt de les respectives Ilen- 
giies espanyoles en determinades comunitats autbnornes te 
conseqü&ncies per a tots els poders públics a les esmentades 
comunitats i estableix, en primer terme, els drets dels ciuta- 
dans B utilitzar qualsevol de les dues llengües davant tots els 
brgans administratius de la seva comunitat amb plena i ober- 
ta efichcia juridica. 

Per altra banda ei Tribunal Superior de Justicia de Catalu- 
nya, acaba d’emetre una senthcia sobre un recurs presentat 
per un usuari particular, va ésser reconegut el dret dels ciu- 
tadans a rebre el permis de conduir en catal&, la mateixa 
llengua amb la qual es pot dirigir per demanar la revisi6 del 
permis de conduir. Perb aquest dret individual escau norma- 
litzar-io i estendre-ho corn un fet administratiu habitual que 
a peticilj de I’interessat pugui rebre la resposta immediata 
del document en catal$, per la qual cosa els diputats sotasig- 
nats pertanyents al Grup Parlamentari de Canvexgkncia i 
Uni6 proposen la Proposici6 No de Llei següent: 

al, Ei Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge- 
neralitat a que faci les gestions oportunes amb el Govern de 
E’Estat perqu8 la Direcció General de TrBnsit editi els docu- 
ments de permís de conduir i la Ilickncia de ciclomotor en 
catala i els expedeixi a petició de l’interessat. 

~ 2 .  La mateixa gestió haurh d’interessar-se en el document 
del pernris de circulacib dels vehicles i del certificat de caracte- 
rístiques, així com en tots els impresos que pertanyin al proce- 
diment sancionador i que l’interessat tramiti en catalb 

Palau del Parlament, I de desembre de 1994 

Montserrat Raurell, Salvador Esteve, Carles Campuzano, 
Jaume Padrós, Pere Parera i Cartró, Araceli Vendrell, Isabel 
Ruiz s Margalef, Josep Varela i Serra, Ramon Grau i Gracia, 
Ramon Companys, Joan Busquets, Carles Vifia i Serra, J.B, 
Giménex i March, Isidre Gavin i Valls, Josep Serratusell, E, 
Codina, J.M. Sabanza, Ferran Pont, Josep Capdeferro i 
Maureta, Ramon Tomas i Riba, Víctor Vila i Gir6, Mar2  
Curto, Jaume Aligue, Joan Carrera i Pedrol, Tombs Gilabert 
i Boyer, Trinitat Neras, Rosa Bruguera, Glhria Pallé, Rosa 
O, de Capet1 
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PROPOSICI~ NO DE LLEI SQRRE LA INCLUSXÓ DE LA TARRAGONA ROMANA 
EN LA DECLARACIÓ DE PATRIMONI DE LA HUMANITAT DE LA UNESCO 

PRESENTADA PEL DJPUTAT SR. JOAN M. ABELL6, DEL GRUP SOCIALISTA AL PARLAMENT 
DE CATALUNYA; PELS GRUPS PARLAMENTARIS POPULAR I D’INZCIATIVA PER CATALUNYA 

1 PELS DIPUTATS SRS. JOSEP M. REGUANT, DEL GRUP MIXT; JOAN DESCALS, DEL GRUP 
PARLAMENTARI DE CONVERGENCIA T UNid I JOSEP BARGALL6, DEL GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
(Rcg. 23969 / Admissi6 a trhmit: Mesa del 13.1 2.94) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Els diputats sotasignats, d’acord amb els articles 106 i 
107 del Reglament de la Cambra, presenten ’la següent Pro- 
posició no de Llei sobre la inclusi6 de la Tarragona romana 
en la declaraci6 de Patrimoni de la Humanitat. 

ExposicM de motius 

L’any 218 abans de Crist, l’estratkgia belica de la Repú- 
blica romana va obligar un dels seus més brillants militars 
Scinio Escipicj a desembarcar a Empúries i a desplaGar-se 
per la costa mediterrania fins r? la desembocadura de l’actual 
Francolí per establir un campament militar que irnpedis l’as- 
cens de les tropes cartagineses que pretenien arribar fins a 
Roma. D’aquesta forma s’inicih la presencia romana a la pe- 
ninsula ibhica, transformant un petit poblat ibkric (Kesse) 
en el campament romh de Tclrraco primer, i en una impor- 
tant ciutat romana desprds. Entre el segle 111 a C  i el segle 
VI d.C. la ciutat viurh tota mena de vicissituds emmarcades 
sempre per ser la porta d’entrada a la Peninswla Ibhica de 
totes les manifestacions culturals i espirituals d’arreu del 
Mediterrani, constituint el punt de referhcia politic i reli- 
gi6s de bona part d’Hisp3nia. El titol conferit per August de 
Colonia Iulia urbs Truirnphalis Tmrado, ia presencia durant 
dos anys del propi emperador a la ciutat i la consolidaci6 
corn a capital de la Hispania Citerior i especialment el gran 
problema urbanístic awgusteu ha deixat empremtes a la Tar- 
ragona actual que la fan una de les ciutats capitals de 1’Im- 
peri a m b  més restes romans conservats. 

Efectivament, des del segle 111 a. de C. la constant trans- 
forrnaci6 de la base militar en urbs va obligar a la construc- 
ci6 de tots aquells elements que defineixen la prbpia 
civilitzaci6 material romana, els quals tots ells s6n presents 
avui a la Tarragona actual. Viles romanes (Centelles, els 
Munts, el Moro ...), Aqüeducte (de les Ferreres), reciente 
emmurallat (Muralles des de€ segle 111 a C. fins a les modifi- 
cacions del segle XVIII), restes del Fhrurn Provincial, Circ 

Rom&, Temple d’august, Fbrum Local i Basílica, Necrbpo- 
lis, Teatre, Amfiteatre, pedrera d’ Et Mkdol. Aquesta disper- 
sitat, tan completa, d’edificis definitoris de la cultura llatina 
presents en un k e a  relativament petita ja per si constitueix 
el fet m6s definitori de la Tarragona romana. No obstant 
aquesta presencia per si sola no explicaria pas la importhn- 
cia d’aquest conjunt monumental. El que realment fa insblit 
el conjunt monumental de Tarragona 6s l’enorme transfor- 
rnacid de la ciutat durant dos mil anys i la pervivencia de la 
cultura llatina en els nous nivells histbrics, des de la catedral 
medieval als editks renaixentistes, des dels plans urbanís- 
tics de meitat del segle XIX fins a l’explosi6 industrial i de- 
mogrhfica de la segona meitat del segle XX. Aquesta consta 
transformació i la convivhcia entre patrimoni i progrés ha 
estat el repte en el qual ha viscut la ciutat de Tarragona i el 
que obliga avui tn6s que mai als seus ciutadans i als seus di- 
rigents a preservar la seva monumentalitat corn a usdefruit 
d’un bé que pertany a tota la Humanitat. 

Davant aquesta realitat es presenta la següent 

PROPOSICIO NO DE LLEI 

El Parlament de Catalunya acorda: 
1. Constatar la gran importhcia humana i monumental de 

Fa Tarragona romana i afirmar que hauria de ser considerada 
Patrimoni de la Humanitat. 

2. Instar el Govern de h Generalitat de Catalunya a donar 
suport, i si s’escau, dur a terme aquelles accions necesshies 
per tal que la Tarragona romana sigui inclosa en la declara- 
ci6 de Patrimoni de ta Humanitat per part de la UNESCO i 
aixi participi d’aquest prestigi internacional i les conseqiih 
cies que se’n derivin. 

Palau del Parlament, 1 de desembre de 1994 

Joan M. Abelló, Grup Socialista aI Parlament; Josep Curt0 i 
Casadó, G. Popular; Joan Saura, G. P. d’IC; Josep M. Re- 
guant, G .  Mixt; J. Descals, G .  P. de CiU i Josep Bargalló, G .  
P. d’ERC 
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PRUPOSICT~ NO DE LLEI SOBRE L~ADEQUACI~  DE LA XARXA 

EFECTIVITAT I EST~TICA, A CARREC DP, LES COMPANYIES EL~CTRIQUES 
DE DISTRWUCXÓ ELhCTRICA AL COMPLIMENT DELS PRINCIPIS DE SEGURETAT, 

PRESENTADA PEL DTPUTAT SR. ALFRED P6REZ DE TLJDELA, JUNTAMENT AMB QUATRE 
ALTRES DIPUTATS DEL GRUP SOCIALISTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

(Reg. 23972 I Admissi6 a tchmit: Mesa del 13.12.94) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Alfred PCrez de Tudela i Molina, Santiago Riera i Olivi, 
Joan Roma i CuniI1, Josep Clofent i Rosique i Dolors To- 
rrent i Rius, Diputats del Grup Socialista, fent Gs d’alib que 
es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, 
presenten per a la seva tramitaci6 davant el Ple, la següent 
Proposici6 no de Llei. 

Si fem un tomb pels nostres pobles i viles podem adonar- 
nos que Ia xarxa de distribució elkctrica, en el temps, s’ha 
anat estenent per la geografia per fer un servei a I’usuari, 
sense tenir massa en compte el que avui entendriem corn a 
principis de seguretat, efectivitat i estktica. 

Sam coneixedors que el Govern ha establert una proposta 
d’acord amb Ies companyies elkctriques per fer una reade 
quaci6 en la normativa actual de Ees xarxes de distribuci6, 
vista la miiltiple problemitim en la que est& incidint. 

Hi ha un aspecte perb, que caldria considerar. Les com- 
panyies elkctriques han mantingut la xarxa de distribuci6 a 
les nostres viles i ciutats, fins avui sense modificacions, en 
la majoria dels casos, llevat que no hagi estat per interhs de 
la companyia. Davant d’aixb algunes poblacions han esta- 
blert conveni per una progressiva repasici6 en millors con- 
dicions, sempre perb, amb aportaci6 econbmica municipal, 
Independentment d’aquests acords, i on no existeixen, quan 
l’interessat en promoure una modificació d’instaliacions 

ubicades en espais pdblics 6s l’administració municipal, en 
la majoria dels casos per qüestions de seguretat o de desen- 
volupament urbanistic, les companyies, en la prhctica, CQ- 

bren els costos de la modificació, tot i que aquestes 
in fraestructures han es tat sobradament amorti txades. 

És per tots aquests motius que eis Diputats sotasignats 
presenten la següent: 

PROPOSICIÓ NO DE LLEI 

<<El Parlament de Catalunya insta el ConseH Executiu a 
que la Conselleria d’hdústzia endegui les gestions i modifi- 
cacions reglamenthies pertinents perque aplicant el progra- 
ma d’inversions previst entre el Departament i les 
companyies ekctriques, o bé fent-ne un &específic, les 
companyies ekctriques a insthncia de 1’Ajuntament afectat, 
facin al seu carrec les modificacions necesshries, pec motius 
de seguretat o per necessitats urbanístiques d’interks gene- 
ral, en les iinies que tinguin una antiguitat superior als 25 
anys. Per terminis inferiors, es farjl un prorrateig en les cos- 
tem 

Patau del Parlament, 22 de novembre de 1994 

Alfred Pérez de Tudela i Molina, Santiago Riera i Olivé, 
Joan Roma i Cunill, Josep Clofent i Rosique i Dolors To- 
rrent i Rius 

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SORRE EL CONDICIONAMENT DEL PONT DE L’AERX 
DEL MONESTIR DE MONTSERRAT 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR 
(Reg. 23977 I Admissió a trhrnit: Mesa del 13.12.94) 

A LA MESA DEL PARLAMENT Exposició de motius 

Josep Curto i Casadd, Portaveu i M, Dolors Montserrat i 
Culleré, Portaveu Adjunta, conjuntament i en representaci6 
de1 Grup Parlamentari Popdar, d’acord amb allb que dispo- 
sen als articks 134 i 135 del Reglament de la Cambra, pre- 
senten la segiient Proposici6 no de llei. 

Entre els quilbmetres i 1 i 12 de la carretera comarcal C- 
141 1, hi ha el trencant pes accedir a l’aparcament i l’estaci6 
de l’aeri del Monestir de Montserrat a travks d’un pont que 
travessa el riu Llobregat. 

Aquest pont es troba en un estat deplorable de conserva- 
ci6: 1’enlIumenat de les baranes no funciona, la pintura s’ha 
malmks, el ferm deteriorat i tot ell d6na una pessima imatge 
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en l’entorn mediambiental ja prou deteriorat pels incendis 
dels voltants. 

Aquesta no 6s precisament la imatge de seguretat que ha 
d’imperar en un tipus d’installació d’ús públic corn ho 6s 
I’aeri al Monestir de Montserrat. 

PRUPOSICI6 NO DE LLEI 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generali- 
tat a dur a terme les gestions necesshries per tal que el pont 
de I’aeri del Monestir de Montserrat reuneixi les condicions 
que mereixen els seus usuaris. Per aquests motius es presenta la següent: 

Palau del Parlament, 2 de desembre de 1994 

Josep Cutto i Casad6 M. Dolors Montserrat 

PROPOSICI~ NO DE LLEI SOBRE LA CREACIÓ WUN ORGANISME QUE VETLLI 
PER LES TELEVISIONS I LES RADIOS P~BLJQIJES 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. JOSEP BARGACL6, JUNTAMENT AMB QUATRE 
ALTRES DIPUTATS DEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 

(Reg. 24020 J Admissió a tthmit: Mesa del 13.1294) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Bargall6 Valls, Miquel Pueyo i Paris, Ernest Be- 
nach i Pascual, Josep-Lluis Carod-Rovira i Angel Colom 
Diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que preveuen els articles 334 i 
135 dei reglament de la Cambra presenten la segiient P r o p -  
sicid no de llei sabre la creaciú d’un orgunisme per a les te- 
levisions i r d i o s  públiques. 

Exposici6 de motius 

El mes d’octubre va comenqar els seus treballs una CQ- 

missió, creada en el si de la Direcció General de Radiodifu- 
si6 i Televisi6 del Departament de Presidkncia, per tal de 
vetllar per I’ adequació de les televisions públiques radicades 
en f’hrnbit administratiu de la Generalitat a la Directiva EU- 
ropa TV Sense Fronteres. Les televisions sobre les quals 
l’esmentada Direcció General pot actuar executivament i 
sancionadorament s6n els dos canals de Televisió de Catalu- 
nya, les televisions locals de Catalunya -encara per regla- 
mentar- i les televisions per cable -a hores #ara tan sols en 
projecte, amb la discussió competencial de les emissions en 
catalh de TVE. A la vegada, en els darrers mesos s’han ac- 
centuat les visions crítiques sobre la informaci6 política de- 
senvolupada en les televisions i rhdios depenents de la 
Corporació Catalana de Televisi6, de la mateixa manera que 
el Director General de Radiodifusió j Televisió ha efectuat 
declaracions forp critiques sobre atguna emissora de televi- 
si6 local, també des d’uns plantejaments de possible utilitza- 
ció politica d’ questes emissores. 

Aixi, sembla necessari i adequat que existeixi, a Catalu- 
nya, un organisme públic i, alhora, independent del poder 
executiu que vetlli per l’adequació de les televisions p6bli- 
ques, locals i de cable a la Directiva Europea i, també, per 
I’objectivitat politica de les diverses televisions i ridios pú- 
bliques 4epenents de qualsevol institució, sigui nacional O 

Iocal-, les anhlisis, conclusions i propostes del qual siguin 
acceptats per tothom, des de la seva plena independhcia es- 
tructural, a I’estil que, en arnbits ben i prou diferents, suc- 
ceeix amb la Sindicatura de Greuges i la Sindicatura de 
Comptes. Es per aixb que es presenta ia següent Proposici6 
no de Llei sobre la creació d’un organisme per a les televi- 
sions i rhdios públiques. 

PROPOSICI6 NO DE LLEI 

El Parlament de Catalunya insta el govern a crear i regla- 
mentar, mitjanqant Llei, un organisme públic i independent, 
estructuralment i orghnicament, del poder executiu que 
vetlli per I’adequació de les televisions públiques, locals i 
per cable radicades en l’iihmbit administratiu de fa Generali- 
tat a les Directives Europees i ,  a la vegada, vetlli per l’ob- 
jectivitat política de les televisions i riclios públiques de 
Catalunya, siguin de la mateixa Generalitat o de qualsevol 
instituci6 local, amb l’obligació de rendir comptes del seu 
treball davant d’aquest Parlament. 

Palau del Parlament, 1 de desembre de 1994 

Josep Bargalló Valls, Miquel Pueyo i París, Ernest Benach i 
Pascual, Josep-Lluís Carod-Rovira i Angel Colom 
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LA CONTINUITAT DE LA DELEGACIÓ DE FECSA 
A MÓRA LA NOVA (IUBI3Ft.A D’EBRE) 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. JOAN M. SABANZA, JUNTAMENT AMB QUATRE ALTRES 
DIPUTATS DEL GRUP PARLAMENTARI DE CONVERGkNCIA I UN16 

(Reg, 24089 J Admissi6 a trhmit: Mesa del 13.12.94) 

A LA MESA BEL PARLAMENT 

Joan M. Sabanza i March juntament amb Joan M. Roig i 
Grau, Marih Curto i For&, Tornhs Gihbert i Boyer i Ramon 
Grau i Gracia, Diputats del G. P, de Convergencia i Unió, 
fent irs d’aallb que es preveu als articles 134 i i 35 del Regla- 
ment de la Cambra, presenten la següent Proposició no de 
Llei sobre la Continuitat de la Delegaci6 de FECSA a M6ra 
la Nova (Ribera d’Ebre). 

ExposicM de motius 

La Ribera d’Ebre ha esdevingut en els tiltims anys la prin- 
cipal comarca productora d’energia elkctrica, al concentrar 
en el seu territori dues centrals productores d’energia d’ori- 
gen hidrhufic (Riba-roja i Flix) i dues mis  d’origen termo- 
nuclear (Ascó I i IX). 

Aquest fet ha comportat que histbricarnent, la companyia 
E C S A  tingués localitzada en aquesta comarca una Delega- 
ciú amb oficina comercial i un centre de manteniment i 
d’avaries que des de Móra la Nova ha estat donant un servei 
eficient i ininterromput, no tan sols a la Ribera d’Ebre, sinó 
tambk al Priorat i la Terra Alta. 

Tot i I’ aportaci6 extraordinhria, en termes energhtics, 
d’aguesta comarca a F’activitat econbmica i productiva del 

pais, sembla que es intenció de la companyia FECSA proce- 
dir en un futur immediat al tancament de l’esmentada Dele- 
gaci6, amb el consegüent perjudici dels usuaris en particular 
i de la zona en general al privar-la d’un servei important, 
sense tenir en compte ni raons de reequilibri territorial, ni de 
solidaritat amb ies zones productores d’energia, ni que 
aquesta 6s una zona afectada pel PENTA i pel Plaseqta i re- 
quereix d’un servei de subministrament ininterromput i efi- 
cient. 

Per tot I’exposat, els Diputats sotasignants presenten la 
següent 

PROPOSICI6 NO DE LLEI 

El Parlament de Catalunya, insta el Govern a fer les ges- 
tions necesskies per tal que l’empresa FECSA garanteixi la 
continui’tat de la seva Delegaci6 a Móra Ia Nova, amb els 
mateixos serveis (comercials, de manteniment i d’avaries) i 
dotacions que en l’actualitat. 

Palau del Parlament, 27 de novembre de 1994 

Joan M. Sabanza, Joan M. Roig, Maria Curto i Forés, 
Tomhs Gilabert i Ramon Grau 

3” TRAMITACIONS EN CURS 
3.15. Mocions subsegiients a interpeWacions 

MOCIÓ SWBSEG~ENT A LA INTERPELLACI~ AL CONSELL EXECUTIU SORRE 
SEGURETAT NUCLEAR 

PRESENTADA PELS DIPUTATS SRS. ERNEST BENACH I JOSEP-LLU~S CAROD-ROVIRA, 
DEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 

(Reg. 240 1 3 J Admissió a trarnit: Mesa del i 3.12.94) 

A LA MESA DEL PARLAMENT la Cambra presenta la Moci6 subsegüent a la InterpeHaci6 al 
Consell Executiu sobre seguretat nuclear (Reg. 237 19). 

El Parlament de Catalunya insta e1 govern a investigar els 
permisos atorgats a l’Associaci6 Nuclear d’Asc6 per a la 

El Grup Parlamentari d’ Esquerra Republicana de Catalu- 
nya (ERC), d’acord amb all6 que estableix el Reglament de 
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construcci6 d’un magatzem temporal pels generadors de va- 
por (ATGV), i a determinar la legalitat o no d’aquesta cons- 
trucció. 

Palau del Parlament, 2 de desembre de 1994 

Ernest Benach i Pascual Josep-L1 uis Carod-Rovira 

3, TRAMITACIONS EN CURS 
3.20. InterpeWacions 

INTERPEIJLACJ~ AL CONSELL EXECUTIU SOBRE L~ESTRUCTURACI~ 
DEL SECTOR TUKÍSTIC 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. JOSEP BARGALLd, 
DEL, GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 

(Reg, 24021 J Admissi6 a trhmit: Mesa del 13.12,94) 

A LA MESA DEL PARLAMENT - Quin és el capteniment del govern pel que fa a l’estruc- 
turacid del sector turístic? 

Josep Bargalló Valls, Diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquersa Republicana de Catalunya, d’acord amb allb que 
estableix el Reglament de la cambra, presenta la següent In- 
ter pell aci6 : 

Palau del Parlament, 1 de desembre de 1994 

Josep Bargalló Valls 

INTERPELLACI~ AL CONSELL EXECUTIU SOBRE L~ASSSST~NCIA 
SANITARXA A CATALUNYA 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. JOSEP M. REGUANT, 
DEL GRUP MIXT 

(Reg. 24104 I AdmÍssi6 a trhmit: Mesa del 13.12.94) 

A LA MESA DEL PARLAMENT - Quins són els criteris de capteniment del Govern pel 
que fa a i’assisthcia sanithria a Catalunya? 

Josep M. Reguant i Gili, Diputat del Grup Parlamentari 
Mixt, d’acord amb allb que disposa el Reglament del Parla- 
ment, presenta la segiient Interpeblaci6 al Consell Executiu. 

Palau del Parlament, 9 de desembre de 1994 

Josep M. Reguant i Gili 
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XNTERPELLACI~ AL CONSELL EXECUTIU SOBRE EL DESENVOLUPAMENT 
DEL PLA INTEGRAL DE LA FAM~LIA 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. JOSEP M. REGUANT, 
DEL GRUP MEXT 

(Reg. 24105 I Admissi6 a t r h i t :  Mesa dei 13.12.94) 

A LA MESA DEL PARLAMENT - Quins s6n els criteris de capteniment del Govern pel 
que fa al desenvolupament del Pla Integral de la Família? 

Josep M. Reguant i Gili, Diputat del Grup Parlamentari 
Mixt, d’acord amb allb que disposa el Reglament del ParIa- 
ment, presenta la següent Znterpel.laci6 a1 Consell Executiu. 

Palau del Parlament, 9 de desembre de 1994 

Josep M, Reguant i Gili 

JNTERPEbLACIÓ AL CONSELL EXECUTIU SOBRE LA PREVENCIÓ 
DELS INCENDIS A CATALUNYA 

PRESENTADA FEL DIPUTAT SR. JOSEP M. REGUANT, 
DEL GRUP MIXT 

(Reg. 24106 /Admissió a trhrnit: Mesa del 13.12.94) 

A LA MESA DEL PARLAMENT - Quins s6n els criteris de capteniment del Govern pel 
que fa a la prevenci6 dels incendis a Catalunya? 

Josep M, Reguant i Gili, Diputat del Grup Parlamentari 
Mixt, d’acord amb allb que disposa el Reglament del Parla- 
ment, presenta la següent Interpelhci6 al Consell Executiu. 

Palau del Parlament, 9 de desembre de 1994 

Josep M. Reguant i Gili 
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4. INFORMACI~ 

4.40. Acords, resolucions i comunicacions 
dels breans de la cambra 

CRITERI INTERPRETATIU 
DE L’ARTICLE 37 k NORMA 

DEL REGLAMENT DEL PARLAMENT 
SUPLETORIA DELS ARTICLES 48 E 49 

ha d’estar constitu‘ida per dotze diputats del Grup Parlamen- 
tari de Converghncia i TJni6; set diputats del Grup Socialista 
al Parlament de Catalunya; dos diputats del Grup Parlamen- 
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya; un diputat del 
Grup Parlamentari d’hiciativa per Catalunya i un diputat 
del Grup Parlamentari Popular, 

Palau del Parlament, 13 de desembre de 1994 

El secretari segon 
Xavier Guitart i Domknech 

El president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 13 de de- 
sembre de 1994, considerats els precedents, escoltada la 
Junta de Portaveus i per la unanimitat dels presents, d’acord 
amb l’article 26.1, primer, del Reglament, ha acordat el cri- 
teri interpretatiu i norma supletbria següent: 

1, El que disposa l’article 37 del Reglament s’aplicst a les 
comissions necessbies i permanents, és a dir les iegislatives, 
les no legislatives, les creades per llei i les de legislatura, no, 
perb, a les comissions d’investigacid i d’estudi. 

2. Les comissions d’investigació i d’estudi es regeixen pel 
que estableix I’acord de cremi6 corresponent i, si s’escau, 
pel que estableix la Mesa d’acord amb la Junta de Porta- 
veus. 

Palau del Parlament, 23 de desembre de 1994 

La secretiria primera 
Flora Sanabra i Villarroya 

El president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

PRESDENCIA I corvr~osrcró 
DE LA COMISSIÓ WESTUDI SORRE 

LA PROBLEMATICA DEL MÓN RUML 

PRESIDENCIA I c o ~ p o s ~ c ~ ó  
LA PROBLEMATICA DEL CICLE 

DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI SOBRE 

DE L’AIGUA A CATALUNYA 

MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 13 de de- 
sembre de 1994, escoltada la Junta de Portaveus, d’acord 
amb I’article 37.2 del Reglament, ha acordat que la Presi- 
dencia de la Comissió d’Estudi sobre la Problernitica del 
Cicle de 1’Aigua a Catalunya correspon al Grup Parlamenta- 
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, ei qual ha designat 
el senyor Jordi Portabella corn a president. 

Així mateix, escoltada la Junta de Portaveus, d’acord amb 
I’article 361 del Reglament, ha acordat que la dita Comissi6 
ha d’estar constituida per un mhxim de tres diputats per grup 
parlarnen tari. 

La dita Comissió adoptarh les seves decisions pel sistema 
de vot ponderat. 

Palau del Parlament, 13 de desembre de 1994 

El secretari tercer 
Enric Castellnou i Alberch 

EI president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 13 de de- 
sembre de 1994, escoltada la Junta de Purtaveus, d’acord 
amb 1’article 37.2 del Reglament, ha acordat que la Presi- 
dbncia de la Comissió d’Estudi sobre la Problemhtica del 
M6n Rural correspon al Grup Parlamentari d’ Iniciativa per 
Catalunya, ei qual ha designat el senyor Victor Gimeno com 
a president. 

Així mateix, escoltada ia Junta de Portaveus, d’acord amb 
l’article 36.1 del Reglament, ha acordat que la dita Comissi6 
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PRESXDENCIA I COMPOSICId 
DE LA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ 

SOBRE EL CAS DE LA URBANITZACI~ 
LA KIERA, DE SANT PERE DE TORELLÓ 

MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Pariament, en sessilj tinguda el dia 13 de de- 
sembre de 1994, d’acord amb els punts c) i d) de la Resolu- 
ció 189/1V, del 2 de desembre, per la qual es crea la 
Comissi6 d’lnvestigació sabre el Cas de la Urbanització la 
Riera, de Sant Pere de Torel16, I’article 37 del Reglament i 
el criteri que l’interpreta de 13 de desembre, escoltada la 
Junta de Portaveus i d’acord amb aquesta, ha designat presi- 
dent de la dita Comissió e1 Sr. Xavier Guitart i Domhech, 
proposat pel Grup Socialista, amb el suport unanime de la 
Junta de Portaveus. 

Palau del Parlament, 13 de desembre de 1994 

EI secretari quart 
Xavier Bosch i Garcia 

El president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

4.45. Cornnosició dels breans de la cambra 

CONSTITUCIÓ DE LA COMISSI6 
D’ESTUDL DEL MILLORAMENT 

DE LA PREVENCI~ r L’EXTINCI~ 
D””CENDIS 

COMISSI6 D’ESTüDI DEL MILLORAMENT 
DE LA PREVEWCld, I L’EXTINCI6 D’INCENDIS 

Et dia 2 de desembre 1994, a dos quarts de deu del matí i 
catorze minuts i convocada pel president del Parlament, s’ha 
constitui’t la Comissi6 d’Estudi del Millorament de la Pre- 
venció i I’Extinció d’Incendis. 

D’acord amb l’articte 36.1 del Reglament del Parlament i 
I’acorcl de la Mesa del Parlament dels dies 8 i 29 de novem- 
bre de 1994, integren la dita Comissi6 en representació dels 
grups parhmentaris les senyores diputades i els senyors di- 
pu tat s: 

Gmp Parlamentari de Converghcia i Unib: 
I. Sr. Lluís Bertran i Bertran 
I. Sr. Josep Lluis Boya i Gonslilez 

I. Sr. Ramon Grau i Grhcia 
113rn. Sr, Francesc Iglesias i Sala 
I, Sr. Josep Mica16 i A h  
I’lirn, Sr, Pere Parera i Cartr6 
I. Sr, Joan Serra i Caball 
I. Sr. Josep Oriol Suñer i Carbó 

Grup Sucialista al Parlamenf de Cutatunyu: 
I. Sr. Rafael Madueíío i Sedano 
I. Sra. Rosa Martí i Conill 
I. Sr. Joan Roma i Cunill 
I. Sr. Ramon Vilalta i Oliva 

Grup Parlamentari d ‘Esguerra Republicana de Catalunya: 
I, Sr. Jordi Portabeila i Calvete 
I, Sr, Miquel Pueyo i Paris 

Grup Parlarnentari d’IPticiativa per  Catalunya: 
I. Sr. Victor Gimeno i Sanz 

Grup Parlamentari Popular: 
I, Sra. Pilar Arnalot i Munt6 

Grup Mixt: 
I. Sr. Josep M. Reguant i Gili 

D’acord amb I’articfe 37.2 del Reglament i l’acord de la 
Mesa del Parlament deis dies 8 i 29 de novembre de 1994, 
ha correspost la presidhcia de la dita Comissió ai Grup So- 
cialista al Parlament de Catalunya, que ha designat per pe-  
sidir-la el Sr. Ramon Vilalta i Oliva. 

Aixi mateix, d’acord amb I’article 37.1 i 2 i concordants 
del Reglament del Parlament, ha estat elegit com a vice-pe- 
sident ei Sr. Pere Parera i Cartr6, i com a secretari el Sr. Jo- 
sep Mica16 i Aliu. 

Un cop constitui’da la Mesa de la Comissió, el president 
aixeca la sessi6 a tres quarts de deu del mati. 

Palau del Parlament, 2 de desembre de 1994 

El secretari 
Josep Mica16 i Aliu 

El president de la Comissió 
Ramon Vilalta i Oliva 
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ADSCRIPCI~ DE TRES DIPUTATS 

DE CONVERG~NCIA I UNIÓ 
DEL GRUP PARLAMENTARI 

A LA COMISSI6 D’INVESTIGACI6 
SOBRE EL CAS DE LA 

URBANITZACIÓ LA RIERA,, 
DE SANT PERE DE TORELL0 

(Reg. 24067 I Mesa del 13.12.94) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Raimon Escudé i Pladellorens, Portaveu del Grup Parla- 
mentari de Convergencia i UniB, a I’empara d’allb que pre- 
veu l’mticle 48 del vigent, Reglament he Ia Cambra 
compareix i diu: 

Que el dia 2 del mes que som el Ple del Parlament acorda 
la creaci6 d’una Comissió d’lnvestigaci6 sobre el cas de la 
Urbanitzaci6 <<La Riera>> de Sant Pere de Torell6 (Osona). 

Que I’apartat C de la normativa, a la qual s’ha ajustat la 
Comissi6 assenyala que cada Grup ParIarnentari designar& 
fins a tres membres. 

En conseqükncia passa a designar els membres que s’han 
d’integrar en la descrita Comissió en nom del grup Parla- 
mentari de Converghcia i Unió: 

1. Joan Descals i Esquius. 
2, Raimon Escudé i Pladellorens 
3. Enric Renau i Folch. 

Palau del Parlament, 5 de desembre de 1994 

Raimon Escud6 i Pladellorens 
Portaveu del Grup Parlamentari 

de Convergkncia i Uni6 

ADSCRIPCEÓ D’UNA DIPUTADA I DE DOS 
DIPUTATS DEL GRUP PARLAMENTARI 
POPULAR I DTJNA DIPUTADA I DE DOS 
DTPUTATS DEL GRUP PARLAMENTARI 

D’ENICIATIIVA PER CATALUNYA 
A LA COMISSIÓ D’INVESTIGACLÓ 

SOBRE EL CAS DE L A  
URBANLTZACI~ LA RIERA 

DE SANT PERE DE TORELL& 

JUNTA DE PORTAVEUS 

En la sessió tinguda el dia 13 de desembre de 1994, el 
portaveu del Grup Parlamentari Popular ha comunicat I’ads- 
csipci6 de la diputada Sra. M. Dolors Montserrat i dels dipu- 

tats Srs. Simón Pujol i Folcrh i Josep Curt0 i Casad6 a la 
Comissió d’Investigaci6 sobre el Cas de la Urbanitzacid la 
Riera, de Sant Pere de Torelló i el portaveu del Grup Paria- 
rnentari d’lniciativa per Catalunya ha comunicat també 
I’adscripci6 a la dita Comissi6 de la diputada Sra. Imma 
Mayol i dels diputats Srs. Antoni Farrés i Ignasi Riera i Gas- 
siot. 

Palau del Parlament, 13 de desembre de 1994 

La secrethria primera 
Flora Sanabra i Villarroya 

El president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

4.50. Compliment de resolucions i de mocions 

COMPLIMENT DE LA RESOLUCI~ 

* SOBRE LA DELINQÜENCIA INFANTIL 
r JUVENIL A CATALUNYA 

lSO/IV DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, 

INFORME RELATiU AL COMPLIMENT 
DE LA RESOLUC16, PRESENTAT PEL 

CONSELLER DE JUSTfCIA 
(Reg. 23968 I Tramesa a la CJD: Mesa del 13.1 294) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

En compliment de la Resoluci6 150flV del Parlament de 
Catalunya, adoptada per la Comissi6 de Justícia, Dret i Se- 
guretat Ciutadana, el dia 6 de maig de 1994 (BOPC núm, 
228, de 16 de maig de 1994), i d’acord amb el que disposen 
els articles 135 i 131 del Reglament del Parlament, us infor- 
mo del segiient: 

En data 29 de setembre de 1994 el Consell Executiu va 
aprovar el Pla de coordinaci6 de mesures interdepartamen- 
tals adreqades als joves tutelats per l’Administraci6 de la 
Generalitat de Catalunya en arribar a la majoria d’edat que, 
entre d’altres objectius, pretbn orientar i seguir eI futur dels 
joves més grans de 18 anys que han viscut tutelats en cen- 
tres residencials de la Generalitat, un cop en surten, per evi- 
tar que caiguin en la delinqühcia i la marginaci6. 

Aquest Pla va adrqat als joves d’entre 18 i 25 anys, enca- 
ra que es comenprh a aplicar entre els residents de i 6 anys. 

El Departament de Benestar Social va organitzar, els dies 
29 i 30 d’abril proppassats, les Jornades sobre la Prevenció 
per al Benestar Social de la Infincia amb la participació de 
tkcnics i professionals de camps diversos. Les conclusions a 
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que es va arribar, seran contrastades per persones que tenen 
la responsabilitat i la potestat de decidir polítiques i estra- 
tkgies en unes segones jornades que tindran lloc els dies 24 i 
25 del mes de febrer de 1995. 

Aixi mateix, el proper mes de desembre, la Direcció Ge- 
neral d’Atenci6 a la Infhncia convocarh unes jornades de 
forma56 per debatre les intervencions educatives adreGades 
als joves amb greus trets de comportament de difícil socia- 
lització dins del seu entorn. 

El Departament de Benestar Social ha continuat 1’apIica- 
ci6 dei Pla de reinserció de joves netejavidres, localitzat a 
Barcelona i a la seva &rea metropolitana, i ha demanat la 
collaboració dels ajuntaments per estendre’! a la resta de 10- 

cal i tats cat alanes. 
Abans de final d’any es posaran en marxa dos nous 

equips EAIA (per a infants i adolescents amb alt risc social), 
al barri de Ciutat VelIsl de Barcelona, i a Ia comarca del 
Baix Llobregat. 

També cal esmentar les converses mantingudes amb el 
Departament d’Bnsenyament, on s’ ha plantejat e1 procés 
d’integraci6 dels joves de 14/16 anys amb dificultats psieo- 
socials en ei nou sistema d’ensenyarnent obligatori i que fins 
ara eren usuaris dels centres diürns. A mks, s’han efectuat 
reunions de treball amb la Direcció General de Justícia Ju- 
venil del Departament de Justicia i la Direcci6 General 
d’ Orden aci 6 Educat iva del Depart ament d ‘Ensenyament, en 
el si de les quals s’ha consensuat un pla de treball que ha 
iniciat la primera fase el mes de setembre de 1994. 

El Departament de Benestar Social, mitjangant la Direc- 
ci6 General d’Atenci6 a la Enfincia, presta suport t h i c  i 
econbmic, per la via de subvenció o bé de conveni, a centres 
i programes diiirns (centres oberts, pre-tallers, programes 
rnatcrno-infantils i altres) gestionats per corporacions locals 
o entitats sense afany de lucre, i subvenciona diverses enti- 
tats i associacions que treballen en la prevenci6. 

La quantia de les subvencions per a aquest any és de 
372.427.416 PTA. 

Properament se signar3 un conveni amb el Ministeri 
&Afers Socials que comporta& a proposta de la Direcci6 
General d’Atenci6 a la Infhncia, una aportació de I’esmentat 
Ministeri, per a programes preventius a Catalunya, de 
77.732.531 PTA. 

D’altra banda, el Departament de Justícia, per mitjh de la 
Direcció General de Justicia Juvenil, ha continuat donant su- 
port als programes de prevenció de la delinqiihcia infantil i 
juvenil acollint en els seus centres en r2gim obert a menors 
tutelats per la Direcció Genera1 d’Atenci6 a la hancia i 
continua aplicant el Programa d’assistkncia voluntkia a jo- 
ves que j a  han complert les mesures o les penes imposades 
pels jutjats de menors o d’altres brgans jurisdiccionals pe- 
nals (art. ?,5 i l .4 del Decret 33211988, de 21 de novembre). 

Barcelona, 1 de desembre de 1994 

Antoni Isac i Aguilar 

CONTROL DEL COMPLIMENT 

DE CATALUNYA, SOBRE LA POLÍTICA 
DE MUNTANYA 

DE LA mcró 5 4 m  DEI, PARLAMENT 

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA 
MOCi6, PRESENTAT PEL CONSELLER 

DE POLfTICA TERRITORIAL I OBRES PIhLIQUES 
(Reg. 23863 I Tramesa a la CARP: Mesa del 13.12.94) 

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

En compliment de la Moci6 54íIV dei Parlament de Cata- 
Iunya sobre ia polftica de muntanya (BOPC ntim. 233, de 30 
de maig de 1994), em plau d’informar-vos el següent: 

i .  L’enquesta pr&via a I’aprovacid dels Plans comarcals 
de muntanya 6s competkncia dels consells comarcals, tal 
com determina t’article 7.2 de la Llei 2/83, d’Alta Mun- 
tanya: <<Abans de fer la sollicitud, el consell comarcal de 
muntanya hauri d’haver fet una enquesta piiblica, promo- 
vent la participa56 activa i la coMaboraci6 de les diverses 
organitzacions i entitats comarcals, a fi de recollir demandes 
i suggeriments. L’enquesta tindrh una durada rnhxirna de 
tres mesos i els resultats s’adjuntaran a l’expedient de sol4i- 
citud d’elaboraci6 del pla comarcal de muntanya)}. 

Tot respectant aquesta competkncia dels consells coma- 
cals i, per tal de promoure la participació demanada per la 
Llei, se% proporciona un document amb especificacions 
metodolbgiques per portar a terme l’enquesta contemplant 
un vessant territorial, un altre sectorial i, per iiltim, contem- 
plant tarnbd la participaci6 dels ciutadans en  general. 

TambC es forneix assessorament als conseIIs comarcals 
per tal d’aapiicar aquesta metodologia. 

2, El Consell General de Muntanya es, d’acord amb la 
Llei 2/83, d’AAlta Muntanya, I’brgan de consulta i assessora- 
ment preceptiu en totes les qüestions relacionades amb la 
politica de muntanya, 

En la sessi6 dei dia 39 d’octubre de 1994, es va proposar 
a aquell Consell General de Muntanya l’aplicaci6 de la me- 
todologia convencional per portar a terme el pla estrategic. 
Amb tot, ei Consell General va considerar que les cornar- 
ques de muntanya estan Ampliament estudiades i pIanifica- 
des i que, fins i tot, algunes disposen de plans estratkgics, per 
la qual cosa és suficient resumir el materiaf existent des d’una 
bptica estratkgica i recollir les directrius de les administracions 
actuants en el temtori. L’execució d’aquesta tasca es va enco- 
mcvlar a la Direcció General de Planificaci6 i Acció Territorial 
d’aquest Departament perb sotmetent-ne als conseIls comarcds 
les diverses fases de desenvolupament, 

El Consell General de Muntanya tarnbk va acordar que el 
Pla estrat&gic fos iniciat desprds de l’acabment dels progra- 
mes zonals actualment en elaboració. 

Barcelona, 24 de novembre de 1994 

Jaume Rama i Rodríguez 
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CONTROL DEL COMPLIMENT 
DE LA MOC16 61nV DEL PARLAMENT 

DE CATALUNYA, SOBRIi EE FINANCAMENT 
DE LA SANITAT 

INFORME RELATiU AL COMPLIMENT DE L A  
MOC16, PRESENTAT PEL CONSELLER 

DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL 
(Reg. 23935 I Tramesa a la CPS: Mesa del 13.12.94) 

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

Molt Hble, Sr. Joaquim Xkoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

Molt Honorable President i amic, 
D’acard amb allb que disposa 1’article 131 del Reglament 

del Parlament de Catalunya, us trameto adjunta la informa- 
ci6 relativa al compliment de la Moc% 6lAV sobre el fi- 
nanqament de la sanitat. 

Ren cordialment, 

Barcelona, 30 de novembre de 1994 

Xavier Trias 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

En compliment de la Moció 61JIV del Parlament de Cata- 
lunya sobre el fiinangarnent de la sanitat, em plau comuni- 
car-vos el següent: 

Un dels objectius prioritaris de l’acció de Govern de la 
Generalitat en l’hmbit de la Sanitat és l’assoliment d’un sis- 
tema de finanqament que acompleixi els principis de sufi- 
ciencia, equitat i estabilitat, 

Aquest és un dels aspectes dins l’hmbit de la sanitat que 
cas resoldre definitivament. Un important pas endavant en la 
reforma del sistema de finanqarnent autonbmic de la sanitat 
ha estat i’acord a qu& s’ha arribat coincidint amb les nego- 
ciacions dels pressupostos generals de I’Estat per al E995 
Malgrat que no es pot considerar que s’hagi realitzat una re- 
forma global i definitiva dei sistema de finansament sanitari, 
el que si és cert és que s’han revisat algunes de les qüestions 
fonamentals de I’actual sistema i que caldril avanqar encara 
més en la definici6 d’un IIQU model que sigui definitiu. 

Les principals caracteristiques de l’acord a quk s’ha arri- 
bat sobre el sistema de finanqament de  la sanitat es relacio- 
nen a continuació: 

1) Marc general. El model s’ha definit per a un període 
quadriennal { 1994- 1997$, al final del qual es procedir& a la 
seva revisió, 

2) Base de chIeul. L’escenari pressupostari 1994- 1997 es 
determina prenent corn a base de partida la despesa efectiva 
de I’lnsalud de l’any 1993 (liquidaci6 provisional m6s deu- 
tes>. 

Cal destacar en aquest apartat que la xifra que s’ha consi- 
derat COM a despesa efectiva del 1993 (2.875.481 milions de 
pessetes) no 6s del tot real, 6s a dir, no inclou tot el deute 
existent en el sistema, la qual cosa genera una situaci6 ini- 
cial d’iinsufici&ncia del sistema que es perpetuara en tot el 
periode. 

3) Determinaci6 del pressupost anual. EI pressupost de 
cada exercici es caicularh aplicant a la despesa efectiva del 
1993, la taxa de variació del PIB acumulada. L’objectiu 
d’aquest sistema és que la despesa sanitiaria en aquest perfo- 
de creixi al mateix ritme que ho faci l’economia. Aixb no 
ser& aixi ates que sobre el pressupost resultant s’aplicar8 una 
deducció per les mesures d’ajustament i racionalitzacib de la 
despesa sanithia, que com a minim ser& de 90.000 milions 
de pessetes l’any 1994. 

4) Distribuci6 territorial dels recursos entre Comuni- 
tats Antbnomes. L‘assignació de recursos a les comunitats 
autbnomes es realitzari d k o r d  amb el criteri de poblaci6 
protegida, calculada segons les dades del cens del 1991 i de- 
duint el col4ectiu protegit per altres r&gims (MUFACE, MU- 
GEJU, ISFAS o actius de la MUNPAL). 

Per a I’aaplicacib del coeficient resultant, s’ha establert un 
període d’adaptació progressiva de cinc anys, per6 amb ex- 
cepcions. 

En el cas de Catalunya, s’aplicari e1 15,9996 des del 
1994, atks que I’any i994 va finalitzar el període d’adapta- 
ci6 de 10 anys del coeficient de cost dels serveis (16,3% per 
al 1984) al de població de dret (15,81% pes al 1994). 

5 )  carhcter Jimitatiu dels crhdits. Seliminen els cr6dits 
ampliables i per tant si es produeixen desviacions durant 
I’exercici s’haurh de tramitar un &dit extraordinari, amb 
les dificultats de trimit que suposen aquests tipus de crisdits 
d’acord amb el que estableix la Llei General Pressuposthia, 
j a  que cal que siguin aprovats per llei en el Congrés, previ 
dictamen del Consell d’Estat. 

6)  Liquidaci6 anual. En el primer trimestre de cada exer- 
cici es procedir& a la liquidaci6 de l’exercici anterior en fwn- 
cÍ6 de I’aplicacid de les taxes revisades de variaci6 del PIB. 
En el cas que resulti una quantitat a favor de les comunitats 
autbnomes, aquesta s’inclourh en el pressupost inicial de 
l’exercici següent. 
7) Compcnsacib per atenció a desplaqats. No s’ha arri- 

bat encara a cap acord definitiu pel que fa a la compensaci6 
swnithria a desplaqats. Est2 previst perb que a partir del ge- 
ner del i996 s’aplíqwi el sistema de compensació que es de- 
termini durant l’any 1995 en el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de S ~ l u d .  
8) Sanejament financer. L’acord preveu tamb6 el sane- 

jament financer inicial dels deutes generats en els anys 1992 
i 1993. Ei volum de deute reconegut per al conjunt del siste- 
ma 6s de 290.000 milions de pessetes, dels quals correspo- 
nen a Catalunya 45,000 milions. Aquest deute es liquidarh a 
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les comunitats autbnomes els anys 1994 (ampliaci6 de 
&dit), i995 i 1996 (pressupost inicial). 

fis evident que amb aquest import no es cobreix el total 
de deute pendent existent en el sistema, que el G o v m  de Ia 
Generalitat avalua entre 100.000 i 150.000 milions de pesse- 
tes mds. 

Cornpareixenga del secretari general de 1’Esport davant 
la Comissió de Política Cultural, perque informi sobre eI 
capteniment de la Secretaria General de 13Esport en mal 
tEria esportiva (Reg. 18556; BOPC, 221) 

- Prbrroga d’un mes per a convocar la compareixenqa, 
que finir& el dia 10 de febrer de 1995, sol4icitada per la Co- 
missi6 de Política Cultural, amb data i de desembre de 1994 
(Reg. 23931 J 1,12.94), i acordada per la Mesa del Parla- 
ment en sessió del dia 13 de desembre de 1994. 

CONTROL DEL COMPLIMENT DE LA 
MOC16 65ff V DEL PARLAMENT 

DE CATALUNYA, SOBRE LA POLfTICA 
INTERDEPARTAMENTAL D’IGUACTAT 

D’OPORTUNITATS ENTRE 
ELS HOMES 1 LES DONES 

MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 13 de de- 
sembre de 1994, d’acord amb I’article 131 del Reglament 
dei Parlament, escoltada Ja Junta de Portaveus, ha acordat 
que al control del compliment pel Consell Executiu de la 
Moci6 65DV del Parlament de Catalunya, sobre la politica 
interdepartamentai d’igualtat d’oportunitats entre els homes 
i les dones, aprovada pel PEe del Parlament el dia 26 de no- 
vembre de 1994 (BCIPC, 279), correspon a ta Comissi6 de 
Justicia, Dret i Seguretat Ciutadana. 

Sessió informativa de la Comissi6 d’Estudi de la Revisi6 
i l’Aplicaci6 del Pla de Seguretat de les Químiques de 
Tarragona amb la consellera de Governaciti, sobre el Pla 
de seguretat de les quimiques de Tarragona (BOPC, 25 i)  

- Prbrroga d’un mes per a convocar la sessió informati- 
va, que finir& el dia 15 de febrer de 1995, sol-licitada per la Co- 
missi6 d’Estudi de la Revisi6 i I’Apiicació dei PIa de Seguretat 
de les Quimiques de Tarragona, amb data 12 de desembre de 
1994 (Reg. 241 16 / 12.12.94), i acordada per la Mesa del Par- 
lment en sessi6 dei dia 13 de desembre de 1994, 

SessM informativa de la Comissi6 de Justicia, Dret i Se- 
guretat Ciutadana amb el conseller de Justicia, sobre 
l’execuci6 de les funcions de protectorat que estableix la 
Llei de fundacions privades, pel que fa a les activitats, el 
patrimoni i les obligacions legals de la Fundaci6 Quail 
Espanya 

Palau dei Parlament, 13 de desembre de 1994 

El president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

- SoMicitud de compareixenqa presentada pel diputat 
Sr. Josep RargaI16, juntament amb dos altres diputats del 
Grup Parlamentari d ’Esquerra Republicana de Catalunya, 
amb data 22 de novembre de 1994 (Reg. 23861 I 29,11.94). 
- Tramitaci6 C Q ~  a sessi6 informativa i tramesa a la 

Comissi6 de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, acordades 
per la Mesa del Parlament en sessió del dia 13 de desembre 
de 1994, 

El secretari segon 
Xavier Guitart i Domhech 

4.53, - Compareixences i sessions informatives 
en les comissions 

Compareixenqa del president del Patronat del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya davant la Comissi6 de Polí- 
tica Cultural (Reg. 17526; BOPC, 212) 

- Prbrroga d’un mes per a convocar la cernpareixenga, 
que finira el dia 7 de febrer de 1995, soNicitada per la Co- 
missió de Politica Cultural, amb data I de desembre de 1994 
(Reg. 23930 / 1.12.94), i acordada per la Mesa del Parla- 
ment en sessia del dia i 3  de desembre de 1994. 

Sessiri informativa de Err Comissió d’hdústria, Energia, 
corner$ i Turisme amb el conseller d’Indbstria i Energia, 
sobre les circumsthncies relatives a la concessi6 i Ia can- 
ceHaci6 dels avals concedits per la Comissi6 d’Ajut per a 
la Reconversi6 Industrial de Catalunya (CARIC) a les 
empreses Subir& i Cia. i Funtextil 

- Solkitud de compareixenqa presentada pel Grup Par- 
lamentari d’hiciativa per Catalunya, amb data 29 de no- 
vembre de 1994 (Reg, 23882 J 29.1 1.94). 
- Tramitaci6 com a sessió informativa i tramesa a la 

Comissi6 d%dústria, Energia, Comerg i Turisme, acordades 
per la Mesa del Parlament en sessi6 del dia 13 de desembre 
de 1994. 
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Sessió informativa de la Comissi6 d’Ind&tria, Energia, 
Comerq i Turisme amb el conseller d’lndiistda i Ener- 
gia, sobre situació de I’estaciÓ d’esquí de Port del Comte 
arran de la detenció dei seu director i, especial.ment, de 
les subvencions i els avals de la GeneraIM dels quals 
aquella hagi pogut ser destinathria 

- Solkitud de compareixenqa presentada pel Grup So- 
cialista ai Parlament de Catalunya, amb data 29 de novem- 
bre de 1994 (Reg. 2397 1 I 1.12.94). 
- Tramitació com a sessi6 informativa i tramesa a la 

Comissió d’hdastria, Energia, Corner$ i Turisme, acordades 
per la Mesa del Parlament en sessi6 del dia 13 de desembre 
de 1994. 

4.55. Activitat parlamenthri a 
4.55.05. Reunions tingudes i qüestions tractades 

2 de desembre de 1994 

Comissió d’Estudi del Millorament de la Prevenció i 
l’Extinci6 d’hcendis 
Sessi6 niim. 1 [9.44 - 9.451 
1 .  Constitució de la Comissió. 
2. Elecció del vice-president i el secretari de la Cornissiú. 

Comissió d’Econornia, Finances i Pressupost 
Sessi6 núm. 22 [ 14.23 - 14-25] 
Punt linic. Nomenament d‘un o més ponents encarregats de la redacció de 
i’Infome sobre el Prqjecte de llei de pressupastos de la Generalitat de Ca- 
talunya per al 1995 (Reg. 23246) (ROPC, 273) i de les esmenes presenta- 
des. 

I3 de desembre de 1994 

Mesa del Parlament 
Sessió núm. 169 [16.40 - 17.30; 19.00 I 19.151 

4.55.15, Convocatbries 

SESSTÓ PLENARIA NÚM. 60 

CONVOCADA PER AL DIA 20 DE DESEMBRE DE 1994 

PRESIDENCIA DEI, PARLAMENT 

D’acord amb els articles 50, 6 2 2  i concordants del Regla- 
ment, es convoca les senyores diputades i els senyors dipu- 
tats a la sessió del Ple del Parlament que s’obrirh ei 
propvinent dia 20 de desembre de 1994, a les 10 hores, amb 
l’ordre del dia següent: 

1, Debat i vetaei6 del dictamen de la Comissi6 d’Econo- 
rnia, Finances i Pressupost sobre el Projecte de llei de pres- 
supostos de la Generalitat de Catalunya per al 1995, i de les 
esmenes reservades per a defensar en el Ple (Reg. 23246) 
(BOPC, 286). 

2. Debat i votaci6 del dictarnen de la Comissi6 de Política 
Territorial sobre el Projecte de llei per Ia quai s’estableixen 
coeficients correctors dei &on d ’ infraes truc tura hidrhulica 
per a usos domcstics de I’aigua, i de les esmenes reservades 
per a defensar en el Ple (Reg. 22297) (BOPC, 283, 185 15). 

3. Moci6 subsegüent a la interpel laci6 al Consell Execu- 
tiu sobre seguretat nuclear (Reg. 23719), presentada pels di- 
putats Srs. Ernest Benach i Pascual i Josep-Lluis 
Carod-Rovira, del G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu- 
nya (Reg. 24013) (BOPC, 287,18955). 

- Preguntes amb resposta oral, D’acord amb I’articZe 
133.3 dei Reglament es fa avinent que Seran substanciades 
a les I O hores del dia 22 de desembre de 1994. 

Palau del Parlament, 16 de desembre de E 994 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

Junta de Portaveus 
Sessi6 núm. 63 [ 17,42 - 19.001 
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4.60. Rkgim interior 

RECONEIXEMENT D’ANTXGUITAT 
A UNA FUNCIONARIA J A UN FUNCIONARI 

DEL PARLAMENT 

OFICIALIA MAJOR 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia i 3 de de- 
sembre de 1994, ha acordat: 
- Abonar a la senyora M. Immaculada Folchi i Bonafon- 

te els tres triennis que Ii va recon&ixer la Mesa en sessi6 tin- 
guda el dia 13 de febrer de 1990. Acumular-li al dia i de 
desembre de 1994, data de la seva reincorporacib, 2 anys, 3 
mesos i 3 dies de serveis prestats fins al dia &efectes de 
l’excedkncia voluntiria concedida, per la qual cosa el venci- 
ment del quart trienni ser& el dia 28 d’agost de 1995. 
- Així mateix, d’acord amb I’mticle 43.1 dels Estatuts 

del rkgirn i el govern interiors, ha acordat de reconkixer al 
senyor LIufs Varela i Pinart un trienni, de nivell 8, pels ser- 
veis prestats al Parlament, totalitzant amb aquest un trienni 
de nivell i0 i dos triennis de nivell 8, amb efectes 
econbmics des del dia i de gener de 1995. 

Palau del Parlament, 13 de desembre de 1994 

Ismael E. Pitarch 
Oficial major 

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris 
i dels diputats 

RETIRADA DE LES INTERIPEI.tLACXONS 
AI, CONSELL EXECUTIU SOBlRE 

EL DESENVOLUPAMENT DEL PLA 

LA PREVENCXÓ D’INCENDIS I 

(Reg. 24103) 

INTEGRAL DE LA FAM~LIA, SOBRE 

SOBRE L~ASSISTENCIA SANTARIA 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep M. Reguant i Gili, Diputat dei Grup Parlamentari 
Mixt, notifica que amb data d’avui retira les Interpeliacions 
al Consell Executiu entrades a Registre amb el núm. 20487, 

sobre el desenvolupament del Pla Integral de la Famfiia, 
n6m. 20773, sobre la prevenci6 dels incendis, i n6m. 21071, 
sobre I’assisthcia sanithria. 

Palau del Parlament, 9 de desembre de 1994 

Josep M. Reguant i Gili 

4.70. Comunicacions del president 
de la Generalitat i del Govern 

ENC~RREC DEL DESPATX 
DEL CONSELLER D’AGRICULTURA, 

RAMADERLA I PESCA AL CONSELLER 
D’1NDÚSTRI.A 1 ENERGIA 

(Reg. 23978) 

AL PRESIDENT DEC PARLAMENT 

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

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

Llei 311982, de 25 de marq, del Parlament, del president i 
de1 Consell Executiu de la Generalitat, em plau donar-vos 
compte que durant I’abskncia del conseller d’ AgrlcuEtura, 
Ramaderia i Pesca, senyor Francesc Xavier Marirnon i Sa- 
baté, des del dia l fins al dia i 1 de desembre de 1994, s’en- 
carregar8 del despatx del seu Departament e1 conseller 
d’hdlistria i Energia, senyar Antoni SubirB i claus. 

Ben cordialment, 

Barcelona, 25 de novembre de 1994 

Jordi Pujol 

DECRET 30911994, DE 25 DE NOVEMBRE, 

D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA, SENYOR 
FRANCESC XAVIER MARIMON I SABAT6, 
AL CONSELLER D’INDUSTRIA I ENERGIA, 

SENYOR ANTONI S U B I d  I CLAUS, 
DEL DIA 1 AL DIA 11 DE DESEMBRE DE 1994 

D’ENCARREC DEL DESPATX DEL CONSELLER 

At&s que el conselles d’AgrÍcultura, Ramaderia i Pesca ha 
d’absentnr-se de Catalunya del dia 1 al dia 11 de desembre 
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de 1994 i cal encarregar el despatx del seu departament a un 
altre conseller; 

Vist el que estableix l’article 63.d) de la Llei 311982, de 
25 de marq, del Parlament, del president i del Consell Exe- 
cutiu de la Generalitat, 

Decreto: 

Article 6nic 

Durant I’abskncia del conseller d’ Agricultura, Ramaderia 
i Pesca, senyor Francesc Xavier Marimon i Sabat6 del dia 1 
al dia i 1 de desembre de 1994, s’encarregarh del despatx del 
seu departament ei conseller d’hdbstria i Energia, senyor 
Antoni Subirh i Claus. 

Barcelona, 25 de novembre de 1994 

1993 (Regs, 22973 i 22980) i ha acordat de trametre-la als 
grups parlamentaris i a la Cumissid de la Sindicatura de 
Comptes, parqui? sigui tramitada pel procediment que estu- 
bleix el criteri interpreiutiu dels articles 145 i 147 del Re- 
glament (BOPC, S 5 / . ) .  )) 

Ha de dir: 
<<La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 8 de 

novembre de 1994, de conformitat amb els articles 6 i 8 de 
ja Llei de la Sindicafura de Comptes i els articles 145 i 147 
del Reglament, ha d m 2 s  a t r h i t  la Membria de Iu Sindica- 
tura de Camptes de Catalunya corresponent a l’exercici del 
1993 (Regs. 22973 i 22980) i ha acordat de trumetre-la als 
grups partarnenfaaris i Q la Canaissic5 de la Sindicatura de 
Comptes, per@ Les diverses parts que la integren (I, I1 i 
1I.I) siguin tramitades pels procediments que estableix el cri- 
teri interpretatiu dels articles 145 i 147 del Reglament 
(BOPC, SYIV). w 

Jordi Pujol 
President de la Generalitat de Catalunya 

A la p2g. 18494. 

On diu: 
dl. MEMbRIA D’ACTIVITATS I COMPTE 

GENERAL DE LA SINDICATURA DE COMPTES 
DE CATALUNYA CORRESPONENT A L’ANY 1993)) 

4.95 Rectificacions per error t b i c  

Rectificacions al BOPC núm. 282. 

A la pig. 18041. 

Mem&ria de /a Sindicatura de Comptes de Catalunya cor- 
responent u l’exercici del I993 (Regs. 22973 i 22980) 

On diu: 
r t l l .  MEMdRIA D’ACTIVITATS I COMPTE GENERAL 

DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA 
CORRESPONENTA L’EXERCICI 1993)) 

Ha de dir: 
UIIX. MEMdRIA D’ACTIVITATS I COMPTE GENE- 

RAL DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATA- 
I;UiVYA CORRESPONENT A L’EXERCICI 1993,) 

A Sa phg. 18042. 

On diu: 
<<La Mesa del Parlament, era sessid tinguda el dia 8 de 

novembre de 1994, de conformitat amb els articles 6 i 8 de 
la Llei de la Sindicatura de Comptes i els articles 145 i 147 
del Reglurnent, ha admh a .fr&mit la Membria de la Sindica- 
tura de Comptes de Catalunya corresponent a l ‘exercici del 

Ha de dir: 
<<1n 

>>MEMbkIA D’ACTIVITATS I COMPTE GENERAL 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA CORRESPONENT A L’ANY 19% 

A la pjg. 18504. 

Procediment relatiu a I’lnforme 15/93-A, sobre la Socie- 
tat Municipal Parc Zoolbgic de Rarcelona, SA (Regs. 22973 
i 22980) 

On diu: 
~~PRUCEDIMENT RELA TIU A L’INFORME 15/93-A, 

SOBRE LA SOCIETAT MUNICIPAL PARC ZOOLdGIC 
DE BARCELONA, SA (Regs. 22973 i 22980) 

>ADMISSI6 A T d M J T  I TRAMESA A LA COMISSI0 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES (Mesa del 22.1 1.94) 

>>.La Mesa del Parlament, en sessid tinguda el dia 22 de 
novembre de 1994, de conformitat amb la norma supletbria 
dels articles 145 i 147 de! Reglament del Parlument, sobre 
la fiscalitzacib dels comptes dels ens IucaEs, del 7 de setem- 
bre de 1993 (%OPC, 136, 8529), acorda admetre a trcimit i 
trametre Q la Comissid de la Sindicatura de Comptes J ’ h -  
forme J5/93-A, relatiu a la Societat municipal Parc Zoo- 
lbgic de Barcelona, SA. 

>>PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 
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~>Ai’xírnateix ha acordat que es faci avinent que el dit in- 
furme es pot C Q R I S ~ ~ ~ F  a /’Arxiu del Parlament D 

Ha de dir: 
d‘ROCEDIMENT R E U  TIV A L’INFURME 15/.93-A, 

SOIIRE LA SOCIETAT MUNICIPAL PARC ZOQL,()GIC 
DE BARCELONA, SA (Regs. 22973 i 22980) 

>,FRESIDENCIA DEL PARLAMENT 
>)La Mesa de! Parlament, en sessid tinguda el dia 22 de 

novembre de 1994, ha pres nota de l’lnfurme 1.5193-A rela- 
tiu a la Societat municipal Parc Zooldgic de Barcelona, SA, 
presentat per la Sindicatura de Cumptes (Regs. 22973 i 
22980). 

))Ai,uí mateix, ha acordat que ei damunt dit Informe sigui 
tramitat pel procediment que estableix La norma suplatdria 
dels articles 145 i 146 del Reglament sobre la fiscalitzacid 
dels comptes dels ens locals, del 7 de setembre de i993 
(BOPC, 136, 8529). 

>>Finalment, la. MMQ ha acordat que es faci avinent que 
el dit informe es pot consultar a k ‘Arxiu del Parlament.>) 

Procediment relatiu a I’Informe J3B2-A, sobre la Uni- 
versi fat Autdnoma de Rarceluna (Regs. 22973 i 22980) 

On diu: 
<<PROCEDIMENT R E U T W  A L’INFORME 13/92-A, 

SOBRE LA UNIVERSITAT AUTdNQMA DE BARCE- 
LONA (Regs. 22973 i 22980) 

>>ADMISS16 A T&MIT i TRAMESA A LA CUMISSIb 
DE JA SiNDJCATURA DE COMPTES (Mesa del 2211.94) 

>>La Mesa del Parlament, en sessid tinguda el dia 22 de 
novembre de 1994, de conformitat amb la norma supletdria 
dels articles I45 i 147 del Reglament del Parlament, sobre 
la Jisca2itzctcid dels comptes dels ens locals, del 7 de setem- 

)) PRESID~NCIA DEL PARLAMENT 

bre de I994 (BOPC, 136, 8529), acorda admetre a trdmit i 
trametre a la Cumissid de la Sindicatura de Cumptes l ’ h -  
furme 1.3/92-A, relatiu Q la Universitat Authoma de Barce- 
lOlKJ. 

>)Aixl mateix ha acordat que es faci avinent que el dit in- 
fume  es put consultar a !‘Arxiu del Parlament.)) 

Ha de dir: 
<<PROCEDIMENT RELATIU A L’INFORME f3/92-A, 

SORRE LA UNIVERSITAT AUTbRrOMA DE BARCE- 
W N A  (Regs. 22973 i 22980) 

DPRES~D&NCIA DEL PARLAMENT 
)>La Mesa del Parlament, en sessid tinguda el dia 22 de 

novembre de 1994, ha pres nata de Unforme 13/92-A, so- 
bre la Universitat Autbnoma de Barcelona, presentat per la 
Sindicatura de Comptes (Regs. 22973 i 22980). 

>>Així mateix, ut& el que disposa I’articie 27.10 de la 
Constitucib que reconeix l’autonomiu de les universitats, ha 
acordat que e3 damunt dit informe sigui tramitat pal proce- 
diment que estableix la norma supletbria dels articles 145 i 
146 del Reglament sobre la fiscalitzacid dels comptes dels 
ens locals, del 7 de setembre de 1993 (BOPC, 136, 8529).~ 

))Finalment, la Mesa hu acordat que es faci avinent que 
el dit informe es put consultar a I’Arxiu del Purlament. H 

Rectificacid al BOPC núm. 283, phg. 185 15. 

Projecte de llei sobre prcftecciú dels animals utilitzats per 
a experimcntacid i altres finalitats cienttfiques (Regs. 21971 
i 22064) 

On diu: H...ha acordat de concedir una prdvruga de sis 

Ha de dir: <<..,ha acordat de concedir una dEtima prbrroga 
dies h&bils,. , >> 

de sis dies hdbilx.,,* 
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5. 

. -  

ÍNDEX DE TRAMITACIONS 

Enclou les referencies de tots els documents en tramitació 
i tramitats en el període de sessions actual, excepte les pre- 
guntes, i dels relatius als procediments davant el Tribunal 
Constitucional (secció 4.87). 

Text original entrat al Parlament (corresponent al 
número de registre d’entrada que figura abans de 
cada títol) 
Informe de Ponkncia 
Dictamen de la Comissió 
Text aprovat pel Ple del Parlament o per 1st Comissi6 
per delegació d’aquell 
Rebuig del document 
Retirada o decaiment del document 
Control del compliment de resolucions i de mocions 
Compliment de resolucions i de mocions 
Acord de compareixenp 
Demanda per la qual s’interposa recurs 
Allegacions que formula el Parlament 
Soflicitud de Dictamen al Consell Consultiu 
Esmenes presentades pels Grups 
Senthcia del Tribunal Constitucional 
Dictamen del Consell Consultiu 
Rectificacions per error tknic 
Acord d’interposició de recurs 
Canvi de tramitaci6 
Substanciació 
Informe del Govern 
Informe de la Sindicatura de Comptes 
Informe del Síndic de Greuges 
Tramitació 
Addenda 
Coneixement de I’hforme 
Objeccions presentades pels Grups 

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

ICOAGS 
Generalitat i Govern L O C ~  

Comissi6 d’ Organització i Administració de la 

JCJDf 
/CEF/ 
ICTW 
/CARP/ 
/CFw 
/CPC/ 
ICPSI 
lCSGl 
/CW 
/CED/ 
/CGI/ 
ICRTl 

ICSCI 
fCSCEl 

JCSDH/ 

ICEITEY 

/CTM/ 

Comissió de Justicia, Dret i Seguretat Ciutadana 
Comissi6 d’ Economia, Finances i Pressupost 
Comissi6 d’hdústria, Energia, Cornerq i Turisme 
Cornissic5 d’ Agricultura, Ramaderia i Pesca 
Comissió de Política Territorial 
Comissi6 de Politica Cultural 
Comissió de Politica Social 
Comissi6 del Síndic de Greuges 
Comissió de Reglament 
Comissió de 1’Estatut dels Diputats 
Comissi6 de Govern Interior 
Comissió de Control Parlamentari de 1’Actuació 
de la Corporaci6 Catalana de Rhdio i 
Televisi6 i de les Empreses Filials 
Comissió de la Sindicatura de Comptes 
Comissi6 de Seguiment del Procés #Integració 
de Catalunya a la Comunitat Europea 
Comissi6 de Seguiment del Proces d’Equiparaci6 
Dona-Home 
Comissi6 d’Estudi sobre la Situació a Catalunya 
de la Immigració de Treballadors Estrangers 
Comissió sobre la Problematica del Tercer M6n 

lCSEQTAl Comissió d’Estudi de la Revisió i l’Aplicaci6 

/CES/ 
/CEVI/ 

/CEET/ 

tCEMW 

/CECA/ 

JCIUW 

del Pla de Seguretat de les Químiques 
de Tarragona (Plaseqta) 
Comissi6 d’Estudi sobre la Sida 
Comissi6 d’Estudi sobre les Causes que 
Generen la Vielkncia infantil 
Comissió d’Estudi del Millorament 
de la Prevenclb i I’Extinci6 d’lncendis 
Comissi6 d’ Estudi de la Problernhtica 
del Món Rural 
Comissi6 d’Estudi de la Problemhtica 
del Cicle de 1’Aigua a Catalunya 
Comissió d’Investignci6 sobre el Cas 
de la Urbanització la Riera, 
de Sant Pere de Torelló 
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I. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT 
APROVAT O CLOSES EN LA FOMULACIÓ 
1.10. Resolucions - 

- Re,ducib 166/..V del Purlament de Catalunya, per la 
qual es demana u la Sindicalura de Comptes I'aancilisi de 
iu situucid i les dades econdmiques de i*Ajuntamenr de 
Sant Quirze del Val ls  (Vall2s Occidental). / C S U .  - 
BOPC, 251 (O: Reg. 20681 i T); 253 (T); 255 (T); 

Resolucid 167.iV del Parlament de Catalunya, relaíivu a 
1 'Informe de fimdiízació E-06/93-F, subre 1 'Institut Ca- 
iukd de Finances, exercicis I986 a 1992. ICSCI. BOPC, 
209 (O: Reg. 17477 i T); 233 (T); 248 (7; DSPC-C, 201 
(A); BOPC, 260 (T i A). 
Resolucilj 168/IV del Parlament de Cufulunya, sobre la 
prevenció i I 'extincid d'incendis a Catalunya. BQPC, 

Resolucid J69/IV del Parlament de Catalunya, sobre 
I'adequació de 1 'assegurungu escolar al sistema educa- 
tiu vigent. ICPCI. BOPC, 221 (O: Reg. 18469); 228(T9; 

Resolucid 17O/IV dei Parlamenf de Caíalunyu, sobre la 
supressiú de l'eescut franquista de la fapma de l ' h t i t u t  
de Batxillerat Salvador Vilaseca, a Reus (Baix Camp), 
ICPCI. BOPC, 228 (O: Reg. 18933); 238 (T); 248 (E); 

Resolucio' J71/IV del Parlament de Catalunya, sobre 
E'elaboració d'uns estudis per a avaluar la situacio' del 
sector del doblatge a Catalunya. ICPCI. BOPC, 231 (O: 
Reg. 19210); 238 (T); DSPC-C, 204 (A); BOPC, 264 
CJV. 
Resolucid I72/tV del Parlanient de Catalunya, sobre 
l'elaboracid d'un informe relatiu a la situacirj del do- 
blufge a Catalunya ICPCI. BOPC, 233 (O: Reg 19397); 

Resolucio' I73/IV de1 Parlament de Catalunya, sohre 

DSPC-C, 200 (A); BOPC, 260 (A). 
- 

- 

260 (O); DSPC-P, 99 (A}; BOPC, 261 (A). 
- 

DSPC-C, 204 (A); BOPC, 264 (A). - 
- 

- 
DSPC-C, 204 (A); ROPC, 264- (A); 274 (Rect.). 

- 

- 

- 
- 

238 (T); DSPC-C, 204 (A); BQPC, 264 (A). 
I 

jnmures a prendre par cotnunicar per iren la comarcu 
del Montsid i Barcelona amb serveis i horaris raona- 
bles. JCPTI. BOPC, 233 (O: Reg. 19390); 238 (T); 

Resulucici 174/IV dei Parlament de Catalunya, per la 
qual es crea la Cumissiri d'Esludi sobre les C~uses que 
Generen La Viol2ncia infantil. BOPC, 260 (O: Reg. 

Resulucio' 175/IV del Parlarnens de Catalunya, per Ea 
qual es designen els diputats que han de defensar davant 
el Congrés dels Dipuiats la Pruposicid de llei regulado- 
ra de la tebvisid local. DSPC-P, 100 (A); BOPC, 266 
(A). 
ResoLuci6 176/IV del Parlament de Catalunya, de soli- 
dnritat amb les víctimes d'actes d 'inhumanitat. ICJDI. 

(A); BOPC, 269 (A). 
Resolució I V / I V  del Parlament de Catalunya, sobre els 
casos d'indefensid dels joves que compleixen el servei 

DSPC-C, 205 (A); BOPC, 264 (A). 
I 

21687); DSPC-P, 100 (A); BOPC, 266 (A). 
- 

- 

BOPC, 248 (O: Reg. 20338); 255 0; DSPC-C, 211 

- 

militar. ICJDI. BOPC, 248 (O: Reg. 204.73); 251 (Rec[.}; 

Resolucid I 7 M V  del Parlament de Catalunya, sobre la 
substitucib p d l s a l  dels serveis d 'atencib directa de di- 
verses oficines comercials de la Cumpanyia Telefbnicu. 
ICIEI. BOPC, 231 (O: Reg. 19372); 238 0; 248 (E); 

Resolució I79JIV del Parlament de Cutuiunya, sobre 
I 'orientacib política general del Consell Executiu. 

RwoEuci6 I ¿ W V  del Parlament de Catalunya, sobre la 
cessib a I'Ajuntument de Vic (Osona) dels ferrenys adju- 
censs a I'edBci de t'antic convent del Carme. ICPCI, 
BOPC, 251 (Q: Reg. 20544); 255 (T); DSPC-C, 215 
(A}; BOPC, 274 (A). 
Resolució 181/IV dei Parlament de Catalunya, sobre els 
ensenyaments no reglats. ICPCJ. BOPC, 251 (O: Reg. 

Resolucib IS2/IV del Parlament de Catalunya, sobre 
1 'educacid especial. ICPCJ. BOPC, 25 1 (0: Reg. 20680); 
255 (T); DSPC-C, 21 5 {A); BOPC, 274 (A}. 
Resokucio' 183/IV del Parlament de Catalunya, sobre la 
proteccid del dret a I'assist&ncicl sunitdria dels immi- 
grants cornunifaris, JCPSI. BOPC, 255 (O: Reg. 

Resohei6 184/IV del Parlament de Catalunya, sobre La 
linia de iren Montcada-Puigcerdi ICPTI. BOPC, 236 

BOPC, 275 (A). 
Resulucid 1851IV del Parlament de Catalunya, per la 
qual s 'elegeixen dos membres dei Consell d 'Administra- 
cid de la Corporació Catalana de Rrldia i Televisib. 

Resolucid 186J.V del Parlament de Catalunya, sobre la 
supressid en eis mitjans de cumunicació dudiu-visuals 
de la publicitat de productes per a aprimar i /'elabora- 
cid de campanyes per cc informar sobre els riscs dels 
tractuments amb aquesta mena de productes. ICPSI. 
BOPC, 266 (O: Reg. 22249); 269 (T); DSPC-C, 226 
(A); BOPC, 283 (A). 
Resolucid 187/1V del Parlament de Catalunya, per  la 
qual es crea la Comissi6 d'Esíudi de la Probiemdtica 
del MrSn Rural. BQPC, 269 (O: Reg. 22419); DSPC-P, 
107 (A); BOPC, 287 (A). 
Resoíucid 18U.V del Parloment de Casulunya, per la 
qual es crea la Comissió d'Estudi de ka Proble&cica 
dei Cicle de 1'Aigua a Catalunya. BOPC, 279 (O: Reg. 

Resolucid 189/IV dei Parlament de Catalunya, per la 
qual es crea la Cornissid d'Investigacid sobre ei CAS de 
la Urbanitzacib !a Riera, de Sant Pere de Torellb. 
BOPC, 279 (O: Reg. 23601), 281 (O: Reg. 23838); 

255 (T); DSPC-C, 21 1 (A); B O R ,  275 (A). 

DSPG-C, 212 (A); BQPC, 269 (A). 

BOPC, 271 (O); DSPC-P, 104 (A); BOPC, 274 (A). 

20664); 255 (T); DSPC-C, 215 (A); BOPC, 274 (A). 

2141 1 ) ;  261 0; DSPC-C, 219 (A); BOPC, 275 (A). 

(O: Reg. 19672); 238 (T); 271 (T); DSPC-C, 221 (A); 

DSPC-P, 105 (A); BOPC, 279 (A). 

235193; DSPC-P, 108 (A); BOPC, 237 (A), 

DSF'C-I', 103 (A); BQPC, 287 (A). 
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1.15. Mocions 

- Mocid 631W del Parlament be Catalunya, sobre el Ter- 
cer M6n. BOPC, 251 (O: 206%); 263 (E); DSPC-P, 100 
(A); BOPC, 266 (A). 
Mmib 64.4V del Purlument de Catalunya, sobre les bar- 
reres arquitecthniques. BOPC, 251 (O: 20703); 263 (E); 

Mmid 65.l.V del Parlament de Catalunya, sobre la pot& 
tics interdepartarneníaí d 'igualtai d 'oportunitats entre 
els homes i les dones. BOPC, 266 (O: Reg. 22298); 275 

M ~ i 6  66/IV del Parlament de Caialunya, sobre els ai- 
guats c1 Calahnyu. BOPC, 279 (O: Reg. 235 173; DSPC- 
P, 108 (A); BOPC, 287 (A). 
Mocib 67AV del Farlamení de Catalunya, sobre b pulítica 
general de la dona a Catalunya. BOPC, 279 (O: Reg. 

- 

DSPC-P, 101 (A); BOPC, 266 (A). 

(E); DSPC-P, 105 (A); BOPC, 279 (A). 
- 

- 

23546); 281 (E); DSPC-P, 108 (A); BOK, 287 (A). 

1.30. Alt res tramitacions 
1.30.06, Procediments relatius als informes 
de la Sindicatura de Comptes 

16502 
i 16912 Procedhent relatiu a 1'Infome sobre el Compte Gene- 

ral de tes Corporacions beats ,  corresponent a i 'exerci- 
ci 1991. ICSCI. BOPC, 201, 12973 (T); 233 (T); 245 

Procediment relatiu als informes de fiscalització B- 
16/93-F, 0293-R i 01/93-B, en reiucid m b  eis ajunta- 
ments d 'Alcapurr, Palarnds i Deltebre. ICSCI. BOPC, 
251 (O i T); DSPC-C, 200 [CI); BOPC, 260 (CI). 
Procediment rda fiu a I 'Informe de fiscalització 03/93- 0, 
era mlacid amb l'tijuntamenb de Sant Andreu de la Rar- 

BOPC, 260 ((21). 

(T); DSPC-C, 200 (CI); BOPC, 260 (CI). 
20768 

2 I002 

ca. ICSCI. ROPC, 253 (O i'"); DSPC-C, 200 (CI); 

1.20. Interpehcions 3. TRAMITACIONS EN CURS 

18614 

18628 

18924 

1945 1 

20145 

20352 

20353 

20354 

22372 

23278 

23719 

Snterpetiaeib al Consell Executiu sobre Ea política inter- 
departamental d 'iguulíaat &oportunitats entre els homes 
i les dones. BOPC, 225 (O); 251 (T); DSPC-P, 1011 (A); 
BOPC, 266 (A). 
Interpdaci6 al Consell Executiu sobre 1 'ensenyament 
d'adults. BOPC, 225 (O); 251 (T); DSPC-P, 101 (A); 
BOPC, 266 (A). 
lnterpetlucid al Consell Executiu sobre E'educacid de les 
persones adultes. BOPC, 228 (O); 251 (T); DSPC-P, 
101 (A); BOPC, 266 (A). 
lnterpetlacid ai Consell Executiu sobre les politiques 
d'ocupacid a Catalunya. BOPC, 233 (O); 25 1 0; 251 

lnterpelflució al Consell Executiu sobre la política d'in- 
formacid institucional de la Generalitat. BOPC, 255 

Interpetlació al Consell Executiu sobre política general 
de la dona a Catalunya. BOPC, 248 (O); 251 (T); 
DSPC-P, 105 (S); BQPC, 279 (S). 
Interpetlació a I Consell Executiu sobre indtístria ixudio- 
visud de Catalunya. BOPC, 248 (O); 251 (T); DSPC-P, 
105 ( S ) ;  BOPC, 279 IS). 
Interpetlaeió al Consell Executiu sobre els prophsiis de 
capteniment en mat2ries de curreteres. BOPC, 248 (O); 
251 (T); DSPC-P, 101 (A); BOPC, 266 (A). 
lnterpetlacid al Consell Executiu sobre la política de fu- 
ment de regdius. BOPC, 266 (O); DSPC-P, 105 (S) ;  
BOPC, 279 (S). 
Interpetlació al Consell Executiu sobre eis aiguats a Ca- 
talunya. BQPC, 274 (O); DSPC-P, 105 (S); ROPC, 279 
(3. 
Interpetlmió al ConseEL Executiu sobre seguretat nu- 
clear. BOPC, 279 (O}; DSPC-P, 108 IS); BOPC, 287 
(SI. 

(T); DSPC-P, 106 IS); BOPC, 279 (S). 

(O); DSPC-P, 105 (S); BOPC, 279 (S). 

3.M. Projectes i proposicions de iIei i 
altres projectes de normes 
3.01.01. Projectes de llei 

20023 

20024 

20773 

21895 

21971 
i 22064 

22297 

23246 

23480 

Projecte de llei de les cambres oJcials de Comerq, In- 
dústria i Nmegncio' de Catalunya, /CIE/. BOPC, 242 
(O); 245 (T); 257 (T); 264 (T); 268 (T); 269 (T); 271 
(E>* 
Projecte de llei de r2gim juridic de les associacions. 
ICJDI. BOPC, 242 (O); 245 (7; 257 (PI; 264 (T); 266 
(T); 271 (E); 287 (T). 
Projecte de llei per ka qual s'aprova el Pla territurial 
general de Catalunya. ICEYTI. BOPC, 251 (O); 255 (T); 
264 (T); 269 (T); 271 (T); 274 (T); 277 (E); 279 (T); 283 

Projecte de llei de modtjicacib de la Llei 4/1980, del 16 
de desembre, de crea& de I'Jnstitut Catal& del Shl. 
ICPTI. BOPC, 261 (O); 269 (T); 274 (T); 283 (T); 287 
(ES. 

(T) * 

Projecte de llei sobre proteccid dels animalx utilitzats 
per a experimentacid i altres finalitats cientljciques. 
/CARP/. ROPC, 264 (O); 269 (T); 274 (T); 277 (T); 279 
(T); 283 (T); 287 (T i Reet.). 
Projecte de llei per la qual s'estableixen coeficients co- 

rrectors del eanon d 'injruestructura hidriulica per n 
usos dnmkstics de l'aigguu. ICPTI. BOPC, 268 (Q i T); 
274 (T); 279 (P); 283 (D i E>- 
Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Cu- 
tulunya per al 1995, /CEF/. BOPC, 273 (O i T); 279 
(Rect.); 281 (E); 285 (P); 286 (T, D i Rect.). 
Projecte de ilei sobre el Jurat d'FApropiaciú de Catalu- 
nya. JCJDI. BOPC, 279 (O); 287 (r). 
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3.01.02. Proposicions de Iiei 

4865 Proposició de llei de creaeid d’una autoritat h i c a  de 
transport de viatgers a iu conurbacid de Burcelona. 
BOPC, 52,2991 (O). 
Proposició de llei d’avaluacib de l’impacte ambiental, 
BOPC, 225 (0). 
Proposicid de llei de procediment deis Plans i Progra- 
mes operatius dels Fons Estructurals Europeus. BOPC, 
269 (O). 

10629 

22421 

3.01.10. Propostes de normes de riigirn interior 

4736 Projecte de nomes de rkgim interior de la Sindicatura 
de Compbes. ICSCI, BOPC, 49, 2574 (O); 53, 3055 (T); 
60, 3634 (T); 65,3922 (T); 78,4830 (T); 82, 4986 (T); 
102, 6403 (T); i 11,7043 (T); 124, 7829 (T); 139, 8669 
(T); I53,9607 (T); 165, 10571 (T); 182, 1 1859 (T); 192, 
i2482 (T); 207 (T); 23 1 (T); 242 (T); 260 (T); 271 (T); 
279 (T). 

22 123e 

21 123f 

21 123g 

2 1239 

3,10.15. Propostes de resoIucia5 referides 
al control de la legislaci6 delegada 

21 240 
27 123a Propostes de resolucid referides al control del Decret le- 

gislatira 2/1994, de 13 de juliul, pel qual es rnodijiquen la 
Llei 1411965, de 28 de juny, que regula el Consell Nu- 
cimal de la Joventut de Catalunya, i la Llei 38/1991, de 
30 de desem brel d ’instatlaciuns destinades a activilats 
amb infants i joves. ICPCI. B O N ,  255 (T); 261 (T); 279 
(OP). 
Prupostes de resolucid referides al control dei Decret le- 
gislatiu 311994, de 13 de juliol, pel qual es mudifica la 
Llei JO/1981, de 2 de desembre, de creació de l’institut 
Catal& de Serveis a la Joventlcrt, a fi d’uduptar-la II la 
LEei 3QA992, de 26 de novembre, de ri?gim jurídic de les 
administracions plibliques i de 1 procediment administra- 
fiu comú. ICPCI. BOPC, 255 (T); 261 (TE. 
Proposles de resolució referides nl control del Decrel le- 
gislatiu 4/1994, de 13 de juliol, pel qual es modifwa la 
Llei í/1989, de I6 de febrer, de creacid de 1’Instifut Ca- 
tald d’Estudis Mediterranis, u fi d’adaptar-la a la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de &Rim juridic de les ad- 
ministracions públiques i del procediment ndministmtiu 
comú. ICOAGI. BOPC, 255 (T); 261 (T). 

21 123d Propostes de resollrcid referides al control dei Decret le- 
gislatiu 5/1994, de 13 de juliol, pel qual s’adequa la 
Llei 26/1985, de 27 de desembre, de serveis socials, a 
la Llei 30í1992, de 26 de novembre, de r2girn jurídic 
de les administracions p l ih i ipes  i del procediment 
administratiu comli. JCPSJ. BOPC, 255 (T); 261 (T); 
274 (OP). 

2 I I23b 

21 123c 

21241 

21242 

2 1 243 

21244 

Proposies de resolucid referides al control deE Decret le- 
gisluatiu 6/1994, de 13 de juliol de 1994, pel qual s’ade- 
qrm la Llei 2UJ1991, de 25 de novembre, de promoció de 
I ‘accessibilitat i de supressiú de barreres arquitectbni- 
ques, a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de ragimju- 
ridic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comli. ICPSI. BOPC, 255 0; 261 (T); 274 
(OP). 
Propostes de resolucid referides al control dei Decret le- 
gislatiu 7/1994, de 13 de juliol, d’adeqlcaciú a la Llei 
30/I992, de 26 de novembre, del Decret legislaíiu 
U19921 de 10 de febrer, pel qual s’apreva el text refds 
de la Llei de cooperatives de Catalunya. ICPSI. BOPC, 
255 (T); 261 0; 274 (OP). 
Propostes de resolució referides al control del Decret le- 
gislatiu 8/1994, de 13 de juliol, pel qual s’adequa la Llei 
14/1987, de 9 de juliol, d’estudistica a la Llei 30!1992, 
de 26 de novembre, de r2gim jurídic de les administra- 
cions públiques i del procediment administratiu comi, 
/CEF/, BOPC, 255 (T); 261 (T); 277 (OP). 
Propostes de resolució referides ai control del Decret ie- 

gislatiu 15/1994, de 26 de juliol, pel qual s’adequa la 
Llei 11/1981, de 7 de desembre, de patrimoni de la Ge- 
neralitat, a l~ Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
r2gim jurídic de les administracions prihliques i dei pro- 
cediment administratiu comú. /CEF/. BOPC, 255 (T); 
261 (T); 277 (OP). 
Propostes de resoiucid referides al control del Decret le- 
gislatiu 161i994, de 26 de julioí, pel qual s’adequan a la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, nomes de rang de llei 
que afecten el Departament de Política Territorial i 
Obres Pibliques. ICPTI. BOPC, 255 (35; 261 (T); 279 
(QP). 
Propostes de resolucid referides al control del Decret le- 
gislatiu 11/1994, de 26 de juliol, pel qual s’adequa la 
Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. JCPTI. 
BOPC, 255 (T); 261 (T). 
Propostes de resoiucid referides al control del üecret ie- 
gislatiu JW1994, de 26 de juliol, pel qual s’adequa la 
Llei 6/1988, de 30 de marc, forestal de Catnlunya. 
/CARP/. ROPC, 255 (T); 261 (T). 
Propostes de resolució referides al control del Decret le- 
gislatiu 1211994, de 26 de juliol, pel qual s’adeqilen a la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rkgim juridic de les 
administracions públiques i del procedimem administra- 
tiu cornu’, la Llei 13/1982, de 17 de desembre, de cotlegis 
professionals i la Llei J8A990, de 15 de novembre, de 
cremi6 del Centre $‘Estudis Juridics i Furmaciú Espe- 
cialitzada. ICJD/. BOPC, 255 (T); 261 0; 274 (OP); 
287 (T). 
Propostes de resolucid referides al conlrol del Decret le- 
gislatiu 141994, de 26 de juiioi, pel qual s’adequa la 
Llei J2/198J, de 24 de desembre. per  la qiid s’esm- 

bleixen normes addiciona1.r de proreccid deis espais 
d ‘especial inter2s natural afectats per activitats extracti- 
ves. /C)yTJ. BOPC, 255 (T); 261 (T); 279 (OP). 
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3.10.30. Propostes de resoIuci6 subsegüents 
a la Membria anual i a altres informes 
de la Sindicatura de Comptes 

22973 
i 22980 Memdriu de la Sindicatura de Comptes al Parlamení de 

Catalunya corresponent a I’any 1993. ICSCI. BOPC, 
282 (O i T); 287 (Rect.). 

3.10.35. Proposicions no de llei i altres 
propostes de resolució 

15970 

16933 

17621 

21264 

2 3 694 

21801 

21 825 

21 894 

21962 

21963 

21964 

Proposicib no de llei sobre els fets esdevinguts a les de- 
pendi.ncies dels Mossos d’Esquudra després de les de- 
tencions dei 27 de gener de 1994 i sobre ei respecte dels 
drets constitucionals de les persones detingudes per les 
forces d’ordre pdblic de la Generalitat. ICJDI. BOPC, 
190, 12387 (O); 192, 12494 (T); 228 (T); 236 (7’); 255 
(T);261 (T). 
Proposiei& no de llei sobre la cooperacib econhmica en- 
tre E’Admirtistracib de la Generalibat i els ens Ioculs en 
m a h i a  d’obres hidriiuliqucs, d’acord amb Ea Llei d’in- 
fraestructures hidriruiigues de Catalunya. ICPTI. BOPC, 
201, 12963 (O); 207 (T); 214 (73; 218 (E); 248 (T); 261 
(T); 271 (T); 279 (T). 
Proposicid no de llei sobre la rat@cacib de la resolucid 
sobre la igualtat de drets de les persones homosexuals 
de la Comunitat Europea. ICJDi. BOPC, 212 (O); 214 
(T); 221 (T); 225 (E); 255 (T>; 261 (T). 
Froposicib no de llei sobre Iu presentacid d’un iaforme 
de les inspeccions fetes els darrers tres anys a les ins- 
tatlaciom de servei públic de producció, transformació, 
transport i distribució d’energia el2ctrica i I’elrboraciú 
d’un pla de miElores dels aspectes dejcients detectats. 
ICIW. BOPC, 255 (O); 261 (T), 
Proposició ~ I Q  de llei sobre el foment i la regulació del 
cicloturisme. /CIE/. BOPC, 260 (O); 261 (T). 
Proposicid no de llei sobre el cabal del riu Segre al seu 
pas per Lleida. ICFTI. BOPC, 261 (O); 269 (T). 
Proposició no de Ski sobre el turisme escolar. ICPCI. 
BOPC, 261 (O); 269 (T). 
Proposició no de llei sobre la presentació a la Comissió 
de Cultura d ’ w  informe sobre la flexibilitzució dels ho- 
raris ducents a Catalunya. ICPCI. BQPC, 261 (O); 269 
(T). 
Proposicid no de llei sobre l’aactuacib dels prupietaris de 
locals de concurrhcia pública davant agressions als 
seus usuaris. ICJD1. BOPC, 264 (O); 269 (T). 
Proposkicid no de Ilei nobre E’increment d’oferda prihlicu 
de les escoles oficials d’idiomes, ICPCS. BOPC, 264 (O); 
269 (T), 
Proposició no de llei sobre la reforma de la regulació 
dels ajuts a la indhtria cinematogrdfica catalana. 
ICPCI, BOPC, 264 (O); 269 (7‘). 

21965 

21966 

2 1968 

2 1974 

21997 

22002 

220 16 

22072 

221 17 

22143 

22145 

22167 

22178 

221 79 

221 80 

22182 

2223 1 

Proposicid no de llei sobre I ‘ avahc ib  cient@ca perso- 
nalitzada del canvi de grau dels interns de les presons. 
ICJDI. BOPC, 264 (O); 269 (T). 
Propsicid no dz Elei sobre eifinanpment de la cuncer- 
tacid de places d ‘educació infantil no obligatbria desti- 
nades aj’i1ie-s de renda b a h .  ICPCI. BOPC, 264 (O); 
269 (T). 
Proposici6 no de llei sobre el millorament i l’obligato- 
riedat dels serveis sanitaris d’ussisthda primd ria. 
/CPS/. BOPC, 264 (O); 269 (T). 
Proposició nu de lkei sobre la reguiucid de i’acch a les 
sales de joc i a les mbquines recreatives en relació amb 
1 ’addiccib patolbgica als jocs d ’atzar. ICPSJ, BOPC, 
2ó4 (O); 269 (T). 
Proposició nu de llei sobre l’arrunjament de la senyalit- 
zació de la carretera B-213 al seu pas per Santa Marga- 
rida de Montbui (Anoia). ICPTI. BOPC, 264 (O); 269 
(T. 
Propodci6 no de llei sobre la restauració de l’antiga 
presó de Castelló d’Ernpúries (Alt Empordh). ICPCI. 
BOPC, 264 (O); 269 (T). 
Proposicid no de llei sobre la destinacid del 5% de la re- 
c a p c i ó  d’inmpostos en concepte de joc al tractament sa- 
nitari de ies ludoparies. ICPSI. BOPC, 264. (O); 269 (T). 
Pruposicid no de llei sabre la mudificaci6 de !‘horari de 
transmissid dels partits de futbol. ICPCI. BOPC, 264 
(O); 269 (T). 
Proposici6 no de llei sobre E’uplicacid del criteri de pro- 
porcionalitat en la fixacid del peatge de les motocicletes. 
ICm/. BOPC, 264 (O); 269 {T). 
Proposició no de llei sobre bfinalitzaci6 de les ohms de 
remodekacid de I’Escola Torres Janama, de Palafrugell 
(Baix Empordd). ICPCI, BQPC, 266 (O); 269 (T). 
Proposiciú no de llei sobre la renegociació de [es dota- 
cions des finades a la normalitzucid lingüística de 
I’aranks. ICPCI. BOPC, 266 (O); 269 (T). 
?roposició no de llei sobre la deternainacid dels secfors 
geogra‘fics d’influ2ncia dels centres docents d’Educucid 
Secunddria Ubligatrjria, Batxillerat i Formacid Profes- 
sional per al curs 1994-1995. ICPCJ, BOPC, 266 (O); 
269 (T). 
Proposicid no de llei sobre 1 ‘establiment d ‘un carril per 
a bicicletes en les carreteres dependents de I ’Adrninis- 
tració de la Generalitat, ICPTI. BOPC, 266 (O); 269 

P t ~ p ~ ~ i ~ i b  no de Elei sobre 1 ’establiment d ’aparcmnenlLr 
per Q bicicletes en tots els edificis dependents de E’Admi- 
nistració. JCPTI. BOPC, 266 (O); 269 (7“). 
Proposicid no de Elei sobre la recuperació del turisme Q 

les zones afectades pels incendis. ICIW. BOPC, 266 (O); 
269 (T). 
Proposicib no de llei sobre centres per a tractar la ludu- 
patia. /CPS/. BOI“, 266 (O); 269 (T). 
Propmici6 HO de llei sobre la posada en funcionament 
del túnel de Capsacostu. fCPT/. BOPC, 266 (O); 269 

CT). 
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2224 1 

22242 

22422 

22460 

22502 

22509 

22522 

22554 

22561 

22594 

22595 

22596 

22597 

22627 

22628 

22629 

22636 

2263 8 

Pruposicid no de ilei sobre la creucid del parc mturul 
de les Guilleries. /CW/. BOPC, 266 (O); 269 (T). 
Proposicid no de llei sobre la creacid dei parc natural 
de la Serra de 1Wilany-Puigsacalnm-CoElsacabra. ICPTI. 
BOPC, 266 (O); 269 (T). 
Proposiciú no de llei sobre la construcei6 d'un pont erm- 
tre els municipis de Sant Jordi Desvalls i Flap2 (Gi- 
ronts). /CITI. B O R ,  269 (O$; 274 (T). 
Proposicib no de llei sobre la declaracid de zona cataas- 
trbfica dels municipis afecíats pels aiguuts del 13 i 14 
d'octubre de 1994. ICPTI. BOPC, 269 (O); 274 (T). 
Proposició no de llei sobre els centres de recollida 
d'animals de companyia de Catalunya. /CARPI. BOPC, 
269 (O); 274 0. 
Propmicid no de llei sobre l'adquisicid del sbl de la re- 
serva natural integral dels estanys del parc natural dels 
Aiguamelis de l'E~mprdZ1 i /a proteccid d 'aquesta. 
SCPTI. BOPC, 269 (O); 274 (T). 
Proposició no de llei sobre els requisits d'admissib en 
l 'ensenyament secundari nocturn i el manteniment 
d'aquest. JCPCI. BOPC, 269 (O); 274 (T); 283 (E). 
Proposicid no de llei per la qual es d e h  sense efectes el 
punt primer de ku Resolucid 16MV del Parlament de 
Catalunya, sobri? la prevenció i i 'extineid d'incendis a 
Catalunya. BOPC, 269 (O},  
Proposicid no de llei sobre la modijicacib del Reglament 
del Cos d'Agents Rurrzls de lu Generalitat de Caralunya. 
/CARPI. BUPC, 269 (O); 274 (7'). 
Proposicib no de llei sobre la modgcacid dei traFat de 
la plom carretera N-152 de Vic a Manlleu (Osona). 
JCPTI. BOPC, 271 (O); 274 (T). 
Proposició no de llei sobre les miliores a la carretera C- 
I54 de Vic (Osona) a Gironella (Derpedci). /CpF/. 
BOPC, 271 (O); 274 (T), 
Proposicib no de llei sobre la pavimentacib de ka carre- 
tera de Pernanyer (Bages) u Sant Bartomeu del Grau 
(LlWa&s, Osona). ICPTE. BOPC, 271 (O); 274 (T). 
Proposicid: no de llei sobre la suhstitucid d'envasos i 
materials fabricats en poliestir6 expandit (EPS).  ECIEI. 
BOPC, 271 (O); 274 (T). 
Proposició no de Elei sobre I 'actuaei8 dels professionals 
sanitaris davant els casos erm quk els familiars d'un pa- 
cient es neguen que li sigui practicada una tranJicsid de 
sang. ICPSI. BOPC, 271 (O); 274 0. 
Proposició no de llei sobre la millora de la itluminació 
dels tlinels de 1u carretera N-152, al Figard (Vall&s 
Oriental). /CE/. BOPC, 271 (O); 274 (T). 
Propusicid no de llei sobre ei canvi de la forma jurídea 
de E 'empresa Adrninistruci6, Promoció i GestiÚ# SA 
(ADIGSA). ICPSJ, BOPC, 27 1 {O); 274 (T). 
Proposicib no de llei sobre la reguiacid de l'extrucció de 
minerals i fdssils a Catalunya. /CpT/. BOPC, 271 (O); 
274 (T). 
Proposició no de llei sobre l'elaboracid d 'un projecfe de 
tractament integral dei tram fmal del riu Francoli. 
ICPTI. BOPC, 271 (O); 274 (T). 

22639 

22704 

22806 

22807 

22808 

22809 

22824 

22866 

22890 

22891 

22898 

22906 

22907 

22919 

2297 1 

23027 

Proposkid no de llei sobre la declaracid de reserva na- 
tural parcial del turó del Marqu2s i del meandre del riu 
Ltobregut, al teme municipal de Castellbell i el Vilar 
(Bages) i la inclusió d'aguesta en el parc natural de la 
muntanya de Montserrat. ICPTJ. BOPC, 271 (O); 274 
(T); 283 (E), 
Proposicid no de llei sobre la innclusib en el Pta d'espais 
d'interhs natural ( P E N )  dels espais d'interhs geoldgic 
de Catalunya. JCFW. BOPC, 271 (O$; 274 (7'). 
Proposicid no de llei sobre eis criteris de disseny, eons- 
truccid i impacte ambiental del projecte de reconstruc- 
cib dei pont d'accés 11 Maspujols (Baix Camp). ICPTI. 
BOPC, 271 (O); 274 (T). 
Proposicid no de llei sobre els estudis t2cnics que s'upli- 
guen en eis.projectes i en I'execucid de tetes les obres 
d'infraestmctura. KW/. BOPC, 271 (O); 274 (T). 
Pr~posici6 no de llei sobre les curses nocturnes de mo- 
tus que es fan al voltant del circuit de Munmeld (Vull2s 
Orienfal). /CJD/. BOPC, 271 (O); 274 (T). 
Proposicib no de llei sobre l'atencio' a pacients diubttics 
en els serveis d'urg2ncies. ICPSI. BOPC, 271 (O); 274 
VI; 283 (E). 
Proposicid no de llei sobre /a  creacid de I'EscoQ de 
Fomaciú per a Persunal de les institucions Peniten- 
cidries. ICJDI. BOPC, 271 (O); 274 (T). 
Proposicid no de llei sobre ,?a construcció dels tallers de 
i'lnsíitut Josep irla i Bosch, a Malgrat de Mar (Mares- 
me), ICPCI. BUPC, 274 (O); 279 (T). 
Proposicid no de llei sobre 10 commernoracio' del cin- 
quant& aniversari del lliurament a 1 'Urganiizacib de les 
Nacions Unides del document eApetlacid a les Nacions 
Unides en nom de Catalunya> i la difusid d'aquest. 
/CE/. BOPC, 274 (a); 279 (T). 
Proposicid no de llei sobre la recuperacid del curs natu- 
ral del riu Dard. /CET/. BOPC, 274 (O); 279 (T); 287 

Proposicid no de llei sobre la recuperacid immediata del 
paratge de Sant Miquel del Fai, u Bigues (Vall2s Qrien- 
mal). ICPTI. BOPC, 274 (O); 279 (7'). 
Proposicid no de llei sobre la represa immediata de les 
obres de construcció del C L I ~ Q !  Algerri-Balaguer (No- 
guera), /CARP/. BOPC, 274 (O); 279 ("). 
Proposició no de llei sabre la construcei6 del canal Se- 
garra-Garrigues. /CARPI. BOPC, 274 (O); 279 (T). 
Proposicib no de llei sobre les rc'rdios lliures. ICPCI. 
BQPC, 274 (O); 279 (T). 
Proposició no de llei sobre la gratuitat dels carrils cen- 
trals de la B-30, el condicionament de la xarxa vihria i 
de irunsport pu'biic de les comarques del Vall2s Qcci- 
dental i Vall2s Oriental i la desestimaei6 dei projecte de 
construcció del Quart Cinturb, /CET/, BQPC, 274 (O); 
279 (T), 
Proposició no de llei sobre actuacions de sensibilitznci6 
social i de solidaritat envers les situacions de pobresa i 
marginació a Catalunya i al m6n. ICPSJ. BOPC, 274 

m. 

(01; 279 Ir). 
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23041: 

23042 

23162 

23166 

23 184 

23185 

23 186 

23193 

23197 
i 23360 

23239 

23268 

23374 

23404 

23405 

23419 

23420 

23421 

23422 

Proposicid no de hi sobre la garanliu dets drets deis 
reclusos i el restabliment de l'ordre a les presons en ca- 
sos d 'amotinament. ICJDI. BOPC, 274 (O); 279 (T). 
Proposici6 no de llei sobre l'aplicucib grudual dei sisre- 
mu MIR als metges generalistes. ICPSI. BOPC, 274 (O); 
279 (T), 
Proposicid no de llei sobre I 'arranjament de l'interior 
del túnel de Sant Quirze de Besora (Ripollh).  ICPTI. 
BOPC, 277 (O);  279 (T). 
Proposicib no de llei sobre els criteris de distribucid de 
subvencions a les associacions d'estudian ts. ICPCI. 
BOPC, 277 (O). 
Proposicib no de llei sobre la promocib d ' m  pla de res- 
tauració i neteja de l'entorn visual de les carreteres. 
ICPTI. BOPC, 277 (O). 
Pruposicid no de llei sobre la promocid d ' m a  pla de 
restauracid i neteju de E'enturn visual de les vies prries. 
ICPTI. BOPC, 277 (O), 
Proposició no de llei sobre la creació de Llocs de treball 
externs per als reclusos que accedeixen a¡ r&im obert i 
sobre la creació de cooperatives de treball penitenciari. 
JCJDI. BOPC, 277 (O); 279 (T). 
Proposició no de llei sobre la inclusió en el PEIN del 
paratge Torre Negra, al municipi de Sant Cugat del Vu- 
112s (Vallis Occidental). ICPTJ. BOPC, 273 (O); 279 (T). 

Proposicib no de llei sobre la revitalifzacid del tir amb 
arc. ICPCI. ROPC, 247 (O); 279 (T). 
Proposició no de llei sobre ¡a installacid de lavabos LC 
les estacions de Renfe de Burcelona. JCPTI, BOPC, 277 
(0); 279 1'13. 
Proposició no de Llei sobre mesures perqub els restau- 
rants dixposin de mitjans i condicions per a atendre els 
infants, ICPSI. BOPC, 277 (O); 279 (T). 
Proposici6 no de llei sobre la consírucció dúun hospital 
psiquihtric per als reclusos afectats de malalties. men- 
tals. ICJDI. BOPC, 277 (O); 279 (T). 
Proposició no de llei sobre la continui'tat i la millora de 
la línia de tren Barcelona-La Tor de Querol. ICPTI. 
BOPC, 279 (O); 287 (T). 
Proposicib no de llei sobre I'daboracid d'un pla de des- 
plegament de la Policia de Catalunya a EU comarca de la 
Garrotxa. ICJDI. BOPC, 279 (O); 207 (T). 
Proposició no de llei sobre la regulació de l'accks dels 
grups polítics i socials a les emissions de la Corporuciú 
Catalana de Rbdio i Televisió. ICPCI. BOPC, 279 (O); 
287 (T). 
Proposició no de llei sobre la creucid de la Irastiíucid: del 
Defensor del Televident i al Radiooi'dor. ICPU. BOPC, 
279 (O); 287 (T). 
Proposició no de llei sobre la creacid dins la Corpora- 
cib Catalana de RlEHio i Televisi& d ' m a  comissid d'estu- 

di dels continguts de les programacions de rddio i de 
televisió. ICPCI. BOPC, 279 (O); 287 (T). 
Pruposició no de llei sobre I'elaboracid deisl Estatuts de 
redaccid dels serveis informatius de la Corporació Cu- 

23499 

23506 

23516 

23523 

23668 

23669 

23670 

23671 

23672 

23673 

23674 

23683 

23684 

23685 

23720 

23721 

23722 

23730 

tdann de Rddio i Televisió. ICPCI. BOPC, 279 (O); 287 
(TS 0 

Proposició no de llei sobre la destinaciú dei 0'7% del 
pressupost al Tercer Món. /CEF/, BOPC, 279 (O); 287 
CT). 
Proposiciri de h i  sobre E'abolicid de la pena de mort 
en el codi penal militar espanyol. ICJDI. BOPC, 279 
{O); 287 (T). 
Proposició no de llei sobre la gestió i la distribucid dels 
Fons de cohesib europeus a Les terres de L'Ebre. 
/CARP/. BOPC, 279 {O); 283 (Rect.); 287 (T). 
Proposició no de llei sobre 1 'aplicacid de les normes t2c- 
niques del Pla de carreteres de Catalunya QS tracas de la 
N-152 entre Ripoll i Vic. ICPTI. BOPC, 279 (O); 287 

IT). 
Proposicib no de llei sobre l'ed@ci del Collegi Públic 
Bisbat d '&ara, de Terrassu (Vall2s Occidental). ICPCI. 
BOPC, 283 (O); 287 (T). 
Proposici6 no de llei sobre Les rddios lliures. ICPGI. 
BOPC, 283 (O}; 287 (T). 
Proposicid no de llei sobre la difusió del sistema de ven- 
des smhrqueting rnultinivell~~ a Catalunya. ICIEI. 
BOPC, 283 (O); 287 (T). 
Proposició no de llei sobre la neteja del llit del riu Set i la 
regulacio' del se16 cabal. /CET/, BOPC, 283 (O); 287 ('7'). 
Pmpmicih no de llei sobre la creacid de I'estatut del co- 
operant. ICPSJ. BOPC, 283 (O); 287 (T). 
Proposició 110 de llei sobre programaci6 radiofhica i 
televisiva d'informacid de la realitat multiculíural de 
Cbtalunya i la solidaritat internacional des de Catalu- 
nya. ICPCI. BOPC, 283 (O); 287 (T). 
Proposicid: no de llei sobre la creacid del Consell Catal& 
de la Cuoperacid Internacional. JCPSI. BOPC, 283 (O); 
287 (T). 
Proposicid no de llei sobre la creacid de mbduls de c& 
niques a I'Institut de Furmacid Professional d'OLot. 
ICPCI. BOPC, 283 (O); 287 (T). 
Proposicid no de llei sobre mesures a prendre a favor de la 
cinematogra@ca catalana. I C W .  BOPC, 283 {O); 287 o. 
Proposicid no de llei sobre la inclusió en els serveis in- 
formatius de les emissores de la Corporacid Catalana de 
Rhdio i Televisió de la situació meteorolhgica en les 
principals ciutats espanyoles i de la resta d'Europa. 
JCPCI. BOPC, 283 (O); 287 (T}. 
Proposicid; no de llei sobre els efectes de la reforma de 
I'Urganitzaci6 Cumuna de Mercat del vi en el sector vi- 
tivirticola catalh. ICALIPI. BOPC, 283 (O); 287 (T). 
Proposicib no de llei sobre el dret a 1 'ensenyament obii- 
gatori deis fills dels immigrants no comunitaris. ICPCI. 
ROPC, 283 (O); 287 (T). 
Proposició no de llei sobre 1 'elaboració d'un pla phria- 
nual de JinanGarnent del tractament de la hdopatia. 
ICPSI, BOPC, 283 (U); 287 (T). 
Proposicib no de llei sobre la reparaci6 dels coilectors 
de sanejament malmesos pels aiguats, ICPTI. BOPC, 
283 (O); 287 (T). 
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23760 

23817 

23818 

23943 

23969 

23972 

23977 

24020 

24089 

?roposició no de llei sobre el foment de les donacions de 
c6rnia. ICPSI. BOPC, 203 (O); 287 0). 
Propusicio' no de llei sobre la regulacid de l'ús del to- 
pbnim Anoia en les estacions de Renfe. ICPTf, B O K ,  
283 (O); 287 (T). 
Proposicin' no de llei sobre ¡a substituciú d'un r&l si- 
tuat a la mrtida de i'autupistu A-2 de Molins de Rei, 
ICPTI, BOPC, 283 (O); 287 (T). 
Pruposicib no de llei sobre l'edicid en. llengua catalana 
del document dei pemis de conduir, de la lic2ncia de ci- 
ciamotor, del permis de circulació dels ivhicles i de tots 
els impresos de procediment snncionador. ROPC, 287 
(01. 
Pruposicib no de llei sobre la inclusid de la Tarragona 
romana en In declaracid de Patrimoni de la Humanitat 
de la UNESCO. BOPC, 287 (O). 
Proposiciú no de llei sobre l'adequacib de la xarxa de 
distribucid el2ctricu al compliment dels principis de se- 
guretat, efectivitat i estkticu, a &rec de les companyies 
elkctriques. BOPC, 287 (O). 
Proposició no de llei sobre el condicionament de I'aeri 
dei Monestir de Montserrat.. BOPC, 287 (O). 
Proposicid no de llei sobre la creacid d'un organisme 
que vellli per les televisions i les rizdios pu'bliques, 
BOPC, 287 {O). 
Proposicid no de llei sobre la continuitat de la Delega- 
ci6 de FECSA a Mhra la Nova (Ribera d'Ebre). BOPC, 
287 (O). 

3.10,40. Projectes i propostes de resoIuci6 
d'actuació davant les Corts Generals 

1 9870 Froposiu de resolucib per la gual s 'acorda de presentar 
a la Mesa del Congrks deh Diputaís la Proposiciú de 
llei orghnica de modificació de I'article 231 de la Llei 
orgdnicu del poder judicial. BO PC ,23 8 (O), 

3.20. InterpeHacions 

20839 

20840 

20962 

21470 

21471 

2 1472 

2 1 473 

21540 

21613 

21614 

2 1646 

21688 

21716 

21717 

21718 

21719 
3.10.50. Propostes d'actuacih davant el Tribunal 
Constitucional 

2 1530 Procediment per a interposar recurs d'inconsbitucionali- 
tat contra el Reial Decrei-llei 9/1994, del 5 d'agost, pel 
qual s 'udopten mesures urgenrs per a i'ahastament d'aai- 
gua als nuclis urbans de la badia de Palma de Mallorca. 
BOPC, 257 (O). 

3.15. Mocions subsegüents a interpeHacions 

24013 Moció subsegiienf Q la interpetlacid al Consell Executiu 
sobre seguretat nuclear. BOPC, 287 (O). 

21819 

21937 

22164 

22 166 

22165 

22433 

Interpetlació al Consell Executiu sobre la prevenci6 
d'incendis. BOPC, 25 1 (O). 
Interpetlacid al Consell Executiu sobre les mesures per 
a 1 'extincib d 'incendis. BOPC, 25 1 (O). 
Interpetlacid al Consell Execudiu sobre IQ política en- 
vers els incendis forestals, BOPC, 253 (O). 
Interpellacid al Consell Executiu sobre el Jinangament 
dels municipis. BOPC, 257 (O).  
Interpetlacid ai Consell Executiu sobre 1 'aprofundiment 
d 'apiicacib dels principis d'autunomia lacul i de subsi- 
diarietat en relmi6 amb els ajuntarnent,v. BOPC, 261 
(01. 
Interpetlacid al Consell Executiu sobre les cornpefhdes 
dels consells comarcals en el desenvolupament de la k- 
gislació sectorial, BOPC, 261 (O). 
Iníerpetlucib ai Consell Executiu sobre tes divisions ad- 
ministratives territorials de Caialunya. BOPC, 257 (O}. 
Interpe Elacib al Consell Executiu sobre ei model policial 
i el desplegament deis ~ D S S O S  d'esqcsndra. BOPC, 257 
(03. 
Intetpetlació al Consell Executiu sobre la politica gene- 
ral de tractament de la deiinqlihzia infantil i juvenil i 
de reinsercid dels delinqüents. BOPC, 260 [O).  
Interpetlíicid al Consell Executiu sobre el sanejament 
dels rius de Catalunya. BOPC, 260 (O). 
Iniespetlacití al Consell Executiu sobre les línies discre- 
cionals de transport de viatgers, BOPC, 260 (O). 
hizterpetlacid al Corasell Executiu sobre E 'aplicacib oc- 

tuul del Pla integral de suport a les families. BOPC, 260 
(01, 
Interpeklació al Consell Executiu sobre I 'uplicacid del 
principi d'autonornin local. BOPC, 261 (O) 
Interpetlacid al Consell Execu fiu sobre i 'uplicacid de la 
Llei 22/1987, del 16 de desembre, de 1 'organització co- 

murcal de Catalunya. BOPC, 260 (O). 
Inierpetlaci6 al Consell Executiu sobre el finanpment 
dels municipis de Catulunya i el refinanpment de llur 
deute. BOPC, 260 (O). 
InterpeElacid al Consell Executiu sobre 1 'aplicacib del 
principi de subsidiarietat en relació amb els ens locals. 
BOPC, 261 (O). 
inrerpellació al Consell Elcecudiu sobre la polísicu indus- 
trial cz Catalunya, BOPC, 261 (O). 
Interpetlaciú al Cunsell Execuriu sobre la politicu 
d'irnmigracid a Catalunya. BOPC, 264 (O). 
interpetlacib al Consell Executiu sobre la participacid 
de les zones rurais de Catalunya en eis fons estructurals 
de lu Unió Europea. BOPC, 266 (O}. 
Interpetlació ai Consell Executiu sobre i 'ensenyament 
no reglut. BOPC, 266 (O).  
interpetlacib al Conseli' Executiu sobre la polirica gene- 
ral de control de la publicitat del joc. BOPC, 269 (O). 
Interpellacid al Consell Executiu sobre ei finan pmertt 
de les universiíats de Catalunya. BOPC, 269 (O). 
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22483 

22539 

22540 

22625 

22640 

22670 

22688 

22724 

22683 

2279 1 

229 14 

23026 

23035 

23036 

23037 

23 167 

23168 

23230 

23238 

23500 

23501 

2402 1 

24 104 

24105 

24106 

Interpetlacih a 1 Consell Executiu sobre el desenvolupa- 
ment i la rnudemitzucid del dreí civil catal& BOPC, 269 
(0). 
interpetlaci6 al Consell FAecutiu sobre el comerg exte- 
rior. BOPC, 269 (O). 
Iníerpetlacid al Consell Executiu sobre el comerF inte- 
rior. BOPC, 269 (O). 
interpetlacid al Consell Executiu sobre I ’aplicació del 
PEIN. BOPC, 271 (O). 
interpetlacib al Cunsell Executiu sobre I’ensenyament 
seclmdari. BOPC, 271 (O). 
interpetlmid al Consell Executiu sobre la prevencib de 
les inundacions. BOPC, 271 (O).  
Interpetlacid: al Censell Executiu sobre les diputacions 
provincials. BOPC, 271 (O).  
Interpetlacid al Consell Executiu sobre la pobresa u Ca- 
talunya. BOPC, 271 (O). 
Interpeilució al Consell Execuiiu sobre les infraestructu- 
res hidrduliques per al reg. BOPC, 274 (O). 
Interpetlacid; ai Consell Executiu sobre la preshcia in- 
ternacional de l’esport catal& BOPC, 274 (O), 
Interpetlació al Consell Execuriu sobre les linies de 
transport piblic escolar de Catalunya. B O K ,  279 (O).  
interpetlacib al Consell Executiu sobre lu polttica de so- 
lidaritat amb el Tercer Mbn. BOPC, 274 (O). 
Interpetlacid al Consell Executiu sobre la seguretat pú- 
blica. BOPC, 274 (O). 
Interpetlncib al Consell Executiu sobre política lingiiis- 
t i m .  BOPC, 274 (O). 
Interpeilacid al Consell Executiu sobre els casals cata- 
lans. BOPC, 279 (O) 
hterpdhciú al Consell Executiu sobre ei despoblament 
de tes zones rurals de Catalunya. BOPC, 277 (O). 
Interpetlacid al Consell Executiu sobre la política de 
concessió d’auropistes de peatge a Catalunya. BOPC, 
279 (O). 
Interpellacib nE Consell Executiu sobre els horaris co- 
mercials. BOPC, 277 (O).  
Interpetlacid al Consell Executiu sobre la planificacid 
familiar. BOPC, 277 (O). 
InterpeElació al Consell Executiu sobre la salut mental. 
BOPC, 279 (O). 
Interpetiacid al Consell Executiu sobre I’educacib infan- 
tilfins als tres anys. BOPC, 279 {O). 
InterpeCEaciÓ al Consell Executiu sobre l’estructuracib 
del sector turístic. BOPC, 287 (O). 
interpetlacib al Consell Executiu sobre l ’assisthcia sa- 
&&ria. BOPC, 287 (O). 
Inrerpetlacih al Consell Executiu sobre el desenvolupa- 
ment del Pla integral de la familia. BOPC, 287 (O). 
Jnterpetlacid al Consell Executiu sobre la prevenció dels 
incendis a Catalunya. BOPC, 287 (O). 

3.30. Altres tramitacions 
3.30.04. Procediments relatius als informes 
del Sindic de Greuges 

i7006 Informe ai Parlament de Catalunya em& pel Sindic de 
Greuges (Any 1993). ICSGI. BOPC, 203, 13068 (O i T). 

3.30.06. Procediments relatius w l’hforme 
de !a Sindicatura de Comptes sobre el compte 
general de les corporacions locals i a altres 
informes 

22973 
i 22980 Procediment relatiu a I’lnforme 15/93-A sobre la Socie- 

tat municipal Parc Zoolbgic de Barcelona, SA. /CSC/. 
BOPC, 282 (O i T); 287 (Rect.). 

22973 
i 22980 Procediment relatiu a E’Infome 13/92-A sobre la Uni- 

versitat Autbnoma de Barcelona. ICSCI. BOPC, 282 (0 i 
T); 287 (Rect.}. 

4. INFORMACI~ 
4.87, Procediments davant e1 Tribunal 
Constitucional 

Recurs d’incunstituctonalitt interposat pel Govern de 
1’Estal contra la Llei de Regulacid del Transport de 
Viatgers per Carretera miQungant Vehicles de Motor. 
BOPC, 224/Ti, 11469 (AC i ALP);  245/IE, 12902 
(ALFP). 
Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Parlament 
contra la Llei 16A987, del 30 de juliol, d’OrdenaciÓ 
dels Transports Terrestres (Resolució I35/Ik BOPC, 
222/11, 11375, i 229/11, 11865). BOPC, 227JI1, 11758 
(AC i ALEP); 229/II,11865 (Rect.). 
Recurs d’inconstitucionalitrrt interposat pel Parlament 
cuntra la Llei Orgcinica M987,  dei 30 de juliol, de De- 
legació de Fucultats de E’Estat a les Comunitats Autbno- 
mes en relació amb els Transports per Carretera i Cable 
(Resolucib 135JII: BQPC, 222/.1, 11375, 226/II, 11746, 1: 
229/II, 11865). BOPC, 227/II, 11764 (AC i ALFP); 
229112, 11865 (Rect.). 
Recurs d’incanstitucionalitat interposat pel Govern de 
I ’Estat contra la Llei Reguladora de l’Administracib Hi- 
drhulica de Catalunya. BOPC, 239111, 12390 (AC i 
ALF’P); 252/¡1,13367 ( A L P ) .  
Recurs d’inc~nstilucionalitut interposat pel Govern de 
I’Estaat contra la Llei d’lncompatibiiitats del Personal al 
Sewei de 1’Administracid de la Generalitat. BOPC, 
257/ít, 13656 (AC); 25811I,13701 (ALEP). 
Recurs d’inconstitueionalitut interposat per cinquanta- 
quatre senadors contra la Llei per la qual s’eestableixen 
els Criteris de FinanFarnens del Pla h i c  d’Ubres i Ser- 
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veis de Catalunya i les Bases per  a la Selecciú, la Distri- 
buciú i el Financament de les Obres i els Serveis a in- 
cloure-hi. BOPC, 258íit, E3707 (AC); 6IZI1, 140 
(A LFP) . - 
Recurs d 'incunstibucionalitat interposat pel Govern de 
I'Extat contra la Llei per la qual s'estableixen els Crite- 
ris de Finanpment del Pla h i c  d'Ubres i Serveis de 
Catalmya i tes Bases per a la Seleccih, la Distribucid i 
el Financament de ¡es Obres i els Serveis a incloure-hi, 
BOPC, 25WI1,13707 (AC); 6flI1, 140 (ALFF). 
Recurs d'inconstiíucionulirat interposat psE Parlament 
de Catalunya contra !a LRy 2411988, de 28 de Julio, del 
Mercado de Vulores (Resatuei6 161IIi: BOPC, 19, 
1072). BOPC, 19, I i39 (AC i ALFP). 
Recurs d 'iPtconstitucl'ona Eitat interposat pe f Parlament 
de Catalunya contra la L e y  32/1988, de 10 de Noviem- 
hre, de Marcas (Resolució 37/I?I: BOPC, 38, 2699). 
BOPC, 41,281 2 (AC i ALFP); 43,2943 (Rect.). 
Recurs d'inconsti6ucionalitat interposat pel Parlament 
de Catalunya contra la L R y  39/1988, de 28 de Diciem- 
bre, Reguladora de las Haciendus Locales (Hesolucs'd 
5UAIi: BOPC, 53, 3409J BOPC, 53, 3424 (AC); 55, 
3574 (ALFP). 
Recurs d 'incanstitucionaiitat interposat pel Govern de 
I 'h ta t  contra la Llei J3/1988, del 31 de Desembre, de 
Pressupost de la Generalitat de Catalwya i de les Seves 
Entitats Autdnumes i de les Entitats Gestores de la Segu- 
retat Social per al 1989. BOPC, 67, 4217 (AC); 70, 
4989 (ALFP). 
Recurs n'iricons6itucionalifal interposat pel Parinment 
de Catalunya contra la Llei 4/1989, de L'Estar, dei 27 de 
Mar$, de Consewucid deis Espais Nuturals i de la Flora 
i la Fauna Silvestres (Resolució 74M:  BOPC, 78). 
BOPC, 78,4997 (AC); 88,5798 (ALFP). 

Superior de Jitstíc'cia de Cntululzya rexpecte a les Eleis 
5í1987, del 4 d'abril, de r&im provisionul de les compe- 
t2ncies de les diputaciaris provincials, i 23A987, del 23 
de desembre, d 'obres i serveis municipuls i provincia1.x 

- 

- 
- 

- 

I 

- 

- 

- 

I 

- Qiiestió d 'ineonstiluciunalitat plantejuda pel Tribunal - 

BOPC, 29, i 328 (AC); 32, ~ ( i 4  (ALFP). 
I Qüestid d'inconslitucionaliti núm. 2567B2, plantejada - 

pel Tribunnl Superior de ,lustícia de Caculunya rmpeete 
n les Lleis 5/1987, del 4 d'ahril, del r&im provisional de 
les compet&cks de les diputacions provincials catala- 
nes, 23A987, del 23 de desembre, d'obres i serveis mu- 
nieipa1,r i provincial,y, i 13/1988, dei 31 de desembre, de 
pressupcwios de la Generalitat de Caralunya per al 
1989. BOPC, 58,3395 (AC); 62,3781 (ALFP). 
Recurs d 'irmconst~tucionalitat contra la Llet orghnica 
511992, del 29 d'actubre, de regulacid del tractamenr 
automatitzat dí? les dades de carhcter personal (Kesolu- 
cici 56/IV: BOPC, 15/IV, 4692). BOPC, 75, (AC); 75, 

Qüestió d'inconstitucioncrlirat nlim. 587/93, plantejada 
pal Tribunal Superior de Justicia de Catulunya respecte 
a la Llei 211987, del 5 de gener, que estableix un re- 

- 

- 

4725 (ALFP); 78,4862 (Rect.). - 
- 

chrrec sobre la taxa estatal que grava les rndquines es- 

curabutmques. BOPC, 100, 6296 (AC); 102, 6444 
(ALFP); 279 (STC). 
Qüestió d 'incunstit uc iona li fa t núm. 14U4/93, plan rejada 
pel Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, respecte 
a les lleig 5/1987, del 4 d'ahril, de r&girn provisional de 
les compethcies de les Diputacions provincials, i 
23/J987, del 23 de desembre, per  la qual s'estubleixen 
els criteris de fjnungarnend del Pla linic d 'obres i serveis 
de Catalunya. BOPC, 127, 8054 (AC); 131, 8267 
(ALFP). 
Qiiestib d 'inconsti5uc~~onalituat núm. 2 140l93, plantejada 
pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, respecte 
al Decret legislatiu 1/1990, del 12 de juliol, pel qual 
s'aprovu el Text re& dels textos legals vigents a Gata- 
Eunya en mar2ria urbantstica, i el text redds de Ea Llei 
sobre el d g i m  del sbl i ordepracio' urbana, aprovat pel 
Reial decret 1346/1976, del 9 d'ahril. ROPC, 141, 8779 
(AC i ALFP). 
Qiiestib d'inconstitucionalitud ncm. 2607/93, plantejada 
pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, respecde 
a les lleis 54987, del 4 d'abril, del rggirn provisional de 
les compethcies de les diputacions provincials, i 
23/1987, del 23 de desembre, per EU qual s'estubleixen 
els criteris de finanCament del Pla únic d 'obres i serveis 
de Catalunya. BOPC, 147, 9001 (AC); 153, 9623 
(ALFP). 
Q'iiestió d 'inconstitucionalitat núm. 2752B3, plantejada 
pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, respecte 
a les lleis 5/1987, del 4 d'abril, del dg im provisional de 
les compet&ncies, i 23W987, del 23 de desembre, per la 
qual s'estableixen eis criteris de fmancament del Pla 
Únic d'obres i serveis de Catalunya. BOPC, 150, 9440 
(AC); i 53,9630 (ALFP). 
Qiiestid d 'inconstit~iunalitat nrim. 363293, plantejada 
pel T r i b m d  Superior de Justicia de Catalunya, respecte 
n in Llei 2/1987, del 5 de gener, que estableix un re- 
c h e c  sohre Ia t m  esratal qlre grava les rnhquines es- 

curabutxaques. BOPC, 186, 12169 {AC); 190, 12401 
(ALW); 279 (STC). 
Qiicstid d 'inconstituciclnaljtí núm. 3627l93, plantejada 
pel Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, respecte 
a la Llei 2/1987, del 5 de gener, que estableix un re- 
chrrec sohre Ea taxa estatal que grava les mhquines es- 

curabutxaques. BOPC, 186, 12170 (AC); 190, 12403 
(ALFP); 279 {STC). 
Qiiessirj d 'inconstitucionalitat núm. 363W93, plantejada 
pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, respec fe 
u la Llei 2/1987, del 5 de gener, que esrabíeix WI re- 
c h e e  sobre la taxa estatal que grava lles m&quines es- 
curabutmques. BQPC, 186, 12172 (AC); 190, 12404 
(ALFP); 279 (STC). 
Qiiesíid: d'inconsEitucionalitat nkm. 3626/93, planrejadu 
pel Tribunal Superior de Jusiícia de Catalunya, respecre 
a la Llei 2,4887, del 5 de gener, que estableix un re- 
chrrec sobre la taxa estatal que grava les mhquines es- 
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curabutxaques. BOPC, 188, 12268 (AC); 190, 12406 
(ALFP); 279 (STC). 
Qiiestid $'inconstirucionalitut núm. 3631i93, plantejada 
pel Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, respecte 
a la Llei 2/1987, del 5 de gener, que estableix un re- 
chrrec sobre la taxa estutul que grava les mriquines es- 

curabutxaques. BOPC, 190, 12407 (AC); 192, 12537 
(ALFP); 279 (STC). 

I Qiiestid d 'inconstitucionalitat núm, 71/94, plantejada 
pel Tribunal Superior de Justicia de Catalunya respecte 
a les Eleis 7/1985, del 2 d'abril, de bases de r&im local, 
i 17/1985, del 23 de juliol, de la funcid pública de I'Ad- 
ministració de la Generalitat. ROPC, 190, 12408 (AC); 
195,12709 (ALFP). 
Recurs d'inconsticucionaIitat núm, 433h4, plantejat pel 
president del Govern respecte a la Llei J2/1993, del 4 de 
novembre, de creaciú de 1 'lnstiiub per al Desenvolupa- 
ment i la Promoció de les Comarques de I'Ebre. BOPC, 
201, 12987 (AC); 221 (ALFP). 

- 

- 

- 

- 

- 

Qikstid d'inconsbi?ucionalifatab ndm. 565i94, plantejada 
per la Seccid Tercera de la Sala Tercera del Tribunal 
Suprem, respecte a la disposieid addicional segona, 
nlim, I ,  de la Llei del Parlnment de Catalunya 17,4985, 
del 13 de juliol, sobre administracid hidrdulica de Cata- 
lunya. BOPC, 212 (AC); 215 (ALFP). 
Qiiestiij d'inconsf iiuca'onals'tat núm. 710#4, plantejada 
per la Secció Tercera de la Saia Tercera del Tribunal 
Suprem, respecte a diversos articles de la Llei del Parla- 
ment de Catalunya 7JI983, del i8 d'abril, de norma- 
litzucid. hgiiística, BOPC, 2 12 (AC); 2 1 5 (ALFP). 
Procediment en ei recurs d'empara nu'm. 162311 994, 
promogut pel diputat Sr. Josep M. Reguant i Gili contra 
l'acord de la Mesa del Parlament del 8 de febrer de 
1994 pel qual s'uprovu la Noma supletdria de E'urticle 
19 del Regkament del Partarneht. BOPC, 248 0; 251 
(ALFP i Rect.); 257 (ALFP); 261 (T). 
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