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3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.10. Projectes i propostes de resolució 
3.30.30. Propostes de resoluci6 subsegüents a la Mernbria anual 

-- i a altres informes de la Sindicatura de Comptes 

M E M ~ R X A  DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA AL PARLAMENT, 
CORRESPONENT A L’EXERCXCI DEL 1994 

(Reg. 29788) 

ADMISSI6 A TRAMIT I TRAMESA A LA COMISSI6 DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 21 de se- 
tembre de 1995, de conformitat amb els articles 6 i 8 de la 
Llei de la Sindicatura de Comptes i els articles 145 i 147 del 
Reglament, ha admks a trhrnit la Membria de la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya a1 Parlament, corresponent a 
I’exercici del 1994 (Reg. 29788) i ha acordat de trametre-la 
als grups parlamentaris i a la Comissi6 de la Sindicatura de 
Comptes, perquh, de conformitat amb el que estableix ei cri- 
teri interpretatiu dels articles 145 i 147 del Reglament 
(BOPC, 55, 31913, sigui tramitada pels procediments se- 
giients: 

a) L’Informe sobre el Compte general de la Generalitat 
de Catalunya corresponent a I’any 1993, apartat I de la Me- 
mbria, pel procediment que estableix l’article i47 del Re- 
glament 

b) Els informes de fiscalitzacid, continguts a l’apartat I1 
de la Membria, pel procediment que estableix l’article 145 
del Reglament, els quals informes són els següents: 

Informe de fiscalitzaci6 09/93-A, Televisi6 de Catalunya, 
SA. Variacions en l’immobilitzat material. Exercicis 1987, 
1988, 1989,1990 i 1991, 

Informe de fiscalització 22/93-D, Forestal Catalana, SA. 
Exercici 1992. 

Informe de fiscalització 02/94-E, Hospital de la Creu 
Roja de I’Hospitalet de Llobregat. Exercicis 1990 a 1993. 

Informe de fiscalització 05/94-D, Institut d’Investigaci6 
Aplicada de I’Autombbil (IDIADA). Exercicis 1 990, 199 1 , 
1992 i 1993. 

Tnforme de fiscalització 06/94-C, Sobre subvencions cor- 
rents de la Direcci6 General de 1’Esport. Exercici 1993. 

Tnforrne de fiscalització 14/94-E, Institució de les Lletres 
Catalanes. Exercici 1992. 

Informe de fiscalització I 6/94-D, Laboratori General 
d’Assaigs i Investigacions (LGAI). Exercici 199 1, 1992 i 
1993. 

Informe de fiscalització 17/94-C, Compra de bens i sub- 
vencions corrents de la Direcci6 Genera1 de Política Lin- 
güística, Exercici 1993. 

Informe de fiscalització 1 9/94.-C, Actuacions del Depar- 
tament d’ Agricultura, liamaderia i Pesca cofinanpdes amb 

fons camunitaris referents al programa 5B. Exercici 1993. 
Informe de fiscalització 21/94-E, Escola de Policia de 

Catalunya. Exercicis 1992 i 1993. 
Informe de fiscaIitzaci6 23/94-E, Institut Catal& de Noves 

Professions (INCANOP). Exercicis 1992 i 1993. 
Informe de fiscalitzaci6 24/94-E, Entitat Autbnoma del 

Diari Oficial i Publicacions. Exercici 1993. 
Informe de fiscalització 26/94-D, Gesti6 d’infrastructu- 

ses, SA (GISA). 
Informe de fiscalitzaci6 27/94-SM, Direcció General del 

Patrimoni. Exercici 1993. 
Informe de fiscalització 28/94-D, Institut de Diagnbstic 

per la Imatge (IDI). Exercici 1991, 1992 i 1993. 
Informe de fiscalització 29/94-D, Centre d’ Iniciatives per 

a la Reinserció (CIRE). Exercicis 1991, 1992 i 1993. Fisca- 
litzaci6 econbmico-financera. 

Informe de fiscalitzaci6 29194-1) bis, Centre d’lniciatives 
per a la Reinserció (CIRE). Exercicis 1991, 1992 i 1993. 
Fiscalització de la gestió, 

c) La Membria d’activitats i compte general de la Sindi- 
catura de Comptes de Catalunya corresponent a l’exercici 
del 1994, apartat 111 de la Membria, pel procediment que es- 
tableix l’article 145 del Reglament 

Finalment, la Mesa ha acordat que la Membria sigui pu- 
blicada en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i 
que es faci avinent que els Annexos poden ésser consultats 
a l’hrxiu del Parlament. 

Palau del Parlament, 21 de setembre de 1995 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

N. de la K.: At2s que el 26 de setembre de 1995 s’ha: pro- 
duit la dissolucid del Parlament i havent, per tant, caducat 
la tramitacid de ta Memhria de la Sindicatura de C o n p e s  
de Catalunya, queda sense efectes igualment l’acord de gu- 
hlicar-la. 
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3. TRAMZTACIONS EN CURS 
3.30. Altres tramitacions 
3.30.06. Procediments relatius a l’hforme de la Sindicatura de Comptes 

I sobre ei compte general de les corporacions locals i a altres inf6rmes 

PROCEDIMENT RELATIU A L’INFORME DE PISCALLTZACIÓ 25/94-A, 

EXERCICI 3 992 
(Rcg. 29788) 

SOCIETAT URBAN~STICA METROPOLHTANA DE REHARILITACI~) 11 GESTI~ ,  SA (REGESA). 

ADMISSId A TRAMITI TRAMESA A LA COMISSId DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa dei Parlament, en sessi6 tinguda e1 dia 21 de se- 
tembre de 1995, de conformitat amb l’article 7 de la Llei de 
la Sindicatura de Comptes, l’article 145 del Reglament i la 
norma supkthria del Reglament, del 7 de setembre de 1993 
(BOPC, 136/IV), sobre ia fiscalització dels comptes deis 
ens Focals, ha admks a trirnit I’Informe de fiscalització 
25/94-A, Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilita- 
ci6 i Giesti6, SA (REGESA), exercici 1992 (Reg. 297383, i 

ha acordat de trametre’l als grups parlamentaris i a la Ca- 
missió de la Sindicatura de Comptes, perquk sigui tramitat 
pel procediment que estableix I’apartat 2 de la damunt dita 
norma supletbria. 

Palau del Parlament, 2 1 de setembre de 1995 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROCEDIMENT RELATIU A L’INFORME DE PISCALLTZACIÓ 33/94-E, 
PATRONAT D’AAFOSTES DE LA DIPtJTACIi) DE BARCELONA. EXERCICI 1993 

(Reg. 29788) 

ADMISSI6 A TRAMIT I TRAMESA A LA COMISSId DE LA SINDICATURA DE COMETES 

PRESIDENCXA DEL PARLAMENT exercici 1992 (Reg. 29788), i ha acordat de trametre’l als 
grups parlamentaris i a la Comissi6 de la Sindicatura de 
Comptes, perquh sigui tramitat pel procediment que esta- 
bleix l’apartat 2 de la damunt dita noma supletbria. 

La Mcsa del Parlament, en sessió tinguda el dia 21 de se- 
tembre de 1995, de conformitat amb I’article 7 de la Llei de 
la Sindicatura de Comptes, l’articte 145 del Reglament i la 
norma supletbria del Reglament, del 7 de setembre de I993 
(ROPC, 136/ItV), sobre la fiscaIitzaci6 dels comptes dels 
ens locals, ha adinks a trhrnit I’Informe de fiscalitzacih 
33/94-E, Patronat d’ Apostes de la Diputa36 de Barcelona, 

Palau del Parlament, 21 de novembre de 1995 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 
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PROCEDIMENT RELATIU A L’INFQRME DE FISCALITZACIO 05195-A, 
ESTACIONAMENTS URBANS DE SANT ADRIA DE RES&!$ SA (EUSABS). EXERCICI 1993 

(Reg. 29788) 

ADMISSlb A TRhMiT I TRAMESA A LA COMISSI6 DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

PRESDENCIA DEL PARLAMENT SA (EUSABS), exercici 1993 (Reg. 29788), i ha acordat de 
trametre’l als grups parlamentaris i a la Comissió de la Sin- 
dicatura de Comptes, perquk sigui tramitat pel procediment 
que estableix l’apartat 2 de la damunt dita norma supletbria. 

Palau del Parlament, 2 1 de novembre de 1995 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 21 de se- 
ternbre de 1995, de conformitat amb l’article 7 de Ia Llei de 
la Sindicatura de Comptes, l’article 145 del Reglament i la 
norma suptetbria del Reglament, dei 7 de setembre de 1993 
(BOPC, 136/illV), sobre la fiscalització dels comptes dels 
ens locals, ha adrnks a trhmit I’hforme de fiscalització 
05/95-A, Estacionaments urbans de Sant Adri8 de Resbs, 
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4. INFORM ACIÓ 

4.40. Acords, resolucions i comunicacions 
deis brgans de la cambra -- 
I- 

MANIFEST DEL PARLAMENT DE 
CATALUNYA AMB MOTIU DEL DIA 

MUNDIAL DE L’AILZHEIMER 

PLE DEL PARLAMENT 

En la sessi6 plenhria tinguda el dia 22 de setembre de 
1995 (DSPC-P, 129/IV), el president del Padarncnt doni  
lectura al següent manifest, signat pels portaveus de tots el 
grups parlamentaris: 

)>Atks que fes demencies en general i la malaltia d’Al- 
zheimer -terme utilitzat avui dia per a denominar un grup 
heterogeni dc dernhcies degeneratives d’origen descone- 
gut, sovint d’ inici pre-senil- en particular comporten que 
tant familiars, corn amics, com els mateixos afectats es ve- 
gin atrapats en una lluita dihria en la qual han de fer front 
emocionalment, fisica i econbmica a la pbdua de les fun- 
cions inteHectuals i per tant a la despersonalització; s6n la 
causa més freqüent de patologia i mort de la poblaci6 dels 
p a h s  desenvolupats, i consumeixen una part molt impor- 
tant dels recursos sanitaris i d’ajuda social. 

)),htEs que aquestes malalties afecten mes de quinze mi- 
lions de persones a tot el món i que, segons el Pla de salut 
de Catalunya, actualment al nostre país la prevalenqa de les 
demencies a partir dels seixanta-cinc anys s’incrementa en 
un 10%, a partir dels setanta-cinc anys en un 20% i a partir 
dels vuitanta-cinc anys arriba a un 40% del total de la po- 
blació, i que I’increment de l’eesperanqa de vida de la pobla- 
ció catalana tambd fa  augmentar la incidcncia i la 
prevalenqa d’aquestes malalties. 

))El Parlament de Catalunya manifesta: 
H I ,  La seva solidaritat amb els afectats per les demen- 

cies en general i la malaltia d’Alzheirner en particular i amb 
ilurs famílies, tot expressant la seva comprensi6 i el seu su- 
port per a la defensa d’una rna-jor qualitat de vida. 

)>2.” EI desig de contribuir a augmentar el coneixement, 
la comprensici i la solidaritat de la societat catalana davant 
I’impacte global clc fes dites malalties. 
n3. La necessitat que els propers anys s’incrementin les 

actuacions que donin resposta als requeriments específics de 
les persones amb dernhcia, desenvolupant estratkgies d’ in- 
tervenció sbcie-sanithries, promacionant I’aatcncih qualifica- 
da en tots els nivells assistencials i cstablint la coordinació 
dels recursos existents. 

La necessitat que es promogui la recollida sistemhti- 
ca de dades epidemiolbgiques de les persones afectades de 
demkncia, per n fer-ne l’anidisi, amb la finalitat dc conkixer- 

r 

r 

ne millor la distribució i poder, així, planificar més acurada- 
ment els serveis necessaris per a la detecció precoq de les 
persones amb risc i de les necessitats encara no atescs. 

n ~ . ~  ~a necessitat que es continui’n les polítiques de for- 
mació dels professionals dedicats a atendre i tractar aquestes 
malalties en totes les seves vessants. 

~a importiincia que es continui’n fomentant les in- 
vestigacions i la constitució de grups cle corisens professio- 
nals per tal de definir millor els criteris cl’ntenció integral 
dels pacients, de Ilur qualitat de vida quotidianii i de preven- 
ci6 d’aquestes malaIties. 
~7: La necessitat que s’estimulin la crea% i el desenvo- 

lupament d’organitzacions d’autoajuda que desenvolupin 
noves modalitats de suport familiar per permetre de mante- 
nir els afectats a la prbpia llar i alleugerir alhora les chrre- 
gues que aixb suposa. 

>>Barcelona, vint-i-u de setembre de 1995.n 

La secrethria primera 
Flora Sanabra i Villarroya 

El president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

CONCXAJSXONS DE LA COMISSI6 D’ESTUDX 
DE LA REVISI6 I L’AYLICACIÓ DEL PLA DE 

TARRAGONA (PLASEQTA) 
SEGURETAT DE LES QU~MZQUES DE 

 COMISSI^ D’ESTUDI DE LA  REVISI^ I 
L’APLICACI~ DEL PLA DE SEGURETAT DE LES 

QUfMIQUES DE TARRAGONA (PLASEQTA) 

La Comissió d’Estudi de la Revisió i 1’AplicaciÓ del Pla 
de Seguretat de les Químiques de Tarragona (Plaseqta), cn 
sessi6 tinguda el dia 21 de setembre de 1995, ha finaIitzat 
els seus treballs i ha aprovat les següents: 

CQNCLUSIONS DE LA COMISSIÓ D’ESlUDI DE LA 
REVISI6 J L’AAPLICACIÓ DEL P I A  DE SEGURETAT 
DE LES QUfMTQUBS DE TARRAGONA (PLASEQTA) 

Constituci6 dc la Camissiri d’Estudi 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 17 de mar$ 
de 1993, acordh per unanimitat la constituci6 de la Comis- 
si6 d’Estudi de la Revisió i l’ApIicaci6 del Pla de Seguretat 
de les Químiques de Tarragona (Plaseqttl). 

Prkviament convocats, els membres de la Comissió es rc- 
uniren el dia 22 d’abril de 1993, sota la presidkncia del pre- 
sident del Parlament de Catalunya. 
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La Comissi6 es constitul amb els diputats següents: Sr. 
Joan Manuel Carrera, Sr. Ramon Espadaler i Sr. Ramon 
Grau, del G.P. de Convergencia i Unió; Sr. Joan M. Abe116, 
Sr. Rafael Madueño i Sr. Smtiago Riera, del G .  Socialista al 
Parlament de Catalunya; Sr. Josep Bargal16 i Sr. Ernest Be- 
nach, del GP. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Sr. 
Víctor Gimeno, del G.P. d’hiciativa per Catalunya, i Sr. Jo- 
sep Curto, del G.P. Popular. La Mesa de la Comissió restB 
formada pel president, Sr. Víctor Girnetla, pel vice-presi- 
clcnt, Sr. Ramon Grau, i pel secretari, Sr. Joan Manuel Car- 
rera. 

Concepte 

El Plascqta no 6s un pla de seguretat de les inclcstries quí- 
miques de Tarragona. La seguretat de les instaElacions in- 
dustrials es garanteix mitjslnqant els plans d’emerghcia 
interior, elaborats per les mateixes empreses d’ncord amb 
els parhetres de la Llei de seguretat industrial i les normes 
tkcniques vigents, sota la supcrvisi6 del Departament d’ In- 
diístria i Energia. 

EI Plaseqta, doncs, no fa referkncia a la seguretat interior 
de la indcstria, sinó que 6s un pla d’emergkncia exterior, i 
per tant, un seguit de mesures encaminades a minimitzar i a 
controlar els efectes sobre les persones, els béns i el medi 
ambient de fora dels recintes de les empreses, per al cas que 
es produeixi un accident a l’interior d’una planta industrial 
de les indústries quimiques afectades pels articles 6 i 7 del 
Reial decret 88Ei11988, sobre prevenció d’accidents greus en 
determinades activitats industrials. 

Antecedents legals del Plascqh 

El Consell de les Comunitats Europees va aprovar el 24 
de juny de 1982 la Directriu 82/501/CEE, relativa als riscs 
d’accidents greus en determinades activitats industrials, CQ- 

neguda com a Directriu Sevesa, per la catastrofe ocorreguda 
a Seveso, prop de MilB, el 10 de juliol de 1976, arran d’una 
fuga del rextor cle la planta química d’ICMESA. 

D’acord amb aixb, els estats membres havien de dictar 
les disposicions internes necesshries per a adequar-s’hi. En 
el cas de 1’Estat espanyol, aquesta adequacih al dret cornu- 
nitari s’assolcix amb la promulgacili del Reial decret 
88611988, dcP 15 de juliol. 

Abans, pcrh, d’aquesta normativa interna, i ates que 
Tarragona comptava amb un polígon d’instal-lacions in- 
dustrials del sector químic que significava la concentra- 
ció més gran d’aquest tipus d’indústries de tot I’Estat i 
una cle les mes grans d’Europa, la Direcció General de 
Protecci6 Civil del Ministeri de l’lnterior va emprendre 
la redacció d’un  pla pilot de prevenci6 cle riscs d’ncci- 
dents greus en activitats inclustrials del sector químic per 
a Tarragona, el primer esborrany del qual és del 12 dc 
juriy dc 1986. 

Dclimitacih de Ics compethcies 
en matkria de protecci6 civil 

El disseny de 1’Estat de les autonomies i I’atribució com- 
petencial continguda en la Constitució espanyola defineixen 
la protecció civil corn un hmbit de cornpetkncies concu- 
rrents entre les diverses administracions ptíbliques. 

D’altra banda, el Reial decret 88611988, del 15 de juliol, 
d’adequacici del dret intern espanyol a les directrius cornu- 
nithies en matkria de prcvenci6 d’accidents greus en deter- 
minades activitats industrials t:stableix en l’article 4.2. b) 
que les comunitats autbnomes seran responsables d’elaborar 
i aprovar els plans d’ernerghcia exterior de les indústries i 
els poligons industrials afectats pels articlcs A, 7, 8 i 9 del 
mateix Reial decret que estiguin en el seu territori. 

EI mateix Reial decret estableix en la disposici6 addi- 
cional quarta que les comunitats autbnomes hauran de de- 
terminar els brgans que, dins la seva organització 
administrativa, són competents pcr a ]’exercici de les fa- 
cultats, les €uncions i les potestats que els slin atribuides per 
aquest Reial decret. 

En compliment d’aquesta disposició addicional quarta, el 
Govern de la Generalitat, rnitjanqant el Decret 39 I/ 1988, 
del 27 de desembre, va establir com a autoritat competent 
per a rebre les declaracions dels industrials el Departament 
d’IndÚstria i Energia, i corn a autoritat competent per a ela- 
borar i aprovar els plans d’ernerghcia exterior d’aquestes 
empreses el Departament de Governaciri. 

De tot aixb exposat es dedueix que el Plaseqta hauria 
pogut ésser redactat i aprovat unilateralment per la Gene- 
r al i tat. 

Ara bé, C Q ~  ja ha quedat establert, els treballs i el primer 
esborrany d’nquest Ph d’emerghcies són anteriors al Reial 
decret 88611988, atks que l’Administraci6 centrai l’havia 
pres com a pla experimental per veure com s’havia d’aplicar 
R 1’Estat espanyol la Directriu Seveso. 

Aquest fet i les expectatives tant econbmiqucs com d’in- 
fraestructures que s’havien generat amb la primera redacci6 
del Pla el juny  de 3986 aconsellaven danar-li un tractarncnt 
diferenciat de la resta de plans d’emergkncin exterior, I’ela- 
boració i I’aprovació dels quals ha estat feta excIusivameiit 
per I’ Administració catalana. 

Atenent, doncs, tots aquests antecedents, es va acordar 
continuar amb la col-laboració Estat - Catalunya pel que 
fa a l’elaboraci6 del Plaseqta, la qual va culminar en la 
signatura el 2 dc mar9 de 1990 dcl Conveni de coi-lahora- 
ei6 entre ei Ministeri de E’Interior i la Generalitat de Cu- 
talunya: p e r  a la realitzucid del Pla d’emerg4ncia exterior 
del sector químic de Tarragona, entre el Ministeri de 
1’Interior i el conseller de Governació de la Generalitat 
de Catalunya. 

Mitjanpnt aquest Conveni es definia la manera en qui: 
cadascuna de Ics administracions pzibliques cosignants 
col*laboraria en la realitiraciii del Plascqta, es fixaven catorzc 
actuacions i s’assignaven a una o altra administració I’exe- 
cució i el termini en qui3 s’havia dc dur a terme, 
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Contingut del Conveni dei 2 de mars de I990 

Les actuacions convingudes corresponen a catorze actua- 
cions parcials que estableixen diferents fases d’una sola me- 
sura, 

Totes aquestes actuacions tenen corn a finalitat l’assoli- 
ment dels cinc objectius següents, tots ells congruents amb 
el marc legal comunitari: 

1 .  Revisat i actualitzar les dades aportades per les emprc- 
ses. 

2. Establir els sisternes d’avis a les administracions IQ- 
cals i als ciutadans de les &rees potencialment afectades per 
al cas que s’esdevingugs un accident greu. 

3. Establir els sistemes de commicaci6 entrc les empreses 
afectades per un accident greu i I’administraci6 competent en 
l’nctivaci6 i I’execució del Pla d’ernergkncia exterior. 

4. Establir els sistemes adequats que garanteixin infor- 
rnaci6 puntual de les condicions atrnosf2riques en cas d’ac- 
cident greu, atesa la incidhcia que tenen en l’eventual risc 
que en podria derivar. 

5. Establir els niBtodes d’informació i formslci6 sobre la 
resposta, en cas d’accident greu, dels col-lectius que poten- 
cialment podrien veure’s afectats. 

Arnbit d’aplicació del Masegta 

Les empreses afectades pel Pla d’emergencia exterior del 

- Erkimia, SA, de Flix. 
- Repsol Butano, SA, de Tarragona. 
- Hoechst Ibkrica, SA, de Tarragona. 
- Bayer Hispania Industrial, SA, de Tdrragona. 
- Industrias Quimicas Asociadas, SA, de Tarragona. 
- Dow Chemical Ibérica, SA, de Tarragona. 
- Asfaltos Españoles, SA, de Tarragona, 
- Energia e Industrias Aragonesas, SA, de Vila-seca. 
- Aiscondel, SA, de Vila-seca. 
- Basf Espaiiola, SA (parc d’emmagatzematge), de Vila- 

- Basf Española, SA (fhbrica}, de Vila-seca. 
- Repsol Quimica, SA, de la Pobla de Mafumet. 
- Repsol Petróleo, SA, de la Pobla de Mafumet. 
- Dow Chernical Iberica, SA, de la Pobla dc Mafumet. 

sector quimic de Tarragona són les següents: 

Seca. 

Execució del Conveni 

El Reial decret 88611 988 estableix en l’artide 4.2.b) que 
la redacci6 i l’aprovació dels plans d’emergkncia exterior de 
les indústries afectades pel seu itnbit d’aplicaci6 tindran en 
compte els criteris que establira la Directriu bhsica per a la 
planificació del risc químic, que hauria d’ésser aprovada pel 
Govern central, amb informe previ de la Comisión Nacional 
de Protección Civil, d’acord amb el que estableix I’article 
1 i de Ia Llei 211985, de prutección civil. 

Aquesta Directriu bhsica no va &ser aprovada fins el 23 
de novembre de 1990, i publicada el 6 de febrer de 1991. 

En conseqükncia, els terminis i nicjalment establerts CB el 
Conveni, els quals cornenqaven a comptar des de I’entrada 
en vigor $’aquest, 6s a dir, des de 1’1 1 de maig de 1990, van 
haver dc patir el retard imperatiu que imposava la manca de 
referent legai bcisic fins al febrer de 1991, de manera que la 
finalitzaci6 de les actuacions establertes en cl Conveni, pre- 
vistes per al 12 d’agost de 1992, calia ajornar-la necesshria- 
ment fins al maig de 1993. 

D’altra banda, es van plantejar disfuncionalitats prhcti- 
ques que palesaven que els procediments previstos de col-la- 
boraci6 i finanpiment no eren del tot adequats, i en alguns 
c a m  una previsió de terminis incorrecta, pel que ía d s  
punts 7 (implanta% dels sistemes d’avis a la poblaci6); 8 
(impIantaci6 dels sistemes de cornunicaci6 d’emergkncies) i 
9 (implantaci6 dels sistemes instrumentals d’anhlisi i mesu- 
rament de parhetres meteorolbgics útils per a la gcstió del 

Per tal d’esmenar aquestes disfuncionalitats, ei 15 de 
juliol de 1993 es va signar ut1 acord entre el Departament 
de Governació i el Govern Civil de Tarragona, pel qual 
es modificava l’execuci6 i el finangament d’aquests tres 
punts. 

Un cop incorporades aquestes modificacions, i després 
que la Comissió de Protecci6 Civil de Catalunya n’emetés 
un informe favorable, el Plaseqta va quedar definitivament 
aprovat rnitjanpnt ResofuciG de la consellera de Governa- 
ci6 de1 10 de novembre de 1993, i homologat per la Comi- 
si6n Nacional de Protecci6n Civil en reunio del 22 de m a q  
de 1994. 

Així, en la Resoluci6 del 30 de desembre de 1994 de la 
Secretaria d’Estat d’hterior, per la qual es fa pziblica la re- 
laci6 de plans territorials i especials homologats per la Co- 
misi6n Nacional de Proteccidn Civil, j a  s’hi inclou e1 
Piaseq ta. 

Plaseqta). 

Institucions i empreses implicades en el Plaseqta 
amb les quals la Comissió ha mantingut 

reunions o visites 

a) Ajun ta m en t , ~ :  
Cambrils 
Constanti 
Flix 
Els Garidells 
El Morell 
Els Pallaresos 
Perafort 
La Pobla de Mafumet 
EI Rourell 
Salou 
Tarragona 
Vilallonga del Camp 
Vila-seca 



23462 BUTLLETÍ OFICIAT, DEL PARJAMENI“ DE CATALUNYA I Núm. 364 I 29 de setembre de 1995 

b) Empreses: 
Aiscondel, SA, de Vila-seca. 
Rayer, Hispania Industrial, SA, de Vila-seca. 
Erkirnia, SA, de Flix. 
Repsol Petróleo, SA, de la Pobla de Mafumet. 

c) Altres 
Associació Empresarial Quimica de Tarragona 
Comissi6 Obrera Nacional de Catalunya (‘l’anagona) 
Unió General de Treballadors (Unió Territorial de Tana- 

Autoritat Portusria de Tarragona 
Federació d’ Associacions de Vei’ns de Tarragona 
Delegació de la Generalitat de Catalunya a Tarragona 
Govern Civil de Tarragona 

gona) 

Reunions i visites faciiltatives de la Comissi6 

La Comissi6 d’Estudi de la Revisi6 i l’Aplicaci6 del Pla 
de Seguretat de les Químiques dc Tarragona (Plaseqta) ha 
tingut les reunions següents: els dies 8 de juny de 1993, 17 
de marq de 1994, 14 de juny de 1994, 15 de febrer de 1995, 
i 2 de marq de 1995, i les visites facultatives següents : 
- 21 de juny de 1993: reunió amb el Sr. Josep Maldona- 

do, delegat territorial del Govern; amb e1 SI-. liarnon Sán- 
chez Ramon, governador civil, i reunió d’explicació del 
contingut dei Plaseqta, a les mateixes dependhcies del Go- 
vern Civil. 
- 4 d’octubre de 1993: reuni6 dels membres de la CO- 

missi6 d’Estudi del Plaseqta amb els alcaldes dels Ajunta- 
ments de Tarragona, Constantí, Salou, Vila-seca, Cambrils, 
la Pobla de Mafumet, Vilallonga del Camp; a la seu de la 
Delegació Territorial del Govern a Tarragona. Visita a l’ezn- 
presa Riscondel, SA. 
- 8 de novembre de 1993: reuni6 dels membres de la Co- 

missi6 d’Estudi del Plaseqta amb representants de 1’Asso- 
ciació Empresarial Quimica de Tarragona; a la seu de la 
Delegaci6 Territorial del Govern a Tarragona. Reunili dels 
membres de la Comissi6 d’Estudi del Plaseqta amb els re- 
presentants sindicals de la Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya i de la Unió General de Treballadors; a la seu de 
la Delegaci6 Territorial del Govern a Tarragona. Visita a 
l’emprcsa Rayer Hispania Industrial, SA. 
- 7 dc febrer de 1994: reunió dels membres de la Comis- 

si6 d’Estudi del Plaseqta amb representants de I’Autoritat 
Portuhria de Tarragona; a la seu de la Delegació Territorial 
del Govern a Tarragona. Keuni6 dels membres de la Comis- 
sió d’Estudi dcl Plaseqta amb els representants de la Federa- 
ció d’Associacions de Vei’ns de Tarragona; a la seu de la 
Delegaci6 Territorial del Govcrn a Tarragona. 
- 11 d’ahril de 1994: reuni6 dels membres de la Comis- 

sió d’Estudi del Plaseqta amb 1’A.juntament cle Flix. Visitli a 
l’ernpresa Erkimia, SA. 
- 25 d’abril dc 1994: visita ii l’ernprestl Repsol Petdco, 

SA. Reuni6 dels membres cle la Comissi6 d’EEstudi del Pla- 

seqta amb 1’Ajuntament de ia Pobla de Mafumet. RcuniÓ 
dels membres de la Cornissiij d’Estudi del Plaseqta amb 
I’ Ajuntament de Tarragona. 

Com a conseqü?mcia de les reunions de la Comissi6, de 
les visites facultatives, de les informacions rebudes in situ i 
de les opinions dels coI.lectius afectats en temes corn: 

a) La problemhtica del pas de trens de viatgers i de mer- 
caderies per la via finia que travessa el polígon industrial, 
expressament reiterada per l’alcalde de Tarragona. 

b) La perillositat dels vols de prova i les prktiqucs de pi- 
lots sobre els poligons industrials, preocupació de I’ Asso- 
ciaci6 de Vehs de Tarragona. 

c) La manca d’aprovaci6 d’~1guiis plans d’actuaci6 muni- 
cipal, condicionada ii I’execuci6 d’obres cl’ hfraestructura i 
carreteres i a1 noti traqat de la línia de Renfe, de la qual cosa 
ens en van assabentar els alcaldes del Morell i la Pobla de 
Mafumet. 

d) La possibilitat d’incloure-hi el port de Tarragona, la 
qual cosa creien adequada els tkcnics de 1’Autoritat Por- 
tuhriii. 

La Comissió, en compliment de I’objecte per al qual fou 
creada, va estudiar l’eventual revisió del Plaseqta, a mes de 
I’aplicaci6 d’aquest. Amb aquesta finalitat, va acordar de- 
manar al conselfer de Governació informació sobre els 
punts que tot seguit es relacionen: 

a) Estat d’execuci6 dels catorze punts del Conveni amb la 
Direcció General de Protecci6 Civil. 

b) Anhlisi de l’aacceptació i l’opcrntivitat dels plans d’ac- 
tuaci6 municipal (PAM), relacionats amb els diversos pro- 
blemes d’infraestructures vihries, de cornunicaciij, de 
personal especialitzat i altres de manifestats pels ajunta- 
ments. 

c )  Actualització de les dades de les empreses i grau de 
fiabilitat de les declaracions d’aquestes. 

d) Adequació dels plans d’emerghcia interiors al Pla. 
e) Implicació i formació específica dels bombers. 
9 Possible inclusió de la problemhtica dels elements 

mbbils -trens i vaixells- en el Pla. 
g> Indusi6 del port en el Pla. 
h) Problemhtica dels V O ~ S  de prova sobre el polígon. 
i) Problernhtica del pas de la via fkrria pel poligon. 
j) Realització de simulacres per a contrastar la validesa 

del P h  operatiu. 
k) Grau d’irnplicaci6 i participaci6 de les organitzacions 

sindicals i empresarials i de la Federació d’hssociacions de 
Ve’ins de Tarragona (PAVT). Possibilitat d’inclusih en el 
Centre de Cooperaci6 Operativa Integrada (Cecopi) o altres 
fórmules. 

I >  Model i estat de la informació als ciutadans. 
m) Relaci6 PIaseqta - Penta a Flix i especificitat d’aques- 

ta poblacih. 
El conseller de Governaciri va atendre la pctició de la Co- 

missió i en data 1s de febrer de 1995 va comparkixcr en 
sessió informativa. E1 conseller hi va donar resposta a la to- 
talitat dels temes abans relacionats, i tarnbe totes les prcgun- 
tes que l i  van ésser formulades, per la qual cosa la Comissi6 
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va considerar que, havent estat informada a bastament sobre 
l’objecte del seu estudi, resultava inneccsshria qualsevol al- 
tra compareixenqa. 

EI 25 d’abril de 1995 la Comissió es reuneix per a estu- 
diar la proposta de dictamen del Sr. Ramon Grau, el qual, 
un  cop incorporades les aportacions de tots els diputikts 
membres de la Comissi6, queda aprovat amb el text se- 
güent. 

Antecedents 

El Plaseqta neix de la Directriu del Consell de les Comu- 
nitats Europees 82/501/CEE, del 24 de juny de 1982, relati- 
va als riscs d’accidents greus en determinades activitats 
industrials, coneguda com a Directriu Seveso, per la caths- 
trofe ocorreguda a Seveso, prop de Mil&, el 10 de juliol de 
1976, arran d’una fuga del reactor de la planta química 
d’ ICMESA. 

Hi havia, doncs, un mandat comunitari en virtut del qual 
els estats membres haurien de regular 4’acord amb les di- 
rectrius donades pel Consell de la CEE-- en materia de pre- 
venció de riscs en cas d’accidents greus en determinades 
activitats industrials. 

D’altra banda, Tarragona comptava amb un poligon 
d’instal-lacions industrials del sector químic que significava 
la concentraci6 mes gran d’aquest tipus d’indústries de tot 
1’Estat i una de les mes grans d’Europa. 

Aquest fet va moure la Direcció General dc Protecció Ci- 
vil del Ministeri de I’Interior a emprendre la redacció d’un 
pla pilot de prevenci6 de rises d’accidents greus en activi- 
tats industrials del sector químic per a Tarragona, abans fins 
i tot de la prornulgaci6 del Reial decret $8611988, del 15 de 
juliol, d’adequacid del dret intern espanyol a les directrius 
cornunitaries abans esmentades. 

El primer esborrany d’aquest pIa pilot per a Tarragona va 
quedar enllestit el 12 de juny de i986, per6 no 6s fins el 2 
de marq de 1990 que es signa el Conveni de collaboració 
enwe el Ministeri de I’Interior i la Generalitat de Cutalunya 
per  cc la realitzacid del Pla d’ernergBncia exterior del sector 
químic de Tarragona. 

Aquest Conveni defineix la manera en que cadascuna de 
les administracions públiques signants (Estat - Generalitat) 
collaboraria en la realitzaci6 del Plaseqta, f ixa catorze ac- 
tuacions i assigna a una o altra administració l’execuci6 i el 
termini en qu& s’havia de dur a terme. 

Amb aquestes catorze actuacions parcials es preth asso- 
lir cinc objectius, que s’adiuen amb el mandat comunitari: 

1, Revisar i actualitzar les dades aportades per les empre 
ses. Atbs que els treballs d’elaboració del PIaseqta es duen a 
terme des de I’any 1986, es feia necessari actualitzar la in- 
formació donada per les indiistries químiques i adequar-la 
als requisits que amb posterioritat exigien el Reial decret 
88611988 i la Directriu bisica per a la planificació del risc 
quimic, aleshores en eIaboraci6 i aprovada definitivament el 
novembre de 1990. 

2. Establir els sistemes d’avis a les administracions locals 
i als ciutadans de les grecs potencialment afectades per al 
cas que s’esdevingués un accident greu, 

3. Establir els sistemes de comunicació entre les empre- 
ses afectades per un accident greu i I’aáministració compe- 
tent en Z’rlctivació i l’execució del Pla d’emergkncia 
exterior. 

4. Establir els sistemes adequats que garanteixin informa- 
ció puntual de les condicions atrnosfcriques en cas d’acci- 
dent greu, atesa la incidhcia que tenen en l’eventual risc 
que en podria derivar. 

5. Establir cls mktodes d’informació i formació sobre la 
resposta, en cas d’accident greu, dels collectius que poten- 
cialment podrien veure’s afectats. 

Certament que s’ha experimentat un retard en els terminis 
establerts, que obeeix a dues causes: 

D’uuna banda, el Reial decret 88611988 estableix en l’arti- 
cIe 4.2.b) que la redaccili i I’aprovació dels pIans d’emer- 
ghcia exterior de les indústries afectades pel seu h b i t  
d’aplicaci6 tindran en compte els criteris que establirh la Di- 
rectriu bhsica per a la planificaci6 del risc quimic, que hauria 
d’éssex aprovada pel Govern central, amb informe previ dc la 
Comisión Naciond de Protecci6n Civil, d’acord amb el que 
estableix l’article 11 de la Llei 261985, de protecci6n civil. 

Aquesta Directriu bisica no va ésser aprovada fins el 23 
de novembre de 1990, i pubIicada el 6 de febrer de 1991. 
Per tant, eis terminis inicialment estabferts en el Conveni, 
els quals cornenpven a comptar des de l’entrada en vigor 
d’aquest, 6s a dir, des de 1’ 1 1 de maig de 1990, van haver de 
patir el retard imperatiu que imposava la manca de referent 
Iegal bbsic fins al febrer de i991. 

Aixb ha significat, doncs, un retard iniciat de nou mesos, 
de manera que la finalitzaci6 de les actuacions establertes 
en el Conveni, previstes per al 12 d’agost de 1992, calia 
ajornar-la necesshriament fins al maig de 1993. 

D’altra banda, en el decurs de l’execuci6 de les diferents 
actuacions establertes en ei Conveni es van plantejar disfun- 
cionalitats prhctiques que paiesaven quc els procediments 
previstos de coHaboraci6 i finangarnent no eren del tot ade- 
quats, i en alguns casos una previsi6 de terminis incorrecta, 
pel que fa als punts 7 (irnplantxi6 dels sistemes d’avis a la 
població); 8 (implantació dels sistemes de comunicació 
d’ernergkncies) i 9 (implantaci6 dels sistemes instrumentals 
d’analisi i mesurarnen t de parhrnetres meteorolbgics útils 
per a la gestió del Plaseqta). 

Per tal d’esmenar aquestes disfuncionalitats, el 15 de ju- 
liol de 1993 es va signar un acord entre el Departament de 
Governació i el Govern Civil de Tarragona, pcl qual es mo- 
dificava i’execució i el finanqament d’aquests tres punts. 

Un cop incorporades aquestes modificacions, i desprgs 
que la Comissió de Protecció Civil de Catalunya n’ernetks 
un informe favorable, el Plaseqta va quedar definitivament 
aprovat rnitjanqant Resolució de la conscllera de Governa- 
ci6 del 10 de novembre de 1993, i homologat per la Corni- 
sión Nacional de Protecci6n Civil en reunió del 22 de mart; 
de 1944. 
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Aixi, en la Resoluci6 del 30 de desembre de 1994 de la 
Secretaria d’Estat d’hterior, per la qual es fa, piiblica la re- 
laci6 de plans territorials i especials homologats per la co- 
misi6n Nacional de Protección Civil, ja s’hi inclou el 
Plaseqta. 

Pel que fd als apartats sobre els quals es va demanar in- 
forme del conseiler de Governaciri, i atks l’infornie presen- 
tat per aquest el 15 de febrer de 1995, la Comissi6 conclou 
el que segueix. 

Estat d’execuci6 del Plaseqta 

Els primers sis punts, I’execució dels quals corresponia a 
la Dirección General de Protección Civil, estan totalment fi- 
nalitzats. Concretament, es tracta de: 

1 .  La revisió, el contrast i I’actualitzaci6 de les dades re- 
ferides a fes indústries químiques classificades que han ser- 
vit de base per a l’elaboraci6 del PIaseqZa. 

2. L’estudi en detall dei risc i de la vulnerabilitat de Ics 
persones, els bhs ,  les estructures i els serveis dels nuclis de 
població de l’entorn de les indiistries químiques classifica- 
des pel Reial decret 886/1988 installades en el polígon in- 
dustrial de la ciutat de Tarragona i, si s’escau, en el territori 
d’ aquesta demarcació. 

3. L’estudi i la determinació dels sistemes d’avfs a la po- 
blació, i la cobertura d’aqwests. 

4. L’estudi i la determinació dels sistemes de comunica- 
ci6 d’ernergkncies del Plaseqta. 

5 .  L’elaboració deis plans d’actuació municipal en emer- 
gkncies, i la integra& d’aquests en el Plaseqta. 

6. L’estudi i la determinació dels sistemes instrumentals 
d’anhlisi i mesurament de parhinetres meteorolbgics Útils 
per a la gestió del Plaseqta. 

Pel que fa al punt 7 (sistemes d’avis a la poblaci6), la 
Generalitat, de conformitat amb all6 que disposa l’acord de 
juliol de 1993 entre el Departament de Governaci6 i el Go- 
vern Civil de Tarragona, el va executar seguint el projecte 
tkcnic aprovat per la Direccitin General de Protección Civil, 
d’acord amb el punt 3 del Conveni). 

Ara bé, en les tasques de cornprovaci6 de l’eefectivitat del 
sistema d’avis realitzades per I’Adrninistraci6 de Catalunya 
es va constatar que la cobertura garantida amb les especifi- 
cacions del projecte tkcnic apravat per 1’ Administració cle 
I’Estat no era l’bbptima. És per aixb que la Generalitat va 
emprendre les mesures adequades per tal d’ampliar les ba- 
ses mhtiques, La previsi6 15s que dins d’aquest any es pu- 
gui donar per closa aquesta fase amb les mes hmplies 
garanties de cobertura. 

Pel que fa al punt 8 (sistemes de cornunicaci6 d’ernergkn- 
cies via rhdio), l’acord del juliol del 93 l’eneornanava a la 
Direccicin General de Protección Civil, El Boletin Oficial 
del Estado del 28 d’abril de 1994 publicava ja l’anunci per 
a l’adjLidicaci6 pel sistema de concurs públic d’questa fase. 
Actualment, l’equip esta en procés d’instaHaci6 en el Centre 
de Coordinuci6 Operativa In tegrada de Tarragona, 

Quant al punt 9 (sistemes instrumentals d’anhlisi i mesu- 
rament de pararnetres rneteorolbgics), ha plantejat un pro- 
blema similar al que es va plantejar amb I’execuci6 dels 
sistemes d’avís a la població. El projecte tkenic per a l’exe- 
cució d’aquest punt, d’acord amb el punt 6 del Conveni, va 
esser aprovat per la Dirección General de Protección Civil, 
de manera que corresponia a l’Administraci6 catalana 
d’executar-10, d’acord amb aquest. Així ho va fer la Genera- 
litat, perb el resultat obtingut de les proves realitzades per a 
provar-ne l’efichcia van aconsellar replantejar el projecte 
tkcnic aprovat inicialment, per tal d’ampliar el nombre de 
punts d’anhlisi i mesurament a instaI4ar. Actualment es tro- 
ba en fase molt avanpda. 

EI punt 10 fa referkncia a dotar de mitjans operatius els 
grups d’actuaci6 en emerghcies del Plaseqta. L’execuci6 i 
el f inqament  d’aquest punt corresponia íntegrament a la 
Dirección General de Protección Civil, la qual, si b6 va fer 
un estudi tkcnic sobre les necessitats de dotació de mitjans 
operatius de quk haurien de disposar els grups d’actuaci6, es 
veia impossibilitada $’executar-lo per manca de disponibili- 
tats pressupostiries. Davant d’aquest fet, i amb la finalitat 
de no provocar més retards, el Departament de Governació 
va decidir fer-se’n &rec contra els exercicis pressupostaris 
del anys 1994 i 1995, i compensar aquesta despesa en fer el 
balanq previst en l’acord del juliol de 1993; a més, va creure 
necessari, ateses les indicacions operatives aconsellades 
pels Bombers de la Generalitat, d’azlgmentar en qualitat i 
quantitat les previsions inicials de la Dirección General de 
Proteccih Civil, Fonamentalment, es tracta del material se- 
giient: per als grups d’actuació d’emergkncia, equips respi- 
ratoris, vestits de protecci6, explosímetres, furgons de risc 
químic i equips d’sllliberament; per als grups d’intervcnció, 
remolcs, monitors, vestits de protecci6 lleugers, caputxes 
d’escapament, analitzadors de gasos inflamables, i també 
material divers per als grups d’ordre logistic i per als grups 
sanitaris. Ida majoria d’aquestes dotacions de material estan 
ja disponibles, i la resta ho estclra dins un breu termini, amb 
&rec als pressupostos d’enguany . 

EI punt 11 {elaboració i execució del programa de capaci- 
tació i entrenament dels actuants) esta executat, segons allb 
que estableix el Conveni; en qualsevol cas, és criteri del De- 
partament de Governació que l’aspecte formatiu dels dife- 
rents actuants tingui carbcter permanent. 

Pel que fa al punt 12 (elaboració i execucici del progra- 
ma d’informació ii la poblacib), els treballs ja han fina- 
litzat quant a l’elaboracili dels programes. Es tracta cl’un 
seguit de projectes diferenciats d’acord amb el contingut, 
que han estat previament provats i consensuats en la me- 
sura en que ha estat possible amb els diferents ?junta- 
ments afectats pel Plaseqta i amb els representants de les 
associacions de veyi’ns. 

La concreci6 d’aquest programa d’informaci6 a Ia pobla- 
ció ha donat com a resultat: 

1 .  El Manual de comunicació del risc i de Iu crisi, el qual 
determina les accions a desenvolupar i la metodologia a 
aplicar quant a la comunicació a la població del risc generat 
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per un eventual accident greu en el cas que afecti l’exterior 
d’una instalhció industrial inclosa en el Plaseqta. 

2. Un Resum informatiu del Plaseyta, adrept bisicament 
a mitjans de comunicació, el qual, entre altres aspectes, in- 
clou també l’bmbit de comunicació a la població d’un even- 
tual risc. 

3 .  Un iiudio-visual adret$ a la poblaci6, en que s’explica 
quh és el Plaseqta, ‘els tipus de r i m  que es poden presentar 
en el polígon industrial afectat per aquest Pla d’emerghcia 
exterior, i en que es defineixen pautes de cornportament per 
a la població. 

4. Un Manual, adrept a la població escolar, que ser& di- 
fós pel professorat. Aquest manual conté els documents se- 
güents: instruccions bhsiques per als educadors; un manual 
d’actuaci6 en cas de risc; un opuscle destinat als pares de 
l’alumnat i una col.lecci6 de fitxes didhctiques per a facilitar 
la tasca dels educadors. 

5. Una. Mostra mbbil, de la qual també han finalitzat ja 
les tasques de confecció, que pretén explicar de forma vi- 
sual qui: és Ia protecci6 civil, a més de nocions bhsiques so- 
bre la funció d’aquesta, les mesures d’autoprotecció en cas 
de risc general i, més concretament, en cas de risc teeno- 
lbgic d’origen químic a I’hrea afectada pel Plaseqta. 

6. Un opusde, que ja estil dissenyat i que conté una breu 
explicació del risc químic a Tarragona, de quk 6s i com 
s’activa el Plaseqta, i, C Q ~  a recordatori, tamb6 conte una 
fitxa adjunta, amb un resum dels consells bhsics a la pobla- 
ció i dels telkfons d’urgencia personalitzada per a cada mu- 
nicipi. 

7. Una altra iniciativa divulgadora és el que s’ha anome- 
nat <<<punts d’informacib. Es tracta d’un quiosc d’acc6s di- 
recte al públic al bell mig de les poblacions afectades pel 
Plaseqta, que ofereix material divulgatiu, jocs sobre segure- 
tat per als nens, informació dels mesuraments de la xarxa 
mediambiental, i l’accés a un programa inforrnhtic dissenyat 
a aquest efecte que, de forma interactiva, permet d’accedir a 
les diferents informacions sobre l’abast del Pla i les normes 
de comportament de la població davant de difercnts riscs, 
entre ells e1 tecnolbgic, derivat del sector químic. 

8.  Un fui1 adhesiu o un adhesiu, que conté les normes 
bhsiques d’actuació en cas d’accident. 6s previst de difon- 
drc’l a les associacions de vei’ns, amb la finalitat d’assolir 
una forta penetració dins del teixit social de la zona. 

Finalment, cal assenyalar que el Manual de cornunicaci6 
del risc i la crisi, esmentat inicialment, estableix una meto- 
dologia de reunions idormatives, adrepdes a la població 
que viu a les &rees properes a instal-lacions industrials i que 
pot veure’s afectada. 

El mes de febrer ha cornenpt la fase inicial d’iinformacih 
a la població amb una ronda d’unes seixanta reunions, corn 
ja es va fer prkviament amb e1 persona1 de les indlistries 
afectades, que estan adreqades a: 
- Responsables dels centres escolars, les llars infantils i 

les resid&ncies de la tercera edat. 
- Responsables i treballadors de les indústries. 
- Responsables de Ies associacions de vei’ns, els gremis 

professionals, els centres de lleure, els centres sanitaris i les 
empreses de serveis. 
- Personal social voluntari. 
- Radioafeccionats i mitjans de comunicacici. 
- Responsables de centres fabrils. 
Aquestes reunions tindran corn a objectius *explicació 

dels pians d’actuaci6 municipal, del pla de comunicació SQ- 

bre e1 risc quimic a Catalunya i les pautes de comportament 
en cas d’emerghcia, i estaran a cirrec dels representants 
dels ens locals afectats, de la Gerencia de Protecció Civil, 
de la Universitat Rovira i Virgili, de les empreses afectades 
i de l’Administraci6 de 1’Estat. 

El punt 13 (simulacres i exercicis) esta preparat perb no 
pot executar-se fins a la finafitzaci6 total de la resta d’actua- 
cions prkvies abans esmentades, concretament, l’execucili 
efectiva dels punts 7 i 9, és a dir, els sistemes d’avís i 
d’anhlisi meteorolbgica. 

Finalment, pel que fa al punt 14 (revisi6 final del Pla), 
esta del tot redactat i adaptat a la Directriu basica de pla- 
nificacicj del risc químic, si bé podria encara patir petites 
modificacions si l’experihcia obtinguda deIs simulacres 
i els exercicis aixi ho aconsellés, ates el carhcter dinamic 
del PIa. 

AnBlid de I’acceptació i l’opcrativitat 
dels plans d’actuaci6 miinicipal 

Els PAM (plans d’actuació municipal) defineixen quk 
han de fer els ajuntaments dels municipis de l’hrea afectada 
pel Plaseqta en el cas que aquest s’hagi d’aactivnr i corn ho 
han de fer. 

Aquests plans varen ésser redactats, al seu dia, per la 
Unió Temporal d’Empreses Senner-Tecsa, d’acord amb les 
prescripcions tEcniques establertes en la Directriu bhsica de 
planificaci6 del risc químic i les enquestes i les reunions fe- 
tes amb els serveis dels mateixos ajuntaments afectats, i 
posteriorment lliurats a aquests d’acord amb el calendari se- 
güent : 

i 2,s. 1993 Ajuntaments: 
EI Rourell 
Els Garidells 
Els Pallaresos 
Vilallonga del Camp 
Perafort 
EI Morell 
La Pobla de Mafumet 

I 8.5.1993 Ajuntaments: 
Constantí 
Salou 
Flix 

19.5.1993 Ajuntament de Tarragona 
I A.1993 Ajuntament de Vila-seca 
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Aquests plans d’actuaci6 municipal havien d’ésser estu- 
diats i aprovats pel Ple de les respectives corporacions 10- 
cals, i posteriorment sotmesos a I’homologació a chrrec dc 
la Comissió de Protecci6 Civil de Catalunya per a la plena 
efectivitat legal, d’acord amb la Llei de protecció civil i la 
Norma bjsica de protecci6 civil. 

Després de diverses reunions i aclariments amb cadascun 
dels ajuntaments esmentats, han estat ja aprovats i homolo- 
gats els següents: 

Ajuntament Data uprovacid Data homologació 

Vilallonga del Camp 
Els Pallaresos 
Salou 
Flix 
Els Garidells 
Tarragona 
Vi I a- s ec a 
Perafort 
Constant; 

10.06.1993 
30.07.1993 
30.08,1993 
23 .09.1993 
06.06. I994 
20.06.1994 
27.06.1994 
12.08.1994 
01.09.1994 

30.09.1993 
30.09.1993 
30.09.1993 
02.12.1993 
20.1 O. 1994 
20.20.1994 
20.10.1994 
20.10.1994 
20.1 O. 1994 

Per tant, encara hi ha tres ajuntaments que no han aprovat 
els respectius PAM: 

i) El Rourell: ha estat instat reiteradament a fer-ho, sense 
que se n’hagi obtingut resposta. 

2 i 3) EI Morell i la Pobla de Mafumet: aquests dos muni- 
cipis han condicionat I’aprovació del PAM a obres d’in- 
fraestructura vihria molt importants (variant de la carretera 
de la Pobla a Constantí, eixamplament del pont sobre la via 
de Renfe i nou trqat de la línia de Renfe per fora de les PO- 

blacions). 
El conseller de Governació va manifestar que, sense vo- 

luntat d’ingerkncia en les cornpetkncies municipals, i res- 
pectant, doncs, l’acord del Ple d’questes corporacions, 
voldria fer una reflexi6: 

El Plaseqta, a diferencia del Penta (Pla d’emergbcia 
nuclear de Tarragona), no proposa, en cap moment, cap 
actuació e n  infraestructures viaries, entre altres motius 
perque la mesura d’autoprotecció priorithria en el cas 
més greu d’accident químic (la fuita d’un gas tbxic i la 
formació d’un núvol) és el confinament i no l’evacuaci6 
massiva, i aixi es t6 en compte en els diferents documents 
del mateix Pla, Per tant, I’evacuaci6 massiva com a me- 
sura preventiva, tot i poder &ser aconsellable en cas de 
risc nuclear, no ho és, en canvi, per al cas de risc derivat 
d’un eventual accident en les empreses del sector químic 
de Tarragona. 

Per tant, I’efectivitat del Pla d’actuació municipal, que en 
la mateixa acta de la corporacib local on es recuIlen aquests 
condicionants es qualifica d’encertat i meritori, no estaria 
condicionada a les obres reclamades, sense prejutjar-ne la 
canveniencia per a eventuals cmergkncies tingudes en 
compte en el Penta, la gesti6 del qual correspon a 1’Admi- 

nistració central en ús de la cornpethicia exclusiva que li 
atorga la Constituci6. 

Actualitzacib de les dades de les empreses i grm dc 
fiabilitat de les declaracions d’aquestcs 

Els articles 5, 6, 7, 8,9 i 10 del Reial decret 88611988 re- 
gulen les mesures d’autoprotecció i seguretat de les empre- 
ses afectades: 

a) Declaraci6 simplificada (art. 5). 
b) Quines empreses, a més de la declaració simplificada, 

han de fer una declstraci6 molt més completa (arts. 6 i 7).  
c )  Quk han de fer e n  cas de noves instal-lacions (art. 8). 
d) Qu2 han de fer en cas de modificacions o ampliacions 

d’activitats j a  existents (art.9). 
e) A qui han de presentar les declaracions esmentades i 

qui té la facultat d’inspecci6 i control (art. 10). 
EI Decret 34111988, del 27 de desembre, pel qual es deter- 

minen les autoritats competents a Catalunya en relació amb la 
prevenció dels accidents greus en determinades activitats in- 
dustrials, estableix que el Departament d’Indústria i Energia 
serh I’brgan competent en les mathies a quk fan referihcia els 
punts c )  i g> de l’article 4.2, i t í í b é  pel que fa a rebre, avaluar 
i utilitzar la informació a quk fan referkncia els articles 6,7, 8 i 
9 del Reial decret 88611988 i a la declaració siinpIificada dels 
industrials obligats pel contingut de l’article 5. 

En el cas concret dels industrials inclosos en el Plaseqta, 
aquests presenten les declaracions als Serveis Territorials 
d’Ind6stria de Tarragona, els quals -després d’una primera 
comprovaci6, amb visita inclosa a les instaltlacions indus- 
trials- auditen el contingut amb I’ajuda de consultors ex- 
terns qualificats. Darrerament, aquest suport, el presta 
I’Tnstitut Químic de Sarrih, de la Universitat Ramon Llull. 
Aquesta informació passa a continuació a la Gerkncia de 
Protecció Civil, que també en fa E’avaluaci6, per tal de pro- 
cedir a la redacci6 del Pla d’eemerghcia exterior (PEE). 

Atks que en els treballs de redacció del PEE es fa ne- 
cessari un contacte important amb l’empresa, 6s possible 
detectar, en el cas que hi siguin, les divergkncies entre les 
declaracions i la realitat. Fins ara, cal dir que, fent avaluació 
global del grau de fiabilitat de les dades facilitades per les 
empreses, és f o r p  acceptable. 

El resultat dels dicthmens efectuats fins a Ia data a les di- 
nou indústries quimiques de Tarragona afectades per la de- 
claració obligatbria abans esmentada indica que no hi ha 
cap qualificaci6 desfavorable; s’han donat casos de dicta- 
men amb qualificació condicionada perque presentaven de- 
fectes de qualificaci6 2, és a dir, de rhpida esmena, i, 
finalment, hi ha dicthmens de qualificaci6 favorable. 

Adequacic‘, dcls plans d’emerghcia interiors al Plaseqta 

EI grau d’adequació dels plans d’emerghcia interior res- 
pecte al Pla d’emergkncia exterior, el Plaseqta, és acceptable. 
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Cal tenir en compte que el Pla d’emergencia exterior es 
dissenya d’acorcl amb els eventuals efectes i riscs possibles 
dc cada accident, avaluats per a cada escenari de risc. 
Aquesta valoració és contrastada posteriorment per una au- 
ditoria externa a l’Administraci8 per tal de garantir el 
mhxim d’objectivitat (Institut Quimic de Sarri&, de la Uni- 
versitat Ramon Llull). 

D’altra banda, cida possible accident és avaiuat i classifi- 
cat d’acord amb la gravetat de les eventuals conseqiikncies 
que pot generar per ii les persones, els bens i el medi arn- 
bient, i és precisament d’acord amb aquesta classificació 
quc es redacta cl Pla d’ernergkncia exterior i, per tant, que 
es dissenyen les actuacions i les tnesures de protecció de 
tots els pdAjcs implicats, tant dei personal operatiu corn 
dels ciutadans en genera1 de les zones properes a les ins- 
tallaci ons industrials. 

Aquest sistcma, que 6s gencral per a totes les empreses 
supeditades a les disposicions de la legislació sobre preven- 
ció d’accidents greus, es veu reforpt en el cas concret del 
sector químic de Tarragona, per l’existkncia d’un conveni 
entre l’Associaci6 Empresarial Quhica  de Tarragona 
(AEQT) i el Departament de Governació, que en substitueix 
un d’anterior entre aquesta mateixa associació i el Govern 
Civil de Tarragona. 

Aquest conveni estableix el sistema d’infmmaeió de 
tots eis fets que, sense representar un risc o un incident, 
puguin ésser percebuts des de l’exterior de forma visual 
ilo acústica, com poden esser les prhctiques contra incen- 
dis en alguna empresa o maniobres controlades del ma- 
teix procés de fabricació que provoquen sorolls 
perceptibles a l’exterior. 

Aquests fets, programats o no, es posen en coneixement 
dels serveis de protecció civil de la Generalitat per tal de co- 
municar-los a les institucions o als estaments interessats, in- 
closos els mitjans de comunicació. 

Implicació i formaci6 cspccífica dels bombers 

Els Bombers de la Generalitat estan plenament implicats 
en el Plaseqta de diverses formes, entre altres, i corn a rnb 
importants, €es següents: 

Primera. Com a Grup d’Intcrvenci6 Immediata, amb la 
missili d’actuar directament en els sinistres que es puguin 
produir a I’interior de les empreses, mantenen contactes pe- 
ribdics de coneixement i entrenament amb les mateixes em- 
preses i amb els grups de treballadors encarregats de la 
seguretat. Amb aquesta finalitat, hi ha un conveni de colh- 
boració signat entre els Bombers de la Generalitat i I’Asso- 
ciaci6 Empresarial Química de Tarragona. 

Segona. El responsable dels bambers és, a més del cap 
del Grup d’Intervenci6 del PER, l’encarregat del Centre de 
Comandament Avanpt, per tant, el coordinador de les ac- 
tuacions de la resta de grups d’actuació definits en el Pla, i 
ha de conkixer, i coneix, les responsabilitats i les missions 
de tots els grups intervinents en cas d’aactivaci6 del Pla. 

Tercera. Per tal d’aconseguir les condicions anunciades 
en l’apartat anterior, tots els tkcnics, els caps de parc i els 
sergents de Ia Brigada de Bombers de Tarragona han assistit 
als cursos de formació específica sobre risc químic que 
s’han organitzat conjuntament entre la Gerkncirt de Protec- 
ció Civil, 1’Escola d’Administraci6 Pública de Catalunya i 
1’Escola de Bombers de Catatunya. 

Quarta. En compliment del punt 10 del Conveni entrc el 
Ministeri de ]’Interior i la Generalitat, se’ls ha dotat de ma- 
terial tgcnic especialitzat per rz poder actuar amb efichcia en 
els sinistres d’aquesta tipologia. 

Possible inclusi6 de la problemhtica dels elements: 
m6bits -trens i vaixells- en el Pla 

Els riscs que comporta el transport de niercaderies peri- 
lloses, en especia1 en els espais en quk es troben instakla- 
cions industrials sotmeses a la legislació de prevenció 
d’accidents greus I, a més, amb nuclis de població, preocu- 
pen, certament, la poblaci6. La solució d’aquesta proble- 
rncitica depkn d’un marc legal bhsic que condiciona 
l’actuaci6 de la nostra administració: la Llei 211985, del 21 
de gener, sobre protecció civil, estableix en l’article 8, amb 
carhcter bhsic, el següent: 

<<Per a determinar les linies d’actuació en les situacions 
d’ernergkncia a quk es refereix la present Llei s’aprovari 
per part del Govern [de I’Estat], a proposta del Ministeri de 
I’hterior -amb informe previ de la Comissió Nacional de 
Protecció Civil i, SI s’escau, de les entitats públiques i priva- 
des que hom cregui necesshries-- una Norma bhsica de pro- 
tecci6 civil, que contindrh les directrius essencials per a la 
elaboració dels plans territorials --de comunitat autbnorna, 
provincials, supramunicipals, insulars i municipals-- i dels 
plans especials, per sectors d’activitat, tipus d’emergkncia o 
activitats concretes, )> 

D’altra banda, I’eesmentada Norma bhsica de protecci6 ci- 
vil estableix que el transport de mercaderies perilloses haurh 
d’bsser objecte d’un pla especial, el qual haurh d’ésser re- 
dactat de conformitat amb una directriu bhsica redactada per 
l’Administraci6 central. 

El fet és, doncs, que, atks que, d’una banda, la Directriu 
bhsica de planificació del risc químic regula de forma exclu- 
siva el transport de mercaderies perilloses a l’interior de les 
installacions industrials, i, de l’altra, que la Directriu bhsica 
que hauri de regular el transport de mercaderies perilloses 
r n b  enllh del recinte industrial no ha estat encara redactada 
per l’Administraci6 central, no hi ha possibilitat de regular 
aquest tema sense caure en extralimitació competencial. 

Inclusió del port de Tarragona en el Plaseqta 

La problemhtica del risc potencial que genera la presen- 
cia de rnatkries perilloses en el port de Tarragona és similar 
a la que es comentava en I’apartat anterior. 
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Les instaHacians fixes situades en el recinte portuari i 
destinades als transvasaments d’aquestes substhncies des 
dels vaixells iz les instatlacions industrials estan considern- 
des COM infraestructures subjectes a la Directriu bhsica so- 
bre el transport de mercaderies perilloses, i ,  per tant, ens 
trobem en el moment actual amb la manca de referent legal 
bhil: per a poder regular sobre la rnatkria. 

Tanmateix, I’operativa dissenyada pei Plaseqta és perfec- 
tament aplicable als accidents que poden derivar-se d’quest 
transport quant al efectius mobilitzats, les pautes de conduc- 
ta. recomanades a la població, etcktera, i, en principi, en cas 
de produir-se una ernergkncia, podria aplicar-sc, de fet, 
l’operativa i les actuacions disscnyadcs en el Plaseqta, tot i 
que formalment no s’hi pot incloure. 

Problcrnhtica dels vols dc prova sobre el poligon 

La legislaci6 vigent en materia d’aviaci6 civil prohibeix 
els vols de prova, i ,  en general, tots els vols d’aeronaus so- 
bre els polígons industrials. Malgrat aquesta prohibici6, 6s 
cert que per rams molt diverses a vegades hi ha aeronaus 
que sobrevolen aquest espai. 

Representants del Govern de la Generalitat han tractat 
reiteradament aquest terna amb el governador civil de Tar- 
ragona, ja que la cornpetkncia en aquest camp és de 1’Adrni- 
nistracili central, i n’ha soblicitat el control de l’efectivitat 
de la prohibició. 

Malauradament, perb, aquesta E s  1’Única actuaci6 que pot 
dur a terme, atks quc en aquest camp la competkncia de 
1’ Administració central és exclusiva. 

Problematica del pas de la via Grria pel poligon 

El fet que la via f’erria passi pel mig dels polígons industrials 
reprcscnta, certament, un risc per als trens de passatgers. 

D’altra banda, ca1 6sser conscients que tambd s6n vies de 
transport d’una part molt important deIs productes qne es fa- 
briquen o s’utiiitzen en les mateixes indústries i que la mo- 
dificaci6 d’aquestes infraestructures no 6s gens senzilla. 

En aquest cas, seria igualment aplicable el que ha estat explicat 
en apartats anteriors respecte a 1st manca de directriu bbica per al 
transport de mercaderim perilloses, que hauria de regular aquest 
a s p t e  quant al transport d’aquestes substhncies. 

Pel que fa ai transport de viatgers, existeix j a  un protocol 
d’actuació que estableix l’actuaci6 coordinada amb Renfe 
per tal d’aturar la circdaci6 dels trens de passatgers en cas 
d’un accident que pugui afectar-ne la seguretat. 

Grau d’implicacih i participació de les organitzacions 
sindicals i empresarials i de la Fedcraci6 

d’Associacions dc Ve’ins de Tarragona 

La implicació i la participació eventual de clualsevol 
agrupació representativa de la població afectada per 1’hmbit 

territorial del Plaseqta 6s no solament desitjable, sinó de 
gran irnporthcia. 

La Directriu bhsica per a I’elaboraci6 i I’homologaci6 
dels plans especials del sector químic especifica en el punt 
6.4.4 la convenikncia de promoure peribdicament cam- 
panyes de sensibilització entre la població de la zona plani- 
ficada, amb la coI.Iaboraci6 dels industrials afectats. En el 
mateix sentit es pronuncia la Proposta de directriu del Con- 
sell Europeu relativa al control de riscs d’accidents greus en 
que intervinguin substhncies pcrilloses. 

Les mesures exposades en el priincr apartat relatives a 
l’eestat d’execució del punt 12 del Plaseqta (publicacions, 
adhesius, hudio-visuals, mostres mbbils, punts d’infonnaciri 
i reunions previstes amb el colkctiu de població afectat, o 
amb els seus representants) pretenen precisament assolir 
una penetraci6 en el teixit social que garanteixi en tot mo- 
ment el coneixement de les mesures d’autoprotecci6 i de les 
pautes de comportament aconsellat. 

Representants de la Gerkncia de Protecci6 Civil i dc la De- 
legaci6 del Govern de la Generalitat per a les Comarques de 
‘hragona ja han mantingut diverses reunions amb associa- 
cions de vei’ns, associacions empresarials i sindicats, i 6s pre- 
vist de continuar fent-les. Entre les ja fetes, destaquen les 
següents: 
- Reunió amb representants de la Federaci6 d’ Associa- 

cions de Vei’ns de Tarragona, el 30.8.1994. 
- Reuni6 amb voluntaris de protecció civil del municipi 

del Morell, el 28.lO.1994. 
- Reuni6 amb la Junta Directiva de la Fedcracici d’Asso- 

ciacions de Vei’ns de Tarragona, el 24,ll.  1994. 
- Presenta& del Plaseqta a les Associacions de Vei’ns 

del Serrallo, Torres Jordi, El Carme i Ponent, el 25.1 I .  1994. 
- Presentació del Plaseqta IZ l’Associaci6 de Ve’ins de 

Vila-seca, el 29.12.1994. 

Especificitat de Flix 5 rclació Plaseqta - Penta 

El Plaseqta i el Penta s6n dos plans especials totalment 
diferents, ja que estan ordenats per directrius diferents i 
fins i tot sotmesos a la direcció d’autoritats de diferents act- 
Ininistracions. 

El Plaseqta és d’hmbit autonbmic; el redacta, l’aprova i ei 
dirigeix el Departament de Governació un cop executats els 
punts del Conveni ja esmentat, i el Penta és un pla especial 
de competkncia exclusiva de I’ Administracid de I’Estat, j a  
que, d’acord amb el marc constitucional, les emergkncies 
derivades d’accidents nuclears tenen necesshriament la con- 
sideraci6 d’interks nacional. 

Amb tot, i ates que 1’hmbit territorial, en el cas del mu- 
nicipi de Flix, 6s coincident, existeixen instaMacions la 
funcionalitat de les quals és simultbnia per als dos plans, 
i en especial el Cecopal i les instalkions d’avis a la po- 
b l ac ib. 

A banda d’aquesta coincidhcia en les instaklacions, la re- 
lació entre ambdós plans d’crnergkncia és inexistent. 
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A la vista del que ha estat exposat i de la documentació 
estudiada, aquesta Comissi6 aprova les següents 

CONCLUSIONS 

1 .  El Ptaseqta estableix tres grans irnbits de treball: 
a) Pla d’actuaci6, que comprkn tots els aspcctes relacionats 

amb l’anhlisi del risc, l’organitzaci6 operativa i els procedi- 
ments de gestió de les emergkncies possibles. Esta totalment 
finalitzat, atenent la situació actual de les empreses. 

b) Pla de comunicacions, que compren tots els aspectes 
rclacionats amb eIs dispositius que permeten conkixer rhpi- 
dament qualsevol accident que es produeixi i donar I’alerta 
tant als grups operatius com als ciutadans, Aquest pla es tro- 
ba instal-lat i en fase de comprovació. 

c) Pla d’inforrnacid i formació dels públics afectats, ente- 
nent per c<piiblics afectats)) tant les persones que formen part 
dels grups operatius CQIII els ciutadans en general. Comprkn 
els procediments divulgatius de la situació real relativa al 
risc quirnie i dels procediments d’avís a la poblaci6 i els es- 
taments que poden veure’s invohcrats com a conseqükncia 
d’un accident, i també les mesures d’autoprotecció a pren- 
dre. Aquest apartat s’entén que ha de tenir un carhctcr viu i, 
per tant, ha d’eestar en permanent actualitzaci6 i execució. 
Les propostes esmentades semblen raonables tot tenint en 
cornptc la participació dels representants sindicals, empresa- 
rials i vei’nals. 

2. El Plaseqta ha estat revisat i actualitzat, d’acord amb 
les disposicions legals vigents, i homologat per la Comisión 
Nacional de Protecci6n Civil el 22 de marq de 1994. 

3. Els retards experimentats en l’execuci6 del Plaseqta 
respecte a la previsió inicial continguda en el Conveni del 
1990 obeeixen a imperatius del marc legal bhsic i a la recer- 
ca de la mhxima operativitat. 

4. La Comissi6 constata 1’avenG experimentat durant els 
darrers dos anys en I’execuci6 del Conveni, la revisió i la 
millora de les previsions inicials, que s’han demostrat insu- 
ficients, la dotaci6 de mitjans materials i equips per als dife- 
rents grups d’actuaci6, la formació i la informaci6 de la 
població afectada, a mes de l’actualitxació de les dades rela- 
tives a les empreses incloses en el Plaseqta, 

Tanmateix, la Comissi6, amb la finalitat de cercar I’bpti- 
ma seguretat en la zona afectada pel Plaseqta, adreqa al Go- 
vern de la Generalitat les segiients 

RECOMANACIONS 

... .- 

qualsevol ciutad8 o ciutadana pot dirigir-se per donar o re- 
bre informació si detecta qualsevol fet inusual provinent de 
les empreses incloses en el Plaseqta. 

3, Donar prioritat a la informaci6 de les zones més prope- 
res a les empreses incloses en el Pla. 

4. Continuar vetllant per a garantir la mhxima fiabilitat en 
les declaracions de les empreses incloses en el Plasecita, i 
modificar i adaptar el Pla a les variacions que se’n despren- 
guin. 

5. Garantir la completa adequaci6 de ies mesures dels 
pIans d’emergkncia interiors de les empreses (PEEX) al Pla- 
seqta, 

6. Tenir en compte la singularitat de totes les instal-la- 
cions, especialment les de caire turístic i que tenen personal 
a l’aire lliure, per tal d’aconseguir les millors garanties de 
seguretat. 

7. Continuar en la línia ja  iniciada pel Govern, de suport 
tkcnic als ens locals per a l’elaboració dels plans d’actuaci6 
municipal. La Comissió constata la importhncisr d’aquest 

8. Estudiar l’especificitat de1 municipi dc Flix per tal 
d’aconseguir integrar els aspectes comuns que puguin pre- 
sentar el Plaseqta i el Penta. 

9. Continuar requerint els ajuntaments del Morell, el 
Rourell i la Pobla de Mafumet a aprovar els plans d’actua- 
ci6 municipal. Ai mateix temps, la Comissi6 insta els plens 
de les corporacions locals del Morell, ei Rourell i la Pobla 
de Mafumet a aprovar sengles plans d’actuació municipal. 

i O. Continuar les negociacions amb I’Administrstció cen- 
tral sota la cornpetencia de la qual rau el port de Tarragona 
per tal d’arribar a fórmules que garanteixin la seguretat en 
les seves dependhcies. La Comissi6 considera suficients 
les mesures establertes en el Plaseqta per a garantir la segu- 
retat exterior en cas d’accident en el port de Tarragona i, al 
mateix temps, constata la necessitat que es prenguin les me- 
sures adequades per a garantir la seguretat interior de les 
installacions del port. 

1 1 Demana a l’Administraci6 central l’elaboració i 
l’aprovació urgent de la directriu bhsica per al risc de1 trans- 
port de mercaderies perilloses. 

12. Demanar a I’hdministració de 1’Estat I’exigkncia del 
compliment rigor& d e  la normativa vigent, que prohibeix a 
les aeronaus de sobrevolar el polígon industrial. 

suport tecnic. 

Palau del Pariament, 21 de setembre de 1995 

Víctor Girneno i Sanz Joan Manuel Carrera i Pedrol 
President de la Comissió Secretari 

1 ,  Avaluar de manera continuada les actuacions relacio- 
nades amb el Plaseqta, amb la finalitat que, a la vista dels 
resultats d e  la dita anhlisi, es valori la necessitat de modifi- 
car-les o adoptar-ne de noves. 

2. Vetllar perqu6 la ciutadania dels municipis afectats co- 
negui eis diversos sistemes cl’informci6 i els indrets on 
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CADUCITAT DE LES TRAMITACXONS 
PARLAMENTARIES 

MESA DE LA DIPUTACI~ PERMANENT 

La Mesa de la Diputaciij Permanent, en sessi6 tinguda el 
dia 20 de setembre de 1995, atks que el Diari Oficial de Iu 
Generulitut núm. 2 106, del 26 de setembre de 1995, publica 
el Decret de I;\ Prtxidkncia de la Gcneralitat 25311995, de 
25 de setembre, de dissolucisj dei Parlament de Cutulunyu i 
convocatbria d ‘eleccions, fa avinent quc, d’acord amb l’ar- 
tide 173 del Reglament del Parlament, i amb efectes del 26 
de setembre de 1995, caduquen tots els trhmits pendents 
&examen i resolució pel Parlament. 

Finida la legislatura, la Diputaciij Permanent ha d’exercir 
Ics funcions que li encomanen 1’Estatut de Catalunya, la 
Llei 3/82, del 23 de marq, del Parlament del President i del 
Consell Executiu dc la Generalitat, i el Reglament del Parla- 
ment. 

Palau del Parlament, 26 de setembre de 1995 

TA secretaria primera 
Plora Sanabra i Villarrroya 

El president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegocla 

4.55. Activitat parlamenthria 
4.55.05. - Rennions tingudes i qüestions tractades I 

26 de setembre de 1995 

Mesa de la DiputacM Permanent 
Sessi6 núm. 3 [ l O . l O  - 11.003 

4.60. _- RCgim I interior 

CONCURS P h L I C  PER A LA 
CONTIUCTACJ6 DEL SERVEI DE 

DE CATALUNYA 
BAR-RESTAURANT AI, PARLAMENT 

A DJUDICACI~ 

La Mesa de la Diputació Permanent, en sessi6 tinguda el 
dia 26 de setembre de 1995, cl’acord amb la cliusula 9.8 del 
Plec de clhusules administratives generals dels contractes 
d’assistkncia subscrits pel Parlament de Catalunya, aprovat 
per la Comissi6 de Govern Interior el dia 28 de mar$ de 
1990 (ROPC, 1591111, 10356) i la clhusula 12 del Plec de 
clhusules administratives particulars que regeixen el coli- 
curs públic per a l’adjudictzció del servei de bar-restaurunt 
del Parlament de Catalunya, aprovat per la Mesa del Parla- 
ment, en sessi6 tinguda el dia I9 de juliol de 1995, segons 
els anuncis publicats al BOPC nlim. 353 i al DOGC 2080, 
la Mesa ha acordat: 

1 ,r Adjudicar el contracte del servei de bar-restaurant del 
Parlament de Catalunya a SODEXHO, del Grup COEMGO, 
SA. 

2.” El Parlament ha d’abonar a I’adjudicatari 4.410.000 
pessetes pel període comprks entre I ’  1 d’octubre de 1995 i 
el 30 de juny de 1996, ambdós inclusivament i 275 pessetes 
per menO, de conformitat amb la clhusula 6 el Plec de Clhu- 
sules Econbmico-Administratives Particulars, amb cirrec al 
concepte pressupostari 226.01 deis pressupostos per als 
anys i995 i 1996. 

3,r Requerir a l’adjudicatari perquk constitueixi la fianqa 
definitiva de 400.000 pessetes, d’acord amb el que estableix 
la clhusula 13 del damunt dit Plec. 

4.‘ Retornar a CECO, SL, GRUP0 SERUNION, SA, 
CUINA SERHS, SL, COMERTEL, SA i RAMON CATA- 
FAU VIDAL les fiances provisionals constitui’des, agraint- 
10s que hagin pres part en la licitaci6. 

Palau clel Parlament, 21 de setembre de 1995 

Ismael E. Pitarch 
Oficial major 
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ELECCIONS DEL CONSELL DE PERSONAL 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

4.70. Comunicacions del president 
de Xa Generalitat i del Govern 

TERMlNI PER A L’ ACREDTTACId 
DE LES CENTRALS SINDICALS 

OFICIALIA MAJOR 

La Mesa de la Diputaci6 Permanent, en sessió tinguda el 
dia 26 de setembre de 1995, considerat l’escrit del Consell 
de Personal en riu5 presenta la seva dimissió (Reg. 29476), i 
de conformitat amb la proposta dc Ia directora de Personal i 
de Govern Interior, la Mesa, atks el que disposa l’article 
78.1 dels Estatuts del rkgirn i el govern interiors, ha acordat 
d’obrir un termini dc quinze dies a fi que les centrals sindi- 
cals que ho considerin pertinent i compleixin els requisits 
establerts al damunt dit article, facin avinent a la Mesa del 
Parlament la voluntat d’ksser acreditats com a membres de 
la Junta Electoral per a les eleccions del Consell de Personal 
del Parlament. 

Palau del Parlament, 26 de setembre de 1995 

Ismael E. Pitarch 
Oficial major 

DISSOLUCI6 DEL PARLAMENT 1. 

(Reg. 30154) 
CONVOCATORIA D’ELE c CIONS 

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

Molt Honorable Sr. Joaquim Xicoy i Bassegocla 
President dcl Parlament de Catalunya 

Molt Honorable senyor i distingit amic, 
M’escau informar-10 que amb data d’avui i en lis de les 

facultats que em confereix l’article 46.c) de la Llei 311982, 
de 25 de marq, del Parlament, del President i del Consell 
Executiu de Ia Generalitat, modificada per Ia Llei 811985, 
de 24 de maig, he acordat, prkvia delibemi6 del Govern, 
dissoldre el Parlament de CataIwnya elegit el dia i 5  de marq 
de 1992 i convocar eleccions que tindran lloc el dia 19 de 
novembre de 1995. 

La qual cosa li comunico als efectes oportuns. 

Jordi Pujol 
President de la Generalitat de Catalunya 
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5. fNDEX DE TRAMITACIONS 

Enclou Ics referkncies de tots els documents en tramitació 
i tramitats en el període de sessions actual, excepte les prc- 
guntes, i dels relatius als procediments davant el Tribunal 
Constitucional (sccci6 4.87). 

Text original entrat a1 Parlament (corresponent al 
nlirnero de registrc d’cntrada que figura abans de 
cada títol) 
Inforinc de Ponhcia 
Dictamcn de la Comissió 
Text aprovat pel PIC dcl Parlament o per la Comissió 
pcr delegaci6 d’aquell 
Acord de comparcixenCa 
Demanda per la qual s’interposa recurs 
Allegacions que formula el Parlament 
Sollicitud de Dictamen al Consell Consultiu 
Esmenes presentades pels Grups 
SentEncia del Tribunal Constitucional 
Dictamen dcl Consell Cons&iu 
Rectificacions per error tkcnic 
Acord d’interposició dc rcciirs 
Canvi de tramitaci6 
Subs tanciaci6 
Informe dcl Govern 
Informe de la Sindicatura de Comptes 
Informe del Síndic de Greuges 
Tramitació 
Addenda 
Coneixement de 1’Tnforme 
Objcccions presentades pels Grups 

Sigles de les comissions parlamcnthrics quc tramitcn o han 
tramitat els textos: 

/COAG/ 
Generalitat i Govern Local 

Comissió d’organi tzaci6 i Administració de la 

/C3D/ 
/CEF/ 
ICIEY 
/CARP/ 
/CW/ 
/cru 
lCPSl 
lCSGl 
lCRl 
ICEDI 
KGIl 
ICRT/ 

/esc/ 
ICIUFl 

/CSDH/ 

ICEITW 

ICTMI 

Comissi6 de Justicia, Drct i Seguretat Ciutadana 
Comissi6 d’ Economia, Finances i Pressupost 
Comissió d’Inddstria, Energia, CornerG i Turisme 
Comissió d’ Agricultura, Ramaderia i Pesca 
Comissió de Política Territorial 
Comissi6 de Política Cultural 
Comissi6 de Política Social 
Comissi6 del Shdic de Greuges 
Comissi6 de Rcglament 
Comissi6 de 1’Estatut dels Diputats 
Comissi6 de Govern Interior 
Comissi6 de Control Parlamenlari de l’Actuaci6 
de ln Corporació Catalana de Rhdfo i 
Televisi6 i de les Empreses Filials 
Comissió dc la Sindicatura dc Comptes 
Comissi6 de1 Proc6s d’lntegració de Catalunya 
a la Unió Europea 
Comissi6 de Scguiment del Procés d’Equiparaci6 
Dona-Home 
Comissió d’ Estudi sobre la Situació a Catalunya 
de la Immigració de Treballadors Eslraiigers 
Comissió sobre la Problcmhtica del Tcrcer M6n 

KSEQTN Comissi6 d’Estudi de la Revisió i I’Aplicacf6 

/CESI 
/CEVI/ 

/CEEI/ 

K E M  RI 

ICECAI 

ICIURl 

del Pla de Seguretat dc les Químiques 
dc Tarragona (Plascqta) 
Comissió d’ Estudi sobre la Sida 
Comissió #Estudi sobre les Causes que 
Generen la Violkncia Infantil 
Comissió dTEstudi del Millorament 
de la Prcvcnci6 i I’Extinci6 d’lnccndis 
Comissi6 d’Estudi de la Prohlemitica 
dcl Món Rural 
Comissió d’Estudi de la ProblemAtica 
del Cicle de 1’Aigua a Catalunya 
Comissi6 d’liivestigaci6 sobre el Cas 
de la Urhani tzació la Riera, 
de Sant Pcrc dc Torclló 
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i TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT 

1.01. Lleis i altres normes 
1.01.01. Lleis 
- 

APROVAT o CLOSES EN LA FORMUIACI~ 

Llei de rnnd$Tcaciri parcial de la Llei 15/1990, del 9 de 
juliol, d’oudenacid sanithria de Curalurzya. ICPSI. 
BOPC, 352 (O i T: Reg. 29348); 358 (T, E, P, D, E); 

Llei d’atenuid i proteccid dels infants i eis adolescents i 
de modifcacid de la Llei 37/J991, del 30 de desembre, 
sobre mesares de protecciú dels menors desemparats i 
de l’udupcid. Article 47.3 i dispmició addicional seíena 
3. ICPSI. BOPC, 362 (T, D i Rect.); DSPC-P, 129 (A); 
ROPC, 362 (A). 

DSPC-P, 128 (A); BOPC, 362 (A). 
- 

1.15. Mocions 

- Mocid W I V  del Parlament de Cutalunya, sobre el jo- 
ment de la tolerhncia i la lluita contra el racisme i la xe- 
nofhhia. BOPC, 346 (O: Reg. 29015, 29021 i 29023); 
361 (E); DSPC-P, 129 (A); BOPC, 362 (A). 

1.20. In terpcHacians 

interpetlucid al Consell Executiu so- re el desplegament 
de lu Llei orglinicu 18í1995, del 3 de juliol, del dret a 
1 ’eiiucacid, pel que f i  u En potenciació dels &rguns de 
participaciú i de govern en. els centres docents, BOPC, 

BOPC, 362 (A). 
Interpetlació al Consell Executiu sobre la reestructuru- 
cid de les cooperatives agrdries de Cufuiunya. BOPC, 
310 (O: Reg, 26018); 353 (T); DSPC-P, 128 (A); 
ROPC, 362 (A). 
interpetiucid al Consell Executiu sobre la polltim gene- 
ral d’halsitutge. BOPC, 3 1 O (O: Reg. 26502); DSPC-P, 
128 (A); BOPC, 362 (A). 
Interpetlació al Consell Executiu sobre EU poli‘tica 
sdcio-sanithriu. BOPC, 310 (O: Reg. 26518); 353 (T); 

in6erpellacid al Consell Execuliu sobre l’evoluuili del 
d2ficit. BOPC, 314 (O: Reg. 26672); 347 (T); DSPC-P, 
128 (A); BOPC, 362 (A). 
Interpetlacid al Consell Executiu sobre la pnliticu gene- 
rul d’aigiies residuals. BOPC, 320 (U: Reg. 27007); 353 

Interpetkaciri al Consell Executiu sobre la pobresa a Ca- 
talunya. i3OPC, 322 (O: Reg, 27209); 353 (T); DSPC-P, 
129 (A); BOPC, 362 (A). 
Interpetlacid al Consell Executiu sobre la dissducid del 
Parlunient i la convocadria d’eleccions u! Parluinent 
de Catalunya. UOPC, 359 (O: Reg. 29769); DSPC-P, 
128 (A); ROPC, 362 (A). 

310 (O: Reg. 25953); 347 (T); DSPC-P, 128 (A); 

DSPC-P, 128 (A); BOPC, 362 (A). 

(T); DSPC-P, I28 (A); ROPC, 362 (A). 

- Interpetlaid al Consell Executiu sobre l’augmmt de 
l’autogovern de Cutalunyu. BOPC, 359 (O: Reg. 
29775); DSPC-P, 128 (A); BOPC, 362 (A). 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3,Ol. Projectes i proposicions de llei i 
altres prqjectes de normes 
3.01.01. Projectes de llei 

20023 

2uo24 

21895 

29119 

291 85 

29467 

29909 

Projecte de llei de les cambres oficials de ComerG, In- 
ddstriu i Navegació de Cutalunya, /CIE/. BOPC, 242 
(O); 245 (T); 257 (T); 264 (T); 268 (T); 269 (T); 271 
(E); 291 (T); 308 (T); 320 (T); 327 (T); 332 (T); 347 
(T). 
Projecte de ilei de r&im jurídic de les associacions. 
/CJD/. BOPC, 242 (O); 245 (T); 257 (P); 264 (T); 266 
(T); 271 (E); 287 (T); 302 (T); 314 (T); 3 i 7  (Rect.); 325 
(T); 332 (T); 344 (T); 362 (T). 
Projecte de llei de naodificuciú de la Llei 4/1980, del i6 
de desembre, de creaei6 de l’lnstitut Catul& del Sbl. 
ICPTI. ROPC, 261 (O); 269 (T); 274 (T); 283 (T); 287 
(E); 305 (T); 314 (Tj; 322 (T); 330 (T); 338 (T); 358 
(T3. 
Projecte de Llei d’organitzacid dels serveis jurídics de 
1’Adminis6racid de Iu Generalimt de Catulunyn. 
ICOAGI. BOPC, 353 (O); 359 (T). 
Projecte de llei de tnodifmcid parcial de LLI Llei 2/1985, 
del 14 de gener, de I ’Institut Catal& de Finances. ICEFI. 
BOPC, 349 (O i T); 352 (T); 358 (T, E, P, D, E); 362 
(SDCC). 
Projecte de llei del Pla estadidc de Catalunya 1996- 
19Y9. ICEFI. BOPC, 356 (O); 359 (Tj. 
Projecte de llei de modificaci6 de la Llei 22/1983, del 
21 de novembre, de prntecciú de l’amhient atmosfiric. 
BOPC, 362 (O). 

3.01.02. Proposicions de llei 

28447 Proposicib de llei per u la conservac.3 i ka regulacio’ I: e 
l’extruccid de garotes u la costa catalana. BOPC, 334 
(0). 
Proposició de llei de creacid de l’lnstitut per al Desen- 
volupament i la Protnocih de E’Alí Pirineu. BOPC, 362 
(01. 

29902 

3.01.10. Propostes de normes de rcgim interior 

4736 Projecte de normes de rkgini interior de Iu Sindicatura 
de Comptes. /CSU. BOPC, 49, 2574 ( O ) ;  53, 3055 (T); 
60, 3634 (T); 65, 3922 (T); 78, 4830 (T); 82,4986 (T); 
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102, 6408 (T); 11 1,7043 (T); 124, 7829 (T); 139, 8669 
(T); 153,9607 (T); 165,10571 (T); 182,11859 (T); 192, 
12482 (T); 207 (T); 23 I (T); 242 (T); 260 (T); 271 (T); 
279 (T); 291 (T); 308 (T); 320 (T); 327 (T); 332 (T); 
344 (T); 362 (T). 

3.10,15. Propostes de resoIuci6 referides 
al control dc la legislacia dclegada 

21 123b 

21 123c 

21241 

21 242 

Propostes de resnluciij referides al control del Decret 
legislatiic 3/1994, del 13 de juliol, pel qual es tnod$ca 
la Llei iO/IY81, del 2 de desembre, de creacici de L’insfi- 
tut Cutulh de Serveis u la Joventur, a fi d’uduptur-la a la 
LEei JW1992, del 26 de novembre, de regim jurídic de 
les adininistrmions pu’bliques i del procediment adtni- 
nistratiu comú. ICPCI. BOPC, 255 (T); 261 (T). 
Propostes de resollrcid referides al control del Decret 
legislatiu 4/1994, de1 13 de juliol, pel qual es tnodipca 
10 L k i  1/19WJ del 16 de febrer, de ureacid de l’lnstitut 
Catdu d’Estudis Mediterranis, a fj d’adaptar-iíl a la 
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de rkgirn jurldic de 
les administracions públiques i del procediment adrmi- 
nistratiu comú. ICOAGI. BOPC, 255 (T); 261 (T). 
Propostps de resduci¿i referides u1 control del Decret 
legislatiu /l/i994, del 26 de juliol, pe l  quul s’adequa la 
Llei 12/1985, del 13 de juny, d’espais nafurais. ICPTI, 
BOPC, 255 (T); 261 (T). 
Propostes de resoiucid rej-crides u1 control del Decret 
legislariu J0/1994, del 26 de juliol, pel qual s’adequa la 
Llei 6/1988, del 30 de rnarG, forestal de Catalunya. 
/CARP/. ROPC, 255 (T); 261 (T). 

3.10.30. Propostes de resoIucM subsegüents 
a la Mcmbria anual i *1 altres informes 
de la Sindicatura de Comptes 

29788 Merndriu de la Sindicatura de Comptes de Catalunya al 
Parlament, corresponent u E ’exercici del 1994. ICSCI, 
BOPC, 364 (O i T). 

3JQ.35. Proposicions no de llei i altres 
propostes de resolució 

16933 Proiiosiciii no de llei sobre lo cfloperucid txondmica en- 
tre l’Adminislraci6 & lu Generalitat i eis ens loculs en 
materia d’ohres hidriruliques, d’acord amb la Llei d ’in- 
frcrestructures hidrhuliques de Cutalicnya. ICPTI. 
ROPC, 201, 12963 (O); 207 (T); 214 (T); 218 (E); 248 
(T); 261 (T); 271 (T); 279 (T); 291 (T); 302 (T); 320 
(T); 330 (T); 332 (T); 344 (T); 362 (T). 

22554 

23 193 

27229 

2728 1 

27388 

27538 

27570 

27587 

27624 

27625 

27747 

27834 

27835 

27836 

27895 

279 5 8 

27989 

Prcpwicid no de llei per la qual es deixu sense efectes 
el punt primer de la Resolució 168/IV del Parlument de 
Cutulunya, sobre la prevencib i l’extincid d’inccndis a 
Catalunya. BOPC, 269 (O>. 
Proposicid no de llei sobre la inclusió en el PEiN del 
paratge Torre Negra, al municipi de Sant Cugat del Vn- 
I lGs  (Vali2,~ Occidental). IClW. BQPC, 277 (O); 279 
(T); 314 (T). 
Proposicici no de llei sobre la inelusiú de EU grunja-es- 
colu Torre Murimon, de Caldes de Montbui ( V d l 2 . ~  
í%ienEai) dins la plun$cucib del Mapa escolar de Cutu- 
Eunya. ICPCI. BOPC, 322 (O); 334 (T); 344 (E). 
Proposició no de llei sobre la responsabilitat dels sindi- 
cutx agraris en la consolidacid i la vertebruci6 del sec- 
tor agruri. /CARP/. BOPC, 322 (O); 334 (T). 
Proposicid no de llei sobre la repohlucici forestal c k  
Sunt Miquel del Fui (Vullks Oriental). /CARP/. BOPC, 
325 (O>; 334 (T). 
Propnsicih no de llei sobre les matiries n informar en 
les sessions informatives del Parlument. ICOAGI. 
ROPC, 325 (O); 334 (7’). 
Propsicib no de llei sobre el desmantellumetit de 1s 
pres6 Model de Uurcelona. CJDI. BOPC, 325 (O); 334 

Proposici6 no de llei sobre la rehubilitucib de1 monestir 
de Sant Benet de Dugrs. ICPCI. BOPC, 325 (O); 334 

Proposicií5 no de llei sobre ei manteprirnent de l’ncíual 
estructura dei Purtil Judicial de Berga amb dos juijats. 
ICJDI. ROPC, 325 (O); 334 (T). 
Proposició no de llei sobre l’abrgament de tractument 
rellevant u Iu cornrnemoracid del cinquanti aniversari 
de l’alliberument del cattip d’extermini nazi de Mau- 
thuusen i a i’organirzacid Amical de Mauthausen, en les 
emissions de les empreses filials de lu CCRTV, ICPCI. 
BOPC, 325 (O); 334 (T}. 
Proposició no de llei sobre les emissions en catuli? de 
WE-Internmional. ICPCI. ROPC, 327 (O); 334 (T). 
Propusicih no de llei sobre l’eluburucio’ d ’un informe 
anual de i’ediuid en llengua catalana. ICPCI. BOPC, 
327 (O); 334 (T). 
Proposicid nu de llei sobre els programes de patrocini i 
mecenatge de h Con,wlleriu de Cultura. ICPCí. BUPC, 
327 (O); 334 (T).  
Proposició no de llei sobre l’ensenyument a I ’escola pú- 
hlica La Mina, de Sant Adrid de Beslis (Uarcelonds). 
ICPCI. BOPC, 327 (O); 334 (T). 
Prupuxiciri no de llei sobre l’atorgamcnt de la Creu de 
Sons Jordi n la oallu ccrstellevu Nens del Vendrell. 
ICPCI. BOPC, 330 (O); 334 (T). 
Proposicib no de llei sobre l’ehhorució d’un estudi en 
relacirj amh i ’emplaFament dei penal psiguiutriu de Ca- 
talunya. ICJDI, BOPC, 330 (O); 334 (T). 
Proposicid no de llei sobre les mesures u prtwdre per n 
oferir u tots e h  professors de I ’ensenycrment primari, 
amb titulació de llicenciatx1 la possibilitat d ‘ncceúir u 

(U. 

US. 
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27990 

28037 

28 106 

28155 

28156 

28 175 

281 76 

28303 

28304 

28320 

28546 

28617 

28669 

28682 

28722 

28723 

28724 

28897 

28898 

1 ’enseayament secunduri obligatori. ICPCI. ROPC, 330 
(O); 334 (T). 
Proposiciú no de llei sobre l’elcrhoració d’un informe de 
les mcssures relatives a I’aplicacib de la disposició uddicio- 
nall6 7 de la LOGSE. I C W .  BOPC, 330 (O); 334 (Tj. 
Proposici6 no de llei sobre el de,splegameni territorial 
dels Mossos d’Esquadru u Valls i a E’Alt Camp. ICJül. 
BOPC, 330 (O); 334 (T). 
Proposi& no de Elei sobre l’eluhoracio’ d’un informe 
reluriu al Programa Leonardo, de la Unid Europea. 
ICPCI. BOPC, 330 (O); 334 (T). 
Proposició no de llei sobre i’extruccid i i’explotació 
d’aigua de la conca hidrogrd’fica del riu Tordera, 

Propsicid no de liei sobre la concessid de la Creu de 
Sant Jurdi a la colla castellera dels nens del Vendrell. 
ICPCI. BOPC, 332 (O); 334 (T). 
Proposicib no de llei sobre i’homologaeid de la catego- 
ria laboral &Is educadors dei cicle no obligatori de 
l’easenyament infantil. ICPCJ. BOPC, 332 (O);  334 (T). 
Proposicid no de llei sobre ld imtatlucid $’equipaments 
culturals a la ciutadella de Roses (Alt  Empord&). ICPC). 
BOPC, 332 (O); 334 (T). 
Proposicid no de llei sobre el Pla parcial de Sunt Jaume 
de Treih, u Argentona (Maresme). /CiT/. BOPC, 332 
(O); 334 (T). 
Proposici6 no de llei sobre el projecte del iúnel de Rrucons 
(Gurro#m-Osona). /CiT/. BOPC, 332 (O); 334 0. 
Proposicib no de llei sobre la difisirj d’informacio’ dels 
transports públics pels  mitjans de comunica& públics i 
privats. /CITI. BOPC, 332 (O); 334 (T). 
Proposicid no de llei sobre iu pesca de l~umovu en el ii- 
toral catal& /CARP/. BQPC, 338 (O); 341 (T). 
Proposicid no de llei sohre la construccid de la novu Es- 
cola Agrciria de Manresa, BOPC, 341 (O). 
Proposició no de llei sobre la construccib d’un institut 
d’ensenyament secundari u Sant Feliir de Codines (Va- 
112s Oriental). BOPC, 341 (O). 
Proposicid no de llei sobre la defensa i la restauració de 
l’c~culleru hetlenística d ’hpúr ie s ,  a 1’l:scala (Alt  Em- 
pordd). BOPC, 341 (O). 
Proposicid no de llei sobre la consewacid úei conjunt 
arquitectrinic de L’f-lospital de Sant Pau de Barcelona. 
ROPC, 341 (O).  
Proposició no de llei sobre l’atemió n la pluralitat cul- 
tumi, lingiiísticcr, Ptnicci i religiosa en la formacicj ilels 
escolars de primirria i secundciria. BOPC, 341 (O). 
Proposicid no de llei sobre el vot per correu en les elec- 
cions de representants als consells escolars dels centres 
úocents públics. BOPC, 341 (O). 
Proposicid no de llei sobre l’elabornció d’un informe de 
Jscnlitzclció del r&gim de contractncib d’obres del Ser- 
vei Curul& de iu Salut. f CSCI. BOPC, 347 (O i T). 
Proposicib no de llei sobre l’elubomci6 d’un informe 
sohre l’adeyuacid a la legalitat del Decret 26/1991, dei 
18 de febrer, pel yuul s’est~hleix el rkgim juridic i es 

ICPTI. BOPC, 332 (o); 334 cr). 

28899 

28914 

2908 1 

29087 

29089 

291 11 

291 12 

29 I 22 

29297 

29359 

29360 

293 8 1 

29392 

29402 

29419 

29473 

despleguen lmeestructuru i i ’organiizucid centrals dei Ser- 
vei Catalb de Iu Salut, i del Reglament de contructacid 
del Servei Catal2 de la Sulut, ICPSI. BOPC, 347 (O); 
359 (T). 
Proposició no de llei suhre l’aplicucici del regim de con- 
tractació d’obres, la compra de héns i Iu conceriacid de 
serveis de I’Administracid de la Generalitat, els seus or- 
ganismes autdnorns i les empreses i societats que en de- 
penen. /CEF/. BOPC, 347 (O); 359 (T). 
Proposicid no de llei sobre els ciutadans i les ciutadu- 
nes de Catalunya espiats pel CESiD. ICJDI. BOPC, 347 
(O); 359 (T). 
Proposició no de hi sobre e h  horuris escolars. IcPSI. 
BOPC, 353 (O); 359 (T). 
Proposicid no de llei sobre LLI reduccid d’hnres extraor- 
dinhries en I’Administrucid de la Generalirat i els seus 
organismes i empreses dependents. ICPSI. BOPC, 353 
(O); 359 (T). 
Proposicid no de llei sobre el desenvoliqmment del 
Reiul-decret 2042/1993, del 14 d’octubre, pel qual es 
regula la Inspecciri Tkcnica de Vehicles, /CIE/. BOPC, 
353 (O); 359 (T). 
Proposició no de llei sobre ei fument dei sector lleter de 
Catalunya. /CARP/. BOPC, 353 (O); 359 (T). 
Propwicid no de llei sobre la proteccid dels boscos de 
la ribera del Fluvia i de la Muga (Alí Empordu). 
/CARP/. BOPC, 353 (O); 359 (T). 
Proposicid no de llei sobre la normalitzacid de I’ús del 
calalci en 1 ‘etiquetatge dels productes de consum. ICIW. 
BOPC, 353 (O); 359 (T). 
Proposicid no de llei sobre la rnod@cació del Decret 
18W1995, del 27 de juny, de convocuthriu per a lu formu- 
laci6 del Pla únic d’oohrcs i serveis de Cutalunyu del quu- 
drienni 1996-1999. ICOAGI. BOPC, 353 (O); 359 0. 
Proposici6 no de llei sobre l’ahocailor de Santa Maria 
de Pulautordera (Vailis Oriental). /CITI. BOPC, 353 
(O); 359 (T). 
Proposició no de llei sobre el revolt de Sunatu de La cur- 
retera C-ZSI, en el terme municipi de Llinars del Vu- 
ll& (Vullkr Oriental). ICPTI. BOPC, 353 (O); 359 (T), 
Proposicid no de llei sobre les mesures a prendre en re- 
lacid amb E’empresa MOIWA, SCCL, de Badalona 
(Burcelonts). /CIE/. BOPC, 353 (O); 359 (T). 
Proposició no de llui sobre EU constritccid úc 1’Hospitul 
de Matard (Maresme). ICPSI, BOPC, 355 (O); 359 (T). 
Proposiui6 no de Llei sobre el tractaament espec$c de les 
diferents explotacions agrdries. ICARPI. BOPC, 355 
(O); 359 (T). 
Proposició no de llei sohre el conveni signat entre el 
Depurtument de nenestar Social i I’Ajuntament de Suns 
Pere de Torell6 (Osonu) t l t  trlació amb la construccid 
d ’ u m  residhwiu geridtrica ussistidn. ICPSI. BOPC, 355 
(O); 359 (T). 
Proposicid t w  de llei sobre 1 ’eluburacid d’un pLu reiutiu 
a la depurucid d t  les uigiies residuds ile la Val d’Arun. 
/GIT/. ROPC, 356 (O); 359 (T), 
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29486 

29487 

29522 

29597 

29598 

29645 
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29693 

29734 

2977 1 

29843 

29844 

29845 

29846 

29864 

29865 

29866 

29867 

Proposicid no de llei sobre l’exempcid de ícucea rnuniui- 
 pul,^ per a les obres de les universitats i En ilaulusiú 
d’ayuesies en el Pia d’ohres i serveis. ICEW. ROPC, 

Proposició nn dt. llei sohre ei respecte dels principis 
d’igualíat dondhnme en l’lnstitut Curul& de la Mtdiirer- 
rhniu d’I+tudis i Couperucib. ICPSI. ROPC, 358 (O); 
359 (T).  
Proposiciij no de llei stibre la cancessid ci’indult total 
n h  senyors Josep Mustb i No& i Joan Rocunaora i 
Aguilem. ICJDI. BOPC, 358 (O); 359 (T). 
Proposicid no de llei sobre el wuoneixemenf oficial de 
l’expressi6 c<Pulsos Ccrtulansw i el foment de les rela- 
cions sbcio-culturclls amb les cornunifat,y autOnomes i 
pai:m on es parla catníd. ICPSI. ROPC, 358 (O>; 359 
(T3* 
Proposicid no de llei sobre la inclusió del gallec i el 
basc, com LI assignatures optiitives, en els estudis dels 
ensenyaments secundaris i sobre ln suhvencib de les fra- 
duccions d’aquestes llengües u1 ccrtuld. IGPCI. BOPC, 
358 (O); 359 (T). 
Proposiciú no de llei sobre la dispensucid de metudona 
mirjanGant una unitat rnhbil a la comarca del Baix Em- 
pordh. BOPC, 359 (O). 
Proposició no de llei sobre l’assistincia u la poblucih 
tnxicljmana pre-terminal. BOPC, 359 (O). 
Prnpsicid no de llei sobre les mewres a prendre per- 
quP les universilats de Cutulunyu quedin exemptes de 
pagament de taxes municipals i es puguin acollir u1 Pla 
d’obres i serveis. BOPC, 359 (O i T), 
Proposició no de llei sobre els horaris de les retruns- 
missions de fuíhol per televirid. BOPC, 362 (O). 
Proposicid no de llei sobre la regulacid dt? l’emissid per 
rudio i televisiú dels espuis de propaganda institucional. 
ROPC, 362 (O). 
Proposicid no de Ilci sobre l’elaboracid d’un p h  de mi- 
llora dels trams de carretera amb un índex més alt de si- 
nistralitat. BOPC, 362 (O). 
Proposicio’ no de llei sobre I’eluboruciri i la promociú 
d’un pla ci’educació viciriu. BOPC, 362 (O). 
Proposicid no de llei sobre ei cost dels accidents esde- 
vinguts n Cutalunya. EOPC, 362 (O). 
Proposicih no de llei sobre la continuitat de les caili- 

panyes d’educaciri vihriu. BOPC, 362 (O). 
Proposició no de llei sobre l ’estudi de les possibilitats, 
lu viabilitut i el cost econhic  de la portada d’aigun de 

les conques internes a les conques úeficirirries de Catu- 
lunya. BOPC, 362 (O).  
Proposició no de llei sobre el transport escolar dels in- 
funts iiistninui‘ts físics i pstquics del Baix Ernpordh. 
RQPC, 362 (O). 
Proposicid no de llei sobre la milluru delJerm, el t m p t  
i la seguretat de EU carretem de Roses CJ Cuduquks (Alt 
h‘mpordh). BOPC, 362 (O). 
Proposiciri no de llei sobre ei foment dels ensenyuments 
artísiics LI kr comarca del Ripol1i.s. ROPC, 362 (O). 

358 (O); 359 (T). 

29868 Proposicid rzo de llei sobre la creaciri d’unu secció es- 
pec$Siou d’i+D a la cotnarcu del R ipd&,  ROPC, 362 
(0). 
Yroposicid no de llei sobre la milbru del trupt del qui- 
lhe t re  2’3 & h curreteru nacional 141-C. ROPC, 362 (O). 
Proposicid no de llei sobre el control i lr inspeccid de 
les ug2ncies d~ viatges que inciten u 1 ’explotucid sexuul. 
BOPC, 362 (O). 
Proposició no de llei sobre ei Manual de la Llei d’arren- 
damcnts urbans 1995. BOPC, 362 (O}. 
I’roposiuió no de llei sobre l’adeyuncid de les sortides 

dels pbrquings a les necessituts de les persones amb dis- 
niinucioiis visuais o acústiques. BOPC, 362 (O). 
Proposició rio de llei sobre la continuitat del suport ins- 
tiíucional a Iu tasca shcin-cultural fetci per l’entitat 
FLOJOCANT. BOPC, 362 (O). 

29869 

29903 

29910 

299 1 

299 6 

3.10.50. Propostes d’wctuació davant el Tribunal 
Constitucional 

2 1 530 Procediment per u interposar recurs d’incon,siituci~na- 
Iitut contra el Heiul Decret-llei 9/1994, del 5 d’ogost, 
pel qual s’udopten tnesures urgents per a l’abasturnent 
d’aigua als nuclis urbans de la badiu de I-’rrlrna de Ma- 
ilorca. BOPC, 257 (O). 

3 3 .  Mocions subsegüents a interpcliacions 

299 i 2 

299 1 3 

Mocid subsegüent a la interpetlacid: u1 Consell Executiu 
sobre la politica general d’hahitutge. BOPC, 362 (O). 
Moció subsegüent a la interpetlacid al Consell Executiu 
sobre I’evolució del dgficit, BOPC, 362 (O). 

3.20, MerpeNaclons 

26293 Interpetlacid al Consell Executiu sobre h política gene- 
ral de consum. BOPC, 3 1 O (O); 347 (T). 
lnterpellucici al Consell Executiu sobre la gestid del 
bosc a Catalunya. BOPC, 320 (O); 353 (T). 
Interpetlucid al Consell Executiu sobre 1 ’associacimis- 
me escolar CI Catalunya. ROPC, 322 (O); 353 (T)+ 
Itzterpetlació al Consell Executiu sobre la niillom de ln 
protemi6 social, BOPC, 322 (O); 353 (T). 
lnferpetlucid al Consell Executiu sobre el joc. BOPC, 
322 (O); 353 (T). 
intc:rpetlucid al Consell Executifi sobre el úesenvolupn- 
rnent i la modernització del dret civil cutulh. BOPC, 322 
(O); 353 (T). 
Interpetlrrcih al Consell Executiu sohw la cultura p q m  
!ur i tradicional n Catalunya. ROPC, 325 (O); 347 (T). 

26982 

27040 

27278 

27279 

27289 

27385 
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27403 

27404 

2741 1 

27422 

27576 

27578 

281133 

283 16 

28516 

28538 

28662 

28663 

29069 

29 174 

29722 

29723 

interpetlució iil Consell Executiu sobre l’aplicacid, 
E’avaluució i l’extensid del Pla ititegral de ln gent gran. 
BOPC, 325 (O); 353 (T). 
Interpetlaci6 u1 Consell Executiu sobre els cusals cuta- 
lans. BOPC, 325 (O); 353 (T). 
Interpetiaacib al Consell Executiu sobre el financament 
autonhic.  BOPC, 325 (O);  353 (T). 
Kn!erpetlacio’ al Consell Executiu sobre l’impuls i la di- 
fusils de totes les manifmtucions culturah pr¿jpies de 
Cututunyu. BOPC, 325 (O); 353 (Tia 
Interpetlucirj ur! Consell Executiu sobre els indexs 
econdmics. BOPC, 334 (O);  353 (T). 
interpetlacid al Consell Exccrdtiu sobre lm infruestruc- 
tures hiúrhuliques per al reg. BOPC, 325 (O);  353 (T), 
interpetlacid al Consell Executiu sobre els pamdors de 
turisme. BOPC, 330 (O); 353 (T). 
interpetlucib al Consell Executiu sobre la participacid 
de Catalunya en el proch de aonstruccid d’fiuropa. 
BOPC, 332 (O); 353 (T). 
Interpetiació al Consell Executiu sobre l’impuls i el ,fo- 
ment de E’activitab editorial n Cu~aluunyu. BOPC, 338 
(O); 353 (T). 
hterpedlacid al Consell fixecutiu sobre el jinanGament 
crutonhic. BOPC, 338 (O); 353 (T). 
Interpetlucib al Consell Execuíiu sobre cooperucid in- 
ternacional. BOPC, 341 (O); 353 (T). 
interpedlaci6 al Consell Executiu sobre justícia. BOPC, 
341 (O); 353 (T). 
Interpetlucib al Consell Executiu sobre el desenvolupa- 
ment equilibrat del delta de E’IZhre, BOPC, 347 (O). 
Interpetlaciú al Consell Executili sobre la politica gene- 
ral d’habitutge. BOPC, 353 (O), 
Interpetlacid al Consell Execuiiu sobre la políticca de 
conpermi6 a1 desenvolupament. BOPC, 362 (O). 
Interpetlació al Consell Executiu sobre la política es- 
portiva. BOPC, 362 (O). 

3.30.06 Procediments relatius a X’Xnformc 
de la Sindicatura de Comptes sobre el compte 
gencral de Ics corporacions locals i a altres 
Informes 

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

tat rnwicipal Parc Zooldgic de ilnrcoiona, SA. ICSCI. 
ROPC, 282 (O i T); 287 (Ilecl.); 310 (T); 325 (T); 330 
(T); 334 (T); 356 (T). 

Procediment relatiu n l’lnjotfbnne 13/92-A sobre la Uni- 
verxitat Authnoma de Harctdnna. ICSCI. BOPC, 282 (O 
i T); 287 (Rcct.); 310 (T); 325 (T); 330 (T); 334 (’i’); 356 
(T) . 
Procediment relasiu a E’I~ftrme dr! fiscnlitzacifl’ 23/93- 
A, sobre la S.P.M. Aigües de Manresa, SA, exercici 

22973 
i 22980 

24768 

24928 

25021 

26512 

26765 

26765 

26765 

27 I21 

27410 

29003 

29003 

29095 

29462 

29788 

29788 

29788 

1992. BOPC, 295 (O i T); 325 (T); 330 (T); 334 (T);  
356 (T). 
Procediment relatiu CI 1 ’Informe de fiscalitzacití 28/93- 
E, sobre L’Organisme Authnom Ideal de Gestió Tribu- 
tciria de la Diputaciri de flarcelonlz, exercici 1992, 
ICSCI, BOPC, 297 (O i T); 325 (T); 330 (T); 334 (T); 
356 (T). 
Procediment relatiu a 1 ’informe de fiscalització 04/93- 
B, sobre I’AjuPztatnent de Santu l’erpha de Mogoda, 
exercici 1991. ICSCI. BOPC, 297 (O i T); 325 (T);  330 

Procediment relatiu a I’Informe sobre el Compte Gene- 
ral de les Corporacions Locals, corresponent a 1 ’exerci- 
ci 1992, ICSCI, BOPC, 319 (O i T); 330 (T); 334 (T); 
356 (T). 
Procediment relatiu a I’Informe de jiscalitzucid 09/94 
B, relatiu n la: tramesa dels comptes municipals u la Sin- 
dicatura, període 1988-1992. ICSCI. BOPC, 317 (O i 
T); 332 (T); 347 (T); 362 (T). 
Procediment relatiu u 1 ’Informe de jkaiitzacid I1/94- 
A, relariu u Promocions Municipals de Sant Cagat del 
Vallh, SA (PROMUSA), exercici 1992. ICSCI. BOPC, 
317 (O i T); 332 (T); 347 (T); 362 (T). 
Procediment relatiu a 1 ’informe de fiscalitzaciri 18/94 
A, relatiu a Socieiat Privada Municipul Promocions 
Econdmigues de Comellu, SA (PRECSA). ICSCI. 
BOPC, 317 (O i T); 332 (T); 347 (T); 362 (T). 
Procediment relatiu a 1 ’laforme de fiscalització 2 U93- 
A, referent u Promocions Econdmiques Loculs Societat 
de Capital Risc, SA (PROELSA), exercici 1992. ICSCI. 
BOPC, 320 (O i T); 334 (T); 356 (T). 
Procediment relatiu u I’Informe de Fsealitzacid 15/94- 
B, referent a I’Ajunmment de Gironella, exercici 1993. 
ICSCI. BOPC, 325 (O i T); 347 (T); 362 (T). 
Procediment relatiu a l ‘Informe de Jiscalització 13/94- 
A, sobre 1 ‘Empresa Metrojioliruna de Sanejament, SA 
(EMSSA), exercici 1992. ICSCI. ROPC, 347 (O i T). 
Procediment relatiu a I ’Informe de Jsculirzucid i 294- 
E, sobre el Patronat de 1’Habitatge de E’Ajunrummt de 
Barcelona, exercici 1992. ICSCI. BOPC, 347 (O i T). 
Procedimen1 relatiu a I’Informe de Jscnlitzucid 22/94- 
Fa sobre la Diputacio’ de Lleida, exercici 1992. ICSCI. 
ROPC, 353 (O i T). 
Procedimen! relatiu a 1 ’Jnforme de Jscalitzuciú 0494- 
11, sobre 1 ’Ajunturnerat de Figueres, exercici 1993. 
/CSU BOPC, 356 (O i T). 
Procediment relatiu a 1 ’informe de fjscalitzacih 25/94- 
A,  Souietcit Wrbunistica Metrtpii tuna de Kehahilitacid i 
Gestid, SA (REGESA). Exercici 1992. /CSU BOPC, 

Procediment relutiu a 1 ’Informe de .fisculització 33/94” 
1:’ Patronat d’rlpostes de la Diputacid de ilarceloaa. 
Exercici 1993. /CSC/, BOPC, 364 (O i T). 
i-’mcediment relatiu n 1 ’Informe de Jisculitzuuici 05fl5- 
A, E,rrncionanients Urbnns de Sant Adrid de ilesos, SA 
(EUSABS). Exercici 1993. /CSU BOPC, 364 (O i T). 

(TS; 334 cri; 356 (T). 

364 (o i r r ) .  
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4. INFORMACI~ 
4.87. Procediments davant el Tribunal 
Constitucional 

Recurs d’in~~nstilucionalifat interposat pel Govern de 
1’l::rtat contra l i  Llei de Repdaci6 del Transport de 
Viatgers per Carretera nairjlmpnt Vehicles de Mofflr. 
BOPC, 224/11,11469 (AC i A I R ) ;  245/11,12902 (ALFP). 
Recurs d’inconstilucionalitat interposat liel Parlament 
confra la Llei i6/1987, del 30 de juliol, d’Ordenacici 
dels Trunsports Terrestres (Resolució 13YiI: HOPC, 
222/111 11375, i 229/111 11865). BOPC, 227111, 11758 
(AC i ALFP); 2291I1, 1 1865 (Rect.). 
Recurs d ’inconstituciunalita t interposat pel Purlumerir 
contra la Llei (Irgdrzicu 5/1987, dei 30 juliol, de De- 
legació & Fucultuts de l’fistat n les Comunitats Autdno- 
mes en relucid arnb els Transports per Carrefera i 
Cable (Resolució I35/JI: IIOPC, 222/II, 11375 226/iI, 
I1 746, i 229/iI, 11865). BOPC, 227111, 11764 (AC i 

Recurs rl ’inconstitucionalitut interposat pel Govern de 
1 ’.Mat contra Iu Llei Heguiuilora de 1 ’Adtninistmcid Hi-  
drhulica de Catdunya. BOPC, 239/11, 12390 (AC i 
AI.,FP); 252/11, 13367 (ALFP). 
Recurs d’inconslitucionalirat interpsut pel Govern de 
1’Rrrat condru la Llei d’Incompaíibili~ais del Personal aE 
Servei de l’ildministrucid de lu Generalitat. BOPC, 
257/1X, 13656 (AC); 258/1i, 13701 (ALFP). 
Recurs n’inCOnSIitUcionalitut interposat per cinquanta- 
quatre senadors contra la Llei per la quul s ’estableixen 
els Criteris de Finunpment del Plu Únic (/’Obres i Ser- 
veis de Catalunya i les Rases per n la Seleccid, la llisiri- 
hucid i el Finanpment de les Obres i e h  Serveis a 
incloure-hi. BOPC, 258111, 13707 (AC); 6/11], 140 
(ALFP). 
Recurs d ’inconst~tucionalitt interposat pel Govern de 
l’iisiat contra la Llei per 1u qual s’estahleixen els Crite- 
ris de Finanpmenr del Pla Únic d’Obrt3 i Serveis de 
Cutalunya i les Bases per a ha Seleccibl iu Disirihtícirt i 
el FinanCurnent de les Obres i els Serveis a incloure-hi. 
BOPC, 258111,13707 (AC); 61111, 140 (ALW). 
Recurs d ’inconsti~ucinnali~ut inleuposat pel Purlcxment 
de Curulunyu conírcl la Ley 24/1988, de 28 de J u b ,  del 
Mercado de Vuiures (Resolucib 16hII: RUPC, 19, 
1072). BOPC, 19, 1 139 (AC i ALFP). 
Recurs cl’inconstiíucionulitat interposat pel Pariument 
de CatulunyLd contra 1u I x y  32/1988, de 10 de Noviem- 
hre, de Marms  (ResoLuci6 37/111: ROYC, 38, 2699). 
BOPC, 41,2812 (AC i ALFP); 43,2943 (Rect.). 
Recurs d ’inconstitMcionulitut interposat pel Purlanient 
de Cutlrlicnya contra la i ~ y  39/1988, d e  28 de IJiciem- 
hre, Reguladora de lus I imknrins  IAcales (Resoiucid 
5MU: llOUCl 53, 3409)). BOPC, 53, 3424 (AC); 55,  
3574 (ALFP). 
Recurs d’inuonstitucionalilut irzterposat pe¡ Govern de 
1’Estut contra iu Llei 13/1988, del 31 de ilesemhre, de 

ALFP); 229/íí, 1 1865 (Rect,). 

Pressuposi de la Genemlitítt de Ccrfalurzya i de les Seves 
Iintl’tats Authnotnes i de les Entitats Gestores de la Se- 

guretat Social per al 1989. ROPC, 67, 4217 (AC>; 78, 
4989 (ALFP). 
Qiiestid d ’inconstitucionalitut plantejadu pel Tribunal 
Superior de Justicia de Caídurzyu re,specte a les lleis 
54987, del 4 d’abril, de skgim jwovisionai de les com- 
petiacies rle les diputacions provincials, i 23/1987, del 
23 de desembre, d’obrcls i serveis municipals i provin- 
cials. BOPC, 29, 1328 (ACj; 32, E464 (ALFP). 
Qiiestici d ’inconstitucionalitu~ nlim. 2567/92, plmtcjaikl 
pel Tribunal Superior de .Jicslícicc de Ciituluriyyu respecte 
CI les Lleis 5/1987, del 4 d’ahrii, del r2gim provisional 
de les cotnpetkncies de les diputacions provinciuls catn- 
lunes, 23/1987, del 23 de desembre, d’obres i serveis 
municipals i provincials, i 13/1988, del 31 de deserlabre, 
de pressupostos de lu Generalitat úe Ccltalunyu per al 
1989. BOPC, 58,3395 (AC); 62,3781 (ALFP). 
Recurs d’inconstituciflnulitut contra la Llei orgirnicu 
5/1992, del 29 d ’octubre’ de regulacid del rractamerzt 
aratomatifiat de les dades de caructer personal (Kesolu- 
ciri 56/1V: BOPC, 75/11/, 4692). BOPC, 75, (AC); 75, 
4725 (ALFP); 78,4862 (Rcct.). 
Qüestió d ’inconstitucional itat núm. i 404/93, pluntejaiiu 
pel Triliunal Superior de Justíciu de Catalunya, respecte 
a les lleis Y1987, del 4 d’abril, de rkgim provisional de 
les compecimies de les Diputacions Provincials, i 
23/1987, del 23 de desembrey per la qual s’estahleixen. 
eis criteris de finanFarnent del Pia Einic d’obres i serveis 
de Catalunya. BOPC, 127, 8054 (AC); 131, 8267 
( ALFP) , 
Qiiestici d’incflnstitucionalitat mím. 2 I4W93, pluiitejudu 
pel Tribunal Superior de Justicia de Catahnyu, respecte 
al Decret legislatiu 1/1990, del 12 úe julioly pel qual 
s ’aprova el Text re& dels textos legals vigents u Catu- 
iunya en m a t h a  url~aaL~ricn, i el text redíis de la Llei 
sobre el rkgirn del shl i orclenacid urbmu, uprovut pel 
Reial decret 1346/1976, del 9 d’abril. BOPC, 141, 8779 
(AC i ALFP). 
Qiiestid d’inconsiirucionalitat núm. 2607/93, plantejudn 
pel Tribunal Superior de Jwticia de Ccrtalunyn, respecte 
a Les lleis 5/1887, del 4 d’abril, del r2girn provisional de 
les compet2ncie.s de les diputacions jwovincials, i 
23/1987, del 23 de desembre, per la qual s’estr~hleixen 
els criieris de finunprnent del Pla Únic d’ohres i serveis 
dt. Culalunya. BOPC, 147, 9001 (AC); 153, 9623 
(ALFP), 
Qüeutirj n’inconstitucionalirut tiúm. 2752D3, pluntejudct 
pel Tribunal Superior de Justicia de Cutdunya, respecte 
a les lleis 5/1987, del 4 d’ahril, úel r2gitn provisional de 
les competkncies, i 23/1987, del 23 dt. desembre, per In 

qual s ’estableixen els criteris de finanpment del Pla 
únic d’obrtls i wve i s  de Cutulunya. ROPC, 150, 9440 
(AC); 153,9630 (ALFP). 

I Qücstici d’inconstiíucionalitat nitn. 7iL94, plantqjclikc 
pel Trihicnal Superior de ,Timíciu de Cdnlunyil: respecte 

I 

I_ 

- 

I 

I 

I 

- 
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n les lleis 7/1985, del 2 d’ahril, de bases de r?gim local, 
i 17/1985, dei 23 de juliol, de la funció plibíicu de l’Ad- 
ministraciú de la Generalitat. BOPC, 190, 12408 (AC); 
195, 12709 (ALFP). 
Xecurs d’inconstitucionalitut nlirn. 433/94, plantejat pel 
president del Govern respecte u la Llei 12A993, del 4 
de novembre, de creació de l’lnstitut per al Uesenvulu- 
pament i la Promocib de les Comarques de I’Ebre. 
BOPC, 201,12987 (AC); 221 (ALFP). 
Qiiestid d’inconstitucionalitut núm. 5155í94, pluntejada 
per la Seccirj Tercera de la Sala Tercera del Tribunal 
Suprem, rexppecte c1 EU disposició pddicinnal segonu, 
nrim, i, de la Llei del Purlament de Cutulunya 17/1985, 
dei 13 de jdiol, sobre udministrucid hidrhulica de Cuta- 
lunya. BOPC, 212 (AC); 215 (ALFP). 
Qiiestiii d’ilncoastitucionalitut núm. 41 97/94, plantejadn 
pel Jutjat de Primera Instchcia núm. 16 de Barcelona 
respecte a la Llei 7/199i, del 27 d’abril, de filiacion,s. 
BOPC, 302 (T); 310 (ALFP). 
Qiiestid d ’incons~i~ucionali~at nlim. 399D.5, plantejada 
per la Seccid Cinquena de la Sala contencio,ra udminis- 
trativa del Tribunal Superior de Justtcla de Culalimyu, 
en relacid amb els articles 9 . l .a)  i 1 0 . 2 . ~ )  de la Llei dei 
Parlament de Cutulunya 5/1987, del 4 d’abril, sobre 
d g i m  provisional de les compethcies de les diputa- 
cions provincials, i de l’article 2, upurlats Ix), 2 i 3, de 
la Llei dei Parlament de Catalunya 2311987, del 23 de 
desembre, modificat per la disposicid addicional 21.2 de 
la Llei 13/1988, del 31 de desembre, BOPC, 310 (T); 
317 (ALFP). 

- 

- 

- 

Qiiestid d’inconstitucionalitut núm. 1918/9S, plantejudu 
pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya respecte 
a les Lleis 5/1987, del 4 &abril, del rt?girn provisional 
de les compethies  de les diputacions provincials i 
23/1987, dei 23 de desembre, per la qual s’estableixen 
els criteris definanprnent del Plu únic d’obres i serveis 
de Catalunya i les bases per a la seleccib, la distribucid 
i elfinancament de les obres i eis serveis a incloure-hi. 
BOPC, 347 (AC); 353 (ALFP). 
Qiiestid d’iticonstituciflnalitat n h .  2333D5, plantejada 
per la Secció Cinquena de la Sala contencima udministru- 
tiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, res- 
pecte als articles 9.I.a) i 10.2.~) de la Llei del Purlament 
de Catalunya 5/1987, del 4 d’abril, sobre r2gim provisio- 
nal de les compet2ncies de les diputacions provincialbq i CI 
l’article 2, upurtats 1.c), 2 i 3, de la Llei del P a r h e n t  de 
Catalunya 23A987, del 23 de desembre, modifmt per la 
disposició addicional 21.2 de In Llei 13A988, del 31 de de- 
sembre. BOPC, 353 (AC); 355 (ALFP). 
Qüestió d ’inconstitucionalitat núm. 2722/95, plantejada 
per  la Secció Cinquena de 10 Sala conlenciosa aíiminis- 
bra6ivn del Tribunal Superior de Jusíicia de Caíulunya, 
respecte als articles 9 . 1 . ~ )  i 10.2.c) de la Llei del Parla- 
msnl de Catalunya 5/1987, del 4 d’abril, sobre r2gim 
provisional de les compehcies de les diputacions pro- 
vincials, i a l’urtide 2, apartats l .c) ,  2 i 3, de la Llei del 
Parlament de Catalunya 23/1987, del 23 de desembre, 
modificat per la disposició addicional 21.2 de la Llei 
13/1988, del 31 de desembre. BOPC, 358 (AC); 362 
(ALFP). 
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