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S  U  M  A  R  I

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB
TEXT APROVAT O CLOSES EN LA
FORMULACIÓ

1.10. Resolucions

Resolució 183/V del Parlament de Ca-
talunya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalitza-
ció 13/96-SM, comptabilitats electorals, en relació
amb les eleccions al Parlament de Catalunya fetes
el 19 de novembre de 1995 (Tram. 256-00005/05).
Adopció. 7642

Resolució 184/V del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’orientació política general del Con-
sell Executiu (Tram. 255-00004/05). Adopció. 7642

2. TRAMITACIONS CLOSES PER RE-
BUIG, RETIRADA, CANVI O DECAÏ-
MENT

2.10. Procediments que es clouen amb
l’adopció de resolucions

2.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre el traspàs
de la titularitat i de la gestió de la Timoneda d’Alfés,
situada entre els municipis d’Alfés i de Lleida
(Segrià), a l’Administració de la Generalitat (Tram.
250-00264/05). Rebuig. 7645

Proposició no de llei sobre el traçat de
l’autovia Cervera (Segarra)-Igualada (Anoia) (Tram.
250-00276/05). Retirada. 7645

Proposició no de llei sobre la prioritat
de la construcció de l’autovia de Cervera (Segarra)
a Igualada (Anoia) (Tram. 250-00314/05). Retirada. 7645

Proposició no de llei sobre la redacció
del Pla territorial parcial de les comarques centrals,
en compliment de les directrius, les propostes i les
determinacions del Pla territorial general de Catalu-
nya (Tram. 250-00341/05). Rebuig. 7646

Proposició no de llei sobre les obres de
millora de la carretera que uneix Tuixén (Alt Urgell)
i la Coma (Solsonès) (Tram. 250-00349/05). Retira-
da. 7646

2.20. Interpel.lacions

Interpel.lació al Consell Executiu sobre
l’aplicació de la Llei de l’Estat 30/1994, de fundaci-
ons i d’incentius fiscals a la participació privada en
activitats d’interès general (Tram. 300-00054/05).
Retirada. 7646

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la fauna (Tram. 300-00056/05). Retirada. 7646

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de la Direcció General d’Acció Cívica re-
lativa als casals de gent gran (Tram. 300-00083/05).
Retirada. 7646

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
protecció civil (Tram. 300-00091/05). Retirada. 7646

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
protecció civil (Tram. 300-00092/05). Retirada. 7646

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’assistència sanitària i els serveis d’urgències
(Tram. 300-00137/05). Canvi de tramitació. 7646

3. TRAMITACIONS EN CURS
3.01. Projectes i proposicions de llei i

altres propostes de normes
3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de protecció civil de
Catalunya (Tram. 200-00017/05). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 7647

Projecte de llei per la qual es fixen els
preus públics que constitueixen prestacions patri-
monials de caràcter públic (Tram. 200-00018/05).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 7647

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei reguladora de l’ús de
la llengua catalana a les escriptures públiques
(Tram. 202-00051/05). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 7647

Proposició de llei sobre serveis funera-
ris (Tram. 202-00055/05). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. 7647

3.01.05. Propostes de modificació del Re-
glament del Parlament

Proposta de modificació del Regla-
ment del Parlament (Tram. 211-00001/05). Pròrro-
ga de termini de presentació d’esmenes. 7648

3.01.10. Propostes de normes de règim inte-
rior

Proposta de modificació del capítol I
de les Normes bàsiques del Síndic de Greuges
(Tram. 221-00001/05). Text presentat. 7648
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3.10. Procediments que es clouen amb
l’adopció de resolucions

3.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre la redacció
definitiva del projecte de construcció de la variant
de la Bisbal de l’Empordà (Baix Empordà) en la
seva opció sud (Tram. 250-00405/05). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. 7651

Proposició no de llei sobre l’arranja-
ment i la neteja del pantà d’Olvan (Berguedà)
(Tram. 250-00408/05). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. 7651

Proposició no de llei sobre la normalit-
zació lingüística dels serveis de l’Administració
perifèrica de l’Estat a Catalunya (Tram. 250-00409/
05). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 7651

Proposició no de llei sobre la dotació
pressupostària de les obres de construcció del ca-
nal Segarra-Garrigues (Tram. 250-00410/05). Pròr-
roga del termini de presentació d’esmenes. 7651

Proposició no de llei sobre la dotació
pressupostària de les obres de construcció del pan-
tà de Rialb (Tram. 250-00411/05). Pròrroga del ter-
mini de presentació d’esmenes. 7651

Proposició no de llei sobre el càrrec a
l’Administració de la Generalitat de la despesa afe-
gida no subvencionada de les entitats que presten
serveis socials inclosos en la Xarxa bàsica de ser-
veis socials de responsabilitat pública (Tram. 250-
00412/05). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 7652

Proposició no de llei sobre la implan-
tació d’un règim de concerts amb les entitats que
presten serveis socials inclosos en la Xarxa bàsica
de serveis socials de responsabilitat pública (Tram.
250-00413/05). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 7652

Proposició no de llei sobre la compe-
tència de la policia de menors en tasques d’inves-
tigació i de control de xarxes de prostitució de me-
nors (Tram. 250-00415/05). Esmenes presentades. 7652

Proposició no de llei sobre les avingu-
des d’aigua al Maresme (Tram. 250-00416/05).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 7652

Proposició no de llei sobre l’aboca-
ment de residus carnis (Tram. 250-00417/05). Pròr-
roga del termini de presentació d’esmenes. 7652

Proposició no de llei sobre la necessi-
tat de considerar la sociolingüística com a matèria
d’especialització universitària i la creació d’un cen-
tre interdisciplinari de recerca lingüística (Tram.
250-00419/05). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 7652

Proposició no de llei sobre la millora
dels serveis ferroviaris a les comarques de l’Ebre
per a contribuir a llur reequilibri territorial (Tram.
250-00424/05). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 7653

Proposició no de llei de rebuig de
l’eventual entrada d’Espanya a l’estructura militar
integrada de l’OTAN (Tram. 250-00426/05). Pròrro-
ga del termini de presentació d’esmenes. 7653

Proposició no de llei de modificació del
Decret 160/1996, del 14 de maig, per tal que espe-

cifiqui el caràcter gratuït del servei de menjador per
als infants dels centres d’educació i d’acció espe-
cial (Tram. 250-00427/05). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. 7653

Proposició no de llei sobre la millora
del servei de previsió meteorològica Previmet i la
redacció de plans d’emergència municipal per als
aiguats (Tram. 250-00428/05). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 7653

Proposició no de llei sobre l’adequació
del Pla de protecció contra avingudes del Maresme
a les necessitats actuals d’aquesta comarca (Tram.
250-00429/05). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 7653

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de l’institut d’ensenyament secundari Hug Roger III,
de Sort (Pallars Sobirà) (Tram. 250-00430/05). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. 7654

Proposició no de llei sobre la millora
de la carretera L-504, de Llavorsí a Tavascan, i de
la carretera L-510, de Tírvia a Àreu (Pallars Sobirà)
(Tram. 250-00431/05). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. 7654

Proposició no de llei sobre les obres
d’asfaltatge i de millora de la carretera de Martinet
de Cerdanya a Estana (Cerdanya) (Tram. 250-
00432/05). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 7654

Proposició no de llei sobre la construc-
ció del túnel de Montant de Tost, al municipi de
Ribera d’Urgellet (Alt Urgell) (Tram. 250-00433/05).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 7654

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un centre de dia a Puigcerdà (Cerdanya)
(Tram. 250-00434/05). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. 7655

Proposició no de llei sobre el suport
econòmic a la Federació d’Associacions de
Cuniculicultors de Catalunya, pel que fa a la millo-
ra sanitària (Tram. 250-00435/05). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 7655

Proposició no de llei sobre el suport
econòmic a la Federació d’Associacions de
Cuniculicultors de Catalunya, pel que fa a l’estruc-
turació del sector (Tram. 250-00436/05). Tramesa
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 7655

Proposició no de llei sobre el suport
econòmic a la Federació d’Associacions de
Cuniculicultors de Catalunya, pel que fa a la promo-
ció del sector (Tram. 250-00437/05). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 7655

Proposició no de llei sobre el suport
econòmic a la Federació d’Associacions de
Cuniculicultors de Catalunya, pel que fa a la millo-
ra genètica (Tram. 250-00438/05). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 7656

Proposició no de llei sobre el suport
econòmic a la Federació d’Associacions de
Cuniculicultors de Catalunya, pel que fa a la gestió
tècnicoeconòmica (Tram. 250-00439/05). Tramesa
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 7656

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment d’una xarxa d’allotjaments per a temporers del
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camp (Tram. 250-00440/05). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 7656

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un centre de dia a la Seu d’Urgell (Alt Urgell)
(Tram. 250-00441/05). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. 7656

Proposició no de llei sobre la urgent
reconstrucció del pont romànic de Vall-llonga, a
Sant Llorenç de Morunys (Solsonès) (Tram. 250-
00442/05). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 7657

Proposició no de llei sobre la construc-
ció dels habitatges tutelats i els centres de dia per
a la gent gran al barri de Sants, de Barcelona,
anunciats pel Conseller de Benestar Social (Tram.
250-00443/05). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 7657

Proposició no de llei sobre la mani-
festació d’agraïment als supervivents de les Briga-
des Internacionals en la commemoració del 60è
aniversari de llur vinguda en defensa de les lliber-
tats i la legalitat republicanes (Tram. 250-00444/05).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 7657

Proposició no de llei sobre l’adopció
de mesures que garanteixin que no es discrimini
l’accés als locals oberts al públic per motius de
raça, creença, sexe o orientació sexual (Tram. 250-
00445/05). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 7657

Proposició no de llei sobre la restaura-
ció de les torres del telefèric del port de Barcelona
per a aconseguir una millora estètica i de servei
(Tram. 250-00446/05). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. 7658

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de recuperació global de la via romana del
Capsacosta (Garrotxa i Ripollès) (Tram. 250-00447/
05). Tramesa a la Comissió. Termini de presenta-
ció d’esmenes. 7658

Proposició no de llei sobre el compli-
ment dels compromisos econòmics del Servei Ca-
talà de la Salut amb els centres hospitalaris concer-
tats i la regularització i l’actualització dels preus de
l’any 1996 (Tram. 250-00448/05). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 7658

Proposició no de llei sobre l’exempció
per a les ambulàncies del pagament dels peatges
de les autopistes (Tram. 250-00449/05). Tramesa
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 7658

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un balanç de l’aplicació del Pla de reestructuració
de les cooperatives agràries de Catalunya
(PRECAC) (Tram. 250-00450/05). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 7659

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de mesures necessàries per dotar de trans-
port i de menjador escolars gratuïts en aquells ca-
sos en què la distància ho faci necessari (Tram.
250-00451/05). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 7659

Proposició no de llei sobre el compli-
ment del Pla del romànic de la Vall de Boí (Alta
Ribagorça) (Tram. 250-00452/05). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 7659

Proposició no de llei sobre el Pla
d’infraestructures del delta del Llobregat (Tram.
250-00453/05). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 7659

Proposició no de llei sobre els acces-
sos a la Central Integral de Mercaderies de Catalu-
nya (Tram. 250-00454/05). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. 7660

Proposició no de llei sobre el catàleg
de carreteres de la Generalitat de Catalunya (Tram.
250-00455/05). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 7660

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de garanties de màxims a les llistes d’espera
per a les intervencions quirúrgiques i per a proves
de diagnosi del Servei Català de la Salut (Tram.
250-00456/05). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 7660

Proposició no de llei sobre l’aturada
biològica de les captures de peix blau (Tram. 250-
00458/05). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 7660

Proposició no de llei sobre la gratuïtat
en els serveis de menjador i de transport escolars
en els nuclis urbans i zones rurals on la distància
els fa necessaris (Tram. 250-00459/05). Tramesa a
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 7661

Proposició no de llei sobre la posada
en funcionament del CAP del Besós, a la ciutat de
Barcelona (Tram. 250-00460/05). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 7661

Proposició no de llei sobre la centralit-
zació en el Departament de Cultura de totes les
subvencions per a activitats culturals (Tram. 250-
00461/05). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 7661

Proposició no de llei sobre l’habilitació
d’una zona d’aparcament vigilat per als vehicles
dels funcionaris del centre penitenciari de Ponent,
de Lleida (Segrià) (Tram. 250-00462/05). Tramesa
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 7661

Proposició no de llei sobre l’anàlisi i el
debat del pla de futur, del pla econòmic financer i
del nou pla de viabilitat de la Quinta de Salut l’Ali-
ança (Tram. 250-00463/05). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 7662

Proposició no de llei sobre la portala-
da del monestir de Ripoll (Tram. 250-00464/05).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 7662

Proposició no de llei sobre la conces-
sió d’ajuts per a incentivar la reconversió del con-
reu de cítrics a Catalunya (Tram. 250-00465/05).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 7662

Proposició no de llei sobre l’arranja-
ment dels accessos i l’entorn de les coves rupes-
tres del Cogul (Garrigues) i la declaració d’aques-
tes com a patrimoni de la humanitat (Tram. 250-
00466/05). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 7662

Proposició no de llei sobre la posada
en funcionament de la central integrada de merca-
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deries de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occi-
dental) (Tram. 250-00467/05). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 7663

Proposició no de llei sobre la rescissió
del contracte amb l’empresa concessionària dels
serveis d’economat dels dos centres penitenciaris
de Can Brians (Baix Llobregat) (Tram. 250-00468/
05). Tramesa a la Comissió. Termini de presenta-
ció d’esmenes. 7663

Proposició no de llei sobre la potenci-
ació de la participació dels interns dels centres pe-
nitenciaris en l’organització de les activitats i dels
serveis (Tram. 250-00469/05). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 7663

Proposició no de llei sobre la participa-
ció dels ens locals en els comitès de seguiment
corresponents a les intervencions dels fons estruc-
turals europeus a Catalunya (Tram. 250-00470/05).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 7663

Proposició no de llei sobre el cost dels
menjadors escolars (Tram. 250-00471/05). Presen-
tació. 7664

Proposició no de llei de suport a les
accions del Govern de l’Estat davant les institucions
comunitàries, en defensa del sector oliver espanyol
(Tram. 250-00472/05). Presentació. 7664

Proposició no de llei sobre la comme-
moració del 60è aniversari de la creació de les Bri-
gades Internacionals (Tram. 250-00473/05). Pre-
sentació. 7665

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de les indemnitzacions compensatòries per
danys i perjudicis derivats de la gestió dels espais
protegits (Tram. 250-00474/05). Presentació. 7665

3.10.30. Debats generals

Debat general sobre l’estat de la sani-
tat a Catalunya i el seu finançament (Tram. 255-
00005/05). Presentació. 7666

3.15. Mocions subsegüents a interpel·-
lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les infraestructures hidràu-
liques (Tram. 302-00041/05). Rectificació al text
presentat. 7666

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la situació actual de l’orga-
nització del treball penitenciari (Tram. 302-00043/
05). Esmenes presentades. 7667

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el compliment dels plans comarcals de muntanya
(Tram. 300-00143/05). Presentació. 7667

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de subvencions de la Generalitat (Tram.
300-00144/05). Presentació. 7667

Interpel·lació al Consell Executiu, a tra-
mitar pel procediment d’urgència, sobre la situació
econòmica de les finances i els pressupostos de la
Generalitat (Tram. 301-00022/05). Presentació. 7668

Interpel·lació al Consell Executiu, a tra-
mitar pel procediment d’urgència, sobre el coopera-
tivisme agrari (Tram. 301-00023/05). Presentació. 7668

Interpel·lació al Consell Executiu, a tra-
mitar pel procediment d’urgència, sobre l’assistèn-
cia sanitària i els serveis d’urgències (Tram. 301-
00024/05). Canvi de tramitació. 7668

4. INFORMACIÓ
4.40. Acords, resolucions i comunicaci-

ons dels òrgans de la cambra

Acord sobre l’atribució al Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya de la
presentació de determinades tramitacions. 7669

4.45. Composició dels òrgans de la cam-
bra

Renúncia del senyor Xavier Bosch i
Garcia al càrrec de secretari segon del Parlament. 7669

Composició de la Comissió de Justí-
cia, Dret i Seguretat Ciutadana. Substitució de di-
putats. 7669

Composició de la Comissió d’Estudi
sobre la Sida (Tram. 400-00003/05). Rectificació al
text presentat (BOPC 102). 7670

Adscripció de diputats del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya a
diverses comissions. 7670

Composició de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost. Adscripció d’un diputat. 7670

Adscripció de diputats del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió a diverses comis-
sions. 7670

4.50. Compliment de resolucions i de
mocions

Control del compliment de la Resolu-
ció 91/V del Parlament de Catalunya, sobre la ne-
teja dels llits dels rius Ter i Daró i de les zones afec-
tades per les darreres riuades (Tram. 340-00088/
05). Informe relatiu al compliment de la Resolució. 7671

Control del compliment de la Moció
38/IV del Parlament de Catalunya sobre l’aplicació
dels fons comunitaris europeus a Catalunya (Tram.
340-00089/05). Informe relatiu al compliment de la
Moció. 7671

Control del compliment de la Resolu-
ció 79/V del Parlament de Catalunya, sobre l’ampli-
ació i la millora del servei d’atenció farmacèutica
permanent (Tram. 340-00090/05). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 7671

Control del compliment de la Resolu-
ció 90/V del Parlament de Catalunya, sobre les
obres d’enllumnenat del túnel Monturiol, de la car-
retera de Lloret de Mar a Vidreres (Selva) (Tram.
340-00091/05). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. 7672

4.53. Compareixences i sessions infor-
matives en les comissions

4.53.10. Sessions informatives de mem-
bres del Govern

Sessió informativa davant la Comissió
d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme del conse-



Núm. 104 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 28 d'octubre de 1996

SUMARI

7641

NOTA:

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament
de Catalunya són una reproducció fidel dels documents
originals entrats al Registre.
Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició
europea ECF), en compliment del que estableix la
Resolució 124/III del Parlament, sobre la utilització del
paper reciclat en el Parlament i en els departaments de la
Generalitat, adoptada el 30 d’abril de 1990.
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 183/V del Parlament de
Catalunya, per la qual s’aprova l’Infor-
me de fiscalització 13/96-SM, compta-
bilitats electorals, en relació amb les
eleccions al Parlament de Catalunya
fetes el 19 de novembre de 1995
Tram. 256-00005/05

Adopció: Comissió de la Sindicatura de
Comptes
Sessió núm. 6, 15.10.1996, DSPC-C 96

COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en sessió
tinguda el dia 15 d’octubre de 1996, ha debatut la
proposta de resolució presentada per tots els grups par-
lamentaris, subsegüent al debat de l’Informe de fisca-
lització 13/96-SM, comptabilitats electorals, en relació
amb les eleccions al Parlament de Catalunya fetes el 19
de novembre de 1995, Tram. 256-00005/05, i presen-
tat per la Sindicatura de Comptes.

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 145.5
del Reglament del Parlament i el criteri interpretatiu
d’aquest article, del 17 de novembre de 1992, ha adop-
tat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 13/96-SM, comptabilitats electorals, en relació
amb les eleccions al Parlament de Catalunya fetes el 19
de novembre de 1995.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 1996

El secretari El president de la Comissió
Daniel Sirera i Bellés Joan Manuel Sabanza i March

Resolució 184/V del Parlament de
Catalunya, sobre l’orientació política
general del Consell Executiu
Tram. 255-00004/05

Adopció: Ple del Parlament
Sessió núm. 20.3, 17.10.1996, DSPC-P 26

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 17 d’oc-
tubre de 1996, ha debatut les propostes de resolució
presentades pels grups parlamentaris, subsegüents al

debat general sobre l’orientació política general del
Consell Executiu.

Finalment, el Ple del Parlament, d’acord amb el que
disposa l’article 124 del Reglament, ha adoptat la se-
güent

RESOLUCIÓ

I. 1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pro-
moure l’aplicació de la via establerta per l’article 150.2
de la Constitució espanyola, amb la finalitat d’incre-
mentar el sostre competencial de l’Estatut d’autonomia
de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya reitera la necessitat d’im-
pulsar i aprofundir l’autogovern de Catalunya, en con-
seqüència:

a) Expressa la voluntat que, amb urgència, es facin
efectives totes les competències reconegudes estatutà-
riament i es traspassin tots els organismes i els serveis
pendents, amb les corresponents dotacions de recursos.

b) Manifesta també la voluntat que, d’acord amb el que
estableix l’article 150.2 de la Constitució, es transferei-
xi a la Generalitat totes les matèries que són suscepti-
bles de transferir, especialment les relatives a
infraestructures de transports i comunicacions.

c) Constata la necessitat d’avançar cap a la supressió de
l’Administració perifèrica de l’Estat a Catalunya, a fi i
efecte que la Generalitat i els ens locals siguin les dues
úniques administracions a Catalunya.

d) Insta el Govern a dur a terme les actuacions neces-
sàries per a aconseguir els objectius assenyalats pels
apartats a, b i c, a partir del més ampli consens entre els
grups parlamentaris.

II. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Obtenir els traspassos pendents en els àmbits
socioeconòmics que afecten els Departaments de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques, de Treball, i d’Indús-
tria, Comerç i Turisme.

b) Fer les gestions oportunes per a aconseguir el tras-
pàs de la gestió del reconeixement de les prestacions i
els subsidis per desocupació, dins les polítiques passi-
ves que actualment gestiona l’Institut Nacional d’Ocu-
pació (Inem).

c) Reclamar al Govern de l’Estat la transferència a la
Generalitat del Servei de Meteorologia.

III. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Continuar i intensificar el desplegament dels Mossos
d’Esquadra a les comarques catalanes, d’acord amb els
criteris següents:

a) Reclamar l’aplicació del principi de substitució dels
Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat per a evitar les
duplicitats i els encavallaments.

1.10.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ



Núm. 104 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 28 d'octubre de 1996

7643

b) Potenciar la coordinació de les policies locals, millo-
rant i establint els mecanismes de coordinació que cal-
guin.

2. Prosseguir les negociacions amb l’Administració de
l’Estat per tal que la Policia de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra assumeixi, al més aviat possible, les com-
petències en matèria de trànsit.

3. Impulsar les actuacions necessàries per a aconseguir
que els alcaldes siguin els presidents únics de les jun-
tes locals de seguretat.

IV. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Vetllar pel compliment estricte del nou sistema de
finançament per al període 1997-2001, en especial la
participació de la Generalitat en la gestió tributària de
l’IRPF i en les comissions i altres mecanismes de col·-
laboració de l’Agència Estatal d’Administració Tribu-
tària, i també en l’estudi de les possibilitats de futur dels
impostos especials en el sistema de finançament.

b) Fer un seguiment estricte dels resultats d’aplicació
del nou model de finançament i de les conseqüències
en l’autonomia i la suficiència financeres de la Genera-
litat de Catalunya.

c) Considerar les conclusions de la Comissió d’Estudi
d’aquesta cambra sobre models de finançament, de
cara a plantejar el sistema de finançament del nou pe-
ríode.

d) Continuar avançant en la millora del sistema de fi-
nançament de Catalunya, amb l’aplicació i l’aprofun-
diment dels principis de corresponsabilitat fiscal, d’au-
tonomia financera, de suficiència i de solidaritat.

V. 1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Impulsar la creació d’una mesa tripartida, integrada
per membres de l’Administració de la Generalitat, de
l’Administració de l’Estat i de l’Administració local,
per a estudiar la situació actual del finançament dels
ajuntaments de Catalunya i cercar-hi les solucions pos-
sibles i oportunes.

b) Disposar totes les actuacions necessàries per a acon-
seguir una nova legislació estatal reguladora de les fi-
nances locals, per a aconseguir la suficiència finance-
ra per als ajuntaments, aplicant els principis de
corresponsabilitat i autonomia, de racionalitat, de rigor
i de simplificació.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul-
sar, dins les seves possibilitats, el paper polític i insti-
tucional dels consells comarcals i, així mateix, constata
la necessitat d’enfortir el paper d’aquesta administració
local catalana per tal d’aprofundir en la política de
reequilibri territorial.

VI. 1. El Parlament de Catalunya proclama la unitat de
la llengua catalana, pròpia de les comunitats autònomes
de les Illes, el País Valencià i Catalunya, i també de la
Franja de Ponent, a la Comunitat d’Aragó, i, alhora,
insta el Govern de la Generalitat a:

a) Influir davant el Govern de l’Estat per tal que promo-
gui una declaració solemne de reconeixement d’aques-
ta unitat.

b) Fer les actuacions convenients per tal de millorar
l’estatut jurídic de la llengua catalana a Catalunya, a
l’Estat espanyol i a la Unió Europea, a fi d’assegurar-
ne la plena oficialitat en tots els àmbits, d’acord amb
l’article 3.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

c) Adoptar les mesures necessàries, inclosa la presen-
tació d’iniciatives legislatives, si escau, per tal d’esten-
dre l’ús social de la llengua catalana en tots els àmbits,
per la seva condició de llengua pròpia de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a regular,
d’acord amb el que estableix la Llei 3/1993, de l’Esta-
tut del consumidor, l’obligació de l’ús de la llengua
catalana en l’etiquetatge, la informació i els projectes
dels productes, els serveis i els articles relatius als sec-
tors de màxim consum.

VII. El Parlament de Catalunya valora positivament el
grau d’implantació a Catalunya de l’educació secundà-
ria obligatòria, prevista a la Llei orgànica d’ordenació
general del sistema educatiu (LOGSE), i insta el Go-
vern de la Generalitat a continuar donant prioritat a la
política educativa.

VIII. El Parlament de Catalunya insta el Govern a :

a) Incrementar la política de formació dels nostres jo-
ves d’acord amb les exigències presents i futures del
món laboral.

b) Adoptar mesures tendents a millorar la qualitat i
l’eficàcia de la formació professional, tant pel que fa als
ensenyaments reglats com per als no reglats i els
ocupacionals, mitjançant una rigorosa coordinació
interdepartamental i l’optimització dels recursos.

IX. El Parlament de Catalunya insta el Govern a conti-
nuar desenvolupant les previsions contingudes en la
Llei 17/1990, del 2 de novembre, de museus, i a presen-
tar, si escau, un projecte de llei de modificació dels as-
pectes de la Llei vigent que calgui revisar com a con-
seqüència de la nova realitat museística de Catalunya.

X. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar, en el marc de les competències de la Generalitat en
matèria de desenvolupament, modificació i reforma del
dret civil català, el projecte de llei del Codi de família.

XI. 1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pre-
servar i millorar el nivell de serveis propis de l’estat del
benestar en els àmbits de la sanitat, l’ensenyament i el
benestar social, evitant l’impacte negatiu que pugui
tenir la necessària contenció dels pressupostos.

2. El Parlament de Catalunya manifesta el compromís:

a) De manteniment i millora dels serveis públics de
protecció social.

1.10.
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b) De salvaguarda del dret a una educació pública i de
qualitat, de la protecció de la salut i del manteniment
d’un règim públic de seguretat social que garanteixi
l’assistència i les prestacions socials necessàries, que
han d’ésser prioritats de l’acció de govern i de la polí-
tica pressupostària del Govern de la Generalitat.

3. El Parlament de Catalunya dóna suport a l’acord as-
solit entre el Govern de l’Estat i els sindicats sobre el
sistema públic de pensions, i expressa la seva confian-
ça que en la futura tramitació parlamentària es mantin-
gui el contingut de l’acord signat.

XII. El Parlament de Catalunya insta el Govern a con-
tinuar el compliment del Pla integral de lluita contra la
pobresa, tenint en compte que el 1996 és l’any interna-
cional d’eradicació de la pobresa i l’exclusió social.

XIII. 1. El Parlament de Catalunya condemna i rebut-
ja tota manifestació de racisme i xenofòbia, i, alhora,
insta el Govern a intensificar la lluita contra totes les
formes de discriminació social, amb l’aplicació estricta
de les mocions relatives a aquesta qüestió aprovades
per unanimitat pel Parlament, per a garantir els drets de
totes les persones, amb una atenció especial a les treba-
lladores i els treballadors extracomunitaris.

2. El Parlament de Catalunya condemna i rebutja tota
manifestació de discriminació de les persones per raó
de llur orientació sexual i, alhora, insta el Govern a
vetllar per la salvaguarda de llurs drets.

XIV. 1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a
elaborar els pressupostos per al 1997 tenint com a re-
ferent general els criteris que estableix el Tractat de
Maastricht en la tercera fase de la Unió Econòmica i
Monetària.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pro-
moure la coordinació creixent dels agents
socioeconòmics dels territoris de l’arc llatí,
especialment els de l’Estat espanyol, amb l’objectiu
d’assegurar el progrés mutu en el procés d’integració
europea.

XV. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Continuar activant el procés d’internacionalització
de l’economia productiva catalana, amb la col·laboració
entre l’Administració i les petites i les mitjanes empre-
ses (Pime).

b) Promoure la cultura emprenedora com a valor fona-
mental a l’hora de la creació del teixit industrial, per
mitjà de la formació ocupacional, dels currículums
universitaris i de les ajudes per a la formació de quadres
empresarials.

c) Continuar la política de promoció de la internaciona-
lització de l’economia catalana i aprofitar totes les si-
nergies en el sistema d’oficines a l’exterior per a incre-
mentar tant com sigui possible la promoció del turisme
a Catalunya.

XVI. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Enllestir al més aviat possible els traspassos dels ser-
veis d’intermediació i de polítiques actives d’ocupació
que gestiona l’Institut Nacional d’Ocupació (Inem) a
Catalunya i incorporar aquestes funcions i aquests mit-
jans als que ja gestiona la Generalitat, escoltant els cri-
teris dels agents socials en el marc del diàleg social que
ja s’està desenvolupant actualment.

b) Presentar, al més aviat possible, el projecte de llei del
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, ja
elaborat, tenint en compte els criteris dels interlocutors
socials.

c) Elaborar un projecte de llei que reguli la formació
ocupacional a Catalunya.

XVII. El Parlament de Catalunya considera que és ne-
cessari que el moviment cooperatiu s’adapti a les noves
condicions que comporta la progressiva incorporació a
la Unió Europea i millori la seva eficàcia i la seva ren-
dibilitat. Consegüentment, insta el Govern a elaborar,
amb l’adequada participació del sector, un projecte de
llei de cooperatives que modifiqui l’actual llei i impulsi
la modernització i l’adequació de les nostres coopera-
tives al nou marc europeu.

XVIII. El Parlament de Catalunya insta el Govern a
potenciar la política destinada a la captació d’inversions
estrangeres, especialment les que aportin noves tecno-
logies.

XIX. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Prendre totes les mesures al seu abast per a aconse-
guir un nou acord que resolgui les mancances de l’ac-
tual sistema de finançament de la sanitat i que garantei-
xi una suficiència financera per a la sanitat catalana,
que permeti poder avançar en l’eficàcia, l’eficiència i la
millora dels nivells d’assistència que la xarxa pública
ofereix als ciutadans del nostre país.

b) Emprendre les accions necessàries per a garantir el
finançament adequat de la xarxa d’hospitals concertats
de Catalunya.

c) Emprendre les accions necessàries per a iniciar la
reforma de l’Institut Català de la Salut (ICS).

XX. 1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fer les gestions institucionals pertinents, prosseguint
les actuacions empreses fins ara, per a assolir instru-
ments legals, financers i fiscals que permetin de nego-
ciar amb les concessionàries d’autopistes de peatge
fórmules per a rebaixar les tarifes vigents en les conces-
sions respectives.

b) Plantejar al Govern de l’Estat els instruments neces-
saris que permetin de negociar l’abaratiment del cost
dels peatges de les concessionàries de les autopistes de
Catalunya, i que qualsevol ampliació del temps en les
concessions comporti, no tan sols l’abaratiment del

1.10.
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peatge, sinó millores en la xarxa, especialment pel que
fa als accessos.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Exigir el compliment del conveni signat el mes de
juliol de 1995 per a la constitució de l’autoritat única
del transport en la conurbació de Barcelona entre l’Ad-
ministració de l’Estat, la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Barcelona i l’Entitat Metropolitana del
Transport.

b) Negociar amb el Govern de l’Estat, durant l’any
1997, un nou contracte-programa per al transport pú-
blic metropolità i un nou conveni d’infraestructures que
permetin, a partir del 1998, continuar donant resposta
a les demandes de mobilitat a la conurbació de
Barcelona.

3. El Parlament del Catalunya insta el Govern a defen-
sar davant el Govern de l’Estat l’acord aprovat pel Par-
lament en el qual es defensava l’opció de desdoblament
del traçat de l’autovia Cervera - Igualada.

XXI. 1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a
promoure campanyes d’educació mediambiental que
incideixin en la importància de la col·laboració ciutada-
na en la consecució dels objectius marcats per la Llei 6/
1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus, i el Pro-
grama de gestió de residus municipals de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya, tenint en compte que el
Pla d’infraestructures del delta de Llobregat és un pro-
jecte global d’inversions en obres públiques que s’ha
d’aplicar íntegrament, insta el Govern a:

a) Sol·licitar la convocatòria de la Comissió de Segui-
ment d’aquest Pla i recuperar el consens institucional i
social que el va fer possible.

b) Sol·licitar la licitació del concurs de contractació de
l’estudi d’impacte ambiental d’aquest Pla.

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 1996

El secretari segon El president del Parlament
Xavier Bosch i Garcia Joan Reventós i Carner

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG,
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

2.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre el traspàs
de la titularitat i de la gestió de la Timo-
neda d’Alfés, situada entre els munici-
pis d’Alfés i de Lleida (Segrià), a l’Ad-
ministració de la Generalitat
Tram. 250-00264/05

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 21, tinguda el dia 23.10.1996 (DSPC-C
100).

Proposició no de llei sobre el traçat de
l’autovia Cervera (Segarra)-Igualada
(Anoia)
Tram. 250-00276/05

Retirada

Retirada pel Sr. Joan Boada i Masoliver, del G. P. d’Ini-
ciativa per Catalunya - Els Verds, en la sessió núm. 21
de la Comissió de Política Territorial, tinguda el dia
23.10.1996 (DSPC-C 100).

Proposició no de llei sobre la prioritat
de la construcció de l’autovia de
Cervera (Segarra) a Igualada (Anoia)
Tram. 250-00314/05

Retirada

Retirada pel Sr. Jordi Ausàs i Coll, del G. P. d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, en la sessió núm. 21 de
la Comissió de Política Territorial, tinguda el dia
23.10.1996 (DSPC-C 100).

2.10.25.
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Proposició no de llei sobre la redacció
del Pla territorial parcial de les comar-
ques centrals, en compliment de les
directrius, les propostes i les determi-
nacions del Pla territorial general de
Catalunya
Tram. 250-00341/05

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 21, tinguda el dia 23.10.1996 (DSPC-C 100).

Proposició no de llei sobre les obres
de millora de la carretera que uneix
Tuixén (Alt Urgell) i la Coma
(Solsonès)
Tram. 250-00349/05

Retirada

Retirada pel Sr. Jordi Ausàs i Coll, del G. P. d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, en la sessió núm. 21 de
la Comissió de Política Territorial, tinguda el dia
23.10.1996 (DSPC-C 100).

2.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’aplicació de la Llei de l’Estat 30/1994,
de fundacions i d’incentius fiscals a la
participació privada en activitats d’in-
terès general
Tram. 300-00054/05

Retirada

Retirada pel portaveu del G. Socialista al Parlament de
Catalunya, en nom dels diputats que l’han presentada,
en la sessió de la Junta de Portaveus tinguda el dia
22.10.1996.

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la fauna
Tram. 300-00056/05

Retirada

Retirada pel portaveu del G. P. Mixt, en nom dels dipu-
tats que l’han presentada, en la sessió de la Junta de
Portaveus tinguda el dia 22.10.1996.

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de la Direcció General d’Ac-
ció Cívica relativa als casals de gent
gran
Tram. 300-00083/05

Retirada

Retirada pel portaveu del G. Socialista al Parlament de
Catalunya, en nom dels diputats que l’han presentada,
en la sessió de la Junta de Portaveus tinguda el dia
22.10.1996.

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
protecció civil
Tram. 300-00091/05

Retirada

Retirada pel portaveu del G. Socialista al Parlament de
Catalunya, en nom dels diputats que l’han presentada,
en la sessió de la Junta de Portaveus tinguda el dia
22.10.1996.

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
protecció civil
Tram. 300-00092/05

Retirada

Retirada pel portaveu del G. P. de Convergència i Unió,
en nom dels diputats que l’han presentada, en la sessió
de la Junta de Portaveus tinguda el dia 22.10.1996.

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’assistència sanitària i els serveis
d’urgències
Tram. 300-00137/05

Canvi de tramitació

Passa a tramitar-se pel procediment d’urgència.

Acord: Presidència del Parlament, sessió del
25.10.1996.

2.20.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I
ALTRES PROPOSTES DE NORMES

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de protecció civil de
Catalunya
Tram. 200-00017/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 15 dies hàbils.

Finiment del termini: 18.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Projecte de llei per la qual es fixen els
preus públics que constitueixen pres-
tacions patrimonials de caràcter públic
Tram. 200-00018/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 15 dies hàbils.

Finiment del termini: 18.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei reguladora de l’ús de
la llengua catalana a les escriptures
públiques
Tram. 202-00051/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 15 dies hàbils.

Finiment del termini: 18.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició de llei sobre serveis fune-
raris
Tram. 202-00055/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 15 dies hàbils.

Finiment del termini: 18.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

3.01.01.
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3.01.05. PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL RE-
GLAMENT DEL PARLAMENT

Proposta de modificació del Regla-
ment del Parlament
Tram. 211-00001/05

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Socialista al Parlament de Catalunya, Grup Par-
lamentari Popular, Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, Grup Mixt (Reg. 9616).

Pròrroga: 10 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

3.01.10. PROPOSTES DE NORMES DE RÈGIM INTE-
RIOR

Proposta de modificació del capítol I
de les Normes bàsiques del Síndic de
Greuges
Tram. 221-00001/05

Text presentat
Reg. 9289

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 22
d’octubre de 1996, de conformitat amb el punt I de la
norma supletòria tercera del Reglament sobre la trami-
tació del projecte de Normes bàsiques del Síndic de
Greuges, d’1 d’octubre de 1985, ha admès a tràmit la
Proposta de modificació del capítol I de les Normes
bàsiques del Síndic de Greuges i ha ordenat que sigui
publicada en el Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya i d’obrir un període de set dies hàbils per a
presentar-hi esmenes, les quals no poden ésser a la to-
talitat amb text alternatiu.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 1996

Joan Reventós i Carner
President del Parlament de Catalunya

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CAPÍTOL I DE LES

NORMES BÀSIQUES DEL SÍNDIC DE GREUGES

PREÀMBUL

L’article 33 de la Llei 14/194, de 20 de març, del Sín-
dic de Greuges, estableix que, per al compliment de les
seves funcions, el Síndic de Greuges ha de disposar

d’una oficina, l’organització i el funcionament de la
qual coordina i dirigeix. En desplegament d’aquest ar-
ticle, el Parlament de Catalunya va aprovar en data 8 de
novembre de 1985 les Normes bàsiques del Síndic de
Greuges.

L’experiència de funcionament de la Institució durant
els anys transcorreguts d’ençà de la publicació d’aques-
tes Normes aconsella la seva modificació, d’acord amb
el previst a la seva disposició addicional segon, quant
a la regulació del personal que en ella es fixa, per tal
d’adequar-la a la normativa pròpia del sector públic i
per tal de possibilitar una millora de la gestió dels els
recursos humans.

L’esmentada regulació, contemplada sempre des de la
perspectiva de l’especificitat característica de les insti-
tucions garantistes del nostre entorn més immediat, té
com a principis inspiradors els següents:

a) Adequació dels diferents règims del personal de la
Institució a les característiques dels llocs que s’han de
definir en la relació de llocs de treball.

b) Desenvolupament i millora de la regulació del per-
sonal eventual.

c) Disponibilitat d’instruments de gestió moderna dels
recursos humans.

d) Ordenació d’aspectes de la relació de servei del per-
sonal, no regulats per la norma vigent.

e) Establiment d’un procediment per al trànsit a la nova
regulació.

CAPÍTOL I

EL PERSONAL AL SERVEI DEL SÍNDIC DE GREUGES

ARTICLE 1

1. El personal al servei del Síndic de Greuges té la con-
sideració de personal al servei del Parlament, sens per-
judici de la dependència orgànica i funcional del Sín-
dic de Greuges.

2. El personal al servei del Síndic de Greuges es regeix
per aquestes normes i per les instruccions que dicti el
Síndic de Greuges i, amb caràcter supletori pels Esta-
tuts de Règim i Govern interior del Parlament de
Catalunya, si bé en aquest últim cas les funcions que els
dits Estatuts atribueixen als òrgans del Parlament s’en-
tenen referides al Síndic de Greuges o a la persona en
qui delegui.

3. El Síndic de Greuges i, a través seu, el Parlament de
Catalunya, protegeix el personal d’aquesta Institució en
l’exercici de les seves funcions per tal de garantir el seu
exercici lliure i independent. Per la seva part, el perso-
nal està obligat a mantenir la més estricta reserva en
relació amb els assumptes que per raó del seu càrrec
tingui coneixement.

ARTICLE 2

1. Correspon a la Comissió de Govern Interior del Par-
lament de Catalunya, a proposta del Síndic de Greuges,

3.01.05.
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aprovar la classificació de llocs de treball del Síndic de
Greuges, conjuntament amb el pressupost de la Institu-
ció.

2. Correspon al Síndic de Greuges la superior direcció
del personal al seu servei i de forma específica:

a) Proposar al Parlament la relació de llocs de treball
del Síndic de Greuges.

b) Aprovar les bases per a la provisió d’aquells llocs de
treball que hagin de ser ocupats per funcionaris.

c) El nomenament i el cessament del personal eventu-
al.

d) El nomenament i la declaració de situacions admi-
nistratives i jubilacions del personal funcionari.

e) La incoació i resolució d’expedients disciplinaris al
personal.

3. Correspon a l’Adjunt assistir al Síndic de Greuges en
l’exercici de les seves competències en matèria de per-
sonal i de forma específica:

a) Vetllar per l’adequació entre les càrregues de treball
i els recursos disponibles, la qualitat dels processos i la
formació del personal.

b) Proposar l’assignació dels conceptes retribuïdes de
caràcter variable.

c) Assessorar al Síndic de Greuges sobre qualsevol al-
tra qüestió que consideri convenient i, en tot cas, sobre
aquelles que el Síndic de Greuges li encomana directa-
ment.

4. Correspon al Secretari General:

a) La supervisió i administració ordinària de tot el per-
sonal, exercint les competències no atribuïdes
específicament al Síndic de Greuges o a l’Adjunt.

b) L’administració de les partides establertes per despe-
ses de personal en el Pressupost del Síndic de Greuges.

c) La instrucció d’expedients disciplinaris del personal,
quan l’acte d’incoació no atribueixi aquesta funció a
una altra instància.

d) Informar qualsevol assumpte relacionat amb recur-
sos, queixes o suggeriments formulats pel personal de
la Institució.

ARTICLE 3

El pressupost del Síndic de Greuges es dotarà anual-
ment amb els llocs de treball necessaris per exercir ade-
quadament les funcions que té encomanades la Institu-
ció, més els crèdits oportuns per fer front a despeses de
personal no previstes o de caràcter extraordinari.

La plantilla de personal al servei del Síndic de Greuges
estarà formada per llocs de caràcter eventual i llocs de
funcionaris.

Són llocs de caràcter eventual el de Secretari General,
el de Cap de Gabinet, els Assessors i aquells altres que
així es defineixen en la relació de llocs de treball.

La resta de llocs de treball, corresponents a funcions
tècniques, de gestió, administratives, auxiliars i de su-

port, que no impliquin consideracions especials de con-
fiança, seran ocupats per funcionaris, sense perjudici
que temporalment puguin ser coberts per personal in-
terí.

Quan el caràcter temporal de determinades tasques ho
aconselli, o per raons d’urgència degudament motiva-
des, es podrà contractar personal laboral no permanent,
d’acord amb la legislació laboral vigent.

ARTICLE 4

La relació de llocs de treball del Síndic de Greuges
comprèn la totalitat de llocs de treball dotats econòmi-
cament a través del Pressupost anual.

La relació de llocs de treball estableix per cadascun
d’ells, la denominació del lloc, la vinculació que ha de
tenir el personal que els ha d’ocupar d’acord amb l’ar-
ticle anterior, el Grup, Nivell i requisits segons els cri-
teris de classificació que segueix el Parlament de
Catalunya pel que fa al seu personal i les retribucions
fixes.

ARTICLE 5

La selecció i el nomenament del personal al servei del
Síndic de Greuges serà realitzada per aquest.

El personal de caràcter eventual serà nomenat i cessat
lliurement pel Síndic de Greuges. També es produirà el
seu cessament automàtic en el termini d’un mes a
comptar des de la presa de possessió d’un nou Síndic
de Greuges, llevat del cas que aquest opti per la seva
ratificació en el càrrec. En els altres supòsits de cessa-
ment, aquest personal tindrà dret a un termini de
preavís mínim d’un mes.

ARTICLE 6

1. El personal funcionari serà seleccionat mitjançant
convocatòria pública, pels sistemes de concurs-oposi-
ció o oposició, segons el que estableixin les bases de
cada convocatòria.

2. Per a proveir les vacants que es produeixen en la
plantilla del Síndic de Greuges, aquest n’ha de publicar
la convocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. En les convocatòries pot constar que el
nombre de places quedarà ampliat en el cas que es pro-
dueixin vacants dels mateixos llocs de treball entre la
data de convocatòria i la de l’inici de les proves.

3. El Tribunal que judicarà les proves ha d’ésser cons-
tituït per un nombre de membres no inferior a tres, de-
signats pel Síndic de Greuges; en qualsevol cas, hi ha
de ser representat el Parlament de Catalunya, del qual
el Síndic és comissionat.

Les bases de la convocatòria han de nomenar el Tribu-
nal a qui correspon el desenvolupament i la qualifica-
ció de les proves. Quan així es prevegi a les bases de la
convocatòria, el Tribunal pot disposar la incorporació
d’assessors especials per a totes o algunes de les proves.

3.01.10.
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Aquests assessors participaran en les sessions del Tri-
bunal amb veu però sense vot.

Si hi ha empat en les resolucions del Tribunal, aquest
serà resolt pel vot de qualitat del President.

4. El Síndic de Greuges ha de nomenar els aspirants
proposats pel tribunal. Els nous funcionaris poden dis-
posar d’un període de trenta dies, des que se’ls notifi-
ca el nomenament, per a prendre’n possessió. L’acte de
presa de possessió s’acredita mitjançant l’oportuna acta
o diligència, la data de la qual fixa l’inici del còmput de
tots els drets i els deures com a funcionaris.

ARTICLE 7

1. Els funcionaris d’altres Administracions Públiques
que siguin nomenats per ocupar llocs de caràcter even-
tual al servei del Síndic de Greuges quedaran en la si-
tuació de serveis especials en la seva administració
d’origen, d’acord amb l’establert a la legislació de la
funció pública.

Els funcionaris d’altres Administracions Públiques que
passin a ocupar llocs de funcionaris al servei del Síndic
de Greuges quedaran en la situació administrativa de
serveis a altres administracions públiques o la que cor-
respongui, d’acord amb la normativa que els sigui
d’aplicació.

Els llocs de caràcter eventual al servei del Síndic de
Greuges tindran al consideració de càrrecs públics, als
efectes del que preveu la normativa laboral pel que fa
a la situació d’excedència forçosa.

2. Els funcionaris del Parlament de Catalunya podran
ocupar llocs de funcionari al servei del Síndic de Greu-
ges en règim de comissió de serveis durant un termini
màxim de dos anys. La mateixa situació serà aplicable
als funcionaris del Síndic de Greuges que ocupin llocs
de treball del Parlament de Catalunya.

Finalitzat el termini anterior, el funcionari tornarà al seu
lloc d’origen. Això no obstant, ambdues institucions
podran acordar, amb l’anuència de l’interessat, que
quedi definitivament adscrit al lloc on ha desenvolupat
la comissió de serveis.

3. El règim de prestació de serveis serà el de dedicació
exclusiva per a tot el personal.

ARTICLE 8

Les retribucions del personal al servei del Síndic de
Greuges seran les que corresponen al grup i nivell del
càrrec o especialització al que s’equiparen de la Plan-
tilla del Parlament de Catalunya. Dins d’un mateix ni-
vell, la relació de llocs de treball podrà contemplar
quanties diferents de complement específic, en funció
de les condicions particulars dels llocs.

L’assignació de les quantitats corresponents al comple-
ment de productivitat i de les gratificacions per serveis
especials o extraordinaris la realitzarà el Síndic de
Greuges d’acord amb els criteris que prèviament hagi
establert.

Tot el personal del Síndic té dret a percebre la retribu-
ció per triennis d’antiguitat, inclosos els que correspo-
nen a serveis prestats en altres Administracions.

ARTICLE 9

El personal al servei del Síndic de Greuges podrà ser
sancionat per la comissió de faltes disciplinàries deri-
vades de l’incompliment de llurs deures d’acord amb
les onrmes de règim disciplinari establertes en els Es-
tatuts de Règim i Govern Interior del Parlament de
Catalunya, tenint en compte les atribucions de facultats
de l’article 2 d’aquestes normes i sense perjudici de les
adequacions i especificitats pròpies de la Institució que
establieixi el Síndic de Greuges mitjançant Instrucció
interna.

El personal laboral temporal podrà ser sancionat
d’acord amb el que estableixen les disposicions legals
o el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació.

ARTICLE 10

La representació del personal funcionari, quan siguin
més de 10 o més de 6 si així ho acorden per majoria,
per a la defensa dels seus interesos es realitzarà a través
del Delegat de Personal que resulti escollit, prèvia con-
vocatòria del corresponent procés electoral.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

1. En un termini màxim de dos anys, el Síndic de Greu-
ges procedirà a la convocatòria de proves selectives per
cobrir els llocs quela relació de llocs de treball preve-
gi que hagin de ser proveïts per funcionaris.

2. En les proves selectives a què es refereix aquesta
disposició transitòria, el Tribunal qualificador estarà
constituït pel Síndic de Greuges o l’Adjunt al Síndic si
li delega, el qual el presideix; pel Secretari General del
Síndic i per dos representants del Parlament proposats
per la Mesa del Parlament.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

El personal funcionari d’altres administracions públi-
ques que, en la data d’entrada en vigor d’aquestes Nor-
mes, estigui ocupant un lloc de treball dels definits com
de funcionaris en la plantilla de personal al servei del
Síndic de Greuges s’integrarà voluntàriament en aques-
ta, sense perjudici dels drets dels quals pugui ser titu-
lar.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroguen els articles 1.3, 2, 3, 4, 5 i la disposició
transitòria de les Normes bàsiques del Síndic de Greu-
ges, de 8 de novembre de 1985.
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. Marc normatiu en el què s’insereix la proposta.

2. Evolució de l’entorn social al què s’apliquen les nor-
mes anteriors.

3. Les solucions aplicades en altres institucions equiva-
lents.

4. Oportunitat de la nova regulació.

5. El contingut de les propostes.

6. Les institucions afectades per la nova regulació.

7. Disposicions que seran derogades.

N. de la R.: La Memòria justificativa de la Proposta de
modificació del Capítol I de les Normes bàsiques del
Síndic de Greuges pot ésser consultada a l’Arxiu del
Parlament.

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre la redacció
definitiva del projecte de construcció
de la variant de la Bisbal de l’Empordà
(Baix Empordà) en la seva opció sud
Tram. 250-00405/05

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Pròrroga: 4 dies hàbils.

Finiment del termini: 28.10.1996.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre l’arranja-
ment i la neteja del pantà d’Olvan (Ber-
guedà)
Tram. 250-00408/05

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Pròrroga: 4 dies hàbils.

Finiment del termini: 28.10.1996.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre la normalit-
zació lingüística dels serveis de l’Ad-
ministració perifèrica de l’Estat a
Catalunya
Tram. 250-00409/05

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Pròrroga: 4 dies hàbils.

Finiment del termini: 28.10.1996.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre la dotació
pressupostària de les obres de cons-
trucció del canal Segarra-Garrigues
Tram. 250-00410/05

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Pròrroga: 4 dies hàbils.

Finiment del termini: 28.10.1996.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre la dotació
pressupostària de les obres de cons-
trucció del pantà de Rialb
Tram. 250-00411/05

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Pròrroga: 4 dies hàbils.

Finiment del termini: 28.10.1996.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre el càrrec a
l’Administració de la Generalitat de la
despesa afegida no subvencionada de
les entitats que presten serveis socials
inclosos en la Xarxa bàsica de serveis
socials de responsabilitat pública
Tram. 250-00412/05

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Pròrroga: 4 dies hàbils.

Finiment del termini: 28.10.1996.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre la implanta-
ció d’un règim de concerts amb les
entitats que presten serveis socials
inclosos en la Xarxa bàsica de serveis
socials de responsabilitat pública
Tram. 250-00413/05

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Pròrroga: 4 dies hàbils.

Finiment del termini: 28.10.1996.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre la compe-
tència de la policia de menors en tas-
ques d’investigació i de control de xar-
xes de prostitució de menors
Tram. 250-00415/05

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CPS, del 23.10.1996

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

 DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 9609)

APARTATS 1 I 2

1
ESMENA NÚM. 1
De supressió
G. P. de Convergència i Unió

De tot el text dels punts primer i segon de la proposició
no de llei.

APARTAT 3

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació i d’addició
G. P. de Convergència i Unió

«3. Presentar al Parlament de Catalunya un informe
sobre la valoració i resultats de la política exercida pels
diversos Departaments de la Generalitat amb relació
als maltractaments infantils, especialment l’abús i l’ex-
plotació sexual, en el termini d’un any.»

Proposició no de llei sobre les avingu-
des d’aigua al Maresme
Tram. 250-00416/05

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Pròrroga: 4 dies hàbils.

Finiment del termini: 28.10.1996.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre l’aboca-
ment de residus carnis
Tram. 250-00417/05

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Pròrroga: 4 dies hàbils.

Finiment del termini: 28.10.1996.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre la necessi-
tat de considerar la sociolingüística
com a matèria d’especialització uni-
versitària i la creació d’un centre inter-
disciplinari de recerca lingüística
Tram. 250-00419/05

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Pròrroga: 4 dies hàbils.

Finiment del termini: 28.10.1996.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.
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Proposició no de llei sobre la millora
dels serveis ferroviaris a les comar-
ques de l’Ebre per a contribuir a llur
reequilibri territorial
Tram. 250-00424/05

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Pròrroga: 4 dies hàbils.

Finiment del termini: 28.10.1996.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei de rebuig de
l’eventual entrada d’Espanya a l’es-
tructura militar integrada de l’OTAN
Tram. 250-00426/05

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Pròrroga: 4 dies hàbils.

Finiment del termini: 28.10.1996.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei de modificació
del Decret 160/1996, del 14 de maig,
per tal que especifiqui el caràcter gra-
tuït del servei de menjador per als in-
fants dels centres d’educació i d’acció
especial
Tram. 250-00427/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre la millora
del servei de previsió meteorològica
Previmet i la redacció de plans d’emer-
gència municipal per als aiguats
Tram. 250-00428/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre l’adequació
del Pla de protecció contra avingudes
del Maresme a les necessitats actuals
d’aquesta comarca
Tram. 250-00429/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.
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Proposició no de llei sobre l’ampliació
de l’institut d’ensenyament secundari
Hug Roger III, de Sort (Pallars Sobirà)

Tram. 250-00430/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre la millora
de la carretera L-504, de Llavorsí a
Tavascan, i de la carretera L-510, de
Tírvia a Àreu (Pallars Sobirà)

Tram. 250-00431/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre les obres
d’asfaltatge i de millora de la carretera
de Martinet de Cerdanya a Estana
(Cerdanya)
Tram. 250-00432/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció del túnel de Montant de Tost, al
municipi de Ribera d’Urgellet (Alt
Urgell)
Tram. 250-00433/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.
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Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un centre de dia a Puigcerdà
(Cerdanya)
Tram. 250-00434/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre el suport
econòmic a la Federació d’Associaci-
ons de Cuniculicultors de Catalunya,
pel que fa a la millora sanitària
Tram. 250-00435/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre el suport
econòmic a la Federació d’Associaci-
ons de Cuniculicultors de Catalunya,
pel que fa a l’estructuració del sector
Tram. 250-00436/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre el suport
econòmic a la Federació d’Associaci-
ons de Cuniculicultors de Catalunya,
pel que fa a la promoció del sector
Tram. 250-00437/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.
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Proposició no de llei sobre el suport
econòmic a la Federació d’Associaci-
ons de Cuniculicultors de Catalunya,
pel que fa a la millora genètica
Tram. 250-00438/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre el suport
econòmic a la Federació d’Associaci-
ons de Cuniculicultors de Catalunya,
pel que fa a la gestió tècnicoeco-
nòmica
Tram. 250-00439/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment d’una xarxa d’allotjaments per a
temporers del camp

Tram. 250-00440/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un centre de dia a la Seu
d’Urgell (Alt Urgell)

Tram. 250-00441/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.
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Proposició no de llei sobre la urgent
reconstrucció del pont romànic de
Vall-llonga, a Sant Llorenç de Morunys
(Solsonès)
Tram. 250-00442/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

<tn>Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció dels habitatges tutelats i els
centres de dia per a la gent gran al bar-
ri de Sants, de Barcelona, anunciats
pel Conseller de Benestar Social
Tram. 250-00443/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre la manifes-
tació d’agraïment als supervivents de
les Brigades Internacionals en la
commemoració del 60è aniversari de
llur vinguda en defensa de les lliber-
tats i la legalitat republicanes
Tram. 250-00444/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre l’adopció
de mesures que garanteixin que no es
discrimini l’accés als locals oberts al
públic per motius de raça, creença,
sexe o orientació sexual
Tram. 250-00445/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.
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Proposició no de llei sobre la restaura-
ció de les torres del telefèric del port
de Barcelona per a aconseguir una
millora estètica i de servei
Tram. 250-00446/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de recuperació global de la
via romana del Capsacosta (Garrotxa i
Ripollès)
Tram. 250-00447/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

<tn>Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre el compli-
ment dels compromisos econòmics
del Servei Català de la Salut amb els
centres hospitalaris concertats i la re-
gularització i l’actualització dels preus
de l’any 1996
Tram. 250-00448/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre l’exempció
per a les ambulàncies del pagament
dels peatges de les autopistes
Tram. 250-00449/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 104 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 28 d'octubre de 1996

7659

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un balanç de l’aplicació del Pla de
reestructuració de les cooperatives
agràries de Catalunya (PRECAC)
Tram. 250-00450/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de mesures necessàries per do-
tar de transport i de menjador escolars
gratuïts en aquells casos en què la dis-
tància ho faci necessari
Tram. 250-00451/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre el compli-
ment del Pla del romànic de la Vall de
Boí (Alta Ribagorça)

Tram. 250-00452/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre el Pla
d’infraestructures del delta del
Llobregat

Tram. 250-00453/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.
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Proposició no de llei sobre els acces-
sos a la Central Integral de Mercaderi-
es de Catalunya
Tram. 250-00454/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre el catàleg
de carreteres de la Generalitat de
Catalunya
Tram. 250-00455/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de garanties de màxims a les llis-
tes d’espera per a les intervencions
quirúrgiques i per a proves de diagno-
si del Servei Català de la Salut
Tram. 250-00456/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre l’aturada
biològica de les captures de peix blau
Tram. 250-00458/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.
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Proposició no de llei sobre la gratuïtat
en els serveis de menjador i de trans-
port escolars en els nuclis urbans i
zones rurals on la distància els fa ne-
cessaris
Tram. 250-00459/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre la posada
en funcionament del CAP del Besós, a
la ciutat de Barcelona
Tram. 250-00460/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre la centralit-
zació en el Departament de Cultura de
totes les subvencions per a activitats
culturals
Tram. 250-00461/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre l’habilitació
d’una zona d’aparcament vigilat per
als vehicles dels funcionaris del centre
penitenciari de Ponent, de Lleida
(Segrià)
Tram. 250-00462/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.
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Proposició no de llei sobre l’anàlisi i el
debat del pla de futur, del pla econò-
mic financer i del nou pla de viabilitat
de la Quinta de Salut l’Aliança
Tram. 250-00463/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre la portala-
da del monestir de Ripoll
Tram. 250-00464/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre la conces-
sió d’ajuts per a incentivar la reconver-
sió del conreu de cítrics a Catalunya
Tram. 250-00465/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre l’arranja-
ment dels accessos i l’entorn de les
coves rupestres del Cogul (Garrigues)
i la declaració d’aquestes com a patri-
moni de la humanitat
Tram. 250-00466/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.
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Proposició no de llei sobre la posada
en funcionament de la central integra-
da de mercaderies de Santa Perpètua
de Mogoda (Vallès Occidental)
Tram. 250-00467/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre la rescissió
del contracte amb l’empresa concessi-
onària dels serveis d’economat dels
dos centres penitenciaris de Can Bri-
ans (Baix Llobregat)
Tram. 250-00468/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre la potenci-
ació de la participació dels interns dels
centres penitenciaris en l’organització
de les activitats i dels serveis
Tram. 250-00469/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.

Proposició no de llei sobre la participa-
ció dels ens locals en els comitès de
seguiment corresponents a les inter-
vencions dels fons estructurals euro-
peus a Catalunya
Tram. 250-00470/05

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.10.1996.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 07.11.1996, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.10.1996.
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Proposició no de llei sobre el cost dels
menjadors escolars
Tram. 250-00471/05

Presentació: Sr. Josep Bargalló i Valls,
juntament amb quatre altres diputats, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 9321 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 22.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Bargalló Valls, Diputat del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i d’acord
amb el que preveu l’article 134 i concordants del Regla-
ment de la Cambra, conjuntament amb la signatura dels
diputats corresponents, presenta la següent Proposició
no de llei sobre el cost dels menjadors escolars.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Departament d’Ensenyament va regular els menja-
dors escolars pel Decret 160/1996 de 14 de maig, en el
qual es garanteix la gratuïtat del servei als alumnes que
estan obligats a desplaçar-se fora del seu municipi per
tal de cursar els estudis d’ensenyament primari i secun-
dari obligatoris. Si bé aquesta regulació parteix del
principi que aquells alumnes que es veuen desplaçats
del seu nucli de població rebin el servei de menjador
escolar de manera gratuïta i que aquest servei hagi de
ser remunerat per als que resideixen en el mateix nucli
en què hi ha el centre educatiu al que són obligatòria-
ment adscrits, no té en compte la particular composició
demogràfica i geogràfica del nostre país, en el qual hi
ha municipis que tenen nuclis urbans o disseminats
força allunyats del nucli central que deté els serveis
escolars i, a la vegada, municipis que tenen els seus
nuclis urbans connectats en un continu urbanístic.
Aquest fet produeix que, en aplicació de l’esmentat
Decret, hi hagi escolars que, sense moure’s del muni-
cipi, es vegin obligats a desplaçar-se un nombre consi-
derable de quilòmetres, sense possibilitat temporal i,
especialment, de transport per efectuar els menjars a
casa seva –i, per tant, veient-se obligats a menjar en el
centre escolar–, i que, malgrat això, no són inclosos en
la gratuïtat del menjador escolar, mentre que hi ha es-
colars que es desplacen a una distància significativa-
ment menor i sí que hi són inclosos, en canviar de mu-
nicipi.

Aquesta no és, amb tot, l’única problemàtica que pre-
senta la generalització i l’augmentat d’edat de la gratu-
ïtat / no gratuïtat dels menjadors escolars, ja que tam-
bé s’ha pogut detectar una minva en les ajudes donades
a alumnes d’ensenyaments especials o als pertanyents
a famílies amb menys recursos econòmics, per als quals
el servei de menjador és especialment cabdal des d’una
perspectiva pedagògica o social.

És per tot això que els Diputats sotasignants presenten
la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Modificar el decret 160/1996, de 14 de maig, sobre
menjadors escolars, en el sentit que els alumnes que
estan obligats a desplaçar-se dins el seu municipi en les
mateixes condicions de dificultat de desplaçament –per
motius de distància o de transport– que els que es ve-
uen obligats a desplaçar-se a un altre municipi rebin el
mateix tracte pel que fa a la gratuïtat del servei de men-
jador escolar.

2. Incentivar els ajuts per a menjador escolar en aquells
casos –com ara els alumnes necessitats d’ensenyament
especial o pertanyents a famílies de pocs recursos eco-
nòmics– que aquest servei acompleixi una funció pri-
mordial de caràcter pedagògic i social, i que així es
reflecteixi en els Pressupostos del Departament d’En-
senyament per a 1997.»

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 1996

Josep Bargalló Valls, Joan Puigcercós i Boixassa,
Francesc Ferrer, Josep-Lluís Carod-Rovira, Jordi
Portabella i Calvete

Proposició no de llei de suport a les
accions del Govern de l’Estat davant
les institucions comunitàries, en de-
fensa del sector oliver espanyol
Tram. 250-00472/05

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 9357/ Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 22.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu i Josep Maria
Fabregat i Vidal Diputat, conjuntament i en representa-
ció del Grup Parlamentari Popular, d’acord amb allò
que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposició no de llei:

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Donar suport al Govern de l’Estat en la defensa que
està portant a terme del sector oliver espanyol davant
les institucions comunitàries, i molt especialment en el
contingut del document presentat davant la reforma
d’aquest sector.

2. Prendre les mesures necessàries per tal que es con-
sideri irrenunciable l’ajut a la producció real pel fet de
ser l’element clau de la Modernització de les Oliveres
i de la Indústria de l’Oli d’Oliva donat que és una ga-
rantia d’ingressos que complementa la renda dels agri-
cultors olivarers.

3. Prendre les mesures necessàries per tal que es man-
tingui el preu d’intervenció, doncs és la millor garan-
tia de la xarxa de seguretat que suposa un preu mínim
de l’oli d’oliva.

4. Prohibir absolutament la barreja de l’oli d’oliva amb
altres olis de llavors per tal de corregir els possibles
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fraus que puguin presentar-se i preservar, d’aquesta
manera, la qualitat de l’oli d’oliva.

5. Prendre les mesures necessàries per tal de defensar
l’existència de l’ajut al consum, la qual cosa permetria
un major control de la despesa pressupostària al poder-
se contrastar aquestes dades amb les corresponents a
les de l’ajut a la producció.

6. Donar suport a totes aquelles gestions que porti a
terme el Ministeri d’Agricultura, tendents a rebutjar el
Projecte de Proposta de Reforma d’OCM i a garantir la
continuïtat de l’actual OCM de l’oli d’oliva.

7. Donar suport davant la Mesa de l’Olivar (represen-
tativa de tot el sector productor, industrial, comercial i
distribuïdor) a tots aquells actes que es portin a terme
tendents a convergir en suport a la postura del Ministeri
d’Agricultura per tal d’aconseguir l’objectiu de paralit-
zar la lesiva proposta del Comissari d’Agricultura Eu-
ropeu.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 1996

M. Dolors Montserrat i Culleré Josep M. Fabregat i Vidal
Portaveu Diputat

Proposició no de llei sobre la comme-
moració del 60è aniversari de la crea-
ció de les Brigades Internacionals
Tram. 250-00473/05

Presentació: Sr. Jordi Ausàs i Coll, junta-
ment amb quatre altres diputats, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Reg. 9367 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 22.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Ausàs i Coll, Diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (ERC) i d’acord amb
el que preveu l’article 134 i concordants del Reglament
de la Cambra, conjuntament amb la signatura dels di-
putats corresponents, presenta la següent Proposició no
de llei sobre la commemoració del 60è aniversari de la
creació de les Brigades Internacionals.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Ara fa 60 anys milers de ciutadans de tot el món,
majoritàriament europeus van desplaçar-se a l’estat
espanyol amb l’objectiu d’afegir-se a la lluita en favor
de la democràcia que representava el sistema republi-
cà i contra l’intent dels sediciosos feixistes d’imposar
un estat totalitari i centralista.

L’aportació d’aquests voluntaris va permetre la creació
de les anomenades «Brigades Internacionals», que van
prestar el seu servei al govern legítim republicà.

Enguany, 60 anys després, les diferents associacions
que agrupen els membres supervivents d’aquestes Bri-
gades i amb el suport de partits, sindicats i instituci-
ons... volen commemorar aquells fets amb la trobada de

centenars de Brigadistes d’arreu que estan disposats a
desplaçar-se als diferents punts de l’estat que van co-
nèixer en aquelles dates tràgiques.

Diversos dels actes es desenvoluparan a Catalunya, més
concretament a la ciutat de Barcelona.

Davant la importància del record per evitar la repetició
de fets com aquell i la necessitat que el Govern de
Catalunya de preservar la memòria col·lectiva i projec-
tar-lo al futur, els Diputats del G. P. d’ERC presenten la
següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a col·-
laborar de forma activa en l’organització i desenvolu-
pament dels actes commemoratius del 60è aniversari de
la creació de les Brigades Internacionals.»

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 1996

Jordi Ausàs, Josep Bargalló, Jordi Portabella, Josep-
Lluís Carod-Rovira, Joan Puigcercós

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de les indemnitzacions compen-
satòries per danys i perjudicis derivats
de la gestió dels espais protegits
Tram. 250-00474/05

Presentació: Sr. Víctor Gimeno i Sanz,
juntament amb un altre diputat, del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-
Els Verds (IC-EV); Sr. Mariano Gil i Agné,
juntament amb dos altres diputats, del
Grup Socialista al Parlament de
Catalunya
Reg. 9441 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 22.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els diputats dels Grups Parlamentaris sotasignants,
d’acord amb allò que preveu l’article 134 del Regla-
ment de la Cambra, presenten la següent Proposició no
de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La necessària política de protecció d’espais naturals
provoca normalment interferències i conflictes amb
l’activitat agrícola i ramaderia dels terrenys inclosos o
dels que són propers als mateixos.

Per evitar les lògiques tensions que es produeixen per
les incursions a les propietats privades d’animals salvat-
ges procedents dels Parcs Naturals, com el Delta de
l’Ebre, i de reserves Nacionals de caça, com la de
Tortosa - Beseit, el Govern entre altres mesures, esta-
blia uns recursos econòmics destinats a indemnització
pels danys produïts.

Lamentablement, en els pressupostos de 1996 s’ha eli-
minat la partida per fer front a aquestes despeses. Si a
això li afegim el fet que indemnitzacions aprovades
dels anys 94 i 95 encara no s’han fet efectives, es com-
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prèn el desconcert, la preocupació i el malestar que
s’està generant entre els afectats, com es fa palès a la
darrera reunió de la Junta Consultiva de la Reserva
Nacional de caça de Tortosa - Beseit del passat 3 d’oc-
tubre, o en queixes formulades de propietaris de les
zones arrosseres del Delta.

Considerant que l’acceptació social de la protecció
d’espais naturals no ha de significar una càrrega sinó un
estímul per a la població de la zona i molt especialment
pels propietaris privats o públics, dels espais afectats i
de les zones limítrofes.

Considerant que ha de continuar existint una política
d’indemnitzacions apropiada, ràpida i transparent da-
vant dels perjudicis que es puguin ocasionar en la ges-
tió d’espais protegits, els diputats sotasignants presen-
ten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Habilitar les partides suficients, en els pressupostos
de 1997, per establir les indemnitzacions compensatò-
ries per danys i perjudicis derivats de la gestió dels es-
pais protegits, així com de la protecció de la fauna.

2. Liquidar, abans de finals de l’any 1996 els paga-
ments pendents per indemnitzacions a propietaris apro-
vades els anys anteriors.

3. Regular un mecanisme de valoració de danys i paga-
ment de les indemnitzacions ràpid i transparent, a efec-
tuar directament per cada un dels òrgans de gestió dels
espais i de les reserves de caça afectades.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 1996

Víctor Gimeno i Sans, Diputat IC-EV; Mariano Gil i
Agné, Diputat PSC; Maria Olivares, Diputada IC-EV;
Montse Duch, Diputada PSC; Ramon Vilalta, Diputat
PSC

3.10.30. DEBATS GENERALS

Debat general sobre l’estat de la sani-
tat a Catalunya i el seu finançament
Tram. 255-00005/05

Presentació: Sr. Josep M. Sala i Griso,
juntament amb vint-i-set altres diputats,
del Grup Socialista al Parlament de
Catalunya
Reg. 9429 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els Diputats sotasignats, que representen una cinquena
part dels diputats de la Cambra, d’acord amb allò que
es preveu a l’article 125.1 del Reglament del Parlament,
presenten la següent Proposta de Resolució subsegüent
al debat d’orientació política general.

El Parlament de Catalunya acorda celebrar en el termini
més breu possible i sempre abans d’acabar el proper
període de sessions un debat monogràfic sobre l’estat
de la sanitat a Catalunya i sobre el seu finançament.

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 1996

Josep M. Sala i Griso, Xavier Guitart i Domènech,
Josep Abelló i Padró, Antoni Siurana i Zaragoza, Manel
Nadal i Farreras, Lluís Armet i Coma, Josep Mir i Bagó,
Manuela de Madre i Ortega, Celestino Corbacho i
Chaves, Joan Blanch i Rodríguez, Antoni Dalmau i
Ribalta, Carme Figueras i Siñol, Martí Carnicer i Vidal,
Rosa Barenys i Martorell, Joan Ferran i Serafini, Josep
M. Carbonell i Abelló, Daniel Terradellas i Redon, Joan
Oliart i Pons, Josep M. Rañé i Blasco, Marina Geli i
Fàbrega, Josep Clofent i Rosique, Montserrat Tura i
Camafreita, Joan Ganyet i Solé, Mariano Gil i Agné,
Magí Cadevall i Soler, Montserrat Duch i Plana

3.15 MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·-
LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les infraestruc-
tures hidràuliques
Tram. 302-00041/05

Rectificació al text presentat (BOPC 99)
Reg. 9422 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 22.10.1996

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 22
d’octubre de 1996, ha pres nota i ha acceptat la correc-
ció proposada atès que, strictu sensu, es tracta exclusi-
vament de la correcció d’una errada tècnica.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 1996

Joan Reventós i Carner
President del Parlament de Catalunya

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Boada i Masoliver, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds, fa avinent la
rectificació d’una errada tècnica a la moció subsegüent
a la interpel·lació al Consell Executiu sobre les
infraestructures hidràuliques, tramitació (302-00041/
05).

on diu:

g) Aprovar, immediatament, el Pla territorial de protec-
ció civil, tal com mandata la Resolució 66/IV del Par-
lament de Catalunya, així com el Pla especial d’inun-
dacions que se’n deriva.

ha de dir:

g) Aprovar, immediatament, el Pla especial d’inunda-
cions derivat del Pla de Protecció Civil de Catalunya.
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En el supòsit que la Mesa no acceptés aquesta correc-
ció, retiraríem el punt g) de la moció.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 1996

Joan Boada i Masoliver
Diputat

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la situació ac-
tual de l’organització del treball peni-
tenciari
Tram. 302-00043/05

Esmenes presentades
Reg. 9443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 22.10.1996

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA - ELS VERDS (REG. 9443)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 130.2 del
Reglament de la Cambra, presenta la següent esmena a
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Exe-
cutiu sobre la situació actual de l’organització del tre-
ball penitenciari (tram. 302-00043/05).

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds

Nova lletra e

«e) Establir mecanismes de participació dels interns en
l’organització i planificació del treball productiu en els
establiments penitenciaris, mitjançant les Comissions
previstes en el Reglament.»

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 1996

Roc Fuentes i Navarro Jordi Guillot i Miravet
Diputat Portaveu

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el compliment dels plans comarcals de
muntanya
Tram. 300-00143/05

Presentació: Sr. Jordi Ausàs i Coll, del
Grup d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Reg. 9423 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 22.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Ausàs i Coll, Diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (ERC) d’acord amb
el que preveu l’article 128 i concordants del Reglament
de la Cambra presenta la següent Interpel·lació.

– Quins són els criteris de capteniment del Govern so-
bre el compliment dels Plans comarcals de Muntanya?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 1996

Jordi Ausàs i Coll

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de subvencions de la Gene-
ralitat
Tram. 300-00144/05

Presentació: Sr. Jordi Guillot i Miravet, del
Grup d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds
Reg. 9583 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 22.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Guillot i Miravet, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 128 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent interpel·lació.

Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu en relació a la política de subvencions de la
Generalitat?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 1996

Jordi Guillot i Miravet
Diputat
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Interpel·lació al Consell Executiu, a tra-
mitar pel procediment d’urgència, so-
bre la situació econòmica de les finan-
ces i els pressupostos de la Generali-
tat
Tram. 301-00022/05

Presentació: Sr. Martí Carnicer i Vidal, del
Grup Socialista al Parlament de
Catalunya
Admissió a tràmit i tramitació pel procediment d’ur-
gència: Presidència del Parlament, 25.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Martí Carnicer i Vidal, Diputat del Grup Socialista, fent
ús d’allò que es preveu als articles 128 i següents del
Reglament de la Cambra, formula la interpel·lació que
segueix al Consell Executiu amb tràmit d’urgència.

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu sobre la situació econòmica de les finances i
els pressupostos de la Generalitat?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 1996

Martí Carnicer i Vidal

Interpel·lació al Consell Executiu, a tra-
mitar pel procediment d’urgència, so-
bre el cooperativisme agrari
Tram. 301-00023/05

Presentació: Sr. Francesc Iglesias i Sala,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit i tramitació pel procediment d’ur-
gència: Presidència del Parlament, 25.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Iglesias i Sala, Diputat del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d'acord amb el que disposa
l'article 128 i següents del Reglament del Parlament,
presenta la següent Interpel·lació al Consell Executiu de
la Generalitat, sol·licitant que sigui tramitada pel proce-
diment d’urgència.

– Quins és el propòsit de capteniment del Govern de la
Generalitat pel que fa al tema de cooperativisme agra-
ri?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 1996

Francesc Iglesias i Sala
Diputat

Interpel·lació al Consell Executiu, a tra-
mitar pel procediment d’urgència, so-
bre l’assistència sanitària i els serveis
d’urgències
Tram. 301-00024/05

Canvi de tramitació

Sol·licitud de tramitació pel procediment d’urgència: .

Acord: Presidència del Parlament, sessió del
25.10.1996.

3.20.
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICA-
CIONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Acord sobre l'atribució al Grup Parla-
mentari d'Esquerra Republicana de
Catalunya de la presentació de deter-
minades tramitacions

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 22
d’octubre de 1996, vist l'escrit presentat pel portaveu
del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de
Catalunya (Reg. 9563), d'acord amb el que disposa l'ar-
ticle 26.1.4t, 5è i 2n del Reglament, entén que la peti-
ció del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de
Catalunya és legítima atès que les tramitacions a les què
es refereix el damunt dit escrit havien estat presentades
per diputats adscrits al Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, i que la majoria dels sig-
nants encara hi segueixen adscrits. En conseqüència, la
Mesa ha acordat que d'ara endavant les tramitacions
referides s’atribueixin al Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya i no als qui les van signar.

Així mateix, la Mesa ha acordat que aquesta decisió no
priva al Grup Parlamentari Mixt d’intervenir en el de-
bat i votació de les propostes, ni tampoc no el priva del
dret d’esmena, ni impedeix qualsevol iniciativa que
pugui fer coincident, divergent o anàloga respecte a les
presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 1996

Joan Reventós i Carner
President del Parlament de Catalunya

N. de la R.: L'escrit presentat pel portaveu del Grup
Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
(Reg. 9563) és publicat en la Secció 4.67 d'aquest ma-
teix butlletí.

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

Renúncia del senyor Xavier Bosch i
Garcia al càrrec de secretari segon del
Parlament

MESA DEL PARLAMENT

L'I. Sr. Xavier Bosch i Garcia ha presentat davant la
Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 22 d'oc-
tubre de 1996, la seva renúncia al càrrec de secretari
segon. Aquesta renúncia tindrà efectes des del mateix
dia 22 d'octubre.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 1996

El secretari primer El president del Parlament
Raimon Escudé i Pladellorens Joan Reventós i Carner

Composició de la Comissió de Justí-
cia, Dret i Seguretat Ciutadana

Substitució d’un diputat
Reg. 9339 / Coneixement: Mesa del Parlament,
22.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds, donat que els treballs de la Ponència del projecte
de llei d’educadors socials han acabat, anuncia la bai-
xa de la Sra. Carme Tolosana i Cidón de la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana i que per tant, el Sr.
Ignasi Riera i Gassiot torna a ser-ne titular.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 1996

Jordi Guillot i Miravet
Portaveu

Substitució d’un diputat
Reg. 9435 / Coneixement: Mesa del Parlament,
22.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Par-
lamentari Popular, us fa avinent que a la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, a la què està ads-
crit el Diputat Sr. Daniel Sirera i Bellés, aquest serà
substituït pel Diputat Sr. Simon Pujol.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 1996

M. Dolors Montserrat i Culleré
4.40.
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Composició de la Comissió d’Estudi
sobre la Sida
Tram. 400-00003/05

Rectificació al text presentat (BOPC 102)
Reg. 9469 / Coneixement: Mesa, 22.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

En la distribució de Comissions parlamentàries entre
els diputats del Grup Mixt que us vàrem lliurar hi ha-
via un error de transcripció.

Comissió d’estudi s/la Sida. En lloc de Benet Tugues
hauria de dir Xavier Bosch.

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 1996

Xavier Bosch
Portaveu adjunt

Adscripció de diputats del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya a diverses comissions
Reg. 9592 i 9621 / Coneixement: Mesa del Par-
lament, 22.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep-Lluís Carod-Rovira, Portaveu del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
us comunica la relació de Diputats del Grup que forma-
ran part de les següents Comissions:

– Organització i Administració de la Generalitat i Go-
vern Local. Joan Ridao i Ernest Benach.

– Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana. Joan Ridao i
Francesc Ferrer i Gironès.

– Economia, Finances i Pressupost. Josep Huguet i
Joan Puigcercós.

– Indústria, Energia, Comerç i Turisme. Joan
Puigcercós i Francesc Ferrer.

– Agricultura, Ramaderia i Pesca. Jordi Ausàs i Ernest
Benach.

– Política Territorial. Jordi Portabella i Jordi Ausàs.

– Política Cultura. Josep-Lluís Carod-Rovira i Josep
Bargalló.

– Política Social. Joan Ridao i Ernest Benach.

– Reglament. Josep-Lluís Carod-Rovira i Ernest
Benach.

– Estatut dels Diputats. Jordi Portabella.

– Govern Interior. Jordi Portabella.

– Control CCRTV. Josep Bargalló i Joan Puigcercós.

– Síndic de Greuges. Joan Ridao i Jordi Portabella.

– Sindicatura de Comptes. Francesc Ferrer i Josep
Huguet.

– Causes que generen violència infantil. Josep Barga-
lló i Joan Ridao.

– Problemàtica Món Rural. Jordi Ausàs i Ernest
Benach.

– Problemàtica de la Sida. Ernest Benach i Jordi Ausàs.

– Pesca. Josep Bargalló, Josep-Lluís Carod-Rovira i
Jordi Portabella.

– Home - Dona. Josep Bargalló i Joan Ridao.

– Concert Econòmic. Josep Huguet, Joan Puigcercós.

– Plaseqta. Ernest Benach i Josep Bargalló.

– Seguiment UE i d’Actuacions Exteriors. Jordi Ausàs
i Josep-Lluís Carod-Rovira.

Parlament, 22 d’octubre de 1996

Josep-Lluís Carod-Rovira
Portaveu del G. P. d’ERC

Composició de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost

Adscripció d’un diputat
Reg. 9610 / Coneixement: Mesa del Parlament,
22.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ramon Camp i Batalla, Portaveu del Grup Parlamenta-
ri, d’acord amb el que disposa l’article 36 del Regla-
ment del Parlament i l’acord pres per la Mesa del Par-
lament, escoltada la Junta de Portaveus, comunica que
l’I. Sr. Francesc Iglesias i Sala s’adscriu com a membre
de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 1996

Ramon Camp i Batalla
Portaveu del Grup Parlamentari de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió a di-
verses comissions
Reg. 9630 / Coneixement: Mesa del Parlament,
22.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposa l’article 36 del Reglament
del Parlament i l’acord pres per la Mesa del Parlament,
escoltada la Junta de Portaveus, els hi comuniquem la
relació dels diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió que s’adscriuen a cada Comissió.

Comissió d’Organització i Administració de la Genera-
litat i Govern Local: Jordi Casas i Bedós.

4.45.
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Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana:
Meritxell Borrás i Solé.

Comissió d’Economia, Finances i Pressupostos: Josep
Serratusell i Sitjes.

Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme: Pere
Mutjé i Pujol.

Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca: Joan
Sabanza i March.

Comissió de Política Territorial: Trinitat Neras i Plaja.

Comissió de Política Cultural: Carme Vidal i Xifre.

Comissió de Política Social: Josep Enric Millo i
Rocher.

Comissió de Reglament: Ramon Camp i Batalla.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 1996

Ramon Camp i Batalla
Portaveu del Grup Parlamentari de Convergència i

Unió

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

Control del compliment de la Resolu-
ció 91/V del Parlament de Catalunya,
sobre la neteja dels llits dels rius Ter i
Daró i de les zones afectades per les
darreres riuades
Tram. 340-00088/05

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 9310 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
22.10.1996.

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 91/V del Parlament de
Catalunya, sobre la neteja dels llits dels rius Ter i Daró
i de les zones afectades per les darreres riuades, (BOPC
núm. 54, del 28 de maig de 1996), em plau notificar-
vos que les actuacions d’emergència de reparació dels
danys ocasionats pels aiguats del passat mes de gener
a la conca baixa del Ter estan actualment en fase avan-
çada d’execució. Es preveu que en tres o quatre setma-
nes estiguin finalitzats els treballs de neteja i els de
construcció de les obres puntuals de correcció de l’eix
de la llera del riu, en el tram entre la resclosa de Canet
i el mar.

Posteriorment s’anirà actuant a la resta de lleres de la
zona que presentin una problemàtica semblant.

Barcelona, 3 d’octubre de 1996

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Control del compliment de la Moció 38/
IV del Parlament de Catalunya sobre
l’aplicació dels fons comunitaris euro-
peus a Catalunya
Tram. 340-00089/05

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 9319 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
22.10.1996.

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Moció 38/IV aprovada pel Ple del
Parlament de Catalunya en la sessió del dia 3 de març
de 1994, em plau trametre, adjunt, «Informe sobre
l’actuació dels fons estructurals i del Fons de Cohesió
de la Unió Europea a Catalunya l’any 1995», per la
Comissió de Seguiment del Procés d’Integració de
Catalunya a la Unió Europea.

Barcelona, 10 d’octubre de 1996

Macià Alavedra i Moner
Conseller d’Economia i Finances

N. de la R.: L’Informe tramès pel conseller de pot és-
ser consultat a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolu-
ció 79/V del Parlament de Catalunya,
sobre l’ampliació i la millora del servei
d’atenció farmacèutica permanent
Tram. 340-00090/05

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 9382 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comis-
sió competent: Mesa del Parlament, 22.10.1996.

Molt honorable Sr. Joan Reventós i Carner
President

Molt Honorable President,

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, us trameto
adjunta la informació relativa al compliment de la Re-
solució 79/V sobre l’ampliació i la millora del servei
d’atenció farmacèutica permanent.

Ben cordialment,

Barcelona, 10 d’octubre de 1996

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

N. de la R.: L’Informe tramès pel conseller de pot és-
ser consultat a l’Arxiu del Parlament.

4.50.
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Control del compliment de la Resolu-
ció 90/V del Parlament de Catalunya,
sobre les obres d’enllumnenat del tú-
nel Monturiol, de la carretera de Lloret
de Mar a Vidreres (Selva)
Tram. 340-00091/05

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 9566 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
22.10.1996.

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 90/V del Parlament de
Catalunya, sobre les obres d’enllumenat del túnel de
Monturiol de la carretera de Lloret de Mar a Vidreres,
(BOPC núm. 54, del 28 de maig de 1996), em plau
notificar-vos que la Direcció General de Carreteres
d’aquest Departament ha redactat un projecte d’enllu-
menat del túnel de Monturiol, el qual serà executat
l’any 1977, sempre que les disponibilitats pressupostà-
ries ho permetin.

Barcelona, 18 d’octubre de 1996

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

4.53. COMPAREIXENCES I SESSIONS INFORMA-
TIVES EN LES COMISSIONS

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES DE MEMBRES
DEL GOVERN

Sessió informativa davant la Comissió
d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme
del conseller d’Indústria, Comerç i Tu-
risme perquè informi sobre l’accident
esdevingut a la planta d’envasament
GLP, de l’Hospitalet de Llobregat (Bar-
celonès)
Tram. 355-00016/05

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 8 de la Co-
missió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme, del
22.10.1996 (DSPC-C 99).

4.53.15. COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del director general de
la Corporació Catalana de Ràdio i Tele-
visió, perquè informi sobre els criteris
establerts respecte a l’aplicació de les
noves tecnologies del món àudiovisual
Tram. 357-00142/05

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Control Parlamentari de l’Actuació de
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de les
Empreses Filials en la sessió núm. 8, tinguda el dia
18.10.1996 (DSPC-C 97).

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 22
Convocada per al dia 30 d’octubre de 1996

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

D’acord amb els articles 50, 62.2 i concordants del
Reglament, es convoca la sessió següent del:

Ple del Parlament
30 d’octubre de 1996
10:30
Saló de sessions

ORDRE DEL DIA

1. Elecció del secretari segon de la Mesa del Parlament,
d’acord amb el que s’estableix a l’article 35 del Regla-
ment i a la Norma interpretativa d’aquest, del 8 de juny
de 1993.

2. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades el
dia 30 d’octubre, a les 10:40 hores)

3. Projecte de llei de Creació del Col·legi d’Educadors
Socials de Catalunya. Tram. 200-00003/05. Govern de la
Generalitat. Debat i votació del Dictamen de la Comissió

4. Proposició de llei reguladora de la propaganda i la
publicitat institucional de la Generalitat de Catalunya.
Tram. 202-00010/05. Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya. Debat i votació de la presa
en consideració.

5. Proposició de llei de creació del Consell Assessor de
les Comunicacions Institucionals de Catalunya. Tram.
202-00044/05. Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya-Els Verds (IC-EV). Debat i votació de la
presa en consideració.

4.53.10.
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6. Proposta de resolució per la qual es crea la Comissió
d’Estudi sobre l’Activitat i el Funcionament dels Con-
sells Comarcals. Tram. 252-00015/05. Sr. Joaquim
Nadal i Farreras, juntament amb vint-i-sis altres dipu-
tats del Grup Socialista al Parlament de Catalunya.
Debat i votació.

7. Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel pro-
cediment d’urgència, sobre els Plans comarcals de
muntanya aprovats per al període 1996-2000. Tram.
301-00021/05. Sr. Josep Maria Fabregat i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular. Substanciació.

8. Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel pro-
cediment d’urgència, sobre la situació econòmica de les
finances i els pressupostos de la Generalitat. Tram. 301-
00022/05. Sr. Martí Carnicer i Vidal, del Grup Socialis-
ta al Parlament de Catalunya. Substanciació.

9. Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel proce-
diment d’urgència, sobre el cooperativisme agrari. Tram.
301-00023/05. Sr. Francesc Iglesias i Sala, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió. Substanciació.

10. Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel pro-
cediment d’urgència, sobre l’assistència sanitària i els
serveis d’urgències. Tram. 301-00024/05. Sra. Imma
Mayol i Beltran, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya-Els Verds (IC-EV). Substanciació.

11. Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política
d’ocupació a Catalunya. Tram. 300-00086/05. Sr. Josep
Maria Rañé i Blasco, del Grup Socialista al Parlament
de Catalunya. Substanciació.

12. Interpel·lació al Consell Executiu sobre el cos de
bombers. Tram. 300-00057/05. Sr. Salvador Morera i
Tanyà, del Grup Mixt. Substanciació.

13. Interpel·lació al Consell Executiu sobre la xarxa
elèctrica d’alta tensió a Catalunya. Tram. 300-00102/
05. Sra. Manuela De Madre Ortega, del Grup Socialista
al Parlament de Catalunya. Substanciació.

14. Interpel·lació al Consell Executiu sobre
infraestructures ferroviàries. Tram. 300-00055/05. Sr.
Joan Puigcercós i Boixassa, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Substanciació.

15. Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política
d’habitatge juvenil, especialment pel que fa referència
a l’oficina d’ajut per a l’adquisició d’habitatge. Tram.
300-00131/05. Sr. Fidel Lora i Lillo, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds (IC-EV).
Substanciació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Exe-
cutiu sobre la realització del programa d’actuacions
respecte a les rierades. Tram. 302-00040/05. Sr. Josep
Clofent i Rosique, del Grup Socialista al Parlament de
Catalunya. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Exe-
cutiu sobre les infraestructures hidràuliques. Tram.
302-00041/05. Sr. Joan Boada i Masoliver, del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds (IC-
EV). Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Exe-
cutiu sobre la política d’esports. Tram. 302-00042/05.

Sr. Ignasi Riera i Gassiot, del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya-Els Verds (IC-EV). Debat i vota-
ció.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Exe-
cutiu sobre la situació actual de l’organització del tre-
ball penitenciari. Tram. 302-00043/05. Sr. Joan Oliart
i Pons, del Grup Socialista al Parlament de Catalunya.
Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Exe-
cutiu sobre la política de promoció i desenvolupament
del turisme. Tram. 302-00044/05. Sr. Joan Puigcercós
i Boixassa, juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Exe-
cutiu sobre el cos d’agents rurals. Tram. 302-00045/05.
Sr. Jordi Portabella i Calvete, juntament amb un altre
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Exe-
cutiu sobre l’aplicació de l’acord de finançament entre
la Generalitat i el Govern de l’Estat. Tram. 302-00046/
05. Sr. Josep Huguet i Biosca, juntament amb un altre
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya. Debat i votació.

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 1996

President del Parlament de Catalunya
Joan Reventós i Carner

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS PARLA-
MENTARIS I DELS DIPUTATS

Sol·licitud d'atribució al Grup Parla-
mentari d'Esquerra Republicana de
Catalunya de la presentació de deter-
minades tramitacions
Reg. 9563

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep-Lluís Carod-Rovira en qualitat de Portaveu del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC) us fa saber que totes les Proposicions No de Llei
i les Proposicions de Llei pendents de substanciació en
Ple i en Comissió signades per algun Diputat d’ERC i
algun Diputat que actualment forma part del Grup Mixt,
per mantenir vives les seves tramitacions s’han de consi-
derar que estan presentades per el G. P. d’ERC.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 1996

Josep-Lluís Carod-Rovira
Portaveu del G. P. d’ERC

4.67.
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4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Jubilació voluntària d’un funcionari

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 22
d’octubre de 1996, d’acord amb els articles 1 dels Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de
Catalunya i 39 de la Llei 9/94, de 29 de juny, de refor-
ma de la legislació relativa a la funció pública de la
Generalitat, vistos els informes de la directora de per-
sonal i de govern interior i del cap de Personal, Mante-
niment, Obres i Compres, i considerada la sol·licitud,
autoritza la jubilació voluntària de l’uixer del Parla-
ment, senyor Antoni Escribà i Mancho, amb efectes del
dia 23 de novembre de 1996, en complir 63 anys.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 1996

Ismael R. Pitarch
Oficial major

5. ÍNDEX DE TRAMITACIONS *

Claus

(O) Text original entrat al Parlament (corresponent al
número de tramitació que figura abans de cada títol)

(P) Informe de la Ponència
(D) Dictamen de la Comissió
(A) Text aprovat pel Ple del Parlament o per la Comissió

per delegació d’aquell
(AC) Acord de compareixença
(DIR) Demanda per la qual s’interposa recurs
(ALFP) Al·legacions que formula el Parlament
(SDCC) Sol·licitud de Dictamen al Consell Consultiu
(E) Esmenes presentades pels Grups
(STC) Sentència del Tribunal Constitucional
(DCC) Dictamen del Consell Consultiu
(Rect.) Rectificacions per error tècnic
(AIR) Acord d’interposició de recurs
(C) Canvi de tramitació
(S) Substanciació
(IG) Informe del Govern
(ISC) Informe de la Sindicatura de Comptes
(ISG) Informe del Síndic de Greuges
(T) Tramitació
(Add.) Addenda
(CI) Coneixement de l’Informe
(OP) Objeccions presentades pels Grups

Sigles de les comissions parlamentàries que tramiten o han
tramitat els textos

/COAG/ Comissió d’Organització i Administració de la
Generalitat i Govern Local

/CJD/ Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
/CEF/ Comissió d’Economia, Finances i Pressupost
/CIE/ Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme
/CARP/ Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
/CPT/ Comissió de Política Territorial
/CPC/ Comissió de Política Cultural
/CPS/ Comissió de Política Social
/CSG/ Comissió del Síndic de Greuges
/CR/ Comissió de Reglament
/CED/ Comissió de l’Estatut dels Diputats
/CGI/ Comissió de Govern Interior
/CRT/ Comissió de Control Parlamentari de l’Actuació

de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i
de les Empreses Filials

/CSC/ Comissió de la Sindicatura de Comptes
/CSDH/ Comissió de Seguiment del Procés d’Equiparació

Dona - Home
/CEFA/ Comissió d’Estudi sobre el Concert Econòmic

com a Via per a l’Adequat Finançament de
l’Autonomia de Catalunya

/CEVI/ Comissió d’Estudi sobre les Causes que generen
Violència Infantil

/CEMR/ Comissió d’Estudi sobre la Problemàtica del Món
Rural a Catalunya

/CESIDA/ Comissió d’Estudi sobre la Sida
/CEPC/ Comissió d’Estudi sobre la Situació de la Pesca

a Catalunya
/CSEQTA/ Comissió d’Estudi de la Revisió i l’Aplicació del

Pla de Seguretat de les Químiques de Tarragona
(Plaseqta)

/CSUE/ Comissió de Seguiment de la Unió Europea
i d’Actuacions Exteriors

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

4.90.

4. INFORMACIÓ



Núm. 104 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 28 d'octubre de 1996

7675
1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-

VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.07. CRITERIS INTERPRETATIUS I NORMES
SUPLETÒRIES DEL REGLAMENT

Norma supletòria del Reglament sobre el
sistema de votació electrònica. BOPC 91 (T).

1.10. RESOLUCIONS

250-00281/05
Resolució 139/V del Parlament de Catalunya,

sobre la carrera professional dels metges. /CPS/. BOPC 51
(O); 57 (T); 64 (T); DSPC-C 80 (A); BOPC 93 (A).

250-00322/05
Resolució 140/V del Parlament de Catalunya,

sobre els serveis d’atenció a les dones que pateixen
maltractaments. /CPS/. BOPC 57 (O); 64 (T); DSPC-C 80
(A); BOPC 93 (A).

250-00333/05
Resolució 141/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’ampliació de l’equip de pediatria del Centre
d’Atenció Primària de Sant Joan de Vilatorrada (Bages). /
CPS/. BOPC 64 (O); 79 (T); DSPC-C 80 (A); BOPC 93 (A).

250-00336/05
Resolució 142/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’adopció de polítiques actives per la igualtat social en
el marc de la reforma dels tractats de la Unió Europea. /CPS/
. BOPC 64 (O); 79 (T); DSPC-C 80 (A); BOPC 93 (A).

250-00282/05
Resolució 143/V del Parlament de Catalunya,

sobre la reducció del temps d’espera per a la realització de
proves específiques a l’hospital Arnau de Vilanova, de
Lleida (Segrià). /CPS/. BOPC 51 (O); 57 (T); 69 (E); DSPC-
C 80 (A); BOPC 93 (A).

250-00267/05
Resolució 144/V del Parlament de Catalunya,

sobre el port comercial de Sant Carles de la Ràpita
(Montsià). /CPT/. BOPC 51 (O); 57 (T); 64 (T); 85 (E);
DSPC-C 79 (A); BOPC 93 (A).

250-00270/05
Resolució 145/V del Parlament de Catalunya,

sobre la prevenció d’abocaments industrials a la llacuna del
Remolar, a la reserva dels aiguamolls del delta del
Llobregat. /CPT/. BOPC 51 (O); 57 (T); 64 (T); 85 (E);
DSPC-C 79 (A); BOPC 93 (A).

250-00338/05
Resolució 146/V del Parlament de Catalunya,

sobre la construcció de l’enllaç de la carretera C-1411 amb
Sant Vicenç de Castellet (Bages). /CPT/. BOPC 64 (O); 79
(T); DSPC-C 79 (A); BOPC 93 (A).

250-00205/05
Resolució 147/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’ampliació de l’abast territorial i l’adequació a la
nova legislació dels serveis d’orientació jurídica. /CJD/.
BOPC 39 (O); 47 (T); 54 (E); DSPC-C 81 (A); BOPC 95 (A).

250-00295/05
Resolució 148/V del Parlament de Catalunya,

sobre les mesures perquè les Corts Generals puguin conèixer
i controlar les exportacions de material de defensa i de doble

ús. /CJD/. BOPC 51 (O); 57 (T); DSPC-C 81 (A); BOPC 95
(A).

250-00317/05
Resolució 149/V del Parlament de Catalunya,

sobre la recuperació del segon jutjat de primera instància i
d’instrucció de la Seu d’Urgell (Alt Urgell). /CJD/. BOPC 57
(O); 64 (T); DSPC-C 81 (A); BOPC 95 (A).

250-00321/05
Resolució 150/V del Parlament de Catalunya,

sobre els grups tipificats com a sectes destructives o
coercitives. /CJD/. BOPC 57 (O); 64 (T); 79 (T); DSPC-C 81
(A); BOPC 95 (A).

250-00330/05
Resolució 151/V del Parlament de Catalunya,

sobre les condicions d’espera dels familiars que s’han de
comunicar amb els interns de la presó Model. /CJD/. BOPC
60 (O); 64 (T); 79 (E); DSPC-C 81 (A); BOPC 95 (A).

250-00320/05
Resolució 152/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’ampliació de l’oferta pública d’equipaments
assistencials per a gent gran a la Cerdanya. /CPS/. BOPC 57
(O); 64 (T); 72 (T); 89 (T); 93 (E); DSPC-C 82 (A); BOPC 99
(A).

250-00366/05
Resolució 153/V del Parlament de Catalunya,

sobre la regulació de la figura del farmacèutic substitut. /
CPS/. BOPC 69 (O); 79 (T); 93 (E); DSPC-C 82 (A); BOPC
99 (A).

250-00367/05
Resolució 154/V del Parlament de Catalunya,

sobre la regulació de la figura del farmacèutic adjunt. /CPS/
. BOPC 69 (O); 79 (T); 93 (E); DSPC-C 82 (A); BOPC 99
(A).

250-00357/05
Resolució 155/V del Parlament de Catalunya,

sobre els ajuts als familiars de malalts d’Alzheimer. /CPS/.
BOPC 64 (O); 79 (T); 91 (T); 93 (E); DSPC-C 82 (A); BOPC
99 (A).

250-00310/05
Resolució 156/V del Parlament de Catalunya,

sobre el pas de la via fèrria pel nucli urbà de Vilanova del
Camí (Anoia). /CPT/. BOPC 57 (O); 64 (T); 79 (T); DSPC-
C 83 (A); BOPC 99 (A).

250-00286/05
Resolució 157/V del Parlament de Catalunya,

sobre la seguretat viària a la cruïlla de les carreteres L-310,
L-311 i L-313, a Guissona (Segarra). /CPT/. BOPC 51 (O);
57 (T); DSPC-C 83 (A); BOPC 99 (A).

250-00292/05
Resolució 158/V del Parlament de Catalunya,

sobre la incorporació al Pla de carreteres de mesures de
seguretat per a l’ús de la bicicleta i dels paràmetres
ambientals comunitaris i internacionals. /CPT/. BOPC 51
(O); 57 (T); DSPC-C 83 (A); BOPC 99 (A).

250-00304/05
Resolució 159/V del Parlament de Catalunya,

sobre les mesures per a resoldre els problemes derivats de la
construcció de la ronda de circumval·lació i de l’Eix
Transversal a Manresa (Bages). /CPT/. BOPC 54 (O); 57
(T); 64 (E); DSPC-C 83 (A); BOPC 99 (A).

250-00316/05
Resolució 160/V del Parlament de Catalunya,

sobre la reparació i la conservació del paviment del tram
lateral de la Gran Via entre Barcelona i l’Hospitalet de
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Llobregat (Barcelonès). /CPT/. BOPC 57 (O); 64 (T); 72 (T);
93 (E); DSPC-C 83 (A); BOPC 99 (A).

250-00305/05
Resolució 161/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’impacte ambiental de les explotacions mineres de la
comarca del Bages. /CPT/. BOPC 54 (O); 57 (T); 64 (T); 69
(T); 85 (E); DSPC-C 83 (A); BOPC 99 (A).

250-00308/05 i 250-00347/05
Resolució 162/V del Parlament de Catalunya,

sobre la construcció de la carretera entre Tuixén i Josa (Alt
Urgell) i Gósol (Berguedà). /CPT/. BOPC 54 i 64 (O); 57
(T); 79 (T); DSPC-C 83 (A); BOPC 99 (A).

250-00311/05
Resolució 163/V del Parlament de Catalunya,

sobre el subministrament d’aigua als municipis de la conca
d’Òdena (Anoia). /CPT/. BOPC 57 (O); 64 (T); 79 (T); 93
(E); DSPC-C 83 (A); BOPC 99 (A).

250-00331/05
Resolució 164/V del Parlament de Catalunya,

sobre la gestió dels residus municipals a la Val d’Aran. /
CPT/. BOPC 60 (O); 64 (T); 79 (T); 89 (T); 93 (E); DSPC-C
83 (A); BOPC 99 (A).

250-00228/05
Resolució 165/V del Parlament de Catalunya,

sobre la restauració de l’edifici de l’antic sanatori de Sant
Joan de Déu, al Vendrell (Baix Penedès). /CPC/. BOPC 42
(O); 47 (T); 51 (T); 54 (E); DSPC-C 84 (A); BOPC 99 (A).

250-00234/05
Resolució 166/V del Parlament de Catalunya,

sobre la construcció de noves sortides a l’exterior de l’escola
pública Pare Ramon Castelltort, d’Igualada (Anoia). /CPC/
. BOPC 44 (O); 47 (T); DSPC-C 84 (A); BOPC 99 (A).

250-00237/05
Resolució 167/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’estudi de la viabilitat de la creació a Perpinyà d’un
centre oficial d’ensenyament no universitari en llengua
catalana. /CPC/. BOPC 44 (O); 47 (T); 51 (T); 54 (E);
DSPC-C 84 (A); BOPC 99 (A).

250-00244/05
Resolució 168/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’ús de la llengua catalana a les televisions privades. /
CPC/. BOPC 44 (O); 47 (T); 54 (E); DSPC-C 84 (A); BOPC
99 (A).

250-00245/05
Resolució 169/V del Parlament de Catalunya,

sobre la possibilitat de fer l’ensenyament secundari
obligatori a Sant Llorenç de Morunys (Solsonès). /CPC/.
BOPC 44 (O); 47 (T); DSPC-C 84 (A); BOPC 99 (A).

250-00156/05
Resolució 170/V del Parlament de Catalunya,

sobre la participació municipal en l’elaboració del Pla
territorial sectorial d’establiments comercials. /CIE/. BOPC
33 (O); 39 (T); 47 (E); DSPC-C 87 (A); BOPC 99 (A).

250-00255/05
Resolució 171/V del Parlament de Catalunya,

sobre el desè aniversari de l’accident de la central nuclear de
Txernòbil. /CIE/. BOPC 47 (O); 51 (T); DSPC-C 87 (A);
BOPC 99 (A).

250-00328/05
Resolució 172/V del Parlament de Catalunya,

sobre la viabilitat econòmica de l’empresa Sintel, SA. /CIE/
. BOPC 57 (O); 64 (T); DSPC-C 87 (A); BOPC 99 (A).

250-00332/05
Resolució 173/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’ús dels passos fronterers de Les i Eth Portilhon de
Bossòst (Val d’Aran). /CIE/. BOPC 60 (O); 64 (T); DSPC-C
87 (A); BOPC 99 (A).

250-00309/05
Resolució 174/V del Parlament de Catalunya,

sobre la promoció professional de les dones en les
administracions públiques. /COAG/. BOPC 57 (O); 64 (T);
79 (E); DSPC-C 89 (A); BOPC 99 (A).

250-00370/05
Resolució 175/V del Parlament de Catalunya,

de condemna al bloqueig comercial que pateix Cuba. /
COAG/. BOPC 72 (O); 79 (T); DSPC-C 89 (A); BOPC 99
(A).

270-00004/05
Resolució 176/V del Parlament de Catalunya,

per la qual es retira la Proposició de llei de modificació de la
Llei orgànica 5/1984, del 25 de maig, de compareixença
davant les comissions d’investigació del Congrés i del Senat
o d’ambdues cambres. BOPC 93 (T); DSPC-P 23 (A); BOPC
99 (A).

250-00248/05
Resolució 177/V del Parlament de Catalunya,

sobre la continuïtat dels ensenyaments superiors
d’instruments de música de cobla. /CPC/. BOPC 44 (O); 47
(T); 49 (Rect.); 51 (T); DSPC-C 94 (A); BOPC 102 (A).

250-00254/05
Resolució 178/V del Parlament de Catalunya,

sobre la restauració de l’església romànica d’Arties (Val
d’Aran). /CPC/. BOPC 47 (O); 51 (T); DSPC-C 94 (A);
BOPC 102 (A).

250-00261/05
Resolució 179/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’ampliació de l’Institut d’Ensenyament Secundari
Abat Oliba, de Ripoll. /CPC/. BOPC 49 (O); 51 (T); 57 (T);
60 (E); DSPC-C 94 (A); BOPC 102 (A).

250-00278/05
Resolució 180/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’emplaçament definitiu de l’Escola Oficial d’Idiomes
de Tarragona. /CPC/. BOPC 51 (O); 57 (T); 69 (E); DSPC-
C 94 (A); BOPC 102 (A).

250-00361/05
Resolució 181/V del Parlament de Catalunya,

d’adhesió a la Declaració Universal de Drets Lingüístics. /
CPC/. BOPC 69 (O); 79 (T); DSPC-C 94 (A); BOPC 102
(A).

250-00335/05
Resolució 182/V del Parlament de Catalunya,

sobre la no-discriminació de les persones per raó de llur
orientació sexual. /CJD/. BOPC 64 (O); 79 (T); 91 (T); 93
(E); DSPC-C 95 (A); BOPC 102 (A).

256-00005/05
Resolució 183/V del Parlament de Catalunya,

per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 13/96-SM,
comptabilitats electorals, en relació amb les eleccions al
Parlament de Catalunya fetes el 19 de novembre de 1995. /
CSC/. BOPC 102 (O i T); DSPC-C 96 (A); BOPC 104 (A).

255-00004/05
Resolució 184/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’orientació política general del Consell Executiu.
BOPC 102 (T); DSPC-P 26 (A); BOPC 104 (A).
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1.20. INTERPEL·LACIONS

300-00023/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política de promoció i desenvolupament del turisme. BOPC
6 (O); 79 (T); DSPC-P 23 (S); BOPC 99 (S).

300-00050/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre el cos

d’agents rurals. BOPC 22 (O); 79 (T); DSPC-P 23 (S);
BOPC 99 (S).

300-00074/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

situació actual de l’organització del treball penitenciari.
BOPC 42 (O); 79 (T); DSPC-P 23 (S); BOPC 99 (S).

300-00077/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política d’esports. BOPC 42 (O); 79 (T); DSPC-P 23 (S);
BOPC 99 (S).

301-00018/05
Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel

procediment d’urgència, sobre l’aplicació de l’acord de
finançament entre la Generalitat i el Govern de l’Estat.
BOPC 95 (O); DSPC-P 23 (S); BOPC 99 (S).

301-00019/05
Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel

procediment d’urgència, sobre les infraestructures
hidràuliques. BOPC 95 (O); DSPC-P 23 (S); BOPC 99 (S).

301-00020/05
Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel

procediment d’urgència, sobre la realització del programa
d’actuacions respecte a les rierades. BOPC 95 (T); DSPC-P
23 (S); BOPC 99 (S).

1.30 ALTRES TRAMITACIONS

1.30.06 PROCEDIMENTS RELATIUS AL COMPTE
GENERAL DE LES CORPORACIONS LO-
CALS I A ALTRES INFORMES DE LA SINDI-
CATURA DE COMPTES

258-00008/04
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

15/94-B, sobre l’Ajuntament de Gironella, exercici 1993. /
CSC/. BOPC 15 (O i T); DSPC-C 96 (CI); BOPC 102 (CI).

258-00010/04
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

11/94-A, relatiu a Promocions Municipals de Sant Cugat del
Vallès, SA (PROMUSA), exercici 1992. /CSC/. BOPC 15 (O
i T); DSPC-C 96 (CI); BOPC 102 (CI).

258-00011/04
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

18/94-A, relatiu a Societat Privada Municipal Promocions
Econòmiques de Cornellà, SA (PRECSA), exercici 1992. /
CSC/. BOPC 15 (O i T); DSPC-C 96 (CI); BOPC 102 (CI).

258-00012/04
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

13/94-A, sobre l’Empresa Metropolitana de Sanejament, SA
(EMSSA), exercici 1992. /CSC/. BOPC 15 (O i T); DSPC-C
96 (CI); BOPC 102 (CI).

258-00013/04
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

12/94-E, sobre el Patronat de l’Habitatge de l’Ajuntament
de Barcelona, exercici 1992. /CSC/. BOPC 15 (O i T);
DSPC-C 96 (CI); BOPC 102 (CI).

258-00014/04
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

22/94-F, sobre la Diputació de Lleida, exercici 1992. /CSC/
. BOPC 15 (O i T); DSPC-C 96 (CI); BOPC 102 (CI).

258-00015/04
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

04/94-B, sobre l’Ajuntament de Figueres, exercici 1993. /
CSC/. BOPC 15 (O i T); DSPC-C 96 (CI); BOPC 102 (CI).

258-00016/04
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

25/94-A, Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació
i Gestió, SA (REGESA), exercici 1992. /CSC/. BOPC 15 (O
i T); DSPC-C 96 (CI); BOPC 102 (CI).

258-00017/04
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

33/94-E, Patronat d’Apostes de la Diputació de Barcelona,
exercici 1993. /CSC/. BOPC 15 (O i T); DSPC-C 96 (CI);
BOPC 102 (CI).

258-00018/04
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

05/95-A, Estacionaments urbans de Sant Adrià de Besòs, SA
(EUSABS), exercici 1993. /CSC/. BOPC 15 (O i T); DSPC-
C 96 (CI); BOPC 102 (CI).

258-00019/04
Procediment relatiu als informes de fiscalització

18/95-A i 30/94-A, sobre GRAMEPARK, SA, exercici 1994 i
Escorxador Sabadell, SA, exercici 1993. /CSC/. BOPC 15 (O
i T); DSPC-C 96 (CI); BOPC 102 (CI).

258-00020/04
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

06/95-B, sobre l’Ajuntament del Pla del Penedès, exercici
1994. /CSC/. BOPC 15 (O i T); DSPC-C 96 (CI); BOPC 102
(CI).

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01  PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I
ALTRES PROJECTES DE NORMES

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

200-00003/05
Projecte de llei de Creació del Col·legi

d’Educadors Socials de Catalunya. /CJD/. BOPC 16 (O); 22
(T); BOPC 32 (T); 36 (T); 39 (T); 42 (T); 49 (T); 98 (P); 101
(D); 102 (Rect.).

200-00014/05
Projecte de llei d’associacions. /CJD/. BOPC

49 (O); 51 (T); 57 (Rect.); 60 (T); 60 (Rect. i T); 69 (T); 72
(T); 89 (T); 91(T); 93 (E); 102 (T).

200-00015/05
Projecte de llei reguladora de les actuacions

inspectores i de control en matèria de serveis socials i de
modificació del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de
novembre, pel qual s’aprova la refosa de les lleis 12/1993,
26/1985 i 4/1994, en matèria d’assistència i serveis socials.
/CPS/. BOPC 51 (O); 57 (T); 69 (T); 89 (T); 95.

200-00017/05
Projecte de llei de protecció civil de Catalunya.

/CJD/. BOPC 99 (O); 104 (T).

200-00018/05
Projecte de llei per la qual es fixen els preus

públics que constitueixen prestacions patrimonials de
caràcter públic. /CEF/. BOPC 102 (O); 104 (T).
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3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

202-00010/05
Proposició de llei reguladora de la propaganda

i la publicitat institucional de la Generalitat de Catalunya.
BOPC 4 (O).

202-00022/05
Proposició de llei d’avaluació de l’impacte

ambiental. BOPC 8 (O).

202-00030/05
Proposició de llei sobre l’ús del català en els

contractes mercantils i en especial en les pòlisses
d’assegurances. BOPC 39 (T); 60 (T).

202-00035/05
Proposició de llei de modificació de la Llei 3/

1982, del 23 de març, del Parlament, el President i el Consell
Executiu de la Generalitat, per la qual es limita la
permanència en el càrrec de president de la Generalitat a
dos mandats consecutius. BOPC 39 (O i T).

202-00040/05
Proposició de llei de regulació de l’etiquetatge

en català dels productes del tabac. /CPC/. BOPC 44 (O i T);
79 (T); 91 (T).

202-00043/05
Proposició de llei de reconeixement de la

catalanitat exterior. /COAG/. BOPC 47 (O i T); 64 (T); 93
(T); 99 (T).

202-00044/05
Proposició de llei de creació del Consell

Assessor de les Comunicacions Institucionals de Catalunya.
BOPC 47 (O i T).

202-00047/05
Proposició de llei de modificació de la Llei 13/

91, de cooperatives de Catalunya. BOPC 57 (O i T).

202-00048/05
Proposició de llei de protecció de la plana i del

paratge de Castell, a Palamós (Baix Empordà). BOPC 57 (O
i T).

202-00049/05
Proposició de llei de modificació del Pla

territorial general de Catalunya en el sentit de
reconeixement de les comarques del Penedès com a àrea
funcional de planificació. BOPC 57 (O i T).

202-00050/05
Proposició de llei del règim de l’activitat

política. BOPC 57 (O i T).

202-00051/05
Proposició de llei reguladora de l’ús de la

llengua catalana a les escriptures públiques. /CPC/. BOPC
64 (O i T); 99 (T); 104 (T).

202-00054/05
Proposició de llei de modificació dels articles

18, 19 i 20 de la Llei 13/1989, del 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració
de la Generalitat. BOPC 72 (O i T).

202-00055/05
Proposició de llei sobre serveis funeraris. /

COAG/. BOPC 85 (O i T); 99 (T); 104 (T).

202-00056/05
Proposició de llei d’ordenació de l’abastament

d’aigua mitjançant el sistema Ter-Llobregat. BOPC 89 (O i
T).

202-00058/05
Proposició de llei de regulació de l’etiquetatge

dels productes del tabac. BOPC 93 (T).

202-00060/05
Proposició de llei sobre els cabals mínims del

riu Ter. BOPC 99 (T).

202-00059/05
Proposició de llei sobre l’etiquetatge, la

presentació i la publicitat dels productes destinats
directament als consumidors. BOPC 102 (O i T).

202-00061/05
Proposició de llei de regulació de les

comissions d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya.
BOPC 102 (O i T).

3.01.05. PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL RE-
GLAMENT DEL PARLAMENT

211-00001/05
Proposta de modificació del Reglament del

Parlament. BOPC 6 (O i T); 76 (P); 99(T); 104 (T).

3.01.10. PROPOSTES DE NORMES DE RÈGIM INTE-
RIOR

221-00001/05
Proposta de modificació del capítol I de les

Normes bàsiques del Síndic de Greuges. BOPC 104 (O i T).

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

250-00218/05
Proposició no de llei sobre la represa de les

obres de construcció de la conducció principal del canal
Algerri-Balaguer (Noguera) i la possible aplicació de la Llei
d’Infraestructures Hidràuliques als regants de la zona. /
CPT/. BOPC 39 (O); 47 (T); 51 (T).

250-00296/05
Proposició no de llei sobre la creació d’un

domini propi i diferenciat per als servidors de la xarxa
d’Internet residents a Catalunya. /CPC/. BOPC 54 (O); 57
(T).

250-00298/05
Proposició no de llei sobre un conveni amb

l’Ajuntament d’Esparreguera (Baix Llobregat) per a evitar
situacions irregulars que retardin la construcció de l’institut
d’estudis secundaris. /CPC/. BOPC 54 (O); 57 (T); 64 (T); 69
(T).

250-00300/05
Proposició no de llei sobre el replantejament

dels usos dels terrenys de l’antiga Universitat Laboral de
Tarragona que actualment acullen instal·lacions escolars,
universitàries i residencials. /CPC/. BOPC 54 (O); 57 (T); 64
(T).

250-00301/05
Proposició no de llei sobre el recolzament

d’una delegació de la Comissió de Política Cultural a la
proposta de la UNESCO per a declarar el patrimoni
arqueològicomonumental de la ciutat de Tarragona
patrimoni de la humanitat. /CPC/. BOPC 54 (O); 57 (T); 69
(E).

250-00302/05
Proposició no de llei sobre la presentació

davant el consell escolar de centre del CEIP Enrica Farreny
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de la Bordeta - Lleida (Segrià) la informació detallada de les
obres d’ampliació o de substitució de l’esmentat centre. /
CPC/. BOPC 54 (O); 57 (T); 64 (T).

250-00303/05
Proposició no de llei sobre la revisió de la

proposta de supressió dels estudis nocturns d’ensenyaments
secundaris a Badalona (Barcelonès). /CPC/. BOPC 54 (O);
57 (T); 64 (T).

250-00307/05
Proposició no de llei sobre la inclusió en la

programació de les emissores de la Generalitat d’un
programa periòdic sobre les activitats de la institució del
Síndic de Greuges. /CPC/. BOPC 54 (O); 57 (T); 64 (T); 87
(E).

250-00323/05
Proposició no de llei sobre la rehabilitació i la

qualificació com a espai públic per a activitats culturals de
la fàbrica Gallifa, de Sant Joan de Vilatorrada (Bages). /
CPC/. BOPC 57 (O); 64 (T); 87 (E).

250-00334/05
Proposició no de llei sobre la utilització de la

llengua catalana pels funcionaris de l’Administració de la
Generalitat. /CPC/. BOPC 64 (O); 79 (T).

250-00337/05
Proposició no de llei sobre la implantació a la

comarca del Bages de cursos de garantia social o cicles
formatius de primer nivell per als alumnes que no assoleixin
els objectius de l’ESO i vulguin abandonar l’escolarització.
/CPC/. BOPC 64 (O); 79 (T); 93 (E).

250-00339/05
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un

pla d’emergència específic per a la zona industrial i les
poblacions de la conca de la Tordera. /CIE/. BOPC 64 (O);
79 (T).

250-00340/05
Proposició no de llei sobre la dotació de noves

llars d’infants públiques a la comarca del Bages. /CPC/.
BOPC 64 (O); 79 (T).

250-00343/05
Proposició no de llei sobre l’aplicació de

mesures correctores de l’impacte ambiental en la
construcció del nou ramal de la via dels Ferrocarrils de la
Generalitat entre Sant Fruitós de Bages i Sant Joan de
Vilatorrada (Bages). /CPT/. BOPC 64 (O); 79 (T); 93 (E).

250-00345/05
Proposició no de llei sobre el suport al pla de

promoció i d’ensenyament de la sardana anomenat «Saltem
i Ballem», a les comarques de Lleida. /CPC/. BOPC 64 (O);
79 (T); 93 (E).

250-00346/05
Proposició no de llei sobre la previsió per al

proper exercici pressupostari de la instal·lació d’una
llibreria de la Generalitat a Tarragona. /CPC/. BOPC 64
(O); 79 (T).

250-00348/05
Proposició no de llei sobre l’inici de les obres de

millora del camí d’Ossera a Sorribes i Tuixén (Alt Urgell). /
CPT/. BOPC 64 (O); 79 (T); 93 (E).

250-00350/05
Proposició no de llei sobre l’aplicació de les

mesures necessàries per a eliminar la fortor de les aigües del
riu Sec al seu pas per Cerdanyola del Vallès (Vallès
Occidental). /CPT/. BOPC 64 (O); 79 (T); 93 (E).

250-00352/05
Proposició no de llei sobre la regularització de

la situació dels psicòlegs i dels pedagogs destinats als equips
d’assessorament psicopedagògic. /CPC/. BOPC 64 (O); 79
(T).

250-00353/05
Proposició no de llei sobre l’aplicació de les

mesures de control necessàries en la implantació
d’instal·lacions industrials o de reciclatge en el municipi de
Vilajuïga (Alt Empordà) que garanteixin la protecció del
futur parc natural del cap de Creus. /CIE/. BOPC 64 (O); 79
(T).

250-00354/05
Proposició no de llei sobre la millora i el

manteniment de les carreteres GI-622 o GI-554. /CPT/.
BOPC 64 (O); 79 (T); 93 (E).

250-00355/05
Proposició no de llei sobre la creació del

consorci d’arqueologia urbana de Tarragona. /CPC/.
BOPC 64 (O); 79 (T).

250-00358/05
Proposició no de llei d’impuls al

desenvolupament de les energies renovables per disminuir la
dependència exterior i els desequilibris territorials. /CIE/.
BOPC 64 (O); 79 (T).

250-00359/05
Proposició no de llei per la qual es promouen

les accions necessàries per a garantir el compliment per
l’empresa Cotyastor, SA, del grup Benckiser, de l’acord
signat amb els representants dels treballadors. /CIE/. BOPC
64 (O); 79 (T).

250-00360/05
Proposició no de llei sobre les gestions a dur a

terme per a evitar el tancament de la factoria Olivetti
Espanya, SA al Parc tecnològic del Vallès, al municipi de
Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental). /CIE/. BOPC 69
(O); 79 (T).

250-00363/05
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un

pla d’emergència exterior a les indústries químiques de la
conca de la Tordera. /CIE/. BOPC 69 (O); 79 (T).

250-00365/05
Proposició no de llei relativa al compliment dels

documents internacionals Protocol de Montreal, del Conveni
del Canvi Climàtic i de l’Agenda XXI, que protegeixen el medi
ambient mundial i afavoreixen el desenvolupament sostenible.
/CPT/. BOPC 69 (O); 79 (T); 93 (E).

250-00368/05
Proposició no de llei sobre la conversió de

l’aeròdrom d’Alfés, a Lleida (Segrià), en aeroport de tercera
categoria. /CPT/. BOPC 72 (O); 79 (T); 93 (E).

250-00369/05
Proposició no de llei sobre l’establiment de criteris

per a la localització de l’oferta d’ensenyaments secundaris no
professionalitzadors. /CPC/. BOPC 69 (O); 79 (T).

250-00371/05
Proposició no de llei sobre la regulació dels

aprofitaments per a la producció d’energia en els canals
industrials del riu Llobregat. /CIE/. BOPC 72 (O); 79 (T); 91
(T); 93 (E).

250-00372/05
Proposició no de llei sobre l’adscripció de

l’empresa Adigsa al Departament de Política Territorial i
Obres Públiques. /CPT/. BOPC 72 (O); 79 (T).
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250-00374/05
Proposició no de llei sobre la dotació dels fons

necessaris per a fer que l’estació depuradora d’aigües
residuals del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) disposi de
les infraestructures necessàries per a la reutilització de les
aigües generades. /CPT/. BOPC 72 (O); 79 (T).

250-00375/05
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un

programa de mobilitat ecològica d’increment en quantitat i
en qualitat del transport públic urbà i interurbà per a evitar
la contaminació produïda pels vehicles a motor. /CPT/.
BOPC 72 (O); 79 (T); 93 (E).

250-00376/05
Proposició no de llei sobre el seguiment del Pla

de creació i substitució d’establiments penitenciaris per una
delegació de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat
Ciutadana. /CJD/. BOPC 79 (O); 93 (T); 99 (T).

250-00378/05
Proposició no de llei sobre la revisió de les

actuacions fetes respecte al pla parcial de Sant Jaume de
Treià, en el terme municipal d’Argentona (Maresme). /CPT/
. BOPC 79 (O); 93 (T); 99 (T); 102 (T).

250-00379/05
Proposició no de llei sobre el 25è aniversari de

la fundació de l’Assemblea de Catalunya. /CPC/. BOPC 79
(O); 93 (T); 99 (T).

250-00380/05
Proposició no de llei sobre la reparació de la

carretera C-1311, de Tremp (Pallars Jussà) al Pont de
Montanyana (Alta Ribagorça). /CPT/. BOPC 79 (O); 93 (T);
99 (T).

250-00381/05
Proposició no de llei sobre la reparació de la

carretera que va de Coll de Nargó (Alt Urgell) a Isona
(Pallars Jussà). /CPT/. BOPC 79 (O); 93 (T); 99 (T).

250-00382/05
Proposició no de llei sobre la dotació de mitjans

humans i materials necessaris perquè l’Escola de
Capacitació Nàutico-Pesquera de l’Ametlla de Mar (Baix
Ebre), pugui impartir adequadament els estudis relacionats
amb l’àmbit pesquer. /CPT/. BOPC 79 (O); 93 (T); 99 (T).

250-00383/05
Proposició no de llei sobre la presentació de la

documentació dels pressupostos de la Generalitat en suport
informàtic. /CEF/. BOPC 79 (O); 93 (T); 102 (E).

250-00384/05
Proposició no de llei sobre la despenalització

total i expressa del dret a anar nu. /CJD/. BOPC 79 (O); 93
(T); 99 (T).

250-00385/05
Proposició no de llei sobre el control del nivell

de sinistralitat de la carretera C-244 en el tram de
Vilafranca del Penedès-Olèrdola (Alt Penedès) a Canyelles
(Garraf) i l’execució de les obres de condicionament del
tram de Capellades (Anoia) a Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès). /CPT/. BOPC 85 (O); 93 (T); 99 (E).

250-00386/05
Proposició no de llei sobre el nou accés al

municipi de Sant Vicenç de Castellet (Bages). /CPT/. BOPC
85 (O); 93 (T); 99 (T).

250-00387/05
Proposició no de llei sobre la redacció del Pla

estratègic de l’Alt Pirineu. /CPT/. BOPC 85 (O); 93 (T); 99
(T).

250-00388/05
Proposició no de llei sobre l’establiment de la

normativa necessària per a desenvolupar el que estableixen
els articles 10 i 14 de la Llei 37/91, de 30 de desembre, sobre
mesures de protecció dels menors desemparats i de
l’adopció. /CJD/. BOPC 85 (O); 93 (T); 99 (T).

250-00389/05
Proposició no de llei sobre el mapa escolar de

Catalunya. /CPC/. BOPC 85 (O); 93 (T); 99 (T).

250-00390/05
Proposició no de llei sobre els equips

d’assessorament psicopedagògic. /CPC/. BOPC 85 (O); 93
(T).

250-00391/05
Proposició no de llei sobre l’increment de les

mesures de seguretat i l’acceleració del procés de
desmantellament de la planta de Repsol a l’Hospitalet de
Llobregat, com a conseqüència de l’accident esdevingut el
19 de juliol de 1996. /CIE/. BOPC 89 (O); 93 (T); 99 (T).

250-00392/05
Proposició no de llei sobre la implantació del

programa d’atenció a la dona a la comarca de la Selva. /
CPS/. BOPC 89 (O); 93 (T); 99 (T).

250-00393/05
Proposició no de llei sobre l’abocador de Solius

(Baix Empordà). /CPT/. BOPC 89 (O); 93 (T); 99 (T); 102
(E).

250-00394/05
Proposició no de llei sobre la reparació del

revolt del quilòmetre 48,3 de la carretera C-1411. /CPT/.
BOPC 89 (O); 93 (T); 99 (E).

250-00395/05
Proposició no de llei sobre l’habilitació de les

aules de parvulari de tres anys a l’escola Torres Amat, de
Sallent (Bages). /CPC/. BOPC 89 (O); 93 (T); 99 (T).

250-00396/05
Proposició no de llei sobre la reconstrucció del

pont de Sant Benet de Navarcles (Bages). /CPT/. BOPC 89
(O); 93 (T); 99 (T).

250-00397/05
Proposició no de llei sobre l’enllaç de la

carretera C-1411 amb la carretera de Cabrianes (Bages). /
CPT/. BOPC 89 (O); 93 (T); 99 (E).

250-00398/05
Proposició no de llei sobre l’activitat de la

policia sanitària mortuòria. /CPS/. BOPC 89 (O); 93 (T); 99
(T).

250-00399/05
Proposició no de llei sobre la neteja de la xarxa

situada a l’altura del quilòmetre 46 de la carretera C-1411.
/CPT/. BOPC 89 (O); 93 (T); 99 (T).

250-00400/05
Proposició no de llei sobre la instal·lació d’un

tren cremallera entre la carretera C-1411 i Montserrat. /
CPT/. BOPC 89 (O); 93 (T); 99 (T); 102 (T).

250-00401/05
Proposició no de llei sobre l’enllaç de la

carretera C-1411 amb el polígon la Valldan, de Berga
(Berguedà). /CPT/. BOPC 89 (O); 93 (T); 99 (E).

250-00402/05
Proposició no de llei sobre la construcció de la

variant de Cassà de la Selva (Gironès) durant l’any 1997. /
CPT/. BOPC 89 (O); 93 (T); 99 (T).
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250-00403/05
Proposició no de llei sobre la inclusió de l’espai

natural del torrent del Pi, al terme municipal de l’Ametlla de
Mar (Baix Ebre), dins el Pla d’Espais d’Interès Natural. /
CPT/. BOPC 89 (O); 93 (T); 99 (T).

250-00404/05
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un

projecte de llei que fixi una normativa que estableixi quotes
de discriminació positiva per a l’emissió de la cançó
catalana a les emissores de ràdio i de televisió de Catalunya.
/CPC/. BOPC 89 (O); 93 (T); 99 (T); 102 (T).

250-00405/05
Proposició no de llei sobre la redacció

definitiva del projecte de construcció de la variant de la
Bisbal de l’Empordà (Baix Empordà) en la seva opció sud. /
CPT/. BOPC 93 (O); 99 (T); 104 (T).

250-00406/05
Proposició no de llei sobre l’establiment de les

dotacions econòmiques corresponents en el pressupost del
1997 per a la construcció de l’edifici judicial de Puigcerdà
(Cerdanya). /CJD/. BOPC 93 (O); 99 (T).

250-00407/05
Proposició no de llei sobre l’execució urgent de

la variant de la carretera C-250 al seu pas per Cassà de la
Selva (Gironès). /CPT/. BOPC 93 (O); 99 (T).

250-00408/05
Proposició no de llei sobre l’arranjament i la

neteja del pantà d’Olvan (Berguedà). /CPT/. BOPC 93 (O);
99 (T); 104 (T).

250-00409/05
Proposició no de llei sobre la normalització

lingüística dels serveis de l’Administració perifèrica de
l’Estat a Catalunya. /CPC/. BOPC 93 (O); 99 (T); 104 (T).

250-00410/05
Proposició no de llei sobre la dotació

pressupostària de les obres de construcció del canal Segarra
- Garrigues. /CPT/. BOPC 93 (O); 99 (T); 104 (T).

250-00411/05
Proposició no de llei sobre la dotació

pressupostària de les obres de construcció del pantà de
Rialb. /CPT/. BOPC 93 (O); 99 (T); 104 (T).

250-00412/05
Proposició no de llei sobre el càrrec a

l’Administració de la Generalitat de la despesa afegida no
subvencionada de les entitats que presten serveis socials
inclosos en la Xarxa bàsica de serveis socials de
responsabilitat pública. /CPS/. BOPC 93 (O); 99 (T); 104
(T).

250-00413/05
Proposició no de llei sobre la implantació d’un

règim de concerts amb les entitats que presten serveis socials
inclosos en la Xarxa bàsica de serveis socials de
responsabilitat pública. /CPS/. BOPC 93 (O); 99 (T); 104
(T).

250-00414/05
Proposició no de llei sobre les obres de millora

de la seguretat vial de la carretera N-152 a la sortida del
túnel de Tarradellas (Ripollès). /CPT/. BOPC 93 (O); 99 (T).

250-00415/05
Proposició no de llei sobre la competència de la

policia de menors en tasques d’investigació i de control de
xarxes de prostitució de menors. /CPS/. BOPC 93 (O); 99
(T); 104 (E).

250-00416/05
Proposició no de llei sobre les avingudes

d’aigua al Maresme. /CPT/. BOPC. 93 (O); 99 (T); 99 (T);
104 (T).

250-00417/05
Proposició no de llei sobre l’abocament de

residus carnis. /CPT/. BOPC 93 (O); 99 (T); 104 (T).

250-00418/05
Proposició no de llei sobre l’execució de les

obres de la variant de la carretera N-340 al seu pas per
Torredembarra i Altafulla (Tarragonès). /CPT/. BOPC 93
(O); 99 (T).

250-00419/05
Proposició no de llei sobre la necessitat de

considerar la sociolingüística com a matèria d’especialització
universitària i la creació d’un centre interdisciplinari de
recerca lingüística. /CPC/. BOPC 93 (O); 99 (T); 104 (T).

250-00420/05
Proposició no de llei sobre el desmantellament

total de les instal·lacions de l’empresa Repsol Butano, de
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). /CIE/. BOPC 93 (O);
99 (T).

250-00421/05
Proposició no de llei per la qual es declara el

dia 16 de novembre Dia Nacional de la Tolerància, la
Solidaritat i el Civisme. /COAG/. BOPC 93 (O i T).

250-00422/05
Proposició no de llei sobre la constitució d’una

comissió tripartida amb representants de l’Estat, de la
Generalitat de Catalunya i dels municipis catalans per a
elaborar un informe del conjunt d’equipaments militars en
desús situats a Catalunya. /COAG/. BOPC 96 (O); 99 (T).

250-00423/05
Proposició no de llei sobre l’increment i la

millora dels plans i els programes de reinserció social
destinats als reclusos que accedeixen a la llibertat. /CJD/.
BOPC 96 (O); 99 (T).

250-00424/05
Proposició no de llei sobre la millora dels

serveis ferroviaris a les comarques de l’Ebre per a contribuir
a llur reequilibri territorial. /CPT/. BOPC 96 (O); 99 (T);
104 (T).

250-00425/05
Proposició no de llei sobre la investigació de les

desaparicions de ciutadans i ciutadanes d’origen espanyol
durant el període dictatorial a l’Argentina. /CJD/. BOPC 96
(O); 99 (T).

250-00426/05
Proposició no de llei de rebuig de l’eventual

entrada d’Espanya a l’estructura militar integrada de
l’OTAN. /CSUE/. BOPC 96 (O); 99 (T); 104 (T).

250-00427/05
Proposició no de llei de modificació del Decret

160/1996, del 14 de maig, per tal que especifiqui el caràcter
gratuït del servei de menjador per als infants dels centres
d’educació i d’acció especial. /CPC/. BOPC 102 (O); 104
(T).

250-00428/05
Proposició no de llei sobre la millora del servei

de previsió meteorològica Previmet i la redacció de plans
d’emergència municipal per als aiguats. /CPT/. BOPC 102
(O); 104 (T).
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250-00429/05
Proposició no de llei sobre l’adequació del Pla

de protecció contra avingudes del Maresme a les necessitats
actuals d’aquesta comarca. /CPT/. BOPC 102 (O); 104 (T).

250-00430/05
Proposició no de llei sobre l’ampliació de

l’institut d’ensenyament secundari Hug Roger III, de Sort
(Pallars Sobirà). /CPC/. BOPC 102 (O); 104 (T).

250-00431/05
Proposició no de llei sobre la millora de la

carretera L-504, de Llavorsí a Tavascan, i de la carretera L-
510, de Tírvia a Àreu (Pallars Sobirà). /CPT/. BOPC 102
(O); 104 (T).

250-00432/05
Proposició no de llei sobre les obres d’asfaltatge

i de millora de la carretera de Martinet de Cerdanya a Estana
(Cerdanya). /CPT/. BOPC 102 (O); 104 (T).

250-00433/05
Proposició no de llei sobre la construcció del

túnel de Montant de Tost, al municipi de Ribera d’Urgellet
(Alt Urgell). /CPT/. BOPC 102 (O); 104 (T).

250-00434/05
Proposició no de llei sobre la construcció d’un

centre de dia a Puigcerdà (Cerdanya). /CPS/. BOPC 102
(O); 104 (T).

250-00435/05
Proposició no de llei sobre el suport econòmic a

la Federació d’Associacions de Cuniculicultors de
Catalunya, pel que fa a la millora sanitària. /CARP/. BOPC
102 (O); 104 (T).

250-00436/05
Proposició no de llei sobre el suport econòmic a

la Federació d’Associacions de Cuniculicultors de
Catalunya, pel que fa a l’estructuració del sector. /CARP/.
BOPC 102 (O); 104 (T).

250-00437/05
Proposició no de llei sobre el suport econòmic a

la Federació d’Associacions de Cuniculicultors de
Catalunya, pel que fa a la promoció del sector. /CARP/.
BOPC 102 (O); 104 (T).

250-00438/05
Proposició no de llei sobre el suport econòmic a

la Federació d’Associacions de Cuniculicultors de
Catalunya, pel que fa a la millora genètica. /CARP/. BOPC
102 (O); 104 (T).

250-00439/05
Proposició no de llei sobre el suport econòmic a

la Federació d’Associacions de Cuniculicultors de
Catalunya, pel que fa a la gestió tècnicoeconòmica. /CARP/
. BOPC 102 (O); 104 (T).

250-00440/05
Proposició no de llei sobre l’establiment d’una

xarxa d’allotjaments per a temporers del camp. /CPS/.
BOPC 102 (O); 104 (T).

250-00441/05
Proposició no de llei sobre la construcció d’un

centre de dia a la Seu d’Urgell (Alt Urgell). /CPS/. BOPC
102 (O); 104 (T).

250-00442/05
Proposició no de llei sobre la urgent

reconstrucció del pont romànic de Vall-llonga, a Sant
Llorenç de Morunys (Solsonès). /CPC/. BOPC 102 (O); 104
(T).

250-00443/05

Proposició no de llei sobre la construcció dels
habitatges tutelats i els centres de dia per a la gent gran al
barri de Sants, de Barcelona, anunciats pel Conseller de
Benestar Social. /CPS/. BOPC 99 (O); 104 (T).

250-00444/05

Proposició no de llei sobre la manifestació
d’agraïment als supervicents de les Brigades Internacionals
en la commemoració del 60è aniversari de llur vinguda en
defensa de les llibertats i la legalitat republicanes. /COAG/
. BOPC 99 (O); 104 (T).

250-00445/05

Proposició no de llei sobre l’adopció de
mesures de garanteixin que no es discrimini l’accés als
locals oberts al públic per motius de raça, creença, sexe o
orientació sexual. /CJD/. BOPC 99 (O); 104 (T).

250-00446/05

Proposició no de llei sobre la restauració de les
torres del telefèric del port de Barcelona per a aconseguir una
millora estètica i de servei. /CPT/. BOPC 99 (O); 104 (T).

250-00447/05

Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un
pla de recuperació global de la via romana del Capsacosta
(Garrotxa i Ripollès). /CPC/. BOPC 99 (O); 104 (T).

250-00448/05

Proposició no de llei sobre el compliment dels
compromisos econòmics del Servei Català de la Salut amb
els centres hospitalaris concertats i la regularització i
l’actualització dels preus de l’any 1996. /CPS/. BOPC 99
(O); 104 (T).

250-00449/05

Proposició no de llei sobre l’exempció per a les
ambulàncies del pagament dels peatges de les autopistes. /
CPT/. BOPC 99 (O); 104 (T).

250-00450/05

Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un
balanç de l’aplicació del Pla de reestructutació de les
cooperatives agràries de Catalunya. /CARP/. BOPC 99 (O);
104 (T).

250-00451/05

Proposició no de llei sobre l’establiment de
mesures necessàries per dotar de transport i de menjador
escolars gratuïts en aquells casos en què la distància ho faci
necessari. /CPC/. BOPC 99 (O); 104 (T).

250-00452/05

Proposició no de llei sobre el compliment del
Pla del romànic de la Vall de Boí (Alta Ribagorça). /CPC/.
BOPC 102 (O); 104 (T).

250-00453/05

Proposició no de llei sobre el Pla
d’infraestructures del delta del Llobregat. /CPT/. BOPC 99
(O); 104 (T).

250-00454/05

Proposició no de llei sobre els accessos a la
Central Integral de Mercaderies de Catalunya. /CPT/.
BOPC 99 (O); 104 (T).

250-00455/05

Proposició no de llei sobre el catàleg de
carreteres de la Generalitat de Catalunya. /CPT/. BOPC 99
(O); 104 (T).
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250-00456/05
Proposició no de llei sobre l’establiment de

garanties de màxims a les llistes d’espera per a les
intervencions quirúrgiques i per a proves de diagnosi del
Servei Català de la Salut. /CPS/. BOPC 99 (O); 104 (T).

250-00458/05
Proposició no de llei sobre l’aturada biològica

de les captures de peix blau. /CARP/. BOPC 99 (O); 104 (T).

250-00459/05
Proposició no de llei sobre la gratuïtat en els

serveis de menjador i de transport escolars en els nuclis
urbans i zones rurals on la distància els fa necessaris. /CPC/
. BOPC 99 (O); 104 (T).

250-00460/05
Proposició no de llei sobre la posada en

funcionament del CAP del Besòs, a la ciutat de Barcelona. /
CPS/. BOPC 99 (O); 104 (T).

250-00461/05
Proposició no de llei sobre la centralització en

el Departament de Cultura de totes les subvencions per a
activitats culturals. /CPC/. BOPC 99 (O); 104 (T).

250-00462/05
Proposició no de llei sobre l’habilitació d’una

zona d’aparcament vigilat per als vehicles dels funcionaris
del centre penitenciari de Ponent, de Lleida (Segrià). /CJD/
. BOPC 99 (O); 104 (T).

250-00463/05
Proposició no de llei sobre l’anàlisi i el debat

del pla de futur, del pla econòmic financer i del nou pla de
viabilitat de la Quinta de Salut l’Aliança. /CPS/. BOPC 102
(O); 104 (T).

250-00464/05
Proposició no de llei sobre la portalada del

monestir de Ripoll. /CPC/. BOPC 102 (O); 104 (T).

250-00465/05
Proposició no de llei sobre la concessió d’ajuts

per a incentivar la reconversió del conreu de cítrics a
Catalunya. /CARP/. BOPC 102 (O); 104 (T).

250-00466/05
Proposició no de llei sobre l’arranjament dels

accessos i l’entorn de les coves rupestres del Cogul
(Garrigues) i la declaració d’aquestes com a patrimoni de la
humanitat. /CPC/. BOPC 102 (O); 104 (T).

250-00467/05
Proposició no de llei sobre la posada en

funcionament de la central integrada de mercaderies de
Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental). /CPT/.
BOPC 102 (O); 104 (T).

250-00468/05
Proposició no de llei sobre la rescissió del

contracte amb l’empresa concessionària dels serveis
d’economat dels dos centres penitenciaris de Can Brians
(Baix Llobregat). /CJD/. BOPC 102 (O); 104 (T).

250-00469/05
Proposició no de llei sobre la potenciació de la

participació dels interns dels centres penitenciaris en
l’organització de les activitats i dels serveis. /CJD/. BOPC
102 (O); 104 (T).

250-00470/05
Proposició no de llei sobre la participació dels

ens locals en els comitès de seguiment corresponents a les
intervencions dels fons estructurals europeus a Catalunya. /
COAG/. BOPC 102 (O); 104 (T).

250-00471/05
Proposició no de llei sobre el cost dels

menjadors escolars . BOPC 104 (O).

250-00472/05
Proposició no de llei de suport a les accions del

Govern de l’Estat davant les institucions comunitàries, en
defensa del sector oliver espanyol. BOPC 104 (O).

250-00473/05
Proposició no de llei sobre la commemoració

del 60è aniversari de la creació de les Brigades
Internacionals. BOPC 104 (O).

250-00474/05
Proposició no de llei sobre l’establiment de les

indemnitzacions compensatòries per danys i perjudicis
derivats de la gestió dels espais protegits. BOPC 104 (O).

3.10.30. DEBATS GENERALS

255-00003/05
Debat sobre l’atur i la creació d’ocupació a

Catalunya. BOPC 96 (O).

255-00005/05
Debat sobre l’estat de la sanitat a Catalunya i el

seu finançament. BOPC 104 (T).

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA MEMÒRIA
ANUAL I A ALTRES INFORMES DE LA SIN-
DICATURA DE COMPTES

256-00003/04
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

31/95-SM, sobre les eleccions a les cambres agràries de
1994. /CSC/. BOPC 15 (O i T).

256-00001/05
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

43/95-SM sobre les eleccions al Consell General d’Aran
celebrades el 28 de maig del 1995. /CSC/. BOPC 16 (O i T);
18 (Rect.).

256-00002/05
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

15/95-D sobre la Junta de Sanejament, exercici 1993. /CSC/
. BOPC 28 (O i T).

256-00003/05
Procediment relatiu a la Memòria d’activitats i

compte general de la Sindicatura de Comptes corresponent a
l’exercici del 1995, part III de la Memòria de la Sindicatura
de Comptes al Parlament, corresponent al mateix exercici. /
CSC/. BOPC 94 (O i T).

256-00004/05
Procediment relatiu als informes de fiscalització

inclosos en la part II de la Memòria de la Sindicatura de
Comptes corresponent a l’exercici del 1995. /CSC/. BOPC
94 (O i T).

257-00001/05
Procediment relatiu a l’Informe sobre el

Compte General de la Generalitat de Catalunya
corresponent a l’any 1994, part I de la Memòria de la
Sindicatura de Comptes al Parlament, corresponent a
l’exercici del 1995. /CSC/. BOPC 94 (O i T).
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3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLU-

CIÓ D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GE-
NERALS

270-00001/05
Proposta de resolució per la qual s’acorda de

presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició
de llei orgànica de creació de la província de Catalunya.
BOPC 2 (O).

270-00002/05
Proposta de resolució per la qual s’acorda de

presentar al Congrés dels Diputats la Proposició de llei
sobre la utilització de la llengua catalana en la inscripció de
documents als registres de la propietat, mercantils i
especialitzats. BOPC 39 (T); 60(T).

3.10.85. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A CRE-
AR COMISSIONS

252-00010/05
Proposta de resolució per la qual es crea la

Comissió d’Estudi sobre la Problemàtica del Cicle de
l’Aigua a Catalunya. BOPC 16 (O).

252-00012/05
Proposta de resolució per la qual es crea la

Comissió d’Estudi de les Zones de Muntanya de Catalunya.
BOPC 16 (O).

252-00015/05
Proposta de resolució per la qual es crea la

Comissió d’Estudi sobre l’Activitat i el Funcionament dels
Consells Comarcals. BOPC 18 (O).

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·-
LACIONS

302-0004005
Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell

Executiu sobre la realització del programa d’acutacions
respecte a les rierades. BOPC 99 (O).

302-00041/05
Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell

Executiu sobre les infraestructures hidràuliques. BOPC 99
(O); 104 (Rect.).

302-00042/05
Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell

Executiu sobre la política d’esports. BOPC 99 (O).

302-00043/05
Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell

Executiu sobre la situació actual de l’organització del
treball penitenciari. BOPC 99 (O); 104 (E).

302-00044/05
Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell

Executiu sobre la política de promoció i desenvolupament
del turisme. BOPC 99 (O).

302-00045/05
Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell

Executiu sobre el cos d’agents rurals. BOPC 99 (O).

302-00046/05
Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell

Executiu sobre l’aplicació de l’acord de finançament entre
la Generalitat i el Govern de l’Estat. BOPC 99 (O).

3.20. INTERPEL·LACIONS

300-00034/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre les

comunitats catalanes de l’exterior i llurs entitats. BOPC 11
(O); 79 (T); 79 (T).

300-00035/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política penitenciària. BOPC 11 (O); 79 (T).

300-00051/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

música cantada en català. BOPC 22 (O); 79 (T).

300-00053/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

premsa en català. BOPC 25 (O); 79 (T).

300-00055/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre

infraestructures ferroviàries. BOPC 28 (O); 79 (T).

300-00057/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre el cos de

bombers. BOPC 32 (O); 79 (T).

300-00058/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre les

diputacions provincials. BOPC 32 (O); 79 (T).

300-00069/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

situació actual dels catalans i les catalanes empresonats a
causa de llur lluita contra el règim polític franquista. BOPC
39 (O); 79 (T).

300-00070/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre els

residus generats per les explotacions porcines. BOPC 42
(O); 79 (T).

300-00075/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política demogràfica. BOPC 42 (O); 79 (T).

300-00076/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre les

persones internes a les presons de Catalunya, especialment
les dones. BOPC 42 (O); 79 (T).

300-00078/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre el

finançament de les universitat. BOPC 44 (O); 79 (T).

300-00079/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política de peatges a les autopistes catalanes. BOPC 44 (O);
79 (T).

300-00080/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre els

ensenyaments artístics. BOPC 44 (O); 79 (T).

300-00081/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

pobresa a Catalunya. BOPC 44 (O); 79 (T).

300-00082/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

integració laboral de les persones amb disminució. BOPC
44 (O); 79 (T).

300-00084/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

prevenció i l’extinció d’incendis forestals. BOPC 44 (O); 79
(T).
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300-00086/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política d’ocupació a Catalunya. BOPC 51 (O); 79 (T).

300-00094/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la gestió

dels residus procedents de la ramaderia. BOPC 60 (O); 79
(T).

300-00096/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política forestal. BOPC 57 (O); 79 (T).

300-00098/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre

l’aplicació de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del
patrimoni cultural català. BOPC 57 (O); 79 (T).

300-00100/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política de residus en l’àmbit metropolità de Barcelona.
BOPC 60 (O); 79 (T).

300-00101/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

situació actual i les previsions de futur dels consells
esportius de Catalunya. BOPC 60 (O); 79 (T).

300-00102/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la xarxa

elèctrica d’alta tensió a Catalunya. BOPC 60 (O); 79 (T).

300-00103/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre el Pla

únic d’obres i serveis de Catalunya en relació amb la
planificació, la distribució i la coordinació dels diferents
programes de cooperació i d’inversió en obres i serveis de
competència municipal. BOPC 64 (O); 79 (T).

300-00104/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre el

Consorci per a la Normalització Lingüística. BOPC 64 (O);
79 (T).

300-00105/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre

l’aplicació de la LOGSE, pel que fa als programes de
garantia social. BOPC 64 (O); 79 (T).

300-00106/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política de serveis socials en relació amb la infància i la
família. BOPC 64 (O); 79 (T).

300-00107/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre pesca.

BOPC 69 (O); 79 (T).

300-00108/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política de gestió dels residus municipals a Catalunya.
BOPC 72 (O); 79 (T).

300-00109/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre el

transport públic. BOPC 72 (O); 79 (T).

300-00110/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política de muntanya. BOPC 85 (O).

300-00111/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre el

manteniment i la millora de la cohesió i la mobilitat social.
BOPC 85 (O).

300-00112/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre el

turisme rural i d’interior. BOPC 85 (O).

300-00113/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

distribució comercial. BOPC 85 (O).

300-00114/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

defensa i la informació dels consumidors catalans. BOPC 85
(O).

300-00115/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

prevenció de la delinqüència juvenil. BOPC 85 (O).

300-00116/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política lingüística. BOPC 89 (O).

300-00118/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política general de lluita contra les manifestacions
discriminatòries d’origen ètnic. BOPC 91 (O).

300-00119/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre els

mitjans personals i materials al servei de l’Administració de
Justícia a Catalunya. BOPC 91 (O).

300-00120/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

reducció del dèficit de la sanitat a Catalunya. BOPC 93 (O).

300-00122/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre política

lingüística. BOPC 93 (O).

300-00123/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre política

cultural. BOPC 93 (O).

300-00124/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política d’autorització de grans superfícies comercials.
BOPC 93 (O).

300-00126/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política de promoció i difusió del coneixement del llenguatge
de signes. BOPC 93 (O).

300-00127/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política general de defensa dels drets fonamentals i de les
llibertats públiques, i de lluita contra la discriminació.
BOPC 93 (O).

300-00128/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política lingüística, especialment pel que fa referència al
Consorci per a la Normalització Lingüística. BOPC 96 (O).

300-00129/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política de museus. BOPC 96 (O).

300-00131/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política d’habitatge juvenil, especialment pel que fa
referència a l’oficina d’ajut per a l’adquisició d’habitatge.
BOPC 96 (O).

300-00132/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política de joventut. BOPC 96 (O).
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300-00133/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política universitària, especialment pel que fa referència al
transport per a estudiants universitaris. BOPC 99 (O).

300-00134/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política penitenciària, especialment pel que fa referència a
l’aplicació del nou Codi penal i al reglament penitenciari.
BOPC 99 (O).

300-00135/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política de promoció educativa. BOPC 99 (O).

300-00138/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política de museus. BOPC 102 (O).

300-00139/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre el

desplegament del sistema català de serveis socials i de la
xarxa de responsabilitat política. BOPC 102 (O).

300-00140/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

introducció de noves tecnologies de telecomunicació a
Catalunya. BOPC 102 (O).

300-00141/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política educativa, especialment pel que fa referència a
l’educació especial. BOPC 102 (O).

300-00142/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política educativa, especialment pel que fa referència a la
Formació Professional. BOPC 102 (O).

300-00143/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre el

compliment dels plans comarcals de muntanya. BOPC 104
(O).

300-00144/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política de subvencions de la Generalitat. BOPC 104 (O).

301-00021/05
Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel

procediment d’urgència, sobre els Plans comarcals de
muntanya aprovats per al període 1996-2000. BOPC 99 (O).

301-00022/05
Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel

procediment d'urgència, sobre la situació econòmica de les
finances i els pressupostos de la Generalitat. BOPC 104 (O).

301-00023/05
Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel

procediment d'urgència, sobre el cooperativisme agrari.
BOPC 104 (O).

301-00024/05
Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel

procediment d'urgència, sobre l’assistència sanitària i els
serveis d’urgències. BOPC 99 (O); 104 (T).

3.30 ALTRES TRAMITACIONS

3.30.06 PROCEDIMENTS RELATIUS AL COMPTE
GENERAL DE LES CORPORACIONS LO-
CALS I A ALTRES INFORMES DE LA SINDI-
CATURA DE COMPTES

258-0001/05
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

11/95-A sobre la Societat Municipal d’Habitatge de
Terrassa, SA, exercici 1993. /CSC/. BOPC 15 (O i T).

258-00002/05
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

03/95-B sobre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
exercicis 1991-1992-1993. /CSC/. BOPC 16 (O i T).

258-00003/05
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

03/94-B sobre l’Ajuntament de Gavà, exercici 1993. /CSC/.
BOPC 16 (O i T).

258-00005/05
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

34/95-A sobre Promocions Urbanes de Rubí, SA
(PROURSA), exercici 1994. /CSC/. BOPC 39 (O i T).

258-00006/05
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

32/95-A sobre l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de
Tarragona, SA (EMATSA), exercicis 1993 i 1994. /CSC/.
BOPC 79 (O i T).

258-00007/05
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

04/95-A sobre Promoció Ciutat Vella, SA (PROCIVESA),
exercici 1994. /CSC/. BOPC 79 (O i T).

258-00008/05
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

36/95-A sobre Mercados de Abastecimientos de Barcelona,
SA (MERCABARNA), exercici 1994. /CSC/. BOPC 79 (O i
T).

258-00009/05
Procediment relatiu a l’Informe de Fiscalització

02/95, sobre el Compte General de corporacions locals. /
CSC/. BOPC 94 (O i T).

258-00010/05
Procediment relatiu a l’Informe de Fiscalització

31/94-A, sobre la Universitat Autònoma de Barcelona. /
CSC/. BOPC 94 (O i T).

4. INFORMACIÓ

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

4.87.05. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT IN-
TERPOSATS PEL PARLAMENT

Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel
Parlament de Catalunya contra la Ley 24/1988, de 28 de
Julio, del Mercado de Valores (Resolució 16/III: BOPC 19/
III, 1072). BOPC 19/III (AC i ALFP).

Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel
Parlament de Catalunya contra la Ley 32/1988, de 10 de
Noviembre, de Marcas (Resolució 37/III: BOPC 38/III,
2699). BOPC 41/III (AC i ALFP); 43/III (Rect.).
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Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel

Parlament de Catalunya contra la Ley 39/1988, de 28 de
Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales (Resolució
50/III: BOPC 53/III, 3409). BOPC 53/III (AC); 55/III
(ALFP).

Recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei
orgànica 5/1992, del 29 d’octubre, de regulació del
tractament automatitzat de les dades de caràcter personal
(Resolució 56/IV: BOPC 75/IV, 4692). BOPC 75/IV (AC);
75/IV (ALFP); 78/IV (Rect.).

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT IN-
TERPOSATS CONTRA LLEIS DE
CATALUNYA

Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel
Govern de l’Estat contra la Llei Reguladora de
l’Administració Hidràulica de Catalunya. BOPC 239/II (AC
i ALFP); 252/II (ALFP).

Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel
Govern de l’Estat contra la Llei d’Incompatibilitats del
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat.
BOPC 257/II (AC); 258/II (ALFP).

Recurs d’inconstitucionalitat interposat per
cinquanta-quatre senadors contra la Llei per la qual
s’estableixen els Criteris de Finançament del Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya i les Bases per a la Selecció,
la Distribució i el Finançament de les Obres i els Serveis a
incloure-hi. BOPC 258/II (AC); 6/III (ALFP).

Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel
Govern de l’Estat contra la Llei per la qual s’estableixen els
Criteris de Finançament del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya i les Bases per a la Selecció, la Distribució i el
Finançament de les Obres i els Serveis a incloure-hi. BOPC
258/II (AC); 6/III (ALFP).

Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel
Govern de l’Estat contra la Llei 13/1988, del 31 de Desembre,
de Pressupost de la Generalitat de Catalunya i de les Seves
Entitats Autònomes i de les Entitats Gestores de la Seguretat
Social per al 1989. BOPC 67/III (AC); 78/III (ALFP).

Recurs d’inconstitucionalitat núm. 433/94,
plantejat pel president del Govern respecte a la Llei 12/1993,
del 4 de novembre, de creació de l’Institut per al
Desenvolupament i la Promoció de les Comarques de l’Ebre.
BOPC 201/IV (AC); 221/IV (ALFP).

4.87.15. QÜESTIONS D’INCONSTITUCIONALITAT

Qüestió d’inconstitucionalitat plantejada pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya respecte a les
lleis 5/1987, del 4 d’abril, de règim provisional de les
competències de les diputacions provincials, i 23/1987, del
23 de desembre, d’obres i serveis municipals i provincials.
BOPC 29/IV (AC); 32/IV (ALFP).

Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 2567/92,
plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
respecte a les Lleis 5/1987, del 4 d’abril, del règim
provisional de les competències de les diputacions
provincials catalanes, 23/1987, del 23 de desembre, d’obres
i serveis municipals i provincials, i 13/1988, del 31 de
desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 1989. BOPC 58/IV (AC); 62/IV (ALFP).

Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 1404/93,
plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
respecte a les lleis 5/1987, del 4 d’abril, de règim provisional
de les competències de les Diputacions Provincials, i 23/
1987, del 23 de desembre, per la qual s’estableixen els
criteris de finançament del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya. BOPC 127/IV (AC); 131/IV (ALFP).

Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 2140/93,
plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
respecte al Decret legislatiu 1/1990, del 12 de juliol, pel qual
s’aprova el Text redós dels textos legals vigents a Catalunya
en matèria urbanística, i el text redós de la Llei sobre el
règim del sòl i ordenació urbana, aprovat pel Reial decret
1346/1976, del 9 d’abril. BOPC 141/IV (AC i ALFP).

Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 2607/93,
plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
respecte a les lleis 5/1987, del 4 d’abril, del règim
provisional de les competències de les diputacions
provincials, i 23/1987, del 23 de desembre, per la qual
s’estableixen els criteris de finançament del Pla únic d’obres
i serveis de Catalunya. BOPC 147/IV (AC); 153/IV (ALFP).

Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 2752/93,
plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
respecte a les lleis 5/1987, del 4 d’abril, del règim
provisional de les competències, i 23/1987, del 23 de
desembre, per la qual s’estableixen els criteris de
finançament del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya.
BOPC 150/IV (AC); 153/IV (ALFP).

Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 71/94, plantejada
pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya respecte a les lleis
7/1985, del 2 d’abril, de bases de règim local, i 17/1985, del 23 de
juliol, de la funció pública de l’Administració de la Generalitat.
BOPC 190/IV (AC); 195/IV (ALFP).

Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 565/94,
plantejada per la Secció Tercera de la Sala Tercera del
Tribunal Suprem, respecte a la disposició addicional
segona, núm. 1, de la Llei del Parlament de Catalunya 17/
1985, del 13 de juliol, sobre administració hidràulica de
Catalunya. BOPC 212/IV (AC); 215/IV (ALFP).

Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 4197/94,
plantejada pel Jutjat de Primera Instància núm. 16 de
Barcelona respecte a la Llei 7/1991, del 27 d’abril, de
filiacions. BOPC 302/IV (T); 310/IV (ALFP).

Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 399/95,
plantejada per la Secció Cinquena de la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en relació amb els articles 9.1.a) i 10.2.c) de la
Llei del Parlament de Catalunya 5/1987, del 4 d’abril, sobre
règim provisional de les competències de les diputacions
provincials, i de l’article 2, apartats 1.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 310/IV (T); 317/IV
(ALFP).

Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 1918/95,
plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
respecte a les Lleis 5/1987, del 4 d’abril, del règim
provisional de les competències de les diputacions
provincials i 23/1987, del 23 de desembre, per la qual
s’estableixen els criteris de finançament del Pla únic d’obres
i serveis de Catalunya i les bases per a la selecció, la
distribució i el finançament de les obres i els serveis a
incloure-hi. BOPC 347/IV (AC); 353/IV (ALFP).
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Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 2333/95,

plantejada per la Secció Cinquena de la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, respecte als articles 9.1.a) i 10.2.c) de la Llei del
Parlament de Catalunya 5/1987, del 4 d’abril, sobre règim
provisional de les competències de les diputacions
provincials, i a l’article 2, apartats 1.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 353/IV (AC); 355/IV
(ALFP).

Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 2722/95,
plantejada per la Secció Cinquena de la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, respecte als articles 9.1.a) i 10.2.c) de la Llei de
Catalunya 5/1987, del 4 d’abril, sobre règim provisional de
les competències de les diputacions provincials, i a l’article
2, apartats 1.c), 2 i 3, de la Llei de Catalunya 23/1987, del 23

5. ÍNDEX DE TRAMITACIONS

de desembre, modificat per la disposició addicional 21.2 de
la Llei 13/1988, del 31 de desembre. BOPC 358/IV (AC);
362/IV (ALFP).

382-00001/05
Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 3864/95

plantejada per la Secció Cinquena de la Sala contenciosa-
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, respecte a l’article 12 de la Llei de Catalunya 5/
1987, del 4 d’abril, sobre règim provisional de les
competències de les diputacions provincials. BOPC 25
(AC); 42 (Rect.); 44 (ALFP).

382-00002/05
Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 3377/96,

plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
respecte als articles 9.1.a) i 10.2.c) de la Llei 5/1987, del 4
d’abril, i a l’article 2, apartats 1.c), 2 i 3 de la Llei 23/1987,
del 23 de desembre, modificat per la disposició addicional
21.2 de la Llei 13/1988, del 31 de desembre. BOPC 96 (AC).
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