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i Legislatura Barcelona, 30 de setembre de 1982 

1. TEXTOS APROVATS 
H. RESOI,UCIONS I MOCIONS 
a) ltesolucions 
- tiesohcib 64/1 del Parlament de Catalunya sobre 
I’orientacii, política general del Consell Executiu, 
aprovarlu pel Ple del Parlament en sessió tinguda el 
dia 23 de setembre cic 1982. 

11. TEXTOS EN TRkMITACIGo 

- Projccle de Llei ctc Kegulaci6 Administrativa de 
Determinades Estructures Comercials i Vendes 
Especials (Kcg. 36543. Tramesa clcl Dictamen de la 
Comissió d’lndhtriu, Energia, Cornerq i Turisme al 
Consell Consultiu. 
- Projecte de Llei cie Centres Exp+imentais (Reg. 
4730). 
- Projccte dc Llei d’Accib Cívica (Reg. 4742). 
- Projecte de Llei cle I’Escola d’AdrninistraciÓ 
Pljblica de CatalLinya (Reg. 4743). 

C. PROJEC‘I‘ES DE LLRI 

B. PRROPOSJCIONS DE LLEI 
- Proposiei6 de Llei sobre Deciaracih corn a 
I’aratgcs Naturals d’lnterks Nacional i Reserves Inte- 

SUMARI 
grats Zooibgiques i EotAniques dels aiguamalls de 
I’Ernpordi (Rcg. 4346). Prorroga del termini de prc- 
sentacib d’esrnenes. 

F. MOCIONS DE CENSURA 1 
QÜESTIONS D15 CONFTANCA 

3798 1 .  MOCIONS D‘E CENSURA 
- Mocib de censura al Consell Executiu cle I u  Gene- 
ralitat, presentada per quinze 1. Srs. Diputats i Srcs. 
Diputades (Kcg. 4783). 

G .  PROPOSTES DE RESOLUCIO 
1. PROPOSTKS SURSEGUENTS A UN 
DEHA’l GENRKAI, 
- Propostes de resoluci6 subscgUents al debat sobre 
I’oricntació politica general del Cmscil Executiu 
tingut 1x1 Ple del Parlamcnt els dies 21, 22 i 23 de 
setembrc CIC 1982, presentacics pcls Grups (Regs. 
4769,4770,4771,4772,4773,4775 i 4777). 
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4. PRO1’0SII:IONS NO 1311: X,I,EI 1 
ALTRES Pli OPOSTES 
- Proposicih no de Llei sobre els noiis llits hospita- 
lasis {Reg. 451 l ) .  Esmenes presentades pels G.p. de 
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Convergcncia i Unió (Reg. 4699, del PSUC (Rcg. 
4697) i Socialista (Reg. 4698). 
- Proposicirj no de Llei sobre les cornpetkncies de la 
Generali tat en matkria esportiva, prescntada pel 
G.p. del PSUC (Reg. 4708). Tramitacib. 
- Proposició no de Llei sobre els drets dels filncio- 
m i s  traspassats del cos administratiu I auxiliar, prc- 
sentatla 1x1 G.p, de Ccntristes (Reg. 4719) ~ 

- Proposici6 no de Llei sabre la representació dels 
sindicats, associacions empresarials i E’Ad minis t ració 
en fes comissions provincials de I’INSALUD i 
I’INSERSO a Catalunya, presentada pel Diputat 1. 
Sr. Eduard Martin i Toval, del 6. Socialista (Reg. 
4760). 
- Proposicib no dc Llei sobre convcnis en rnatkria 
de serveis socials, presentada pei G. Socialista (Reg. 
4765). 

1. INTERPELIACIONS 1 MOCIONS 
1 TNTERPFLLACIONS 
a) Interpeklacions quc s’asnuncien 
- InterpcHaci6 al Consell Executiu sobre el traspas 
de serveis de la Seguretat Social a la Generalitat, que 
formularil el Diputat I. Sr. Luis A. Garcia, del G. 
Socialista (Reg. 4766). 
- InterpcHacib al Consell Executiu sobre el Pla 
ci’Quiparnents Especials, quc formularh el Diputat 
I .  Sr. Luis A. Garcia SAez, dcl G. Socialista (Reg. 
4767). 
- InterpeHwiÓ al Consell Executiu sobre el compli- 
ment de la mocib referent a les inundacions de ricter- 
minades comarques de Girona, cluc formulara el 
G.p. del PSUC (Reg. 47793. 
- InterpIlaciO H I”. Sr. Conseller d’Agricul tura, 
Rarnnderia i Pesca sobre la carnpmya francesa 
contra els productes espanyols i Ics seves repercus- 
sions, que forrnutarh el Diputat 1. Sr. Ramon 
Pranch, del G.P. de Centristes (Ticg. 4780). 

J. PREGUNTES 
3. PREGUNTES A RESPONDRE PRM 
ESCRIT 
a) Preguntes cluc es forrniiien 
- Prcgunta R I  C‘onsdl Executiu sobre una Uireccib 
Gcneral del Departament d’Agricultura a Llcida, 
formulada pel ijiputat I .  Sr. Pere Ayguadb, del G. 
Socialista (Reg. 471 2). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre ducs instakla- 
cims avícoles al municipi de Mediona, formulada 
pel Diputat 1. Sr. Esteve Tomhs, del G. Socialista 
(Reg. 47 13). 
- Pregunta a 1’1 I .  Sr. Conscller d’hgricullura, 
Ramaderia i Pcsca sobre les instaHacions de I;t 

((Granja Marisol n al barri de les cases noves dc Cun 
Pardo, a Mediona, formulnrla pel Diputat I .  Sr, 
Esteve Tomhs, del G. Socialista (Reg. 4714). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre la Concessió 
d’ajudes als serveis a la vellesa, formulada per la 

Diputada ‘I. Sra. Rosa kirenys, clel G .  Socialista 

- Pregunta ai Consell Executiu sobre l’emissora 
<<Radio Liberty)) a la platja de Pals, formulada pel 
Diputat I .  Sr. Daniel Terradellas, del G. Socialista 
(Reg. 4761). 
- Pregunta a I ’ k L  Sr. Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques sobre la inillora de les coniunica- 
cims de la zona Olot- Anglks-Girona, formulada pel 
Diputat 1. Sr. Daniel Terradellas, del G .  Socialista 
(Reg. 4768). 

3813 a (Rcg. 4759). 
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h) Respostes a preguntes formulades 
- Pregunta al Consell Executiu sobre la formació 
professional en matkria l’otcstal, formulada pels 
Diputats 1. Srs. Joan Cianyet, Pere hyguadé i Esteve 
Tornas, del G. Socialista (Reg. 4445; BOPC, 89, 
3447). Resposta de 17i. Sr. Conseller cl’Ahgricultura, 
Ramaderia i Pesce (Rcg. 47 10). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre l’actuacib dels 
Rolling Stones que era. prevista a Barcelona, formula- 
da pel Diputat 1. Sr. Daniel Terradellas, del G. Socia- 
lista (Reg. 4551; BOPC, 93, 3582). Resposta de 1’11. 
Sr. Conseller de Cultura i Mitjans de Cornunicaci6 
(Reg. 4726). 
- Pregunta a I’Ft.  Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat 
Social sobre els serveis de Ncfralagia i els clubs de 
diillisi, formulada pel IJiputat 1. Sr. Luis A. Garcia, 
del G. Socialista (Reg. 4559; ROPC, 93, 3582). Rc- 
sposta de i’id. Sr. Conseller (Reg. 4775). 
- I’reguntr? al Consell Executiu sobre l’actitud de la 
Direcció General de lhtxillcrat envers cl Hatlle de 
Calonge, formulada pel Diputat 1. Sr. Xavier Guitart, 
clel G. Socialista (Reg. 4571 ; HOPC, 95, 3645), Ke- 
sposta de I’r-I. Sr. Conseller d’Ensenyamcnt (Reg. 
4745) I 
- Pregunta a I’J-1. Sr. Conseller d’Enscnyamcnt 
sobre els ajuntaments inclosos al programa cle scgu- 
retat escolar, formulada pcr la Diputiicla 1. Sra. 
Teresa Eul&i Calzada, del C3.p del PSUC (Reg. 
4579; 13OPC, 95, 3645). Itespostu de 1’11, Sr. Consei- 
ler (Reg. 4746). 
- Pregunta i i  YIJ. Sr. Conseller d’ihenyament 
sobrc els Camps cl’hprenentatgc i els Centrcs de 
Recursos Pedagbgics, form dada  per In Diputacla 1. 
S r a .  Teresa EuEhliii CalmIu, del C3.p. del PSUC 
(Reg. 4580; 13OPC, 95, 3646). Resposta de 1’1 I .  Sr. 

-Pregunta a 1’1 1 .  SI-. Conseller d’Ensenyarnent 
sobre el programa i la campanya CIC catalanitxació, 
formulada pcr la Diputada 1. Sra. Teresa EuIAlia Cal- 
zada, del G.p. dei PSUC (Rcg. 4581; BOPC, 95, 
3646). Resposta dc 1”. Sr. Conseller (Reg. 47481, 
- Pregunta a 1’1-1. SI-. Conseller d’Ensenyamcnt 
sobre cl conveni amb I’ONCE, formulada pel- la 
Diputada I .  Sra. Teresa EulBlia Calzada, del G.p. def 
PSUC (Reg. 4582; HOPC, 95, 3646). Resposta de 
1’1-1, Sr. Conseller (Reg. 4749). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre hi ubicacib de 
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la Faciiltat de Veteriniria, formulada pel Diputat I. 
Sr. Xavicr Guilart, del G. Socialista (Reg. 4592; 
CJOPC, 95, 3646). Rcsposta de 1’1-I. Sr. Conseller 
d’iksenyament (Reg. 4750). 
- Pregunta ai Consell Executiu sobre la iniegr“aci6 
laboral dcls minusvlilids, forrnuladn per la Diputada 
I. Sra. RQW Barenys, del G. Socialista (Reg. 4604; 
ROPC, YS, 3650). Resposta de I’H. Sr. Conseller dc 
Sanitat i Seguretat Social (Reg. 4739). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre la ubicació de 
la Facultat de Veteriniria, formuladr-i pel Diputat I ,  
Sr. Matics Vives i Marc, del G.p. del PSUC (Reg. 
4609; EQPC, 95, 3648). Kcspostn de 17r .  Sr. Consel- 
ler d’Ensenyameni (Reg. 4751). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre la concessió 
de subvencions als Centres privats de Batxillerat, for- 
mulada per In Diputada 1. Sra. Teresa EulBlia Calxa- 
da, del G.1). del PSUC (Reg. 4625; HOPC, 95, 3648). 
Resposta de 1’1 I ,  Sr. Conseller d’Ensenyarnent (Keg. 
4752). 
- Pregunta a1 Consell Executiu sobre l’incrcment 
de plantilles dc professors del sector públic, formula- 
da per la Diputada I .  Sra. Teresa Eulhlia Calzada, del 
G.p del PSUC (Reg. 4626; BOPC, 95, 3 6 4 9 ,  Re- 
sposta de 1’11, Sr. Conseller d’Ensenyament (Reg. 

- Pregunta al Consell Executiu sobre l’atorgamcnt 
de noves subvencions a centres docents privats 
d’EGB, formulada per la Diputada I .  Sra. Teresa 
Eulhlia Calzada, del G.p dcl PSUC (Neg. 4627; 
BOPC, 95, 3649). Resposta dc I’H. Sr. Conseller 
cl’Ensenyament (Reg. 4754). 
- Pregunta al Consell Executiu sobrc el dhficit que 
prcscntcn els tdlcrs ecupacionals, formulada per la 
Iliputada I .  Sra. Rosa Menys,  del G. Socialista 
(Reg. 4629; K P C ,  95, 3649). Resgoshi de lli-i. Sr. 
Conseller de Sanitat i Seguretat Social (Reg. 4740). 

4753). 

K. ALTRES PROCNDIMENTS 
1. PROCEDIMENTS DAVANT LES 
CORTS GE NJ1: RALS 
- I’rojcctc de Proposicih de Llei pcr la qual es regula 
la pariicipació de In Gcneraliiat en la gcstih del sector 
públic cconbmic de I’Estat, a través de la dcsignacici 
de representants en cls organismes eeonh ics ,  CII 

les institucions financeres i en les empreses pdbliqucs 
de l’Estnt, d’acord amb ci que preveuen els articles 
12.2 i 53 de I’Estatut d’h tonomia  (Reg. 4731). 
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3835 

3835 

3836, 

3838 

111, INFORMACIO 
a) Acords, resolucions i comunicacions dels 
organs de la Carnha 
- Criteris supletoris del Reglament per ti  la trami- 
tacid, i el debat de la moció de censura. 
- Calendari cle les Comissions p e r  al periodc de ses- 
sims setcmbre-descrnbre de 1982 h r l -  61.3). 

h) Activitat parlamentaria 
b.1) Reunions tingudes i qüestions tractades 
h.2) Relació de documents entrats a In Cambra 

b.3) Convocnthries 
- Prbxima Sessi6 Pienaria 

c) Composicih dels hrgms de la Cambra 
- Designació del President de la Comissi6 d’Agri- 
cultura, Ramaderia i Pesca. 
- Adscriixions d’1. Srs. Diputats i Sres. Diputades 
del G.p, de Convcrgkneia i Unib a diverscs Comis- 
sions. 
- Substitució de dos membres del G.p. de Con- 
vergkncia i Unih a la Comissió de Justícia, Dret i 
Seguretat Ciutadana. 
- Substitucib d’un membre del G.p. dc Convergkn- 
cia i Unib a la Comissi6 d’lndústria, Encrgia, 
ComerC i Turisme. 
- Substitució dc dos membres del G.p. de Cnn- 
vergencia i Unib a la Comissi6 d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca. 
- Substitucib d’un membre del G.p.  de Convergen- 
cia i Unib a la Comissi6 #Alta Muntanya. 

d) Rkgim interior 
- Nomenament amb caractcr definitu de funcio- 
naris del Parlament. 

el comunicacions del Govern 
- Informe sobre I’acomplirnent del Primer Pla 
d’Obres Públiques de Catalunya, corresponent al 
scgon trimestre del 1982. 
- Resolució de 14 de setembre de 1982 de la  Direc- 
ció General d’Enscnyament Primari, pcr la  qual es 
regulen Ics substitucions als centres escolars piiblics. 

IV, jNDEX DE TRAMITACIONS 
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Per Qanur compliment a allb cluc disposa l’article 89.2 del 
Reglament, s’ordena de publicar cn el Ilutíleti Ufkiul dei Parla- 
meni de Catulimyu la Rcsolucib 64/1, subsegüent ai debat 
sobre orientacib política genera1 dei Consell Executiu, aprova- 
cia pel Ple del Parlament e1 dia 23 de setembre de 1982. 

Palau del Parlament, 23 de setcmbrc de 1982 

I leri bert llarrera 
President del Parlament de CíitaIunya 

El PIC del I’arlament, en scssih tinguda el dia 23 de sctembrc 
de 1932, ha debatut les propostcs de resolucib presentades 
pels Grups, su bsegücnís al clebat sobre orientacib politica 
general del Consell Executiu, tingut en sessió dcls dies 2 1 i 22 
dc setcmbre de 1982. 

Finalment, el Ple dcl Parlament, cl’acord amb el que preveu 
l’articie 120 del Reglament, ha aprovat la següent 

RESOLUCIb 

1 .  El Parlamenl de Catalunya acorda que el Consell I 
tiu cornparcgui abans dei 30 de novembre de 2982 davant ia 
Conissi6 cl’Organitzacio i Administraciú de la Generalitat i 
Govern Local, per tal d’informar sobre la marxa dels tras- 
passos, de les valoracions d’aquests i de la fixació del calendari, 
segons cluc 6s previst en I’fistatut d’Autonomia de Catalunya. 

2. I31 I’arlament de Cattaltinya acorda que cl Consel1 Execu- 
tiu presenti un informe sahrc la situució de la hnci6 pública 
de la Generalitat i en concret expliciti els criteris per a garantir 
: la mificaci6 dels processos clc selecció de personal, la trans- 
parencia i l’objectivitat en el nomenament dels chrrecs de 
comandament i la publicitat en la convocatbrja de proves. 

3. EI Parlament CIC Catal w nya acorda que cl Consell Execu- 
tiu actu’i en meitkria de la funcici pllrblica prestant especial 
atenció als principis següents: 
- La total uniformitat en el tracte del persana! incorporat 

al servei de la Generalitat, sigui quina sigui la procedkncla d’n- 
quest, en especial pel que es refereix a la promoció a Hocs de 
comandarnen t, 
- L’establiment d’un sistema d’Iiomogen6it~acib de Tes 

condicions de trcball (jornada, horari i retribucions) de tot el 

personal al servei de la Generalitat, cl qual sistema seri im- 
plantat gradualment en funció de Ics disponibilitats 
prcssupostiries. 
- El criteri hisic rctribuliu seri que a igualtat d’cxigkncia 

de titulaci6, seleccib, fimcions, jornada i horari correspongui 
una igualtat retributiva, cercant, it més, que entrc els diversos 
nivclls hi hagi unit adcquada i justa diferenciació. 
- Mentrc no es reguli i’activitat sindical dcls funcionaris, 

es mantindran cls contactes nccessaris amb Ics centrals sindi- 
cals i les associacions mbs representatives per tal de garantir 
llur participació en 111 fixacil> dc les condicions de treball. 

El Parlament de Catalunya acorda yuc el Conseli Execu- 
tiu li presenti en el termini d’un mes la relació de places de 
nova contractació dotades d’en@ de la constitucib d’aqucsta 
Cambra, en la qual relació s’assenyali en cada cas les formes dc 
publicitat utilitzada en els concursos, així COM les persones 
que s’hi han presentat i Ics proves de scieccih d c c t d e s .  

EI Parlanient de Catalunya acorda d’instar el Conscll 
Executiu pcr tal que es doni compliment en els seus nwteixos 
terminis ii la 1noci6 relativa a traspassos de Justícia, aprovada 
pel Ple de la Cambra en la sessió del 25 de novembre de 1981 
(13UK”iirn. 57, del 2 de dcscmbre de 198 I ,  pag. 1874). 

6. El Parlunieiit de Calnluiiya aicordii que el Consell Execii- 
tiu dc la Generalitat informi davant la Comissió de Política 
Cultural de la recstructuracih del Ilepartament de Cultura. 

7. El Ilariament de Catalunya insta el Consell Executiu R 

presentar, per a I’cstudi i discussi6 de la Comissió d’Orgnnit- 
xacio i AdministraciO de la Generalitat i Govern Local, els ui- 
teris basics per a cstructurar la seva organització terri torial en 
comarques, a fi cle desenvolupar cn aquest sentit I’articlc 5 CIC 
I’Estatut ci’Autonomia de Catalunya. 

El Parlament de Catalunya insta cl Consell fixecutiu a 
portar n tcrme, en cl camp dels serveis sociais, una palítica de 
protecció i ajut n la tcrceru edat, quc fxiliti espccialmcnt la 
permanhcia dels ancians cn llurs cases i en el propi entorn 
social, a travks de la iinpluntacib armi1 del territori clc serveis 
suficients d’ajut a la llar i de clubs de dia. 

9. El Parlament de Catalunya insta ei Cotisell Executiu a 
d‘avorir decisivament la descentrali tzaci6 liospitaliria tendint 
a la dotacib d’equipaments de carkter comarcal i rural que 
apropin l’assistkncia als usuaris, tot aprofitant i potenciant 
degudament les instalhcions existents, públiques o óc d’cnti- 
tats sense finalitiit de lucre, en tot cas no dependents dirccla- 
ment del Govern de la Generalitat. 

10. EI Parlament de Catalunya acorda d’instnr el Conscll 
Executiu perquh abatis del 3 I dc marq presenti al Parlarnen t 

4. 

5. 

8.  
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els projectes de llei indispensables per tal d’acabr-lr de configu- 
rar les institucions critalanes i I’Administraci6 de la 
Gcneralitat . 

I I. EI Parlament de Catalunya acorda reclamar del Consell 
Executiu el compliment, durant el present periode de ses- 
sions, de les rcsoluchns aprovades per aquesta Cambra, 
mAximLt rcpresenlacib de tot el poble de Catalunya, i encara 
incomplertes. 

El Parlamcnt de Catalunya, amb l’crbjecliu d’enforlir 
I’autogovcrn catalh, insta el Consell Executiu a impulsar l’au- 
tonomia municipal, i que en aquest sentit procedeixi, prcvi 
acercl amb les fcderacions de municipis, a la transferhncia o 
delegacio de competencies i funcions als ajuntaments, i ,  con- 
juntament amb aquestes entitats locals, procedeixi a valorar 
aquelles altres competencies, avui exercides per 1’Adrninis- 
tració central, que podrien ser igualment traspassades o 
delegades. 

i 3. El rarlarnen t de Catalunya, constatada la inexistkncia 
d’un programa general global de política agriria dissenyat pel 
Conscll Executiu de la Gcneralitat, acorda la tinguda d’un 
debat en sessió pleniria per tal d’cxaminar i aprovar, si 
s’escau, les mesures i ies accions necessaries per tal de 
resoldre o de pal-Iiar els greus problemes que actualment afcct- 
en els sectors agrícola, ramader i pesqucr de Catalunya. 

14. El Parlament de Catalunya acorda que, per tai d’aug- 
mentar el volum d’inversions públiques a Catalunya, els pro- 
grames d’inversions a realitzar pel Consell Executiu de la 
Generalitat donaran entrada al principi de la cooperacib i ci 

12. 

finanGament cooperatiu amb la resti1 d’institucions pGbliques. 
IS. El Parlament de Catalunya acorda quc, en el tcrmini 

de dos mesos, el Consell Executiu de la Generalilat l i  prcsen- 
tari els criteris que ha seguit i que pensa seguir per rl la distri- 
bució de les seves compctkncies entre els brgans de I’AAdminis- 
traci6 directa i indirecta de la Generalitat, així com per A la dc- 
scentralitzacib O per a la delegacici d’cxercici, si s’escau, cn els 
brgans territorials. 

16. El Parlament de Catalunya acorda, arran dels fets pro- 
duits darreramcnt R Catalunya, que incideixen negiitivarnent 
en el clima de convivkncia civicii, condcmnar-los, bo i reafir- 
mant la necessitat de fomentar cn tot moment un clima de 
convivkncia entre tots els ciutadans de Catalunya. 

Així mateix, insta el Consell Executiu que, en l’area dc les 
seves competencies, prengui prioritiriarnent les mesures 
nccesshries per tal d’evitar qualsevol deteriorament cl’aquesta 
convivencia i, especialment, que estudií i porti a terme una 
campanya institucional que tendeixi a rcforcar-la, a I’eradi- 
caci6 de tot radicalisme polític i a la vertebració de la societat 
catalana, bo i estimulant, de la seva banda, en tots els seus 
actes i manifestacions, la participucib i la presencia de tots els 
catalans, qualsscvol que en siguin l’origen, la posició, la Ilen- 
gua o les creences. 

Palau del Parlament, 23 de setembre de 1982 

El Secretari Segon 
Felip Lorda 

El President del Parlament 
Hcrihert lEarrera 

11. TEXTOS EN T R A M I T A C I ~  

C. PROJECTES DE LLEI 

PROJECTE DE LLEI DE REGULACi6 ADMINISTRATIVA DE DETERMINADES 
ESTRUCTURES COMERCIALS I VENDES ESPECIALS (Reg. 3654) 

TRAMESA DEI, 14iC‘TAMEN DE LA COMISSI6 U’INDÚSTRIA, ENERGIA, 
COMERC I TURISME A L  CONSELI, CONSULTIU 

PRESlDkNCIA L)EL PARLAMENT 

La Mcsii del Parlament, en sessió tinguda el dia 23 de setem- 
bre de 1982, ha pres nota de 11-1 sol-licitud prcsentatla per una 
desena part dels Diputats del Parlament, pertanyents al Grup 
parlamentari de Convergkncia i Uni6 (Reg. 471 7), i úe la sol4i- 
citud prescntada per una altra desena part dels Diputats del 
Pariament, pcrtanyents aI tirup parlamentari del PSUC (Reg. 
4718), perquk el Dictamen dc la Comissió d’lndústricz, Ener- 
gia, Corner$ i Turisme sobre el Projecte de Llei de Regulacib 
Administrativa de Determinades Estructures Comercials i 
Vendes Especials (Reg. 3654) i els vots particulars i Ics es- 
menes reservades pcr a mantenir en el Plc sigui trarnks al Con- 
sell Consultiu de la Generalitat. 

D’acord amb el que disposa I’articlc 9.1 de Ir? Llei de Cata- 
lunyn niim. l / ]  981, del Consell Consultiu de la Generalitat, Iu 
Mesa acorda tramet re les cli tcs sol+lici tucls al Presideri t del 
Conscll Consultiu de !a Generalitat perquh emeti dictamen 
segons el que estableix l’arliclc 8.1 de la Llei abans csmentade. 

D’acord amb I’article 89.2 del Reglament, s’ordena de publi- 
car en el Hutlletí Oficiai del Parlument de Catalunya els damunt 
dits escrits de sol-licitud. 

, 

Palau del Parlament, 27 de setembre de 1982 

Heribert Rarrera 
President del Parlament de Catalunya 
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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Havent-se publicat en el BOPC, num. 96, del 14 de setem- 
bre de i 882, el Dictamen de la Comissió d’indhtrirl, Energia, 
Comerc i Turisme sobre el Projec.te cle Llei de Regulació Ad- 
ministrativa de Determinades Estructures Comercials i 
Vendes Especials, cls Diputats sotasignats, fent í is del que dis- 
posa I’article 9.1 de la Llei 7/1981, del 25 de febrer, de Crea& 
del Consell Consultiu de la Generalitat, sol-liciten que sigui 
tram& a aquest organisme consultiu de la Generalitat el text 
aprovat per la Comissi6, a fi  que elabori el dictamen a qu& fa 
referkncia l’article 8, primer, de la Llei abans esmentada. 

Palau del Parlament, 25 de setembre de 1982 

Antoni SubirB i Claus; Jordi Martinez i Planas; Joan M. Vallve 
i Ribera; Ricard Masó i Llunes; Simeó Selga i Ubach; Helena 
Ferrer i Mallol; Josep M. Casals i Guiu; Josep M. Ainaud de 
Lasarte; Joaquim Pibernat i Lleyxh; Pere Pi-Sunyer i Rayo; 
Alfred Albiol i Paps; Ignasi Carner i Jorba; Trinitat Neras i 
Plaja, i Enric Olivé i Martínez. 

A LA MESA DEL PAKLAMENT 

Els Diputats sotasignats del Grup parlamentari del Partit 
Socialista Unificat de Catalunya, d’acord amb allb que estab- 
leix la Llei dcl Consell Consultiu de la Generalitat, sol-liciten 
que el Dictamen de la Comissi6 d’hdústria, Energia, Cornerg 
i Turisme del Projecte de Llei de Regulaciri Administrativa de 
Determinades Estructures Comercials i Vendes Especials 
(Reg. 3654) i les esmenes i vots particulars reservats per a de- 
fensar davant el Ple siguin enviats al Consell Consultiu de la 
Generalitat perquk hi doni el seu dictamen. 

Palau del Parlament, 15 de setembre de 1982 

Francesc Frutos; Rdael Ribó; M. Dolors Calvet; Teresa 
Euliiia Calzada; Xavier Polch; Ramon Espasa; Miquel L6pez 
Tortosa; Marcel Planellas; Antoni Lucchetti i Farré; Lluís 
Medir i I-Tuerta; Francesc Padullés; Alfred Amestoy; Jordi 
Borja, i Luis Valentin 

PROJECTE DE LLEI DE CENTRES EXPERIMENTALS (Reg. 4730) 

PRFSIDhNCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 23 de setem- 
bre de 1982, ha acordat de tramitar el Proiecte de Llei de 
Centres Experimentals. 

D’acord amb el que disposen els articles 92 i 93 del Regla- 
ment, s’ordena de publicar en el Butlletí Qficial del Parlament 
de Catalunya et dit Projecte, i es fa avinent que els Ildustres 
senyors Diputats i els Grups parlamentaris disposen d’un ter- 
mini de quinze dies hibils, que finira el dia 19 d’octubre de 
1982, per a presentar-hi esmenes. 

Palau del Pdrlament, 27 de setembre de I982 

Iicribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

A LA ME3A DEI, PARLAMENT 

MaciB Alavedra i Moner, Secretari del Govern de la Genera- 
litat de Catalunya, 

Certifico : Que en la sessih del Consell Executiu de la Gene- 
ralitat de Catalunya celebrada el dia d’avui s’ha pres l’acord 
que es reprodueix a continuacib : 

(<El Conseller d’Ensenyamcnt presenta i el Consell aprova 
‘t’avantprojecte de Llei de Ccntres Docents Experimentals i 
s’itutaritza el Conseller perqut: el presenti al Parlament. >) 

I perquk consti als efectes oportuns, lliuro el present certifi- 
cat a Barcelona, el vint-i-sis d’agost de mil nou-cents 
vuitanta-dos. 

Macih Alavedra i Moner 

Prcimbul 

Un dels objectius prioritaris de 1’AdrninistraciÓ educativa 6s 
el constant millorament de la qualitat de l’ensenyament. 
Laconseguiment d’aquest objectiu és veu dificultat, pero, per 
moltes i diverses qüestions, a vcgades generades per la matei- 
xa dinimica educativa. Lta constatacib de la inexistkncia de cap 
rnktode educatiu que s’adapti a tots els alumnes, els avencos 
cientifics, tkcnics, cul turals i socials, que exigeixen una revisió 
i una adequació dels sistemes educatius, etc., són aspcctes que 
evidencien suficientment el cariictcr imprescindible d’un tre- 
ball constant de recerca, d’experimcntacib i de formació 
permanent del professorat. 

En aquesta linia, cal potenciar centres experimentals de 
diferents tipus, que puguin oferir alternativcs a l’escola actual, 
miljanqant l’experimentació de nous plans cl’estudi i pro- 
grames de diferents hees i nivells educatius, de nous rnktodes 
i temiques educatives i amb materials cfidhctics diversos, f ’anh- 
lisi de noves formes organitzatives i d’administració de 
centres. 

Cal, a mks, que aquest treball d’experimentacib, a realitzar 
en els mateixos centres escolars, sigui orientat i avaluat pcr 
I’AdministraciÓ educativa o per institucions entre les tasques 
de les quals hi hagi la recerca educativa. D’aquesta manera es 
podrj garantir que els programes d’investigació i experimen- 
tacib siguin analitzats de manera continuada, que sc’n divul- 
guin els resultats i se n’estudii la possible generalització. 

Dintre d’aquest context, i com a necessjria resposta N la 
problemitim plantejada, es dicta la present Llei reguladora 
dels centres docents experimentals. 

L’article 21 de la Llei Orginica 511980, del 29 de juny, per Ia 
qual es regula 1’Estatut de Centrcs Escolars, contempla els 
centres experimentals com a centres docents dedicats a la in- 

javier
rnktodestasquesels



BUTLLETi QFIClAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA J Núm. 98 / 30 de setembre 1982 3801 

vestigacib i experimentacib educat i ves clarament diferenciats 
dels centres docents de regim general. Si bé la redaccib d’a- 
quest article no permet de deduir que les funcions que corre- 
sponen als centres experimentals no siguin traslladables als 
centres de rhgim general, sembla oportú fer hs de I’habilitació 
prevista en la disposici6 addicional tercera de I’esmentada 
Llei, per tal de modificar i substituir l’article 21 precitat i con- 
statar aixi legalment que la investigacib i l’experimentacib 
educatives són tasques normals dels centres docents creats 
amb aquesta finalitat expressa i que l’experimentacib educati- 
va es realitza també normalment en els centres docents 
ordinaris. 

Són objecte d’aqucsta Llei I’orientacib i ia canalització als 
centres docents de Catalunya de la investigació i l’experimen- 
tació educatives en els diferents nivells de pre-escolar, edu- 
caci6 general bisica, educació especial, batxillerat, formació 
professional i ensenyaments especialitzats, orientació que en 
tot cas respondrh a les exigkncies reals del sistema educatiu 
per tal de colhborar a millorar la qualitat de I’ensenyament. 

Amb aquesta finalitat, només podran ésser considerats ex- 
perimentats els centres docents que tinguin un programa d’in- 
vestigació o cxperirnentació establert. 

Aquesta Liei institueix tres menes de centres : els centres 
experimentals de regim especial que tenen per funcib especifi- 
cn la investigació o experimentació educativa i eis centres ex- 
perimentals de regim ordinari que desenvolupen i contrasten 
experikncies, pero la funció primordial dels guals no ks la in- 
vestigació educativa. En tercer lloc, la Llei contempla els 
ccntres classificats de prictiques, per a la formació inicial del 
professorat dels niveHs no universitaris. 

Tant uns centres corn els altres poden tenir per titulars pec- 
sones privades o publiques. Amb aixb es respecta el precepte 
contingut en l’iirticlc 27,6 de la Constitució espanyola. 

Actualment I’Administraci6 no compta amb centres experi- 
mentals exclusius en nombre suficient per a aprofundir Z’es- 
tudi del sistema educatiu i escometre aixi un programa ampli 
d’innovació cducati va, que també comportaria la formació del 
professorat adequat. La insuficient dotaci6 dels centres experi- 
mentals actuals fa prioritari -i amb aquesta finalitat s’esta- 
bleix un manament legal- readaptar els ja existents abans 
d’iniciar la creació de nous centres de kgim especial. Per altra 
banda, aquesta Llei ofereix la possibilitat de crear centres ex- 
perimentals públics de rkgim especial a partir de la transfor- 
mació de centres ordinaris, solució molt més viable en termes 
pressupostaris. 

Igualment, aquesta Llei, amb la finalitat de pc?Miar dificul- 
tais existents i preveient que un projecte no es pot realitzar 
satisfactbriarnent si no es compta amb els mitjans personals i 
materials necessaris en cada cas, introdueix I’obligaci6 de I’Rd- 
ministració d’adoptar les dotacions suficients per a I’execucib 
del programa en els centres de qui: 6s titular i fa possible la sub- 
venció de programes experimentals de centres privats. 

Si be s’estableix que I’AdministraciÓ és l’únic responsable 
de la generttlitzacib o aplicació de les experihncies a iots els 
centres docents o una part, la valoracib dels projectes d’investi- 
gaci6 o cxperimentacib es porta a terme per mitji d’una 
comissió formada per tkcnics amb la participació del centre ex- 
ecutor i de la institució educativa que avalua peribdicament els 
resultats parcials. 

Part Dispositiva 

Títol I 

Disposicions generals 

Article E 

Els centres experimentals tenen per objecte prioritari la rea- 
Iitmci6 d’investigacions o experikncies encaminades a intro- 
duir nous metodes, tkcniques i programes de les diverses ma- 
tkries i nivells educatius, així com diversos tipus de material 
didktic i noves formes organitzatives i d’administració dels 
centres. També colkhorara‘an en la realització de les practiques 
docents del professorat en formaci6 i s’encarregaran, en gener- 
al, de qualsevol altre aspecte EBcnico-pedagbgic que pugui con- 
tribuir al millorament de I’eficicia i la qualitat de 
I ’ensenyament. 

Article 2 

Els centres experimentals estenen la seva acci6 als nivells 
d’educacib pre-escolar, educació general bisica, educació espe- 
cjíd, batxillerat, formació professional, ensenyaments especial- 
itzats i a la formaci6 iniciai del professorat d’aquests nivells. 

Article 3 

Per tal que un centre docent, de regim general o especial, 
pugui ésser qualificat de centre experimental cnldrh en tat cas 
que gaudeixi de plenes facultats acadkmiques i compti amb un 
programa d’investigació Q experimentació, en els termes que 
aquesta Llci cstableix. 

Article 4 

Els centres experimentals podran desenvolupar programes 
d’invcstigacib o experimentació d’una o diverses matkries, 
Arces, cursos o cicles i d’un o diversos nivells educatius, aixi 
com desenvolupar un programa global de centre. 

Article 5 

Els centres exper rlnentals podran ésser p~blics, si tenen per 
titular el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, o privats, quan el titular sigui qualsevol altra insti- 
tució, entitat o persona phtslica o privada. 

Els centres experimentals p6blics seran creats en la forma 
que assenyalen els articles que segueixen, i estaran adscrits, 
als efectes prcvistos en aquesta Llei, en tot cas, al Departa- 
ment d’Ensenyament, a un centre d’ensenyarnent universitari 
o a una InslituciÓ investigadora phblica. 

Per tal de poder dur a terme una experiencia o investigació, 
que ha d’estar prkviament aprovada per I’AdministraciÓ, els 
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centres clnccnts privats hauran d’ksser autoritzats quant al seu 
finncionament corn a centres cxpcrimcntais pct Departament 
d’Ensenyamenl. La qual ihció com a centre cxperimental 
mir i  scrnpre vinculada al desenvolupment dc I’experikncia o 
i nvesligxió. 

Els programes que portin a terme aquests centres han 
d’ésser necesshriarnent avalats pel Departament d’Ensenya- 
ment, per un centre d’ensenyament (lc nivell universitari o 
per una institució investigadora. 

Article 6 

Quan es tracti de centres cxperimcntals pCblics, l’hdminis- 
traci6 els dotari dels mitjans necessaris per a realitzar els pro- 
grames aprovats i,  en particular, de professorat suficient 
mentre duri la realització del programa, dels mitjans pedagb- 
gics i didlictics per a dur-lo a terme i tots els altres recursos 
materials que calguin, dintre de les previsions pressupostiries 
de3 programa. 

Article 7 

L’Administracib pocirh subvencionar I’execucih de pro- 
grames en els centres experimentals privats, cenyint-se als 
crkdits pressupostaris consignats amb aqucsta finalitat. 

Article 8 

L’Administraci6 podrii reconkixer al professorat dels 
centres regulats per la present Llei els rnkrits pedagogics que 
es determinin reglamenthriament . 

Títol II 

Classificacib i r&im jurídic 
dels centres experimentals 

Article 9 

Els centres experimentals es classificaran d’acord amb els 

1. Centres experimentals de rkgim especial (CERE). 
2. Centres experimentais de regim ordinari (CERO). 
3. Centres classificats de prActiqucs (CCP). 

rkgims següents : 

Article 10 

Els centres experimentals de regim especial stjn centres 
dedicats específicament a la investigacih i l’experimentacib 
educatives. 

Article 11 

Els CERE públics, tant si shn de nova implantació com si 

provencn de la transformacih CIC centres de rkgim ordinari, 
seran creats i suprimits per decret del Consell Executiu. Ei 
Departament n’haurB d’iiprovar sempre prhiamen t el projecte 
de progruma d’investigacib o expcrimentacib. 

Podran tenir un regim administratiu propi, que reglamcn- 
thriarnent es dcterrninarri per decret, atenent a critcris de flexi- 
bili tat, quant a organització, personal, funcionament i rnoduls. 

Article 3 2 

L’autorització per al funcionament dels centres experimen- 
tats de rkgim especial privats s’efectuarii d’acord amb les 
normes que en aquest sentit, i desplegant aquesta Llei, dicli el 
Departament d’Ensenyarnent. En tot cas, i simul tiniament a 
la sollicitud d’autorització, serA requisit indispensable que el 
Departament d’Ensenyainent aprovi el projecte de programa 
global d’investigacib o experirnentacio. 

Article 13 

Les escoles annexes a les de formacib de professorat d’EGB 
passaran a &ser centres experimentals de rkgim especial per a 
les practiques d’aquest professorat i podran realitzar també in- 
vestigacions i experikncies psicopedagugiques i didictiques. 

Article 24 

Els centres experimentals de rkgim ordinari sbn centres de 
regim general que, autoritzats corn cal pel Departament d ’ h -  
senyament, poden desplegar en un Q diversos cicles cursos o 
hees, experikncies educatives determinades o contrastar expe- 
rikncies fetes o iniciades en els centres experimentals de rbgirn 
especial. 

Article 15 

Els CERO piiblics estan subjectes, quant a organització, fun- 
cionament, personal i moduls, a Ics normes que regeixen per 
als centrcs docents de regim general. 

Article 16 

Els CER0 privats han de reunir els mateixos requisits 
d’obertura i funcionament com a tals que els centres de regim 
general de titularitat privada. 

Article 17 

L’ordre d’autoritzacib dels CERO hauri d’especificar 
l’hmbit de l’experikncia :I efectuar i un període de temps indi- 
catiu per ii executar-la. Tambd determinar8 la persona re- 
sponsable de la direcció dei programa. 
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Article 3 8 

EI Departament d’Ensenyament podrh autoritzar, amb l’in- 
forme previ de la inspecció, les variacions en el rkgim de fes 
unitats escolars, grups o nivells afectades pel programa experi- 
mental que calguin per a dur-lo a terme i pel temps d’execució 
previst. 

a> La idone’itat del centre sol-licitant quant a professorat, 

b) L’aadscripci6 a un organisme o una institucid, pública 

c) Qualsevol altra condici6 que s’establelxi 

mitjans didhctics i pedagugics, etc. 

docent o d’investigacib. 

reglamenthiament , 

Article 24 
Article i 9  

Els centres classificats de practiques són centres docents de 
rkgirn ordinari, públics i privats, en eIs quals es desenvolupen 
les practiques d’ensenyament legalment establertes per al pro- 
fessorat en formació dels diferents nivells educatius no univer- 
sitaris, en coordinació amb els centres de formaci6 de 
professorat. 

Article 20 

Els centres docents de regim ordinari que siguin autoritzats 
corn a centres classificats de prhctiques percebran de I’Admi- 
nistració les ajudes necesdries que oportunament es cletermi- 
nin, per tal d’efectuar amb eficicia les practiques del 
professorat. 

Títol JII 

Programes d’investigacib i experl mentacia 

Article 21 

Els centres experimentals en qualsevol de les seves modali- 
tats i dins de les seves comeses especifiquem desplegaran els 
programes que a tal efecte aprovi el Deparlament d’Ensenya- 
ment Aquests programes podran ésser elaborats a iniciativa 
de la mateixa Administració, dels brgans col-legiats dels 
centres o de les diverses institucions docents. 

Article 22 

La seleccih dels programes presentats s’efectuarA en funci6 
de les prioritats de I’Administracib educativa, del seu interes i 
de la possibilitat d’aaprofitarnent generalitzat de les 
exper ikncies. 

Article 23 

En el cas que eI programa seleccionat no determinés el 
centre que I’ha d’executar, el Departament d’hsenyament 
convocari un concurs públic al qual podran optar eh centres 
docents que reuneixin els requisits que fixi la convocatbria. 

L’adjudicació del programa a un centre s’efectuara tenint en 
compte : 

La inspecci6 del nivell corresponent collaborara en les 
tasques de control dels programes amb l’emissib d’informes 
periodics sobre llur evolució, i exerciri a mes, respecte als 
centres experimentals, les mateixes funcions que tk enco- 
manades respecte als centres docents ordinaris. 

Article 25 

EI control i l’avaluació de les diverses fases del programa 
correspondrh, en el cas dels centres públics, a I’organisme o a 
la institució pública docent o d’investigació a la qual estan ad- 
scrits, i, en el cas deis centres experimentals privats, a l’orga- 
nisme o institució avaluador. 

Article 26 

El director del programa, dins de les funcions que li hagin 
estat atribuides com a tal, serh el responsable de la seva 
execuci6. 

Article 27 

Els centres experimentals elevaran una membria anual al 
Departament d’Ensenyament. 

ArticIc 28 

La qualificacib de centres experimentals podrh ésser revoca- 
da per norma d’igual rang que la que els va crear o autoritzar, 
quan dels informes de la inspecció i de les institubions docents 
responsables es dedueixi que la invcstigació o experimentació 
no ha assolit els nivells assignats o bé s’hagi sobrepassat el 
període fixat per a enllestir-la. 

Article 29 

L’avaluació final dels projectes i dels seus resultats sera a 
carrec d’una comissió thnica formada per representants del 
Departament d’Ensenyament, de les institucions docents o 
d’investigacib si s’escau, i dels mateixos centres 
experimentals. 

Aquesta comissió analitzarh i valorarh els resultats de la in- 
vestigacib o experikncia i considerara la convenikncia de 
divulgada i estendre-la en altres centres. 
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Article 30 

Per a dur-les a terme i aplicar-les als centres de rkgim ordi- 
nari, només es consideraran Ics experiencies valorades satis- 
facibrjarnent per In comissib. El Departament d’Esenyament 
decidiri si posteriorment caldra gcneralit zar-les i aplicar-les. 

Article 33 

El Deparlarnen t d’hsenyarnent procurari de difondre les 
cxpcriencies mitjanc;ant publicacions, seminaris o jornades de 
divulgació. 

Llei, incloent-los prbviament en Ea categoria que els correspon- 
gui, 1 b a t  que 1 ’Acimi nistració decideixi de transformar- 10s. 

Disposicions Addiccian al s 

Primera 

Abans de procedir a la creació de nous centres experimentals 
de rkgim especial públics, I’AdministraciÓ atendri prioritaria- 
ment la normalització de les dotacions dels actuals centres 
pilot i experimentals. 

Titol IV 

Riigim d’alamnes i estudis 
En Les successives lleis de pressupostos de la Generalitat es 

consignaran els mitjans econbmics per a la progressiva exe- 
cució d’aquesta Llei. 

Article 32 
Tercera 

La inscripcib d’alumnes en els centres experimentals s’efec- 
tuarh d’acord amb Ics normes i criteris que amb carhcter gener- 
al s’estableixin reglamentiriament. 

Article 33 

Els estudis fets en centres experimentals hauran d’ésser 
equivalents als de regim ordinari. 

Di spnsicih Transitbri n 

Els actuals centres pilot i experimentals, en les scves di- 
verses modalitats, s’qiustaran a les prescripcions d’aquesta 

El personal docent i els directors de programes dels centres 
experimentals piiblics de rhgim especial hi podran &ser ad- 
scrits en regim de comissió de serveis o de contradaci6 
administrativa. 

S’autoritza ei D P 

Disposiciti Final 

rtarneni d’Ensenyament pequb dicti, cn 
I’esfera de la seva compethia,  o proposi al Consell Executiu 
de la Generalitat, les disposicions complement&ries que cal- 
guin per a aplicar aquesta Llei, igual com per a interpretar-la o 
aclarir-la. 

PRESIDkNCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 23 de setem- 
brc de 1982, ha acordat dc tramitar ei Pro-jccte de Llei d’Acci6 
Cívica (Reg. 4742). 

D’acord amb el que disposen els articles 92 i 93 del Regla- 
ment, s’ordena clc publicar en cl UzdlIeti Qficial del Parlament 
dí! Catalunya el dit Projectc, i es fa avinent que els Illustres 
senyors Diputats i els Grups parlamentaris disposen ci’un ter- 
mini de quinze dies habils, que Einirh el dia 19 d’octubre de 
1982, per a presentar-hi esmencs. 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Macii Alavedra i Moner, Secretari del Govern de la Genera- 
litat de Catalunya, 

CERTIFICO : Que en la sessió del Consell Executiu de la 
Generalitat de Catalunya, celebrada el dia 16 dc setembre de 
1 982, es va prendre l’acarcl que es reprodueix a continuucib : 

((Saprova el Projecte dc Llei d’AcciÓ Cívica i s’acorda de 
presentar-lo al Parlament. )) 

I perque consti i als efectes oportuns, lliuro et present Certi- 
ficat a Barcelona, el disset de setembre de mil nou-cents 
vuitanta-dos. 

Palau del Parlament, 27 de setembre de 1982 
MaciB Alavedra i Moner 

Heribert 13arrera 
President del Parlament de Catalunya 
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Exposiclh de motius 

EI marc constitucionaf i estatutari consagra els drets i deures 
fonamentals que han d’ésscr objecte de promoció i defensa 
pels poders públics, de tal manera que duguin a terme totes 
aqiielles accions encaminades a consolidar el respecte a la 
igualtat i llibertat de l’individu i de les colkctivitats en  les 
quals s’integra, aixi corn remoure els obstacles que impedeixin 
o dificultin llur plenitud. 

Com a conseqiikncia i amb la finalitat d’assolir aquests re- 
sultats cal establir, promoure i defensar fes linies cl’actuacib 
que f‘acin possible la consolidació dels valors blisics que con tri - 
bueixin a millorar la qualitat de vida i a la formació d’una 
societat solidiria. 

El desplegament de la preseni Llei comprendri, entre altres 
aspectes, Ea difusió dels valors cívics a tots els nivells de I’en- 
senyament; l’esforc per la millora de les relacions interperson- 
als; i de iot el que pugui ajudar a la convivhcia entre tots els 
ciutadans de Catalunya; i la motivació per it un major decbrum 
en els espais i indrets pbblics. 

Aixi mateix, la protecció i el gaudi de la natura, en totes Ics 
seves manifestacions, serh objecte d’una especial dedicació, 
rnitjanqant les actuacions que condueixin al seu coneixement, 
estima i conservació. 

com un conjunt d’actituds caracteritzades per la participacib 
en els interessos de la societat i en e1 desenvolupament de les 
seves institucions. 

Article 2 

El Govern de la Generalitat portar& a cap aquesta promocib 
mitjanGant les pertinents accions informatives, pedagogiques i 
de foment, en ordre a potenciar els valors que fan possible el 
civisme i n’asscguren la consolidaci6 i ,  concretament, Ics acti- 
tuds ciutadanes favorables a la participacib en els problemes i 
les aspiracions de la comunitat, i a I’acomplirnent dels deures 
socials, individuals o collectius. 

Article 3 

El Consell Executiu ii través de l’brgan corresponent ende- 
garh i coordinar& les accions i programes necessaris per a donar 
compliment a1 que cs disposa en aquesta Llci. 

Article 4 
Article 1 

EI Govern de la Generalitat prornourh el civisme, concebut 
El Consell Executiu dictara les disposicions per al desenvo- 

lupament i ¡’execució d’aquesta Llei. 

PROJECTI!: DE LLEI DE 1,’ESCQLA D’ADMINISTRACIi) PfJRLICA 
DIECATALUNYA (Reg.4740) 

PRESID~NCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 23 de setem- 
bre de 1982, ha acordat de tramitar el Projecte de Llei de 
1’Escola d’AdministraciÓ Pública de Catalunya (Reg. 4743). 

D’acord amb ei que disposen els articles 92 i 93 del Regla- 
ment, s’ordena de publicar en el Butlletí OJciul del Parlament 
de Catalunya el dit Projecte, i es fa avinent que els Mustres 
senyors Diputats i els Grups parlamentaris disposen d’un ter- 
mini de quinze dies hahils, que finiri el dia 19 d’octubre de 
1982, per a presentar-hi esmenes. 

Palau del Parlament, 27 de setembre de 1982 
Heribert Barrera 

President del Parlament de Catalunya 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Macik Alavedra i Moner, Secretari del Govern de la Genera- 
litat de Catalunya, 

CERTIFICO : que en la sessi6 del Consell Executiu de la 
Generalitat de Catalunya celebrada el dia 16 de setembre de 

1982 es va prendre l’acord que es reprodueix a continuació : 
<<a proposta del Conseller de Governacih s’aprova el Pro- 

jecte de Llei de 1’Escola d’AdministraciÓ Pública de Catalunya 
i s’autoritza l’esmentat Cansellcr perque el presenti al Parla- 
ment, )) 

I perque consti als efectes oporluns, lliuro el present certifi- 
cat a Barcelona, el disset de setembre de mil nou-cents 
vuitanta-dos. 

Macia Alavedra i Moner 

PROJECTE DE LLEI 

La necessitat de disposar d’una escola de funcionaris pública 
fou assenyalada ja per Enric Prat de la Riba, en la Memoria de 
la Diputacib Provincial de Barcelona, de I’any 1910. Aquesta 
escola esdevingué una realitat el 2 cle mar$ de 1914 amb el 
nom d’Escoh de Funcionaris d’hdministració Local. L‘es- 
mentada institucib passa a dependre, el 6 d’abril de 1914, de la 
Mancomunitat de Catalunya i s’anomenri, mes endavant, 
Escola d’Adrninistraci6 Piíblica de Catalunya. 

L’Escola, que era la segona del seu gknere ii Europa, fou su- 
primida el 7 de m a r ~  de 1924 en circumsthncics prou conc- 
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gudes i no es restablí tins al € 4  de juliol de 2 930. L‘nny 1932 es 
reestructuri i íuncioni normalment fins a I’cstiu del 1936. 

Con? a conscqiicncia del restabliment provisions1 dc la 
Gcneralital, i’any 1977, i dumnl cl scu govern, cs dictii el 
Decrct dcl 14 de maig de 1979, pel qual es torni 21 rcinstaurar 
1’Escola d’Aclministraci6 Pública. 

Aquesta Llei ha de tenir una naturalesa orginica, sense 
entrar en els aspectes substantius de la funcib pública, que CQF 

responen a altres lleis materials. En delinitiva, I’Escolil és un 
instrument de la Generalitat per ii la rcalitzacib de dcterrni- 
nades tasqucs rclatives al personal de Ics Administracions pú b- 
liques catalanes que les lleis o la mateixa Generalitat li en- 
comanin. Aquesta Llei es limita, per tant, a cstructurar una or- 
ganització capaq de fer efectius tots els principis constitucion- 
als sabre la funció pública i molt especialment el de servir amb 
objectivitat els interessos generals, i desenvolupar aquests ob- 
jectius amb eficicja, amb la finiilitat, a més a mks, d’cstudiar i 
investigar les mathies de l’Administrnci6 piiblicíi, les quals 
ofereixen, pel seu carhcter abstracte, una ccrta indepcndkncin 
dels temes concrets de personal. 

Les línies fonamentals, i fins i tot gran part de la lletra del 
Decret del 14 de maig de 1979, cal que siguin respectades, 
pcrqui: l’experikncia, d’altra bi~nda breu, n’ha confirmat la 
bondat inicial. ks per aixo que la prescnt Llei constitueix una 
actualitzacib d’aquell Decret que sens dubte permctrh afrontar 
la sclcccib i la capacitació del gran nombre de funcionaris que 
depenen de les Administracions pi] bliques de Catalunya, per 
tal que, com ja s’ha dit, la idea de servei públic sigui la seva 
norma de conducta, tal com exigeixen la Constitució de 
I’Estat i I’Eslatut. 

Mes endavant, la Llei de la Funció Pública catalana -tat re- 
spectant les bases a qu8 fa referencia l’article 149.1.18 de la 
Constitucib- i les altres disposicions dc la Generalitat con- 
cretaran la campet6ncia de 1’Escola respectc a cada UH dels 
grups de funcionaris de personal al servei de les institucions de 
la Comunitat Autbnoma. No obstant i i i x h ,  1’Escola amb aques- 
ta Llei disposarii de la basc legal, corn a organisme autbnom 
que és, per  a desenvolupar les seves comeses, bé dc manera 
unilateral o bé tot complint convenis de coMahoraci6 amb 
altres ens phblics. 

Article 1 

L‘Escola d’Administraci6 Pública de Catalunya és un orga- 
nisme autonom adscrit al Departament de Governacib de la 
Generalitat de Catalunya. 

L’Escola d’AdministraciÓ Pública gaudirB de personalitat 
jurídica, iiutoiiamia administrativa i economica i plena capaci- 
tat d’obrar per al carnplimcnt de Ics seves funcions, d’acord 
amb la prescnt Llei i amb la lcgislaci6 reguladora de les entitats 
autbnomes que l i  sigui aplicable. 

Article 2 

La seu dc I’Escola seri a Barcelona, pero podrB organitzar ac- 
tivitats i serveis arreu de Catalunya. I31 Consell Executiu podrh 
establir-ne la seu cn iina altrii localitat, 

Article 3 

Corresponen a I’ltlscola d’Administracib Pbblica les funcions 
següents : 

a) La scicccii>, formació, perfeccionament i especialití!~ció 
dels funcionaris i tot altre personal al servci de 1’AclministraciÓ 
de la Generalitat, d’acord amb la normativa vigent. 

b) Participar en la selecció, formació, perfeccionament i es- 
pecialitzaci6 del personal dels ens loctils, d’acord amb a l b  que 
disposin la legislació o els convenis celebrats. 

c) La investigacib, estudi i divulgaci6 de les mathics d’Ad- 
ministraci6 pública i estatutaries. 

d) Establir intercanvis de col.laboraci6 amb altres entitats 
anhlogues de I’Estat espanyol o estrangeres, en relaci6 amb la 
fumi6 pública de Catalunya. 

e) Qualsevol altra activitat de naturde%? anhloga. 

Article 4 

Per a la realització de les seves funcions, I’Escola organitmri 
cursos tebrics i prhctics, seminaris, taules rodones, activitats 
similars, i preparari publicacions. Podrh, a mhs a més, celebrar 
convenis amb al tres entitats públiques o privades, espanyoles 
o estrangeres. 

Article 5 

1, Són brgans de govern i administracib de 1’Escola ; a) el 

2. HihaurAtambéunconsellassessor. 
3. El Conseller de Governació sera el president de I’Escola 

i dels seus Brgans cotlegiats. 
4. L‘Escola disposara de I’organitmcih que es determini re- 

glamenthriament per al desenvolupament de les Seves fun- 
cions amb irees de formació, investigacib i documentació, i 
Brea adrninist ra tiva. 

consell de direcció, i b) el director. 

Article 6 

El consell de direcció de I’Escola serh format pel Conseller 
de Governacib, pel Director General de la Funció Pública, pel 
Director Gcneritl d’klministració Local --aquests dos Últims, 
per aquest ordre, substituiran el president en ca3 d ’ a b s h i a  o 
d’impossibilitat -, pel Secretari General Tkcnic del Departa- 
ment dc Governació, pel clircctor de 1’Escola i set vocals. 

Els vocals seran elegits pel Consell Executiu de la Generali- 
tat d’entre els vocals del consell assessor de I’Escolii, la cornpo- 
sici6 del qual queda regulada per I’article 11, pertanyents als 
grups segijents : 

a) Dos vocals del grup a) 
b) Dos voccils del grup h) 
c) Un vocal dels grups c) i d) 
d) Un vocal dcls grups e) i 0.  
e> Un vocal dei grup g) . 

I 
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Article 7 

Correspon al consell de direcci6 : 
a) L’establiment del pla d’activitats. 
b) L‘elaboració de l’avantprojccte del pressupost i dels 

c) EI scguiment de I’exccuciú dei pla d’activitats. 
d) Proposar i’estructura orghnica dc 1’Escoia i la plantilla 

e) L‘aprovacib de la realitzacib de les activitats no incloses 

f) Formular el projecte de Reglament de Rkgim Interior. 
g) Adoptar les previsions necesshries per al desenvolupa- 

ment del pla d’activitats i I’execuci6 del pressupost. 
h) Aprovacib dels convenis amb altres entitats. 

comptes de cada exercici. 

del seu personal. 

en ei pla anual. 

Article 8 

El Conseller de Governació ostenta la representació de 
1’Escola i, a M ~ S ,  com a president del consell assessor i de con- 
sell de direccib, tindrii les atribucions segiients : 

a> La convocatoria de les reunions d’ambdbs brgans. 
b) La presidkncia i la direccih de Ics deliberacions, així corn 

la facultat de derimir amb cl seu vot de qualitat cls empats. 
c) Autoritzar amb la seva firma les actes de les sessions, 
d) Qualsevol altra de lcs establertes per aquesta Llei o que, 

reglamen thriarnen t , I i siguin atri bu’ides. 

Article 9 

El director de I’Escoh seri nomenat pel Consell Executiu a 
proposta del Conseller de Governacib. Tindrh categoria de 
Director General. 

Governació. Les vice-presidkncics correspondran a1 Director 
General de la Funció Pública i al Director General d’Adminis- 
traci6 Lacal, els quals substituiran, per aquest ordre, el presi- 
dent cn els msos d’absencia o d’impr>ssibilitrlt. 

3) Els vocals seran designats per un periode de quatre 
anys, llevat els que corresponguin al grup i) ,  que ho seran per 
un any, i de la manera segiient : 

a) Un representant de cadascun dels Departaments de la 
Generalitat amb categoria mínima de Cap de Servei. 

b) Quatre representants dels ajuntaments, un per cada un 
dels grups de municipis següents : fins a 2 O00 habitants, de 2 
O00 a 10 O00 habitants, de 10 O00 en endavant i el municipi de 
Barcelona. 

c )  Un representant per cadascuna de les Universitats cata- 
lanes, designats per les respectives juntes de govern ci’cntre 
els professors de disciplines relacionades amb I’AdministraciÓ 
pública. 

d) Tres persones expertes en Administracih pública, desig- 
nades pel Consell Executiu de la Generalitat, 

e) Un representant dels cossos de secretaris, interventors i 
dipositaris d’AdministraciÓ local. 

f) Tres representants dels funcionaris d’Adminislraci0 
local no integrats en els cossos suara esmentats. 

g) Tres representants dels funcionaris de la Generalitat. 
Iris Dos representants del professorat de I’Escola. 
i)  Dos representants dels alumnes de 1’Escola que segueixin 

estudis d’una durada mínima d’un any academic. 
EI procediment de designació dels representants dels grups 

b), e) f‘), g), h), i) serB determinat pel Consell Executiu de la 
Generalitat. 

En el suybsit que es procedis a. una revocacib d’algun 
nomenament abans del termini dels quatre anys, el substitut 
fio seri nom& pel període que resta fins a l’expiració d’aquell 
termini. 

4 EI secretari dei consell seri ei secretari generat de 
I’Escola, amb veu perb Sense vot. 

Article 3 0 
Article 12 

El director ostenta la representació de I’Escola quan no sigui 

a) La gestib de I’Escota, la direcció dels seus serveis i la dcl 

b) La preparació i l’execucih dels acords del Consell de 

c)  L’ordenaci6 de despeses i de pagaments. 
d) L‘expedici6 de diplomes i certificats, llevat que, com a 

conseqiikncict d’un conveni de collaboració amb altres entitats 
públiques, o normes legals, hagi d’ksser d’una altra manera. 

e) Contractar el personal docent i investigador per a un 
temps concret o la realitzaci6 de tasques especitiques. 

exercida pel Conseller de Governacirj i li corresponen : 

personal. 

Direcci6. 

Correspon al consell assessor de 1’Escola informar sobre les 

a) Ei pia anual d’activitats. 
b) L’avantprojecte de pressupost. 
CS La membria anual. 
cl) El projecte de reglament cle rbgirn interior. 
e) Els projectes de convenis a que fa referkncia i’article 4 

0 Ets altres assumptes que li  sotmeti el presidenl. de 

materies segiients : 

, 

d’aquesta Llei. 

I ’Escola. 

ArEicle 13 
Article 11 

1. La hisenda de 1’Escola ser5 integrada pels recursos se- 
güents : 

a) Aportacions de la Generalitat. 
b) Subvencions i ahes aportacions públiques o privades. 
c) Les contraprestacions que derivin dels convenis. 

1) El consell assessor de 1’Escola seca format pel president, 
dos vice-presidents, el director de I’EscoI~, els vocals E el 
secretari. 

2) Ei consell de i’hcola serh presidit pel Conseller de 
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d) Drets de matricula als cursos j expedició de documents 2. Tots els actes administratius de I’EscoEa d’Adminjs- 
tració Pública podran s e s  objcctc de recurs d’alpda davant del 

e) Rendiment de Ics publicacions i &Is serveis retribu’its de Conseller de Governació, excepte els extraordinaris de 
revisi6, que s’interpomran davant del Consell Executiu de la 

2. EI pressupost de I’Escoh SerA anual i se subjectari a la Generalitat. 

d’assistencia i aprofitament. 

I’Escola. 

normativa de pressupostos i finances. 

Article 14 Dispsicih Final 

1. Contra els actes administratius de I’Escoh d’Adminis- 
traci6 Pljblica seran procedents els recursos previstos en les 
normes sobre procediment administratiu. 

El Consell Executiu de la Generalitat, a proposta del 
Departament de Governació, dictarh les disposicions necessh- 
ries per al compliment i desenvolupament d’aquesta Llei. 

D. PROPQSFCIONS DE LLEI 

PROPOSICIb DE LLEI SOBRE DECLAJRACLb 
COM A PARATGES NA’FURALS D’INTERi% NACIONAL 1 RESERVES INTEGRALS 

ZWLbGIQUES I BOTANIQUES DELS AIGUAMOLLS DE L’EMPORDA 
(Reg. 4346) 

PRbRROGA DEL TERMINI DE PRESENTAC16 DESMENES 

PRESIDgNClA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en scssib tinguda ci dia 23 de setem- 
bre de 1982, vistes les sol~licituds presentades pels Grups par- ’ 
lamentaris de Centrisles (Reg 471 53, de Convergkncia i Un% 
(Reg. 4716), d’Esqucrra Republicana (Reg. 4729) i del PSUC 
(Reg. 4733), d’rlcord amb l’article 84 del Reglament i atesa 
l’cspecial complexi tat de la rnathrja regulada per la Proposició 
de Llei, ha acordat de prorrogar fins al dia 14 d’octubre de 
1982 el termini de presentació d’esmenes a la Proposició de 
Llei sobre Declaracib corn a paratges naturals d’inlerks nacion- 
al i reserves integrals zoolbgiques i bataniques clels aiguamolls 
de YErnporda, la qual cosa es fa avinent als 11-lustres senyors 
Diputats i als Grups parlamentaris. 

D’acord amb l’article 89.2 del Reglament, s’ordena de publi- 
car en cl ButlletÍ Qficial del Parlament de Cutalunya les damunt 
dites soElicituds. 

I 

Palau del Parlament, 27 de setembre de 1982 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

En nom del Grup parlamentari de Centristes i fent ús d’ailb 
que disposa I’article 84 del Reglament de la Cambra, sollicito 
que, ateses la complexitat de la Proposició dc Llei sobre Decla- I 
ració carn a Paratges Naturals d’lnterks Nacional i Reserves I 

Integrals Zoolbgiques i Bothniques dels Aiguamolls de ]’Em- 
pordh i la importhncia de la materia regulada per l’esmentada 

Proposicib de Llei, sigui prorrogat en vint dies hibils el termini 
establert per a presentar-hi esmenes. 

Palau del Parlament, 14 de setembre dc 1982 

Vicenq Capdevila i Cardona 
Portaveu del Grup 

A LA MFSA DEL PARLAMENT 

El Grup parlamentari de Convergbncia i Unió, d’acord amb 
el que disposa l’articlc 84 del Reglament del Pariament, sol- 
licita una. prbrroga de 20 dics a la presentacib d’esmenes en 
relació amb la Proposicih de Llei sobre Declaració com a 
Paratges Naturals d’lnterks Nacional i Reserves Integrals 
Zoologiques i Bothniques dels Aiguamolls de I’Ernpordi. 

Palau del Parlament, 15 de setembre de 1982 

Xavier Bigatii i Ribé 
Portaveu del Grup 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

En nom del Grup parlarnentari &Esquerra Republicana sot- 
licito que sigui concedida una prorroga de vint-i-cinc dies per a 
la presentacib d‘esrnenes, atesa la complexitat de la Proposicib 
de Llei sobre Declaració COM a Paratges Naturals dYnterks Na- 
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cional i Reserves Integrals Zoolbgiques i Botaniques dels Ai- 
guamolls de I’Emporda. 

de Catalunya, i d’acord amb el que es diliosa a I’article 84 del 
Reglarncnt de la Cambra, sol-licito que sigui prorrogat en 
quinze dies cl termini de presentacib d’csmenes, atesa la com- 
nlexitat de la Pronosició de Llei sobre Declaracih com a Palau del Parlament, 16 de setembre de I982 . -  

El Portaveu Paratges Naturals ‘d’lnterks Nacional i Reserves integrals 
Zoolhgiques i Botiniques dels Aiguamolls de I’Empordk 
(BOPC, 84, Reg. 4346). 

Joan I h t d h  i 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

En nom del Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat 

Palau del Rirlament, 17 de sctcmbre de 1982 
Rafael Ri b6 

Portaveu del G. p. del PSUC 

F. MOCIONS DE CENSURA I QUESTIONS DE CONFIANCA 

1. MOCIONS DE CENSURA 

MOC16 DE CENSURA AI, CONSELI, EXECUTIU DE LA GENERALITAT 

PRESENTADA PER QUlNZE I .  SRS. DIPUTATS i SRES. DIPUTADES 
(Reg. 4783) 

MESA 

La Mesa del Parlarnen 

)EL PARLAMENT 

, cn sessió tinguda cl dia 23 de setem- 
brc de 1982, d’acord amb I’articlc 87 de la Llci 6/82, del Parla- 
ment, del President i del Consell Executiu de la Generalitat, 
ha ;irimcs a triimit la moci6 de ccnsura prescntzidii per més dc 
la dcscna part de Diputats clel Parlment, qiic inclou corn B 

candidat a la Presidkncia de la Generalitat 1’1. Sr. Josep Renct i 
Morell (Reg. 4783). El termini licr ii presentar les mocions al- 
ternatives ii qu& es refereix l’article 88. l de la Llei damunt dita 
acabarh dilluns propvinent dia 27, 11 les 24 hores. 

D’acord amb l’wticle 89.2 del Reglament s’ordcna CIC publi- 
car en el Huflleti Qfiuiul del Parlament de íh!ulunyrr el text de la 
damunt dita mocib i, d’acord amb l’article 89.3 s’ordenii de 
distribuir-lo prbviament per fotocbpia, ates que el debat 
d’aquesta moció constitueix I’ordre del dia dc la Sessió Plcnh- 
ria convocada per al dia 29 propvincnt. 

Palau del Parlament, 23 de setembre de 1982 

I-lcribert Barrera 
President del Parlanient de Catalunya 

A L A  MESA DEL PARLAMENT 

1I)’acocd amb I’articlc 87 de la Llei del Parlanient, dcl Prcsi-. 
dent i dcl Consell Executiu de ia Generalitat, les Diputades i 
els Iliputats sotasignats presenten la següent 

M O C I ~  tw CENSURA 

La societat catalana 6s imrnersa en una profuncia crisi econo- 
rniclz que gcnera i eixampla els desequilibris socials, dhora 
que es deteriora la convivencia cívica. 

EI Consell Executiu de la Gcncralitat no ha servit fins a w i  
per fer front i-\ aquesta situacib. La inoperativitat del Conseli 
Executiu, producte de I’opcih dretana que significa el projecte 
encapplat pel M. 14. Sr. Jordi Pujol, i producte dc la irraciona- 
litat i el desgavell amb qub s’estii configurant I’adminislració 
pública autonbmica, és la principal c t i ~ s r l  de la progressiva frus- 
tracih dei senliment autonbmic al si clel nostrc poble i dc la de- 
sconnexiii cntre les institucions i les prcocupxions i reivindi- 
cacions de la pablaci6. 

Igualment el Consell Executiu, basat en una opci6 rninoritk- 
r i q  no ha sabut elaborar m i l  proposta institucional autonhrni- 
ca adrec;ada a la resta de l ’ k t a t  cspanyol que contribuís la su- 
peracib dels obstacles del centritlisme i a la construcció de 
I’Estat de les hitonomies, aportant el pes especitic que corre- 
spon u1 poble cle Catalunya. 

Cal, doncs, un canvi en cl Govern de Ea Gcnerditat basat en 
una aliernativa que alhora transformi I’autonomia en un 
instrument pcr fer front als greus problcmcs socials cxistcnts it 
Cutalunya i ii.judi i\ la democratització i ii la transf’ormacih liro- 
gressista dc ILI societat espunyola. 

D’acord amb Ics prcvkions de I ’k t a tu t  d’Aulonomia de 
Cataltinya i en concret de I’articlc 87 de la Llci del Parlamcnt, 
del President i del Consell Executiu CIC la C;encralitat, exigim 
la responsabilitat política del Govern mitjanpznt la presentixi6 
d’una tn~cib de censura. 

Complint els requisits dcl citiit article 87 prcsentem ccim ii 
candidat a la Presidkncia cle la C;ener.alitat 1’1. Diputat Sr. 
J O S C ~  nenet i Morell. 

Palau del I’arlament, 23 de setembre de I982 

Anloni Gutiérrez; M, Ilolors Calvet; Antoni Lucchetti; Lli& 
Medir; Rafael Ki bo; Francesc Pdulles; Aguslí Forn&; Xavier 
Folch; Maties Vivcs; Antoni Ciiaclras; Teresa E. Cdmd;~; 
Miquel LOpez; Alt’rcd Amcstoy; Assumpció Sallés i Luis 
Va lcn i i n 
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le PROPOSTES SUBSEGÜENTS A UN DERAT GENERAL 

PROPOSTES DE RESOIJJCI6 SUBSEGOENTS AI, DEBAT SOBRE L’ORIENTACIo 
PQL~TICA GENERAL DEL CONSELL EXECUTIU, TINGUT PEL PLE DEL PARLAMENT 

EL§ DIES 2’1 22 I 23 DE SETEMBRE DE i 982 

PRBSF,NTAllFS PELS GRUPS (Regs. 4769,4770,4771,4772,4773,4775,47771 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 23 de setern- 
bre de 1982, d’acord amb I’article 120 del Reglament de la 
Cambra, ha acordat d’itdmetre a trhmit les propostes de reso- 
lucih prcscntadcs pels Grups parlamentaris dc Converghcia i 
Unió (Reg. 4769), del PSUC (Reg. 4770), Socialista (Reg, 
477 l),  de Ccntristes (Reg. 4772) i d’Esquerra Jtepublicana 
(Reg. 47731, subscgiients al debat sobre I’oricnt;iciÓ politica 
general dcl Consell Executiu, tingut pel Ple del Parlament els 
dies 21,22 i 23 de setembre de 1982. 

D’acord amb allb que disposa I’aarticle 89.2 del Reglament, 
s’ordena de pu blicur en cl f34tlleti OJicial del Parlament de Ccrta- 
iunya les dites propostes de resolucih, 

Palau del Parlament, 27 de setembre de 1982 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSTES DE RESOLUCIQ 
PRESENTADES PEL G.P. DE 

CONVERGENCIA I UN16 (Reg. 4769) 

- Establir un sistema d’homogene’itmcib de les condicions 
de treball (jornada, horari i retribucions) de tot el personal al 
servei de la Generalitat, que seri implantat gradualment en 
fumi6 de les disponibilitats pressuposthies, 
- El criteri bisic retributiu scrA aquell al qual, a igualtat 

d’exighcia de titulació, selecció, funcions, jornada i horari, 
correspongui una igualtat retributiva, cercant, a més, que 
entre els diversos nivells hi hagi una diferenciació adequada i 
justa. 
- Mentre no es reguli I’activitat sindical dels funcionaris, 

seran mantinguts els contactes necessaris amb Ics Centrals 
Sindicals i Associacions més representatives per tal cle garantir 
llur participació en la fixació dc Ics condicions de treball 

4. Que, en el camp dels serveis socials, porti a terme una 
politica de protecció i ajut a la tercera edat que faciliti especial- 
ment la permanencia dels ancians en llurs cases i en el propi 
entorn social, a travks de la implantacib, arreu del territori, 
dels suficients serveis d’ajut I I  la llar i de clubs de dia. 

5 .  Que afavoreixi decisivament la descentralit7~ciÓ hospi- 
talaria tendint a la dotació d’equipaments de nivell comarcal i 
rural que Rpropin l’assisthcia als usuaris, tot apr~fitat~t  i 
potenciant degudament les instal-iacions existents, piibliques 
o bé d’entitats sense finalitat de lucre, en tot cas, no depen- 
dents directament del Govern de la Generalitat. 

A LA MESA DEL PARLAMENT Palau del Parlament, 23 de setembre de 1982 

Propostes de resolució, que, en relació amb el debat sobre 
orientacib política general del Consell Executiu, d’acord amb 
all0 que disposa l’iarticle 120 del Reglament, presenta el Grup 
parlamentari de Converghcia i Unih, 

El Parlament insta el Consell Executiu a: 
1 .  Donar prioritat, amb totes les seves actuacions, a all0 

que contribueixi a conservar i a aprofundir la unitat civil de 
tots els ciutadans de Catalunya. 

2. Que presenti, per a I’estudi i discussi6 de la Comissi6 
d’Organitzaci6 i Administració del Govern Local, els criteris 
bisics per ii estructurar la seva organitzacib territorial cn 
comarques, desenvolupant cn aquest sentit E’artidc 5 de I’Bs- 
tatut d’Autonornia de Catalunya. 

3 .  Continuar actuant en materia de la Funci6 Phblica pres- 
tant especial atenci6 als principis segiients: 
- Total uniformitat en el tractament del personal incorporat 

al servei de la Generalitat, sigui quina sigui la seva procedhn- 
cia, especialment pel que es refereix a la promocici de llocs de 
comandament. 

Xavier Rigatii i Ribé 
Portaveu del G.p. de 
ConvcrgBncia i Unib 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
PRETENTADES PEC G.P. DEL PSUC 

(Reg. 4770) 

A rdn. MESA mr, PARLAMENT 

EI Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat de Catu- 
lunyn, d’acord amb A b  que disposa I’article 120 del Regla- 
ment dc la Cambra presenta, per a la seva votaci6 en el Ple, Ics 
propostes de resolució següents: 

1 .  El Parlament de Catalunya, que reafirma la necessitat 
de fomentar, tothora, un clima de convivencia civica, insta. el 
ConselI Executiu en 1’8rea de les seves compctkncies que 
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prengui les mesures necessaries per tal d’evitar qualsevol dete- 
rioracib d’aquesta convivencia. 

2. El Parlament de Catalunya acorda que el President de la 
Generalitat expliqui en un proper Ple ordinari el sentit i I’abasl 
de les recents substitucions deIs Consellers de Governacib i de 
Justicia. 

3. El Parlament de Catalunya acorda que cl Consell Execu- 
tiu compuregui, abans del 30 de novembre dc 1982, davant la 
Comissió d’Organitzaci6 i AdministraciO de la Generalitat i 
Govern Local, als efectes d’informar sobre la marxa dels tras- 
passos, de les seves valoracions i de la fixaci6 del calendari 
segons 6s previst en 1’Estatut d’htonornia de Catalunya. 

4. EI Parlament de Catalunya acorda que el Consell Execu- 
tiu presenti un informe sobre la situació de la Funci6 Pública 
de la Generalitat i, en concret, expliciti els criteris per a garan- 
tit: la unificacib dels processos de selecció de personal, la trans- 
parkncia i !’objectivitat en el nomenament dels cirrecs de 
comandament, la publicitat en la convocatoria de proves i la 
participació dels rcpresentants del personal en els organs de 
naturalesa tecnica. 

Així mateix, e1 Consell Executiu ha de garantir un procés 
eiectiu per a la repsesentatitivtat de la Coordinadora de 
personal 

5 .  El Parlament de Catalunya acorda instar el Consell Exe- 
cutiu per tal que es doni compliment, en els seus propis ter- 
minis, a ja moció relativa a traspmos de Justkju, aprovada pel 
Ple de la Cambra en la sessió del 25 de novembre de i981 
(BOPC, num. 57, del 2 de desembre dc 1981, phgina 1874). 

6. El l’arlament de Cataiunya constata l’incompliment de 
la resoluci6 segona del debat sobre el Pla d’Actuacib Economi- 
ca de 1’1 1 de novembre de 1980, en la qual s’acordava que el 
Consell Executiu, en el termini més breu possible, presentk 
un Pla d’ActuaciÓ per assolir les compethcies establertes en 
I’apartat 2 de I’article 12 de I’EEstatut de Catalunya, i executi 
les previstes en I’article 53 del mateix Estatut, bo i designant 
els seus propis rcpresentants en els organismes econbmics, les 
institucions financeres i les empreses pfibliques clc I’Estat, la 
competencia dels quals s’estenguin al territori catali i quc per 
llur natura na siguin objecte de traspas. 1 reitera la urgkncia del 
seu compliment. 

7. El Parlament de Catalunya constata l’incompliment de 
la resolució cinquena del debat sobre el Pla d’Actuaci6 Econb- 
mica de i’l1 de novembre de 1980, en el qual s’acordava que 
ef Consell Executiu procedis a la crewib d’un Consell per a la 
Reconversió de Sectors Industrials, amb participació de 1’Ad- 
ministració, de les centrals sindicals i de les organitzacions 
patronals, per tal d’cxercir funcions dins l’ambit de la corn- 
petkncia exclusiva dc la Generalitat definida en l’apartat 1.3 de 
l’article 12 de Esta tu t  de Catalunya. I reitera la urgencia del 
seu compliment. 

8. El Parlament de Catalunya constata que el Consell Exe- 
cutiu, en materia d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, no ha 
complert cap de les resolucions aprovades pel Ple del Parla- 
ment fins a Ia data. Així, no ha presentat al Parlament els pro- 
jectes de llei següents: 

1 ) Dissolucid, de les Cambres Agraries 
2) Creació de l’organisme de Serveis Agraris 
3) Contractes d’integracib 
4) Arrendaments rústics 

5 )  Ordenacib del sector pesquer 
ni eis criteris sobre I’orientacib i la reconversió de conreus. 
Aquests inoonipliments, conjuntament amb la incapacita1 

del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per a prc- 
senlar cap projecte de Llei -llevat del de la creació d’Entitats 
Professionals AgrArics, retirat abans del trirnit de ponbncia- 
fan palesa la manca de voluntat política del Consell Executiu 
d’cxercir 1 ’autogovern en rnatkria d’hgricul tura, Ramaderia i 
Pesca alhora que les insuficibncies politiques, tkcniques i d’ini- 
ciativa legislativa del llepartarnent. 

EI Parlament de Catalunya reitera la voluntat que aquells 
projectes de llei siguin presentats al rnks aviat possible. 

9. Ei Parlament de Catalunya constata I’incomplirnent de 
la resolució 27/1 que es refereix a un projecte de llci de Politica 
Territorial, que hauria d’haver estat presentat al Parlament al 
llarg del primer període de sessions de l’any 1982. 

El Parlament reafirma, atesa la gravetat de la problemitiw 
dels desequilibris comarcals, la urgkncia del projecte de llei, i 
acorda que sigui presentat al Ilarg del present període de 
sessions. 

10. El Parlament de Catalunya acorda que el Consell Exe- 
cutiu de la Generalitat informi davant la Comissió de Politica 
Cultural de la reestructuració del Departament de Cultura. 

I l .  El Parlament de Catalunya constata I’incompliment de 
les resolucions segiients: 

De data 2 d’octubrc de 1980, sobre traspasos en rnatkria 
laboral: 

1) Gestió del Fons de Garmtia Salarial de Catalunya. 
2) Gestil, dei Fons Nacional de Protecció al Treball s1 

3) Gestió de I’Institut Nacional de I’OcupaciÓ (instituto Na- 

4) Gestió del Fons d’Ocupaci6 Comunithia a Catalunya. . 
5 )  Serveis consegüents a les actuals competencies de les 

delegacions del Ministeri de Trebail a Catalunya en materia 
d’expedients de reguIaci6 de l’ocupacib (expedients de crisi), 

6 )  Gestib de les prestacions del sistema de la Seguretat 
Social per ra6 de desocupació o al ur. 

De data 11 de novembre de 1980, sobre la concertació i la 
lluita contrn M u r :  les resolucions núms. 2, 11.2, 12.1, 12.2, 
12.4 i 13. 

De data 29 de juny de 1981, sobre la concectacid, i la lluita 
contra I’atur: les resolucions 1-1, 1.2, 1.3, 1 .S i 111-1-2-3. 

12. Ei Parhiment de Catalunya constata que el Departa- I 

ment de Treball no dispoGi deEs instruments necessaris per a 
lluitar contra l’atur així com la seva voluntat de na compIir les 
resolucions ja aprovades. 

El Parlament exigeix el compliment immediat de totes les 
resolucions aprovades i la presentacib, en el termini d’un mes, 
de les iniciatives legislatives aprovades. 

Catalunya. 

cional de Empleo) a Catalunya. 

Palau del Parlamcnt, 23 de setembre de 1982 

Rafael RibÓ 
Portaveu del 

G.p. del PSUC 
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PROPOSTA DE RESOLUCI~ 
PRESENTADA PEL G. SOCIALISTA 

(Reg. 4771) 

A L A  MESA I)EL PARLAMENT 

En nom del Grup Socialkk? i en relaci6 amb el d e h t  
d’oricnlaci6 politica general de l’accib del Consell Executiu, 
presento la proposta de resolució següent: 

((El Parlament de Ctitalunya iicorda: 
)>Primer: Constatar el reiterat incompliment de resolucions 

aprovades per aquesta Cambra, rniixima reprcsen tació del 
poble de Catalunya, i reclamar al Consell Executiu el seu 
compliment durant cl prcsent periode dc sessions. 

>jSqgon: Arran dels fets prochiits darreranient a Catalunya 
que evidencien un deteriorament dei clima de convivkncia i 
un increment de les tensions que poden tenir, com a con- 
scqükncia, la crcació d’una situacib de divisió en la comunitat 
ccitalana, condemnar els fcts i les actituds que l’han propiciat a 
instar el Consell Executiu perquk prengui una posició piiblica i 
activa contra aquesta situaci6 i faci Gs de tots els mitjans al seu 
abast per tal de garantir la necesshria convivbncia harmonica 
entre tats els catalans, sigui quin sigui el seu origen, la scva 
posició, la seva llengua o les seves creeiiccs. 

Tercer: El Coiisell Executiu presentari al Parlament de Cata- 
lunya, en el termini cl’un mes, la relacil, de places cle nova con- 
tractació dotades d’enqa de la constitucib d’aquesta Cambra, i 
assenyalari en cada cas, les formes dc publicitat utilitzada en 
els concursos, així com les persones que s’hi han presentat i 
les proves de seleccib efectuades. 

Qmvt; Amb l’objectiu d’enfortir l’aulogovern catali, el 
Parlament de Catalunya insta ei Consell Executiu a impulsar 
I’autonomja municipal, i, en aquest sentit, a procedir, previ 
acord amb les Federacions de Municipis, a la transferbncia O 

delegació de competencies i funcions als Ajuntaments, i ,  con- 
juntament a m b  aquestes Entitats ~ O G ~ S ,  a procedir a valorar 
aquelles al tres compethcies avui exercides per I’Adminis- 
tració central que podrien ser igualment traspassades o 
delegades. 

Cinqzk: Constatar que les accions empreses pel Consell Exe- 
cutiu, pel que fa referencia tt la lluita contra I’atur, no han corn- 
plert els criteris acordats pel Parlament, que no han assolit els 
objectius previstos i que són necessaris, en conseqühcia, un 
canvi i una reorientació de la política econbmica del Govern 
que doni compliment als acords parlamentaris de fer Ixioritari 
I’objectiu de I’ocupació en la determinacib de les inversions 
pii bliques. 

Així mateix, insta el Consell Executiu perquk, abans de 
l’acabament d’aquest període de sessions, presenti a la 
Cambra un projecte de llei que, en iis de la compethcia at- 
ribuida a la Generalitat per l’article 12.1.3 de 1’Estatut dc Cata- 
lunya, desenvolupi la legislacib estatal vigent en materia de 
reconversió i reestructuració industrial i substitueixi la nor- 
mativa fins ara aprovada pel Consell Executiu en la matkria. 

Palau del Parlament, 23 de setembre de 1982 

Eduard0 Martin Toval 
Por i aveu 

PROPOSTES DE RESOLUCI~  PRESENTADES 
PEL GRUP PARLAMENTARI DE CENTRlSTES 

[Keg. 4772) 

A LA MESA DEL PARLAMENI 

Propostes de resoluci6 que presenta el Grup parlamentari 
de Centristes, d’acord amb e1 que disposa l’article 120 del 
Reglament de la Cambra, subsegüents al debat general 

1 Constatada la inexislbncia d’un programa general global 
dc política agrhria dissenyat pel Conscll Executiu dc la Genera- 
litat, el Parlament acorda que cs tingui un debat en sessió 
plcnhria per tal d’exarninar i aprovar les rncsures i accions 
necesshries per a resoldre o pal-iiar, si s’escau, els greus prob- 
lemes que actualment afecten els sectors agrícoia, ramader i 
pcsqucr de Ca talun ya. 

2. Per tal d’czugmentar el volum d’invcrsions púbfiques a 
Catalunya, els programes d’invcrsions ii real itzu pel Consell 
Executiu dc la Genernliht donaran entrada al principi de la 
cooperació i al finanqament cooperatiu amb la rcsta d’institu- 
cions públiques i ens privats prestadors de serveis públics de 
Catal i1 nya. 

3. En el termini de dos mesos, el Consell Executiu de la 
Generalitat prescntarh al Parlament de Catalunya els criteris 
que ha seguit i pensa scguir per R la distribució de les seves 
competencies entre els brgans dc I’AdrninistraciÓ directa i in- 
directa de la Generalitat, així com la descentralitzaci6 o la dele- 
gació d’cxercici, si s’escau, en els organs territorials inferiors. 

4. El Consell Executiu de la Generalitat estudiarri i portara 
a terme una campanya. institucional que tendeixi a reforqar la 
convivencia a Catalunya, I ’eradicació dc tot radicalisme politic 
i la vertebració de la societat catalana estimulant, per la seva 
part, en tots els seus acfes i manifestacions, la participació i la 
presencia de tots els catalans, qualsevol que sigui el seu origen 
i la seva llengua. 

Barcelona, 23 de setembre de I982 

Vicenq Capdevila i Cardona 
Portaveu del Grup 

PROPOSTES DE RESOLUCI6 PRESENTADES 
PEL GRUP PARLAMENTAM D’EESQUERRA 

REPUBLICANA (Reg. 4773) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Propostes de resoluci6 que, en relaci6 amb el debat sobre 
orientació política general del Consell Executiu, d’acord amb 
allb que disposa l’article 120 del Reglament del Parlament, 
presenta el Grup parlamentari d’Esqucrra Republicana de 
Catalunya . 

El Parlament acorda: 
1. Instar el Consell Executiu perquk presenti un projccte 

de llei de reforma de 1’Estatut d’Autonomia que tingui com a 
objecte assolir que, cn cap matkria, les competbncies de la 
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Generalitat de Catalunya no siguin inferiors a les que ja tenen 
altres Comunitats Autonomes. 

2. Insta el Consell Executiu perquk, abans del 31 de 
rnarq, presenti al Parlament els projectes de Elei indispensables 
per a acabar de configurar les institucions catalanes i 1’Admi- 
nistració de la Generalitat. 

Palau del Parlament, 23 de setembre de I982 

Joan Hortali i Ardu 
Portaveu 

PRESlDkNCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda c1 dia 23 de setem- 
bre de 1982, ha acordat de declarar congruents amb el dcbat 
tingut pel Ple del Parlament els dies 21 i 22 de setembre de 
1982 sobre I’orientació politica general del Consell Executiu, 
la proposta de resolucib transaccional presentada pels Grups 
parlamentaris de Convergencia i Unió, Socialista, del PSUC i 
Centrista (Reg. 4775) i la presentada peh Grups Socialista i 
del PSUC (Reg. 4777). 

D’acord amb all0 que disposa I’article 83.2 del Reglament, 
s’ordena de publicar en el Butlletí Oficial dei Parlument íie Cutu- 
lunya les dites propostes de resolució. 

Palau del Parlament, 27 de setembre de 1982 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSTA DE RESOLUCIO TRANSACCIONAL 
PRESENTADA PELS GRUPS PARLAMENTARIS 

DEL PSUC i CENTRISTA (Reg. 4775) 
DE CONVERGENCIA I ~“3, SOCIALISTA, 

A J,A MESA DEL PARLAMENT 

Proposta de resohcib transaccional que formulen els Grups 
de Canvergkncia i Unió, Socialista, del PSUC i Centrista, quc 
pressuposa la retirada de les corsesponcnts propostes de cada 
Grup referides a aquest tema: 

EI Parlament de Catalunya acorda: 
Arran dels fets produi‘ts darrerament a Catalunya que inci- 

deixen negativament en el clima de convivkncia cívica, 
condemnar-los, bo i reafirmant Ea necessitat de fomentar en 
tot moment un clima de convivkncia entre tots els ciutadans 
de Catalunya. 

Aixi mateix, insta el Consell Executiu que, en I’Bcea de tes 
seves compehcies, prengui prioritariament les mesures 
necesshries per tal d’evitar qualsevol deteriorament d’aquesta 
cunvivencia i, especialment, que estudii i porti a terme una 
campanya institucional que tendeixi a reforgr-la, a l’eradi- 
caci6 de tot radicalisme polític i a la vertebracih de la societat 
catalana, bo i estimulant, per la scva part, en tots els seus actes 
i manifestacions, la participacib i preskncia de tots els catalans, 
qualsevol que sigui el seu origen, la seva posició, la seva ]Ien- 
gua O les seves creences. 

Palau del Parlament, 23 de setembre de 1982 

Xavier Bigati, G.p. de Converg&ncia i Unió; Eduard Martin i 
Toval, G. Socialista; Rafael Ribó, G.P. del PSUC; VicenG Cap- 
devila, G,p. de Centristes 

PROPOSTA DE RESOLUCld TRANSACCIONAL 
PRESEWADA PELS GRUPS SOCIALISTA 

i DEL PSUC (Reg. 4777) 

A EA MESA DEL PARLAMENT 

Proposta de resolució transaccional que significa la retirada 
de la primera socialista i de la sisena del PSUC. 

Reclamar del Consell Executiu el compliment durant el pre- 
sent període de sessions de les resolucions aprovades per 
aquesta Cambra, mhxirna representacib de tot el psble de 
CataIunya, i encara incomplertes. 

Palau del Parlament, 23 de setembre de 1982 

Eduard Martín i Toval, G. Socialista; Rafael Ribó, G.p. del 
PSUC 

4. PROPOSICIONS NO DE TLEI I ALTRES PROPOSTES 

PROPOSICJ~ NO DE LLEI SORRI3 ELS NOUS LLITS HOSPITALARIS 
(Reg. 45 1 1) 

ESMENES PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS DE CONVERG~NCIA I U N I ~ ,  
DEL PSUC X SOCIALISTA (Regs. 4695,4697 i 4698) 

PRESiDhNCIA DEL PARJAMENT Reglament, s’ordena de publicar en el Butlleti Oficial del Parla- 
m n t  de Caialunya les esmenes a la Proposicib no de Llei sobre 
els nous llits haspitalaris, presentades pels Grups parlarnen- Per donar compliment a allb que disposa I’article 89.2 del 
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taris de Convergencia i Unió, del PSUC i Socialista (Regs. 
4695,4697 i 4698). 

Palau del Parlament, 27 de setembre de 1982 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

FSMENES PRESENTADE3 PEL GRUP 
PARLAMENTARI DE CONVERG~NCZA 

I UN@ 

A ]’apartat 1 

EsmenanCm. 1 De madficacib 

H I -  Que I’ffonorable Sr. Conseller de Sanitat i Segwetut 
Social presenti al Parlament, dins el termini de dos memr, un in- 
forme sobre eh criteris bzrsics que seran seguits en e¡ desplegament 
de¡ Mapa Sanitari de Catalunya. 

L’injbrme far& una referkncia espcial als criteris a uplicar en el 
camp de 1 bssisthncia hospitalirria, i analitzara rimpacte que pro- 
duir& sobre eis centres hospitularis existents, I ’entrada en servei 
dels nous hospitals actualment enjusc de construccib a Caialunya. H 

A l’apartat 2 

~ 2 .  Que I’Hunorable SE Conseller de Sanitat i Seguretat 
Social pmenti un in jbrme al Purlament sobre /es mesures previsíes 
p r  a la progressiva entrada en servei de i ‘Fiospitai de Can Rut¡ de 
Buddona, a13 com Ics accions endegadesper a la seva coordimcib 
i integraciri en la xarxa crssistencial de la zona. H 

MCYTIVACI~) : En el DOG, ncím. 236, del 30 de juny de 1982, fou 
publicada una Ordre del Conseller de Sanitat i Seguretat Social, de 1’1 
de juny, sobre el Desplegament del Mapa Sanitari de Catalunya, les 
quals tasques hauran ci’estar acabades el 32 de desembre de 1983. 
Fóra convenient que cls informes que se soHicitin al Departament de 

La Mesa 
Reglament, 
el dia 28 de 

Sanitat en mathia de política hospitalhria cstigucssin en relacib amb 
el Mapa Sanitari, ja que aquest és el principal instrument per a l’orde- 
nació sanithria a Catalunya. 

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP 
PARLAMENTARI DEL PSUC 

Als apartats 2 ,3  i 4 

Esmena núm. 3 De modifica& 

(( 2. Que en Iksmentat informe es detalli punttmlment el grau 
de compliment ih de derivacib que Iéntrada en funcionament deh 
repeiits llits representaru sobre les previsions giohals i comarcals 
(d’i3rea sanitdriu) que a lkfecte es plantegen en el mapo Sanitari 
de Catalunya (DOG, núm. 49, Decret del 7 de gener de 1980). )) 

ESMENA PRESENTADA PEL 
GRUP SOCIALISTA 

A In totalitat de la Proposicib no de Llei 

Esmena núm. 1 De modjficacib 

u I .  Que ei SL Conseller de Sanitat i Scgwetat Sociaipresenti 
al Parlament de Catuiunya, dins el termini tres mesos, un in- 
forme que, d’acord amb el Decret de¡ Mapa Sanitari vigent, con- 
templi per c4 cada una de les brees sanitaries els criteris segiients : 

a) Data de posada en funcionament dels nous cenixs 
hospitalaris. 

b) P h  de reconversib del pmonai en ei cas yue es produeixi el 
tancament, la remodelació o la mbstituciú d’activitats d ‘alguns 
centres qfectats en IPS arees correspnmb. 

c) incidkncia sobre els concerts amb els centres assistmcials a- 
istenrs per u cada Aleu Sanituria en ia qual es contempli un nou 
centre huspitalari. 

d) Tina de llits i la seva distribwib en t@us de llils per habitant i 
Area Sanitariu que es considera adequada per a cobritA /es necessi- 
tats de cada brea i ¡es possibilitats deis concerts. 

2. Que ei SI: Consellec en el termini de 3 mesos, informi de 
quins sbn els terminis, caIenduris i criteris de desplaqament del 
Mapa Sanitari vigent. M 

PRQPOSICI6 NO DE J,LEX SOBRE LES COMPET&NCIFS DE LA GENERALITAT 
EN MATfiRXA ESPORI’XVA 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMEN‘SAKI DEL PSUC (Reg. 4708) 

PRESID~NCI  A DEI., PARLAMENT portiva (Reg. 4708) sigui tramitada per la Comissi6 de Política 
Culíural. 

del Parlament, d’aacord kimb l’articlc 129.2 del 
escoltada la Junta de Portaveus, cn sessih tinguda 

Palau del Parlament, 29 de sclembrc de 1982 

setembre de 1982, ha acordat que la Proposicib no I- I er i be r t Ha rre ra 
de Llei sobre les cornpetkncies de la Generalitat en matkria es- President del Parlament de CatalLinya 

- I .~ - - . ~- 
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PRQPOSICIa NO DE LLEI SOBRE ELS DRETS DELS FUNCIONARIS 
TRASPASSATS DEL COS ADMINISTRK~XU 1 AUXILIAR 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI DE CENTRISTES (Reg. 4719) 

PRESIDhNCJA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 23 de setem- 
bre cle 1982, ha acordat de tramitar la Proposició no de Llei 
sobre cls drets dels funcionaris traspassats del cos administra- 
tiu i auxiliar, presentada pel Grup parlamentari de Centristes 
(Reg. 4719). 

Per donar compliment a alio que disposen els articles 89.2 i 
129.2 i 3 del Reglament, s’ordena de publicar en el Butlletí O$- 
cia1 del Parlament de Catalunya la damunt dita Proposició i es 
fa avinent que els Grups parlamentaris disposen d’un termini 
de set dies hiibils, que finirh el dia 8 d’octubre de 1982, per a 
presentar- hi esmenes. 

Palau del Parlament, 27 de setembre de 1982 

Heribert I3arrera 
President clcl Parlament de Catnlunya 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Proposició no de Llei que presenta el Grup parlamentari de 
Centristes, d’acord amb el que disposa I’article 129 del Regla- 
ment de la Cambra, sobre els drets dels funcionaris traspassats 
del Cos Administratiu i Auxiliar. 

El Decret 3464981, del 10 de setembre, que ha dictat el 
nepartarncnt de Governació, té un triple contingut : 

Per una part, en el seu article primer, es fixen les funcions 
dels funcionaris administratius, entre les quals es mencionen 
{{Operacions repetitives, bi: siguin manuals, rnecanogriifiqucs 
o comptables, relacionades amb el treball d’oficina i despatx n. 

Entenem que aixo vulnera greument els drets dels funcionaris 
i ,  especialment, dels traspassats, per la senzilla ra6 que segons 
I’arlicle 23,4 del text articulat de la Llei de Funcionaris Civils 
de I’Estat, als funcionaris del Cos Administratiu els correspo- 
nen les tasques administratives normalment de trhrnit i COI&- 
laboració no assignades al Cos Tkcnic, i l’apartat 5, del mateix 
article, diu que els funcionaris del Cas Auxiliar es dedicaran a 
treballs de taqui frafia, mecanografia, despatx de corre- 
spondkncia, cAlcul senzill, maneig de maquines i altres de 
similars. En definitiva, es lracta d’una degradació de funcions 
dels funcionaris administratius. 

En segon lioc, l’article 3 de I’esmentat Decret 346/198f diu 
que les retribucions brutes del personal que es contracti amb 
categoria d’auxiliar administratiu, es fixen en 54 O00 pessetes 
mensuals, a raó de 1 4 mensualitats per any, quan resultat que 
hi ha un gran nombre de funcionaris traspassat de I’Estat que 
no arriben a aquest sou i, en clip cas, les dues pagues extraor- 
dinaries són completes respecte al sou brut. 

Finalment, el mateix Decret diu que la dedicació dels auxi- 
liars administratius serk de 40 hores setmanals, amb que s’es- 
tablcix una nova cliscriminacib rcspecte als funcionaris tras- 
passats, que estan obligats a un horari de 42 hores setmanals, 
segons l’article 23 del Decret 2764/3 967, del 27 de novembre. 

Per tot aixo, el Parlament acorda : 
Que el Consell Executiu procedeixi a revisar el contingut 

del Decret de Governació 346/S981, del 10 de setembre, per 
tal de respectar els drets dels funcionaris traspassats del Cos 
Administratiu i Auxiliar, quant a funcions, sous i dedi&cions.’ 

Palau del Parlament, 16 de setembre de 1982 

Vicenq Capdevila i Cardona 
Portaveu del Grup 

PROPQSICI6 NO DE LLEI SORRE LA REPRESENTAC16 DELS SINDICATS, 
ASSOCIACIONS EMPRESARIALS I L’ADMINISTRACIÓ EN LES COMISSIONS 

PROVINCIALS DE L”1NSALUD I L’INSERSO A CATALUNYA 

PRESENTADA PEL DIPUTAT I.  SR. EDUARD MARTÍN I TOVAL, 
DEL GRUP SOCIALISTA (Reg. 4760) 

PRESIDhNCIA DEL PARLAMENT 129.2 i 3 del Reglament, s’ordena de publicar en el XjUiEleti Qfi- 
cia1 dei Parlament de Catalunya la damunt dita Proposicib i es 
fa avinent que els Grups parlamentaris disposen d’un termini 
de set dies hhbils, que fini& el dia 8 d’octubre de 1982, per a 
presentar- hi esmenes. 

La Mesa del Parlament, en sessic? tinguda el dia 23 de setem- 
bre de 1982, ha acordat de tramitar la Proposici6 no de Llei 
sobre la representació dels sindicats, associacions empresarials 
i I’AdministraciÓ en les comissions provincials de 1’Insalud i 
I’Inserso a Catalunya, presentada pel Diputat I, Sr. Eduard 
Marth  i Toval, del Grup Socialista (Reg. 4760). 

Per donar compliment a a l b  que disposen els articles 89.2 i 

Palau de1 Parlament, 27 de setembre de 1982 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 
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A LA MESA DEL PARLAMENT 

En liom del Grup Socialista, fent iis cl’aallb que preveuen els 
articlcs 129 i I 30 del Reglament de la Cambra, presenio per a 
la seva tramitació davant el Ple següent 

PROPOSICi6 NO DE LLEI 

L’article I T de I’Estalut d’Autonomiíi dc Catalunya atri- 
bueix a la Generalitat de Catalunya el desplegament Icgislatiu 
i I’execuciÓ dc la Icgislaci6 bisica de I’Estat en rnatkria de &mi- 
tat interior, així corn les competkncies en rnatkria de seguretat 
social. l,’ap¿irtat 5 d’aquest article estableix que la Generalitat 
ajustavi l’exercici de Ics compctkncies que assumeixi en 
rnatkria de sanitat i seguretat social a criteris de participiicii) 
dernocritica de tots els intcressats, així com dels sindiciiis de 
trcballaclors i associacions empreslirials en els termes que In 
llei estableixi. 

El K.D. 15 I7/ I98 1, del 8 de juliol, traspassi ii la Generalitat 
dc Catalunya els serveis cn matixifi dc seguretat social 
(INSALUD i ENSERSO), 

Així mateix, el R.1l.L del 16 de novembre de 1978 sobre 
gestió institucional dc la seguretat social, la salut i l’ocupacih 
estableix, en i’article 3, la participacih en cl control i vigiliincia 
de la gestib de I’INSALUU, INSEICKI i INSS dels represen- 
tants dels diferents sindicats, de les organitzacions empresa- 
rials i de l’AcIrninistraci6 pública. 

Eis Reials Dccrcts I855/79 i 1856/79, clcl30 de juliol, sobre 
estructura i competencia de I’INSALUD i INSERSO, estab- 
leixen, en els seus articles tcrcers, Fa composicih dels Consells 
Generals i de les Comissions Executives on cs concreti1 la par- 
ticipació dels represen tants dels treballadors i organitzacions 
ernpresaria~s. AI mateix temps, i’arlicie ~k cl’aqucsts m. es- 
tableix el rkgim de participació cn les comissioris cxecutives 
provincials de I’IINSALUD i INSERSO. 

L‘Orclrc del 17 de gcncr cle 1980 dcl Ministeri de Sanitat i 
Seguretat Social per la quai s’aprova el reglament de r&gim i 
funcionament Bels Consells Generals de I’INSAZLUD i 
INSERSO estableix, cn d seu article 1 3 e ,  la composició, 
funciú i normes de funcionament cle les Comissions Execu- 
tives Provincials, i I’OrcIrc dcl 16 de novembrc de I 98 I aprova 

el reglamenl de regim i funcionament de les Comissions Ex- 
ecutives Provincials, i estableix, en la disposkid, addicional, 
que el quc amb anterioritat es disposava s’aplicarh en tot 
Ik-nbit nacional, sens perjudici del que cs pugui establir cn 
inatkria de participació en el control i vigilhneia dels ens cle la 
Seguretat Social en les Comunitats Autbnomes, en virtut de 
les compctkneies establertes en els seus Estatuts d’hlanomia 
respectius. 

Des que la Generalittit té els traspassos dels serveis de 
I’INSALUD i dc I’INSERSO, han passat ja dotze mesos s e n s  
que s’hagi cstablert la participacih dels sindicats i les organitm- 
cions empresarials cn les comissions executives provincials 
dels citats instituts de la Seguretat Social. 

El Prqjeck de Llei d’Administriició lnstitucional de la Sani- 
lat, Assistkneia i Serveis Socials de Catalunya, trarn&s al Parla- 
mcnl de Catalunya i puhlical en el BOPC el 15 de fcbrcr dc 
1982, en la seva disposicih transitoria 311, diu : ({ transitbria- 
ment, mentre no es produeixin Ics previsions assenyalades en 
l’arlicle 7 b  i d’acord amb cl que cstableix la disposicih transith- 
ria 211 de I’Estatut de Catalunya, conlinuari en vigor la nor- 
maliva CIC l’llstat sobre la matkrin, per la qual cosa, prbvia con- 
sulla amb els sindicals de treballadors i associacions crnprcsa- 
rials i a proposta del Departament de Sanitat i Seguretat 
Social, el Conscll Executiu procedir8 a la seva dcguda adapt- 
acib}). 

Per tot aixh, k s  iina necessitat urgent que les forces socials 
puguin complir la seva fiincib de control i vigilhncia de la 
gest6 de I’INSALUD i de I’INSERSO en el territori de 

El Parlament acorda : 
Que el Consell Kxecutiu de la Generalitat adapti les mesures 

necesshrics perquh, en el termini de trenta dies, es faci efcctiva 
la rcprcsentacih dels sindicats de treballadors, associacions em- 
presarials i Administraci6 pública en les Comissions I ~ X C C U -  
lives Provincials de I’ILNSALWD i de I’INSEKSO a Catalunya. 

Catalunya. 

Palau del Parlament, 20 de setembre dc 1982 

Eduardo Martin Toval 
Pmtavcu del Grup Socialista 

PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA (Reg, 4765) 

PKESIDhNCIA DEI, PARLAMENT fa avincnt que els Grups parlamentaris disposen d’un termini 
de set dies hhbils, que tinirA cl dia 8 d’octubre de 1982, per a 
presentar-hi esmenes. La Mesa del Parlament, en sessi0 tinguda el dia 23 de setem- 

bre de 1982, ha acordat de tramitar la Proposiciti5 no de Llei 
sobre convenis en matkria de Serveis Sociuts, presentada pel 
Grup Socidista (Reg. 4765). 

Per donar compliment i1 allb que disposen eis articles 89.2 i 
I 29.2 i 3 del Reglament, s’ordcna de publicar en el Hutlleti @i- 
cia1 del Parlummt de C’afalulzyu la damunt dita Proposició i es 

Palau del T%rlament, 27 de setembre de 1982 

I-Jer i bcrt Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

. ... . . . _. . .... , . . ... . . . ~~~ . ---- 
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A LA MFXA DEL PARLAMENT 

En nom del Grup Socialista, fent Ú s  d’allb que preveuen els 
articles 129 i 130 del Reglament de la Cambra, presento per a 
la seva tramitació davant el Ple ia segiient Proposicih no de 
Llei sobre realitzaciú de convenis en materia de Serveis 
Socials. 

Mat ivacih 

En I’actualitat ei sistema de subvencions en materia dc ser- 
veis socials (cornpctkncia exclusiva de 1a Generalitat, d’acord 
amb el que disposa l’apartat 25 de l’articlc 9 de 1’Estutut) pre- 
senta dos greus inconvenients: la manca de continuitat en la 
subvenció, amh la qual cosa es pom en pcriII la subsistkncia 
del servei, i I’abskncia de mecanismes de seguiment i control 
clc I’apliació de la subvencib. Realitzadcs ja les transferkncics 
en matkria dc serveis socials, és convenient que s’estableixi 
Pina fbrmula que corregeixi les deficikncies de l’actual sistema 
de subvencions. Una alternativa pot ser el sistema de convenis 
amb els ajuntaments i entitats privades sense afany de guany 
per a la creaci6 i manteniment d’equiparnents i serveis. 

Els avantatges que presenta el sistema de convenis, que 
necessiriament ha d’anar acompanyat cle les corresponents 
previsions sobre la creació i manteniment d’eequipaments sbn: 
que constitueixen un sistema eficaq d’execució de la política 
de serveis socials, i que permeten un control i seguiment de 
I’uplicació de les subvencions, També afavorir la participacib 

dels ens locals i institucions &iniciativa privada sense afany de 
lucre. 

Per tot aixb, el Parlament acorda instar el Consell Executiu: 
1. Pesque prengui les mesures necessicies a fi que s’utilit- 

xin els convenis arnb ajuntaments i institucions privades scnse 
afany de lucre, amb l’objectiu d’cstablir les fórmules de cul.- 
laboracib en la prestacib de serveis i de garantir una continui’tal 
a I’usuari en la prestacib de serveis socials. 

2. Els convenis hauran de realitzar-se d’acord amb els cri- 
teris següents: 

a) La Generalitat assurniri, entre d’altres, les obligacions 
d’aportar la corresponent ajuda econbmica i de proporcioniir el 
corresponent assessorament, així COM garantir el con t ml de la 
qualitat dels serveis mitjanGant la participacih dels usuaris, o 
del mateix ens municipal (segons qui sigui el prestador 

b) Per a una millor racionalització de la distribució indivi- 
dualitzada de les ajudes, no pcribdiyues, la Generalitat dcscen- 
tralitzari ia gestió als ajuntaments. 

c) Els ajuntaments i institucions privades sense afany de 
lucrc assumiran obligacions en relaci6 amb la qualitat dels ser- 
veis que presten i la durada d’aqucsls, tot seguint les orienta- 
cions generals que es dictin pel Departament corresponent, 
que hauran d’estar concretades en el Mapa de Serveis Socials. 

d’aquests). 

Palau del Pariarncnt, 22 dc setembre de 1982 

Eduardo Martín Toval 
Portaveu del G. Socialista 

I. INTERPEhLACIQNS I MOCIONS 

1.XNTERPEZ;LACIONS 

a3 InterpeNacions que s’antmncien 

INTERPEbLAC16 AL CONSELL EXECUTIU SOBRE EL TRASPAS DE SERVEIS 
DE LA SEtiURETAT SOCIAL A LA GENERALITAT 

QUE FORMULARA EL DIPUTAT 1. SR. LUiS ANDRhS GAKCf A, 
DEL GRUP SOCIALTSTA (Reg 4766) 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT Per donar compliment a a l b  que disposa I’article 89.2 del 
Reglament, s’ordena de publicar aquesta interpel4itciÓ en el 
Buflleti Qficial delParlament de Catahnyu. La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dic?. 23 de setem- 

bre de 1982, d’acord arnb l’article 123.3 del Reglament, ha 
admks a trirnit la interpel-lació al Consell Executiu sobre ci 
traspiis de serveis de la Seguretat Social a la Generalitat, que 
formulari e1 Diputat I. Sr. Luis A. Garcia, del G. Socialista 
(Reg, 4766). 

Palau del Parlament, 27 de setembre de i 982 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 
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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Luis A. Garcia Sáez, Diputat del Grup Socialista, fent h 
d’alll, que preveuen els articles 123 i següents del Reglament 
de la Cambra, formula al Consell Executiu la segiient 

El Rciai Decret 1517/1981, publicat el 24 de juliol de 1981, 
en el DOG sobre traspas de Serveis a la Generalitat de Cata- 
lunya en matkria de Seguretat Social (INSALUD i 
INSERSO) estableix en l’apartat c), (<BBns, drets i obliga- 
cions de la Seguretat Social que s’adscriuen a la Generalitat de 
Catalunya)), punt 5 : H . .  . en el termini de sis mesos s’elabo- 
rara un conveni que detcrminarh el procediment excepcional 
mitjanccmt el qual la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la 
legislació bisica de Esta t ,  podra destinar els béns adscrits que 

se li adscriguin en el futur a usos diferents dels actuals, sempre 
que els nous siguin conformes amb els fins propis de la Segurc- 
tat Social M, 

es evident que Ic? realitzacib d’aquest conveni té una gran 
importhncia, puix el seu contingut pot representar o no un fet 
clau en la realització de la política mnithia de la Generalitat. 

Per tot aixb, formulo al Consell Executiu la interpekhcib 
següent : 

Quins són els proposits dcf Consell Executiu en relació amb 
la realització d’aqucst conveni previst en el Reial Decret 
1517/81 sobre trasphs de serveis de la Seguretat Social il la 
Generalitat, i per quins motius no s’hha complert el termini 
previst de sis mesos per a la signatura d’aquest conveni? 

Palau del Parlament, 22 de setembre de 1982 

Luis A, Garcia Sáez 

INTERPEIiLACIO A T A  CONSELI, EXECUTIU SOBRE EL PLA D’EQUIPAMENTS ESPECIALS 

QUE FOKMULARA EL DIPUTAT I. SR. LUIS A. GARC~A SÁEL, 
DEL GRUP SOCIALiSTA (Reg 4767) 

PRESIDhNCIh DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 23 de setem- 
bre de 1982, d’acorú amb l’article 123.3 del Reghiment, ha 
admks a trhmit la interpcl-laci6 al Consell Executiu sobre el 
pla d’equipaments especials, que formulari el Diputat 1. Sr. 
Luis A. Garcia Shez, del Grup Socialista (Reg. 4767). 

Per donar compliment a allb que disposa l’article 89.2 del 
Reglament, s’ordena de publicar aquesta interpeMaciÓ en el 
Butlletí Uliciical del Parlament de Catalunya. 

Palau del Parlament, 27 de setembre de 1982 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Luis A. Garcia Sácz, Diputat del Grup Socialista, fent Ú s  
d’allb que preveuen els articles E23 i següents dcl RegIument 
de Ia Cambra, formula al Consell Executiu la següent 

El Parlament de Catalunya, des de la seva constitució, ha cx- 
pressat, a través de debats i resolucions, la necessitat que el 
Consell Executiu tingui com a element prioritari dc la seva w- 

tuacib política, la lluita contra M u r ,  ja que Bs el principal prob- 
lema que afecta Catalunya. 

AI debat dels Pressupostos de la Generalitat d’aquest any es 
posaren en evidbncia les diferents opcions dels Grups 
p.arlarncntaris. 

Yarticle 14 de la Llei de Pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya i de les seves entitats autonomes per al 1982, pub- 
licada en el DOG, núm. 229, del 4 de juny, aprova el Pla 
d’Equipamenls Socials corn a instrument cic lluita contra I’atur 
en aquells territoris de Cdtalunya en els quals la desocupació 
de la mi d’ohra presenta un índex més alt. 

El punt 3 de l’article citat estableix que la Generalitat ha 
#aportar ai Pla d’Equipaments Socials una quantitat global dc 
7.000 milions de pessetes. 

El punt 4 diu que : <<el Consell Executiu ha d’aprovar, en cl 
termini mixirn de tres mesos, a partir de l’entracla en vigor 
d’aquesta Llei --termini finalitzat ei dia 4 de setembre-, les 
actuacions a dur a terme i la normativa que sigui procedent per 
al desenvolupament del Pla. Així mateix, donarh mrnpte 
d’ambdues qüestions al Parlament de Catalunya)). 

Per tot aixb, formula la intcrpellaci6 següent : 
Per que el Consell Executiu no ha aprovat el Pla cl’Equipa- 

ments Socials, com R instrument de lluita contra l’atur en ei 
termini fixat en la Lici de Pressupostos de la Generalitat? 

Palau del l’datnent3 22 de setcmbrc de 1982 

Luis A. Garcia Siez 
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1NTERPET;IACIo AL CONSELL EXECUTIU SOBRE EI, COMPLIMENT DE LA MOC10 
RISFERIENT A LES INUNDACIONS DE DETERMINAIIES COMARQUES DE GIRONA 

QUE F O I I M U h R A  EL GRUP PARLAMENI’ARI DEL PSUC (Reg. 4779) 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa. del Parlament, en sessió tingucla el dia 23 de setem- 
bre de 1982, d’acord amb I’artidc 123.3 del Reglament, ha 
a d d s  a trirnit la intecpelkió al Consell Executiu sobre el 
compliment de la niocib referent a les inundacions de determi- 
nades comarques de Girona, que formularh el Grup parlamcn- 
tari del PSUC (Reg. 4779). 

Per donar conlpliment a alio que disposa I’article 89.2 del 
Reglament, s’ordena de publicar aquesta in tcrpel4aci6 en cl 
Butlletí Qficid del Parlament de CntaluQya. 

Palau del Parlament, 27 de setembre de 1982 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

El Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat de Cata- 
lunya, d’acord amb all0 que estableix I’article 123 del Regla- 
ment de la Cambra, formula ¡a interpel-Iació següent sobre 
compliment de la Moció referent a les inundacions sofertes 
per determinades comarques de Girona. 

La Comissi6 d’Organitzacib i Administracih de la Generali- 
tat i Govern E,ocal, aprovi, en sessib tinguda el dia 1 d‘abril de 
1982, una Proposicib no de Llei en que cs preveien unes actua- 
cions del Consell Executiu en relació amb les aleshores recents 
inundacions sofertes per determinades cornarques de Girona. 

L’actwicib prevista consistia en la realitzaci6 prkvia d’un in- 
vcntari de perdues que fes possible un pla d’aaih interdeparta- 
mentai amb mesures que, en aquelles dates, foren conside- 
rades d’urgkncia. ¿En quines datcs s’ha pres contactc amb els 
municipis afectats, i, per tant, s’ha donat compliment a l  punt 
1 de la Resolució del Parlament 48/!? En quina data el Consell 
Executiu ha donat compliment al quc s’aprovh en el punt 2? 

No havent tingut, fins ara, aquest Parlament, coneixement 
de quin ha estat el desenvolupament de la resolució adoptada, 
i donat que en aquesta es deia textualment : << ...I’ esmentat 
pla d’accib scrh donat li coneixer a1 Parlament >), el Grup parla- 
mentari del PSUC formula la segücnt interpeHaci6 : 

Quins sbn cls proposits del Consell Executiu per a donar 
compliment a la Resolució del Parlament? 

Palau del Parlament, 23 de setembre de 1982 

Rafael Ribó 
Portaveu del G.p. del PSUC 

XNTERPEIiLACZo A I X ,  SR, CONSELLER D’AGRICUIXURA, 
RAMADERIA 1 PESCA SOBRE LA CAMPANYA FRANCESA 

CONTRA ELS PRODUCTES ESPANYOLS I LKS SEVES REPERCIJSSIONS 

QUE FORMULARA EL DIPUTAT I .  SR. RAMON FRANCI-I, 
DEL GRUP FARLAMBNTARi DE CENTRISTES (Reg 4780) 

PRESIDhICIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 23 de setem- 
bre dc 1982, d’acord amb I’article 123.3 del Reglament, ha 
adrnks a trirnit la interpeHaciÓ a ITT. Sr. Conseller d’Agri- 
cultura sobre la campanya francesa Contra cis productes es- 
panyoh, i les seves repercussions, que formulari el Diputat I. 
Sr, Ramon Franch, del Grup parlamentari de Centristes (Reg. 
4780). 

Per donar cornplimcnt a alIo que disposa [’article 89.2 del 
Reglamcnt, s’ordcna de publicar aquesta interpeElaci6 en ei 
Butlleti Clfciai del Parlament de Catalunya. 

PaIau de1 Parlament, 27 de setembre de 1982 

Heribert Barrera 
Presidenl del Parlament de Catalunya 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Franch i Baiges, Diputat del Grup parlamentari de 
Centristes, fent hs d’allb que preveuen els articles 123 i se- 
güents del, Reglament de la Cambra, formula al Conseller d’A- 
gricultura la següent 

Aquest estiu s’ha emmaleit la campanya dels agricultors 
francesos, sobretot de la zona del Midi, contra els producles 
agrícoles espanyols, amb I’exccucih d’actcs de violkncia contra 
eis camions i les mercaderies que transporten i, fins i tot en 
alguns casos, sobre les persones. 

Aquesta campanya. s’ha est& aquest any d’una manera ex- 
pressa contra els turistes que es dirigeixen a Espanya a passar- 
hi les seves vacances. Només cal pensar en les <<jornades del 



RUTLLET~ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Niim. 98 / 30 de setembre 1982 
__ 

3820 

somriure groc)), que tant ha difós la premsa durant el mes 
d’agost. 

La situaci6 fronterera de Catalunya amb Franqa ens ha de 
fcr especialment sensibles a aqucstes desagradables situacions. 
Malgrat que les reaccions han estat tírnidcs, en general, no 
sc’n pot oblidar alguna de prou important, com la patrocinada 
per la Comunitat Autbnoma de Múrcia, en col.laboracik~ amb 
les Cambres hgrhries, que consisteix en una incitació directa 
al phblic perquk s’abstingui clc consumir productes francesos. 

13s per aixo que aquest Diputat formula la següent in t e rpe~  
lacib : 

Quins s6n cls propbsits del Govern davant la gravetat cle la. 
campanyit francesa contra els productes espanyols i Ics seves 
repercussions, en especial vers l’agricultura i el turisme cata- 
hns, i quines són les mesurcs que ha pres o pcnm prendrc en 
relació amb aquest fet? 

Rarcelona, 16 de setembre de 1982 

Ramon Fsanch i Raiges 
Diputat al Parlament 

J.  PREGUNTES 

3. PREGUNTES A RESPONDRE PER ESCRTT 

a) Preguntes que es formulen 

PRESIDhNCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda cl dia 23 de setem- 
bre de 1982, d’acord amb l’article 127 del Reglamcnt, ha 
actrnks a trhmit les preguntes tot seguit especificades, per a les 
quals es demanava resposta per escrit. 

Per donar compliment a allb que cstableix l’articie 892  del 
Reglament, s’ordcna dc publicar aquestes preguntes en e1 But1- 
leti Qficial del Furlament de Catdunya. 
- Pregunta al Consell Executiu sobrc una Direccib General 

del Departament d’hgricultura a Lleida, formulada pel 13ipu- 
tat I. Sr. Pece Ayguadk, del G. Socialista (Reg. 4712). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre dues instaflmions 

avicoles al municipi de Mediona, formulada pei Diputat 1. Sr. 
Esteve Tornis, del G. Socialista (Rcg. 471 3). 
- Pregunta a 1’14. Sr. Consellcr d’Agricuituca, Ramaderia i 

Pesca sobre les instal-lacions de la <<Grankja Marisol>> al barri 
dc les cases noves de Can Pardo, a Mediona, fbrmulada pel 
Diputat T. Sr. Esteve Tomris, del G. Socialista (Reg. 47 14). 
- Pregunta al Consell Executiu sobrc la Concessió d’ajudcs 

als serveis a la veIlesa, formulada per la Diputada I. Sra. RQM 
Rarcnys, clcl G. Socidista (Reg. 4759). 
- Pregunb al Consell Executiu sobre l’emissora {<Radio 

Liberty,} a la platja de Pals, formulada pel Diputat I. Sr. 
Daniel Terradellas, del G. Socialista (Reg 476 E 3 
- Pregunta a 1’1-1. Sr. Conseller de Política ‘I’erritorinl i 

Obres Phbliques sobre la millora de les comunicacions de la 
zona Olot-Anglks-Girona, formulada pel Diputat I. Sr, Daniel 
Tcrradellas, del G. Socialista (Keg. 4768). 

Palau dcl Piirlamcnt, 27 de setembre de 1982 

1 ieribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU 
SORRE UNA DIRECU0 GENERAL 

DEL IdlPARTAMENT D’AGRICULTURA 
A LLEXI)A 

FORMULADA PEL DIPUTAT 1. SR. 
PERE AYGUADfi, DEL GKUP SOCIALISTA 

(Reg. 471 2) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pere Ayguadk i Ayguadé, Diputat del Grup Socialista, fent 
ús d’allo que disposen els articles 127 i 128 del Reglament de 
la Cambra, formula la pregunta següent al Consell Executiu 
per tal que sigui contestada per escrit. 

El President de la Generalitat, en I’acte de cloenda de ta Fira 
de Sant Miquci de Lleida, l’any 1980, cntrc moltes coses vil 
clir que no acostumava R fer promeses, que li agravada parlar 
cle realitats. Perb, en aqucst mateix parlament de cloenda, va 
sortir el compromís de crear una Direcció General del 
Dcpartarncnt d’Agricultura a Lleida, COM que va fer néixer ex- 
pectatives a tots els agricultors i ramaders assistents a aquell 
acte i a tots aquells que es van assabentar del fet a travbs dels 
mitjans de comunicació social. 

Ara quc j a  han passat gairebé dos anys des d’aquell corn- 
promis adoptat de manera solemne pel President, veiem que 
encara no ha estat acomplert,. Aquest ineomplimcnt s’iigreuja 
si pensem que va ésser l’única promesa feta pel Molt Honora- 
ble Jordi Pujol en un temps en qub ja eren greus - tant com 
ho són ara- els problemes que afecten les terres de ponent : 
la manca d’una estructura de regs, les cleficikncies en 1’Brca 
rural, les necessitats d’actuació en el sector ramader, així corn 
un llarg etcktcra, problemes tots ells quc van quedar en aquella 
ocasió en I’oblit i que ara tampoc no han estat cncara resolts. 

D w m t  d’aquest incompliment, i sense fer una valoracih de 
La conveniencia de crear una Direcció General del Departa- 
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ment d’Agricultura a Lleida, el Diputat sotasignat formula al 
Consell Executiu fa pregunta següent : 

-Quins són els motius que portaven el Molt Honorable Sr. 
Pujol a avaluar la necessitat d’una Direccib General del 
Departament d’AgricuItura a Lleida? 

-Pensa el Consell Executiu donar compliment a la promesa 
del President de la Generalitat? En cas afirmatiu, en quin ter- 
mini es fari? 

Palau del Parlament, 9 de setembre de 1982 

Pere Ayguadk i Ayguadé 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU 
SOBRE DUES INSTALLACIONS AVÍGOEES 

AL MUNICIPI DE MEDIONA 

FORMULADA PEL DIPUTAT 

DEL GRUP SOCIALISTA (Reg. 47 
I .  SR. ESTEVE TOMAS, 

3 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Esteve Tom& i Torrens, Diputat del Grup Socialista, fent 
ús d’aHb que es disposa als articles 127 i 128 del Reglament de 
la Cambra, formula la següent pregunta al Consell Executiu 
per tal que sigui contestada per escrit. 

L‘Ajuntament de Mediona (Alt Penedks), en resolució del 
30 de mar$ de 197 1, concedí Ilichcia municipal per a la con- 
strucci6 d’una explotació avícola (situada al barri de les Cases 
Noves), avui anomenada {<Granja Marisoi n, condicionada 
d’acord amb les mesures correctores establertes per la 
Comissió Provincial de Serveis Tecnics en resolució del 30 de 
gener de 1971, en ser classificada C Q ~  a activitat molesta i 
insalubre. 

Igualment, el 23 de juliol de 1974, concedi llicencia munici- 
pal per a la construcció d’una planta industrial deshidratadora 
de gallinassa, iguaiment condicionada atenent les resolucions 
dictades per la Comissió Delegada de Sanejament dels Serveis 
Tkcnics Provincials del 26 de novembre de 1973, en qualificar 
l’activitat corn a molesta. 

Des de la posada en marxa &ambdues installacions, mai no 
s’hm complert les mesures correctores, que varen condicionar 
les llicencies municipals, i s’ha provocat una progressiva degra- 
clació de les condicions ambientals, que obliga els habitants 
del Barri de les Cases Noves a viure en condicions precaries, 
sotmesos a tota mena de males olors, a la proliferacid, d’in- 
sectes i rosegadors, i a la contaminacib de residus orginics de 
l’aigua potable, condicions que afecten mes greument la po- 
blació escolar, ja que I’escola 6s situada nomes a 60 m de les 
i nstaHacions. 

Denunciada la situaci6, I’Ajuntament democratic de Medio- 
na demana informes pericials al cap local de sanitat i a l’engin- 
yer municipal, que reconeixen i’estat de degradació. A I’in- 
forme del cap local de sanitat, emes amb data k l  de juny de 
1979, s’explica que cap de les mesures correctores assenya- 
lades en els respectius expedients no han estat realitzades. 

Posteriorment s’adverteix al titular de les installacions que 
prengui les mesures pertinents per al compliment de les me- 
sures correctores. Advertiment que 6s prorrogat per I’Ajunta- 
ment per tal de facilitar el procés corresponent. 

Esgoudes les vies administratives, l’juntament, en 
compliment de la Iegislacib vigent, procedeix a : 

1. Retirada de Sa IlicBncia municipal corresponent de dos 
mesos per a la instatlaci6 industrial de deshidratacib de galli- 
nassa, mitjanqant Decret &Alcaldia del 21 de maig de 1980, 
precintatge preceptiu que 6s constantment violat. 

2. Retirada definitiva de l’esmentada llickncia, pes Reso- 
lució del 29 de setembre de 1980. 

3. Retirada de la llicencia municipal corresponent a I’ex- 
plotacib avícola mitjanqant Decret d’Alcaldia del 24 de juliol 
de 1980, 

El compliment de les mesures correctores ks, a més, exigit 
per les Conselleries de Governació, Sanitat i Assitkncia Social 
i per la d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en informes respec- 
tius reafirmant les decisions preses pels Serveis Tecnics Pro- 
vincials anys enrera. 

Cal destacar, entre altres, I’informe del 27 d’octubre de 
198 1 del Negociat de Sanejament Ambiental, on s’cxplica 
l’oposicib de la Propietat a la Inspecció realitzada i es constata 
la degradació sanithria de I’entorn, per acumulaci6 de detritus 
en el barri, així com l’estat d’anim dels seus habitants. 

Finalment, a insthncia d’una demanda municipal, la Direc- 
cib General de Promoció de la Salut del Departament. de Sani- 
tat i Seguretat Social de la Generalitat, amb data 2 dc juny de 
1982, declara no potables les aigües d’abastarnent procedents 
del pou públic, per sospites de contaminació, procedent de les 
ins tallacions avícoles. 

Un cop esgotats tots els procediments administratius, in- 
coats per \’Ajuntament contra les instaklacions ilkgals esrneo- 
tades, aquest Diputat desitjaria realitzar la pregunta segiient : 

QuB pensa fer el Consell Executiu per tal que es respectin i 
cs compleixin les lleis vigents, així com les resolucions legal- 
ment empreses per I’AdministraciÓ local, en aquest cas exer- 
cides per I’Ajuntament de Mediona? 

Palau del Parlament, 14 de setembre de 1982 

Esteve Tomis i Torrens 

PREGUNTA A L’H. SR. CONSELLER 
D’AGRICULTUM, RAMADERIA I PESCA 

SOBRE LES INSTAkLACIONS DE LA GRANJA 
MARISOL 

AL BARRI DE LES CASES NOVES DE 
CAN PhRDO, A MEDIONA 

FORMULADA PEL DIPUTAT I .  SR. ESTEVE 
TOMAS, DEL GRUP SOCIALISTA (Reg. 4714) 

A L A  MESA DEL PARLAMENT 

Esteve Tomis i Torrens, Diputat del Grup Socialista, fent 
Ús d’alib que disposen ets articles 127 i 128 dei Reglament de 
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la Cambra, formula 1st pregunta següent al Conseller d’Agri- 
cultura, Ramaclcria i Pesca per tal que sigui contestada pcr 
escrit. 

Com molt bc coneix el Sr. Conseller, cn cl barri de Ics Cases 
Noves dc Can Pardo (municipi cle Mediona) hi ha installades, 
sense llickncia municipal, una Granja Avícola anomenada 
Grimja Marrisol i una planta industrial de deshidatacib de galli- 
nassli, annexa a I’explotaciO avícola, 

El proppassat mes de gener, des del seu Departament, es va 
intentar endebades realitzar una inspecció c? In Granja i a la 
Planta industrial. 

Pasterioment, el Sr. Conseller, dcsprés d’una reunib amb 
1’Alcalde ctc Mediona, prengué el compromis d’cxplicar la 
posici6 de la Conselleria respecte a la continu’itat de les activi- 
tats de les esmentades instaldaclons. hclhuc en una de les drir- 
reres cartes que li hi.1 dirigit I’Alcalde, es reclama la necessitat 
de resoldre definitivament la irregular situucici, perquk es 
tracta d’una empresa de caricler ramader, 

Gs en aquest sentit que aquest Diputat formula la pregunh 
següent : 

Quines són Ics accions que aquest Departament, com a Ad- 
ministració que és, pensa prendre per a rcsoldre definitiva- 
ment la greu situacih creada per les esmentades intal-iacions, 
especialment quan cstm afectant la salut pública dels vgins de 
les Cases Noves de Can Parclo? 

Palau del Parlament, 14 de setembre dc 1982 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU 
SOBRE XA CONCF,SSIO D’AJUDES ATS 

SERVEXS IM3 LA VELT,ESA 

FORMULADA PER LA 1)lPUTAIlA i. SRA. 
KOSA 13ARENYS, DEL GRUP SOCIALIWA 

(Reg. 47593 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Rosa Barcnys i Mat-torell, Diputada del Grup Socialista, 
fent Ús d’allo que disposen els articles I27 i 128 del Reglament 
de la Cambra, formula la següent pregunta al Consell Executiu 
per tal que sigui contestada per escrit. 

D’acorcl amb I’ordre del 24 de maig de 1982 publicada cn el 
DOG núm. 230, en la qual s’establcix el programa cl’ajudcs per 
al manteniment de Centres i serveis dedicats a l’atenció clc la 
vellesa, grups marginats, infimcia i adoicsckncia cn situació 
carencial i tenint en comptc que el termini dc presentacib dc 
sol-licituds es VR endarrerir prorrogant-les fins al 30 de juliol, i 
quc l’expcribncia en la convocathria d’ajudes amb chrrcc nl 
pressupot del 1981 va dificullar la posada en marxa cl’alguns 
programes (S.S. ikise) que van ser traspassats I’any segiicnt 
per manca d’agilit at administrativa. 

Per tot aixb, formulo la pregunta següent : 
En quin termini cs coneixeran ies rwolucions de concessió 

de les ajudes esmentades amb cBrrec al Pressupost d’aquest 
any, sobretot pel que fa referkncia a l’establirnent de nous pro- 
grames, donat que estern situats temporalmcnt en CA darrer tri- 
mestre del 1982, i a fi que els Ajuntaments i les institucions 
tinguin les garanties de l’iiiudti i puguin iniciar la seva posada 
en marxa? 

Palau del Parlament, 20 de setembre de 1982 

Rosa Rarenys i Martorell 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU 
SUnRK L‘EMISSORA ({RADIO LIRERTY 1) 

h I A  HAI’JA DE PAIS  

FORMULADA PEL DIPUTAT I .  SR. 
DANIEL TEKRADELLAS, DEL GRWP SOCIALISTA 

(Reg. 4761) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Daniel Terradellas Redon, Diputat del Grup Socialista, fent 
Ú s  d’allb que disposen els articlcs 127 i 128 del Reglament de 
la Cambra, ibrmula la pregunta segiient al Consell Executiu 
per tal que sigui contestada per escrit. 

A la platja dc Pals, al llaix EmpordA, hi ha les instaHacions 
cl’unn emissora americana, que s’anomena H Radio Liberty n. 
Aquestes i nstal-Iacions tenen una skrie d’edificacions i unes 
grans antenes, ubiciides dinire d’iin recinte tancat, que ocupa 
una superfkie ilproxirnrtda de 2900 m2 de platja. 

remissora va ser. instalMa pels anys 1960, rimb la desapro- 
vació del poble, que veia ocupada una part important de la 
platja per aquesta rhdio estrangera, i, a més, amb una greu dis- 
torsió del paisatge -de gran bellcsa en nquclla zona-, 
donactes les grans dimensions de les antenes dc ridio. 

El municipi dc Pals, durant els iiltirns temps, ha recuperat 
iina petita part de la platja ocupada, liero és evident la rnolkstia 
que persistcix, tant per la superfkic de platja tancada com per 
la desafortunada irnatgc, en un paisatge dels mks cuidats de la 
Costa Brava. 

Atesa la compctkncia que té la Generalitat en matkria d’or- 
dcnaci6 dcl territori i del litoral, urbanisme i habitatgc (art. 9.9 
CIC I’Estatut), i atks quc la situació abans esmentada perjudica 
ei municipi de Pals, aquest Diputat formula la pregunta 
següent : 

Pensa el Consell Executiu dura a terme cap tipus d’actuacib 
en el sentit de solucionar cl problema paisatgístic, urbanístic i 
turístic que comporta la ubicació de 1’cmissorr-l Radio Liberty a 
la platja de Pals? 

Palau del Parlamcnt, 20 de setembre de 1982 

Daniel I’erradellas Redon 
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VORMULAUA PEL DIPUTAT I .  SR. 
DANIEL TERRADELLAS, DEL GRUP SOCIALISTA 

(Reg. 4768) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Daniel Terradellas i Redon, fenl Ús d’allb que disposen els 
articles 127 i 128 del Reglament de la Cambra, formula la pre- 
gunta seglient a l’I-lonorable Conseller de Politica Territorial i 
Obres Públiques, per tal cluc= sigui contestada per escril. 

El mes de mar$ del 1980, cs va produir a les comarques giro- 
nines una rnanifcstació popular reivindicativa de les mhs nom- 
broses que s’han visi per aqiiestcs terres. Centenars de ciuta- 
dans de la Garrotxa, la Selva i el Giranks, amb vehicles de tot 
tipus, idhuc alguns guarnits amb molt d’encert, van demostrar 
a la carretera i als carrers dc Girona, d’una manera ordeniicla i 
exemplar, la seva protesta per l’abandonament en que es 
trobavcn les carreteres d’Olot a Anglcs i d’AAngl2ls a Girona. 
Iles d’Olot va uornenpr la caravana i ,  a cada poble, s’hi afegien 
ciutadans, gairebé tots els alcaldes i regidors dels pobles de la 
ruta, a més d’alguns parlameniaris quc, solidiriamcnt amb els 
pobles afectats, volicn fer ci’aqueiia manifestacib un clam 
d’atencib als estaments oficials per tal que doncssin solucions 
al problema q ~ i c  significava per als habitants de tots aqueils 
pobles que I’hic rnitji de transport -la carretera- cstigubs 
en un estat lamentable, que cs va populartizar, amb un encert 
evident, amb ei nom de ((carretera de la vergonya o. 

La protesta dels ajuntaments i ciutudans de la ruta no era pas 
infundada : l’abandonament de la carretera era total i cada 
vegada més nombrós el nombre de vehicles que hi transitava. 
D’un altre costat, cls mitjans públics de transport en aquella 
zona són regressius des cle la desafortunrida desaparicib del 
((carrilet )> Girona-Olot de la IWJE. Els habitants d’aqwelles 
valls han vist que la manca d’una carretera adequtida els signi- 
ficava un diIlament que portaria a curt termini dificultats insu- 
perables pes a impulsar el creixement econbmic, industrial, 
agrkola i social dels municipis afectats, prou castigats per la 
crisi, 

Be promeses i projectes, se n’ha parlat des de tots els costats 

: eix transversal, instal-laci6 d’un nou ferrocarril, vial rapid 
Olot-Sta. Coloma de Farners, etc. .. Pero la gent cl’aquella terra 
veu com a hika solució a curt termini l’adequacih de les carrc- 
tcres afectadcs i la millora deis serveis piiblics de transport. 

Les carreteres C-152 de Girona ii Angles i la C- II 53 d’OIot a 
Sta. Coloma de Farners han estat traspassades a la Generalitat, 
que hi ha fet una skrie de millores que han solucionat part del 
problema, sobretot quant a I’arranjament del tram Girona- 
Anglks de la C-152 i també accions puntuals en alguns punts 
de la C-153. Queda, per& una evident deficiencia en una part 
de la ruta : concretament pel tram Amer-Sant Esteve d’en 
nas, cs fa espccialment angoixós transitar-hi pcl lamentable 
estat del sB1, així com per I’escassa amplada i la quantitat de 
corbes perilloses i poc protegidcs. Aquesta greu situacih de la 
casrctcra (2-153 no ve pas d’ara; ja fa molts anys que els ciuta- 
dans d’aqu el les po hhci ons so frci xen aquest es de ficiencies, 
cosa que h més urgent la seva solucih. Aquest Diputat es cons- 
cient que el terreny muntanyós dificulta cl fct dc fer una  via 
ripida. També tenim coneixement d’estudis per- a aprofitar el 
tiincl dei tren, com a vial a Coll de Uas (quc sembla ser descar- 
tat definitivament). Perh cada dia són més cls vehicles que 
circukn per aquella zona i cal una acci6 urgent i definitiva per 
a no deixar aillats els pobles d’aquciles valls del conjunt de la 
Garrtoxa, ja que, si persisteixcn aquestes dificultats de eomu- 
nicació cap a Olot, es fa més dificil de mantenir I’estructura 
COI i l i  arc al. 

La millora de les comunicacions d’aquciles terres signifiwria 
una merescuda cspcranp de futur per a uns ciutadans que han 
evidenciat, en molles ocasions, no resignar-se a qucdar iiillats. 

D’un altre costat, i i n a  de Ics mims que ha fet la Gencralitat 
en la C- 153 ha estat posar bandes sonores a Ics poblacions de 
les Preses i les Planes a fi de minorar lli velocitat dels vehicles 
que passen per les dues poblacions. Aquestes bandes tenen ei 
desavantatge de poder provocar accidents perillosos, i perjudi- 
quen els vehicles si no estan ben col-locadcs, com és el cas de 
Ics ducs poblacions esmentades. Una rcctificacib d’aquestes 
bandes fóra agríiida per tots els que circulen per la carretera i 
també pels ciutadans de les poblacions afectades. 

Per aixo, aquest Diputat formula la pregunta següent : 
Quines accions pensa dur a terme la Conselleria de Política 

Territorial i Obres Pbbliques per millorar tes comunicacions 
de la zona Olot-Anglks-Girona, tant pel que fa a carreteres 
corn al servei de transports ptiblics? 

Palau del Parlament, 22 de setembre de 1982 

Daniel Terradellas Redon 

b) Respostes a preguntes formulades 

PRm1DfiNCI.A DEI, PARLAMENT 89.2 i 127 del Reglament, s’ordena dc publiccm aquestes rc- 
spostes en el Butlletí Oficia1 d d  Parlament de Cutdunyu. 
- Pregunta al ConscIE Executiu sobre la formació profes- 

sional en matkria forestal, formulada pels Diputats 1. Srs. Joan 
Gnnyet, Pere Ayguadk i Esteve Tomis, del G .  Socialista (Reg, 
4445; SOPC, 89,3447). Resposta de 1’H, Sr. Conseller d’Agri- 
cultura, Ramaderia i Pesca (Reg. 47 1 O ) .  
- Pregunta al Consell Executiu sobre I’actuacib dels Roll- 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 23 de setem- 
bre de 1982, ha admcs a trarnit les respostes trameses pel Con- 
se11 Executiu o pels senyors Consellers a les preguntes que tot 
seguit s’especifiquen, per  a les quals es demanava resposta per 
escrit. 

Per donar compliment a alib que estableixen els articles 
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ing Stones que era prevista R Barcelona, formulada pel Diputat 
I. Sr. Daniel Terradellas, del G. Socialista (Reg. 4551; BOPC, 
93, 3582). Resposta de ITT. Sr. Conseller de Cultura i Mitjans 
de Comunicació (Reg. 4726) 
- Pregunta i1 1’14. Sr. Consellcr de Sanitat i Seguretat Social 

sobre els serveis de Nefrologia i els clubs de diilisi, formulada 
pel Diputat I. Sr. tuis  A. Garcia, del G. Socialista (Reg. 4559; 
BOPC, 93,3582). Resposta de 1”. Sr. Conseller (Reg. 4775). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre I’nctitud de la Direc- 

ció General de Batxillerat envers el Batlle de Calonge, for- 
mulada pel Diputat i. Sr. Xavier Guitart, del G. Socialista 
(Reg. 4571; BOPC, 95, 3645). Respostli de 1’1-1. Sr. Consellcr 
d’hsenyament (Reg. 4745). 
- Pregunta a 1’1-1. Sr. Conseller d’Ensenyarnent sobre els 

Ajuntaments indosos al programa de scguretat escolar, For- 
mulada per la Diputada I. Sra. Teresa Euliilia Calzada del Grup 
parlamentari del PSUC (Reg. 4579; DBOPC, 95,3645). Respos- 
ta de 1’W. Sr. Conseller (Reg. 4746). 
- Pregunta a L’I-1. Sr. Conseller &Ensenyament sobre els 

Camps d’Aprencntatge i els Centres de Recursos Pedagbgics, 
formulada per la Diputada I. Sra. Teresa Euliiiia Calzada, del 
Grup parlamcntari del PSUC (Reg. 4580; BOPC, 95, 3646). 
Resposta de 1”. Sr. Conseller (Reg. 4147). 

-Pregunta a 1”. Sr. Cotiselfer d’Ensenyament sobre el pro- 
grama i la campanya de catalanitmi6, formulada per la 
Diputada i. Sra. Teresa Eulilia Calzada, del Grup parlamentari 
del PSUC (Reg. 4581; BQPC, 95, 3646). Resposta de E’M. Sr. 
Conseller (Reg. 4748). 
- Pregunta a 1’1-1. Sr. Conseller d’Ensenyarncnt sobre el 

conveni amb I’ONCE, formulada per la Diputada 1. Sra. 
Teresa Euldiii Calzada, del Grup parlamentari dei PSUC 
(Reg. 4582; BOPC, 95, 3646). Resposta de 1’11. Sr. Conseller 
(Reg. 4749). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre la ubicació de la 

Facultat de Veteriniria, formulada pel Diputat 1. Sr. Xwicr 
Guitart, del G. Socialista (Reg. 4592; BOPC, 95, 3646). Re- 
sposta de 1”. Sr. Conseller d’Ensenyclment (Reg. 4750). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre la integració laboral 

dels minusvjlids, formulada per la Diputada I. Sra. Rosa B a r e  
nys, del G. Socialista (Reg. 4604; BOPC, 95, 36501, Kesposta 
de 1”. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social (Reg. 4739). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre la ubicació de la 

Facultat de Veterinhria, formulada pel Diputat 1. Sr: Maties 
Vives i Marc, (tel G.p. del PSUC (Reg. 4609; BOPC, 95, 
3648). Resposta de 1”. Sr, Conseller cl”t3nsenyarnent (Reg. 
4751). 
- Pregunta al Consell Executiu sabre la concessi6 de sub- 

vencions als 69ntres privats de Batxillerat, formulada per la 
Diputada I.  Sra. Teresa EulAlia Calzada, del G.p. del PSUC 
(Reg. 4625; BOPC, 95, 3648). Resposta de I’I I. Sr. Conseller 
d’Ensenyamcnt (Reg. 4752). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre l’inccemcnt de plan- 

tilles de professors clel sector públic, formulada per la Iliputudii 
1. Sra. Teresa E u M a  Calzada, del G.p. del PSUC (Reg. 4626; 
BUPC, 95, 3649). Rcsposta dc 1’1-1. Sr. Conseller d’Ensenya- 
ment (Reg. 4753). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre I’iitorgament de 

noves subvencions a centres doeen ts privats d’EGF3, formula- 
cfa per la Diputada 1. Sra. Teresa 13ulalia Calzada, del G.P. del 

I’SUC (Reg. 4627; BOPC, 95,3649). Resposta de 1’H. Sr. Con- 
seller Q’Ensenyament (Reg. 4754). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre el dkficit que present- 

en els tallers ocupacionals, formulada per la Diputada I. Sra. 
Rom Barenys, del G. Socialista (Reg. 4629; l3OPC, 95,3649). 
Resposta de I’”. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social 
(Reg. 4740). 

Palau del Parlament, 27 de setembre de 1982 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU 
SORRE LA FORMAC16 PROFESSIONAL 

EN MAT&RIA FORESTAL 

FORMULADA PELS DIPUTATS E. SRS. 

FSTEVE TOMAS, DEL GRUP SOCIALISTA 
(Reg. 4445; BOPC, 89,3447) 

JOAN GANYET, PERE A Y G U A D ~  I 

RESPOSTA DE L‘I-I. SR. CONSELLER 
D’AGRICULTUR A, RAMADER 1 A 

i PESCA (Reg. 4710) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Agustí Caro1 i Foix, Conseller d’Agricultura, IZamaderia i 
Pesca de la Generalitat de Catalunya, en nom del Consell Exe- 
cutiu de la Generalitat, dona rcsposta per escrit, segons ha 
acordat la Mesa del Parlament, en reunió del dia 22 de juny dc 
1982, d’acord amb I’article 123,6 del Reglament, a la interpek- 
Iació formulada pels Diputats I. senyors Joan Gmyet, Pere 
Ayguadé i Esteve Tom& del Grup Socialista (Reg. 4445). 

Els trebctlIs de la Comarca d’ordenació ci’Explotacions dei 
Pallars i de la Ribagorga s’estan portant a un ritme superior al 
normal en comarques d’aquest tipus, si es compara amb els 
que ha programat i executat I’IRYDA arreu de I’Estat espanyol 
i, particularment, amb actuacions cl’aquest mateix caire a Cata- 
lunya: Segarra, Garrigues, Priorat-Falset, Baix Emporda. S’ha 
de fer constar que, a causa de la gran extensió de la Comarca 
(la més gran d’Espanya en extensió), se I’ha dotada dels 
mBxims mitjans humans possibles (m6s que cap de les altres 
comarques OE a Ctitaimya). 

No estem d’acord que s’hi hagi evidenciat cap manca d’cfich- 
cia durant els primers mesos, perquk aquests són necessaris 
per a preparar els avantprojectes, cls projectes i reunir Ics 
comissions i juntes on els habitants afectats participcn amb 
I’Adrninistració per tal de preparar I’ordre de prioritats i el pla 
general d’obres. 

Fins i tot ks important dc fer ressaltar quc les obrcs 
comenqaran abans dels 12 mesos, quan, per exemple, a la 
Segarra, les Garrigues, etc., les primeres obres s’han fet 
despsks de transcbrrer dos anys de la publicaciii dels Tlecrets 
respectius. 
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D’altm banda, cal dir que, R la Junta Comarcal, ja constitui- 
da, són inclosos representants de totes les unitats del Deparla- 
ment, la qual cosa significa que no solament eh agents d’Ex- 
tensió Agrhria, sinó també funcionaris del Medi Natural, Pro- 
ducció Vegetal i Animal, Indirstries Agraries, etc. intervenen 
en la programacih i el desenvolupament dels treballs. 

Aquests sbn, doncs, els mitjans humans a emprar en aquesta 
accib, i els mitjans materials sbn recollits en els pressupostos 
del Departament. 

Quant a l’ankcdota del canvi de titularitats de les assegur- 
anccs dels cotxes transferits, en vBncer f ’asseguranqa depen- 
dent de Madrid i haver-ne de contractar una altra a Catalunya, 
creiem que solament mereix el qualificatiu esmentat M d’ankc- 
dolar), ja que s’han mantingut fes visites programades i ,  
hdhuc, si s’hagués prodtiit una manca de cotxes oficials, els 
mateixos funcionaris haurien ofert dc realitzar les sortides pro- 
gramades amb els seus cotxes particulars. 

Barcelona, 13 de setembre de 1982 

Agustí Card i Foix 
Conseller d’Agr icultura, 

Ramaderia i Pesca 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU 
SOBRE L’ACTUACI6 DELS 

A BARCELONA 
ROLLTNG STONES QUK ERA PREVISTA 

FORMULADA PEL DlPUTAT I .  SR. 
DANIEL TERRADELLAS, DEL 

GRUP SOCIALISTA (Reg. 455 I; ROPC, 93,3582) 

RESPOSTA DE L’li. SR. CONSELLER DE 
CULTURA I MITJANS DE COMUNICAC16 

(Reg. 4726) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

En compliment de les disposicions previstes en el Regla- 
ment del Parlament de Catalunya i en nom del Conscll Execu- 
tiu, us contestem Za pregunta formulada pel Diputat senyor 
Daniel Terradellas, del Grup parlamentari Socialista, que fou 
publicada en el número 92 del B~t lk t i  OJicial del Purlamenr de 
Catalunya, registre d’entrada número 455 I . 

Totes les actuacions a les quals es va comprometre el 
Departamcnt de Cultura en ocasi6 dels Mundials de Futbol 
van ser dutes a terme tal corn eren previstes. La vinguda a Bar- 
celona del conjunt Rolling Stones formava part de les possibles 
actuacions del Reial Cornit&, en aquest cas en collaboraci6 
amb una empresa especialitzada. Les dificultats posteriors que 
van sortir i que, finalment, van impedir que els Rolling Stones 
actuessin a Ihrcelona formcn part de les relacions entre dues 
entitats privades amb personalitat jurídica prbpia, les quals, 
per tant, no sbn competencia d’aquest Departament, 

Barcelona, 8 de setemhrc de 1982 

Max Cahner 
Conseller de Cultura 

PREGUNTA A L’H. SR. CONSELLER 
DIC SANITAT i SEGURETAT SOCIAL 

SORRE ]ELS SERVEIS INIC NEFROLUGIA 
I ELS CLUBS DE DIALISI 

FORMULADA PEL DIPUTAT 1. SR. 
LUIS A. GARCfA, DEL GRUP SOCIALISTA 

(Reg. 4559; BOPC, 93,3582)  

RESPOSTA DE L’H. SR. CONSELLER (Reg. 4775) 

A LA ME3A DEL PARLAMENT 

D’acorá amb allb que estableixen els articles 127 i 128 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, us tramcto resposta 
per escrit a la pregunta formulada pel Diputat Sr. Luis A. 
Garcia Shez, del Grup Socialista, registre d’entrada núm. 
4559, sobre els serveis de nefrologia i els clubs de dihlisi. 

1. Centres Hospitalaris privats que declaren tenir Servei 
de Nefrologia en 1’I’:nquesta d’EEstabliments Sanitaris del 1981 : 

Centres Ntim. iiifs Consuites 
externes 

Hosp.Sta. Maria i St. Josep - Badalona 
Quinta de Salut I’Alianp - Barcelona 
Hosp. del Sagrat Cor - Barcelona 
Clínica Coriichan - Barcelona 
Centre Mkdic Salus - Barcelona 
Centre Medic Delfos - Barcelona 
Clínica Sant Jordi - Barcelona 
Clínica Pujol i Brull - Barcelona 
institut Polielínic Platón - Barcelona 
Institut Dexeus - Barcelona 
Hospital de la Greu Roja - Rarcelona 
Clinica Sant Josep - Barcelona 
Fundació Puigvert - Barcelona 
Clinica Figarola Pera - Barcelona 
Clínica Renal - Barcelona 
Llars Anna Gironella de Mundet - Bar- 
celona 
Mútua Igualadina - Igualada 
Sant Hospital - Igualada 
Centre Hospitalari - Manresa 
Sanatori Sant Josep - Manresa 
Alianqa Mataronina - Mataró 
Clínica Socors Mutus - Mollet dei 
VallBs 
Clínica Infantil Nen Jesiis - Sabadcll 
Hospital Resid. St. Camil - St. Pere de 
Ribes 
Hospital Sant L l i l m  - Terrassa 
I Iospital Mútua de Terrassa - Terrassa 
Clínica dcl Carme - Vilafranca del 
Pcnedbs 
Clínica Salus Infirmorum - Banyolcs 
Hospitul de la Caritat - Figueres 
Serveis Mkdics Cooperatius - Amposta 

sí 
Si 
Si 

no 
no 

- sí 
Si 

1 , si 
2 sí 
I no 
5 sí 

24 sí 
sí 

26 sí 

3 sí 
2 sí 

Si 
3 no 
2 sí 

2 sí 
- sí 

sí 
1 Si 
G sí 

4 no 
4 sí 
4 sí 
1 sí 

- 

I 

- 

- 

KIO I 

- 

- - 
- 

- 
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Hosp. Sant Pau i Santa Tecla - Tarrago- 
n a 4 si 
Clinica Dr. Monegal - ‘Tarragona 15 sí 
Hospital de la Santa Creu - Tortosa - Si 

A partir de I’Orclre del 25 de maig clc 1982, de crcaci6 del 
Programa Sectorial cl’htencih a li1 lnsu fieikncia Renal, en els 
SCUS articlcs 3.1 i 3 .3 ,  i les linics gcncral dcl Pla d’Ordenació 
del Sector quc el Programii esth claboranl, el Servei de Ne- 
froiogia quccla dciinit com el respons;tble de prestar atenció a 
tots els malalts d’insuficiknciu renal terminal de l’hrca quc l i  
pertoqui, una vegada deíinida ~ i i i a  sectoritzxi6 territorial, 
amb capacitat pcr ii descnvoiupar cls prograrncs tcrapkutics ~ i -  
equats, cluc en aquest moineiit sbn el trasplantament renal, la 
clihlisi clomioilil‘tria i la diilisi pcri toncal continua ainbuliitbria, 
aixi com per ii assistir els tnalalls aguts i desenvolupar pro- 
grames docents i cl’investigacib en el seu Arnbit. 

E11 funci0 d’ay~iest plantejament, coiisidercrn que disposen 
dc Servei cle Ncfr-ologia aquells hospitals generals que compten 
amb llits especifics dc ncfrologia i cq~iipnmcnt per a la Iirictici 
d’hemodiilisi i quc són els següents: 

í lospital cle la Creu Roja - Barcelona 
Fundació Puigvert - Ihr*celona 

Clinica Socors Mutus - Mollet del Valles 
I-Iospitnl clc la Caritat - Figucrcs 
1 Iospital de Sant Piiu i Santa Tecla - Tarragona 

Mi~tua I g d i d i n a  - Igüdidii 

‘Tamb@ temi Servei de Ncí‘rologia els scgiients hospitals de 
la Seguretat Social o públics: 
Hospital Clínic i Provincial - Bnrcelona 
I lospital de Ntra. Sra. de I’Espermqa - 13arcclona 
Ciutat Sanitiria Vit11 d’l-Iebrón (C;enenii) - Barcelona 
Ciutat Sanithiu VnIi d’Hebri>n (Infantil) - Barcelona 
Hospital Princeps ci’EEspanya - L‘iiospitalet de Llobrcgat 
Hospital de Lleida - Lleida 
1 Iospital Joan XXIil Tarragona 

2. Clubs de Iliilisi existents a Catalunya: 
Centre Nefrolbgic Verge de Montserrat - Barcelona 
Institut NefroEogic Kio Rosas - Barcclona 
Cetirsa - Barcelona 
Institut Mkdic de Rarcelona - Barcelona 
Centre de Diilisi h n a n o v a  - Barcelona 
Centre dc Ncfroiogiu i l Iemodihlisi - Matar6 
Centre de IliAlisi Tarragoncs - Tarragona 
Hospital de la Santa Creu - Tortosa 
Centre Ncfrolbgic de Matar6 - Mataró 
1-iospital dc la Caritat - Figueres 
Centre Sutkilit d’IHcmodiilisi - Barcelona 
Cetirsa - Terrassa 
Mutualitat Igualadina - igualada 
Centre I-Iospitalari de Manresa - Manresa 
Hospital de Sant Andreu - Manresa 
J nstitut Nefrolbgic J u l i 0  Verne - Barcelom 
Centre clc Dihlisi Nephros I - Rarcelona 

Centre Mkdic Salus - Barcelona 
Centre de ilihlisi Nephros 11 - Bescelona 
Flemodiiil isi I nfmti  I de I3arcelon:i - &melona 
Centrc dc Diblisi Socors Mutus - Mollet del Vall& 
Centre Mkdic Pere Vjrgili - Tarragona 
Cetirsa I - Rarcelona 
C.D. Rotellar - Llcid;i 
Hospital rlc Sant Pau i Santa Tecla - Tarragona 
Clínica Renal Tcfnut, SA - Rarcelona 

El Departament no considera en cap cas que un Club dc 

Quan el Club de lliilisi Assistida csth geogrificarneni unit a 

- El Club pcrtanyjurídicamcnt ii I’hospital. 
- L’hospital ha arrendat un esliai a una altra persona jurídi- 

ca per a la iiistal.laci6 d’un Club. 
En ambdbs casos, si I’hospital té Servei de Nefrologia, 

podri prestar assistencia als malalts renuls cronics, amb les 
limitacions cpc derivin dels eyuipamcnts CIC cluc disposa. 

Pel que fa t’ordcnaci6 del sector nefi-ulhgic, LIS rcrnetcin a 
la primcra resposta, 

Ilihiisi sigui un Servei de Nefrologia. 

un hospital es proclueixcn clries siluacions juridiques: 

3. Malalts en tractament pcr insuficiknca rcnrh crbnica 
(cens dei 30 de juny de 1982) 

Públic I3 
T 
LI 
G 
Ttl 

Privat 13 
T 
I A I  
G 
Ttl 

169 1 4 3 177 
22 0. o O 22 
33 1 O O 33 

o O O o O 
224 2 4 3 233 

114 30 3 3 150 
o O O O o 
O O O O o 
O o o O o 

114 30 3 3 I so 

887 6 3 
81 o o 
19 O o 

104 o o 

8 904 
O 81 
O 19 
2 106 

09 1 6 3 o 1110 

TOTAL 1429 38 1 1  16 1494 

4. EI Pla General de Comptabilitat establert per 1’Ordre de 
la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, del 20 de novembre 
de I98 1 ,  s’estB aplicant a tots els centres. Ei grau de compli- 
ment d’aquesla Ordre es comprovark en el moment de renovar 
els concerts l’any 1983. í,lavors els centres portaran un any 
d’aplicació del Pla Comptable i es podrh constatar la qualitat i 
la fiabilitat dc la seva implmtacih. 

5. En el Programa Sectorial ja esmentat s’csti preparant 
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l’cstabliment &un circuit idministratiu per a enregistrar el 
vist-i-plau del pacient, que perrnetri tant el control administra- 
tiu de Ics sessions practiadcs corn I’anotació de ics incidencics 
observades, 

Barcelona, 20 de setembre de 1982 

Josep Laporte i Salas 
Conseller de Sanitat i 

Seguretat Social 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU 
SOHRF: L’ACTITUD DE LA IlIRECCIo GENERAL 

DE BATXILLEM?’ ENVERS 
EL IBATLLE DE CALONGE 

FORMULADA PEL DIPUTAT r.  SR. 
XAVIER GUITART, DEL QKUP 

SOCIALISTA (Reg. 4571; HOPC, 95,3645) 

RESPOSTA DE L’H SK. CONSELLER 
13’ENSENYA MENT (Rcg. 4745) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Resposta de I’H, Sr. Joan Guitart i Agell, Conseller d’En- 
senyament de la Generalitat de Catalunya, a la pregunta parla- 
mcnthria formulada pel Diputat I. Sr. Xavier Guitart, del 
Grup Socialista (Reg. 457 1). 

En relació amb l’assurnpte del Centre Hamologat de MJP i 
COU de Palamb, Iu Direccib General de Ekitxilleral ens 
comunica el segiient: 

a) El Sr. Juan Molla Callis, batlle de Calonge, es presenth a 
la Direcció General el dia primer dc juny de 1982 per tal de 
demanar un suposat {(expedient en lrhrnit H dels estatuts d’un 
patronat establcrts pel Batlle de la vila de Palamós cn la seva 
qualitat dc titular del Collegi Municipal de Batxillerat de I’es- 
mentada població. En tot cds, el Sr. Juan Molla Callis, que ja 
no és batlle de Calonge, fou atks pel personal de la Direccib 
General com ell mateix manifesti a la premsa (Haix Empordh, 
dijous, 3 de juny de 1982) amb <amabilitats pels descosits>> o 
sigui, amb el respecte i la deferhncia amb els quals tots els ad- 
ministrats han de ser tractats per I’AdministraciÓ. 

b) EI personal responsable de la Direcció General 
I’assaben t ;i: 

a) de la inexisthncia d’un expedient en trrimit sobre el pro- 
jecte &Estatuts del Patronat, ja que la Dirccci6 General de 
Batxillerat no té competkncia en aquest assumpte; 

2) de la necessitat de demostrar, per tal de veure un expe- 
dient administratiu, l’interks com a part, la qual cosa el Sr. 
Joan Molla Crillis no demostri; 

3) que no pot considerar-sc, d’acord amb I’Ordre Ministe- 
rial del 22 d’octubre de 1958, i el Decret 93/65, del 28 de 
gener, que un ajuntament corn a entitat plltblica sigui part in- 

teressada en E’expedient LL UR colkgi de batxillerat de titulari- 
tat municipal diferent llevat que hi hagi mancomunitat. 

Barcelona, 20 de setembre de 3 982 

Joan Guitart i Agell 
Conseller d’Ensenyanien t 

PREGUNTA A L’K SR. CONSELLER 
D’ENSENYAMENT 

SORRE ELS AJUNTAMENTS INCLOSOS 
AL PROGRAMA DE SEGURETAT ESCOLAR 

FORMULADA mi LA DIPUTADA I. SRA. 
TERESA EULALIA CALZADA, DEL GRlJP PARLAMENTAR1 

DEL PSUC (Reg. 4579; BOPC, 95,3645) 

RESPOSTA DE L‘Ii. SH. CONSELLER 
(Reg. 4746) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Resposta de 1’1-1. Sr. Joan Guitart i Agell, Conseller d’En- 
senyament de la Generalitat de Catalunya, a la pregunta parla- 
mentaria formulada per la Diputada I. Sra. Teresa Eulalia Cal- 
zada, del Grup parlamentari del PSUC (Reg 4579). 

L’Ordrc del Conseller del 25 de juny de 1982, per la qual es 
convoquen ajudes als Ajuntaments de Catalunya per a la realit- 
racib d’obres de seguretat i prevencib d’accidents als centres 
pre-escolars i collegis públics, publicada al Diari Qjicial de la 
Generditut del 21 de juliol de 1982, que adjuntem a ]’Annex, 
conté les Bases en fes quals s’explicita I’objecte del Pla, els clcs- 
tinataris, els criteris i les prioritats per a la concessió d’ajudcs i 
d ‘altre s. 

En aquesta Ordre es diu igualment que les sol.licituds s’hau- 
ran de presentar als Serveis Territorials de Barcelona, Lleida, 
Girona i Tarragona en un període de setanta dies naturals 
comptats des de I’endemh de la publicació d’aquestes bases al 
lliuri Qficid de la Generalitat. No havent íranscorregut encara 
el termini de temps fixat per a la presentacih de sol.licituds, el 
Departament d’Ensenyarnent no pot facilitar la relació dels 
ajuntaments inclosos en el programa ni, bbviament, la relacib 
de les quantitats atorgadcs en conceptc d’ajjuda. 

Barcelona, 20 de setembre de 1982 

ANNEX 

DEPARTAMENT D’ENSENYAM ENT 

ORDRE 
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ments de Cutuiunya pw u Iu rmlitzacil, d’ohres de srgwetat iprc- 
venci6 d ’acciilent.r ah Centres Pre-mculars i CoS.legiis Públics. 

L’aconseguiment dels nivells més alts de seguretat en les 
construccions docents i en els serveis que els sbn afectes 6s 
unit necessitat i una exigkncia actuals que, un GOP cfectuadcs 
les corresponents transferkncics de serveis per part dc 1’Admi- 
nistració de I’Estat, correspon a la Generalitat de Catalunya 
d’rissumir arnb l’interks i la decisió que la importhncia del 
tema requereix. 

Malgrat la transcendkncia de la qüesti6, l’elevstda reper- 
cussió econbmica de les obres de seguretat de les construc- 
cions docents impedeix una soiucib global en un iinic cxcrcici 
economic, i obliga, ai contrari, a la seva realitzaci6 a travks 

.d’etapes o fases que d’acord amb les urgents prioritats, iniciin i 
finalitzin la seva urgencia amb el Pressupost que Ics possibiliti. 

En aquesta línia d’aciució, el Pressupost Ordinari de la 
Generalitat per ii l’any 1982, recentment aprovat pel Parla- 
ment de Catalunya, prevcu al seu capitol V11, article 73, con- 
cepte 73.100, una partida de set-cents milions de pessetes a 
transferir als Ajuntaments per al desenvolupament i execució 
del Programa de Seguretat Escolar als Coi-legis i Centres Pre- 
escolars Piiblics. 

Per tot aixb, als efectes de donar suport i incentiu iz la reail- 
zadb per part de les Corporacions L,,ocr-ds de Catalunya de Ics 
obres de segurctat més urgents en els Centres PE-escolars i 
Colalegis Piihlics la propictat dels quals cls correspon, i com 
una primera fase del Pla global de Seguretat dels edificis 
phblics escolars, 

ORDENO: 
Primer: S’aprova la primera fase del Pla. &Ajudes de Ics 

Corporacions Locals de Catdunya per a la rcalitzacib d’obrcs 
cle segurelat en els Centres Preescolars i Col-legis E’iiblics i es 
convoquen, en conseqiiencia, les corresponents concessions 
d ’ai u Is. 

Segon: S’aproven les bases d’cxccuci6 de l’esmen tada fase 
del Pla, les quals figuren com a annex d’aquesta Ordre. 

Tercer: S’autoritza la Direcció General de Programaci6 i Ser- 
veis Generals per tal que aclareixi els dubtes que es puguin 
suscitar en aplicaciú de lu present Ordre i dicti les disposicions 
necessiries per a la seva execució. 

Barcelona, 25 de juny de 1982 

Joan Guitart i &ell 
Consel ler d’Ensenyament 

RASES DE LA PRIMERA FASE DEL PLA D’AJUUES 
A LES CORPORACIONS LOCALS DE CATALUNYA 

PER A LA KEALlTZACI6 D’OBRES IIE SEGURETAT 
EN ELS CEN’TRES PIIE-ESCOLARS I COL;J,EGTS 

PÚBLICS 

El Pla troba la seva justi ficaci6 i foniiment en la necessitat de 
donar resposta urgent a les exigkncies de seguretat que han 

d’imperar en tota construcció phbiica i,  m6s concretament, cn 
els ecli ficis dacen ts phblics. L’elevada despesa cconbmica que 
suposa una actuació global i completa en aquest sentit, obliga 
a desenvolupar el Pla al llarg de diversos exercicis pressupos- 
taris, i planteja, per tant, la seva primera fase en terminis de 
prioritats d’actuacions. 

Estudiades les necessitats mks peremptories, la Generalitat 
de Catalunya, a través del seu Departament d’Ensenyament, 
ha considerat convenient iniciar el Pia de Seguretat de les Con- 
struccions Docents amb la convocatoria d’ajuts als Ajunta- 
ments per a. aquesta tasca, i continuar aixi les actuals tendkn- 
cies administratives, assignant a les corporacions locals la im- 
portant comesa de participar en la política autonbmica corre- 
sponent, sense que aixb comporti per a cap d’elles chrregues 
financeres superiors a les que li pertoquin. 

En ia seva primera fase, nom& podran optar a ics ajudes 
convocades les Corporacions Locals de Catalunya, i es obliga- 
tori destinar els fons que rebin per nquest concepte a les obres 
de seguretat dels Centres 13re-escolars i Coilegis Públics que 
en aquest respecte aprovi el Departament d’hsenyarnent. 

Les sol4icituds per incloure obres en cl Pla d’A.judcs a la 
Seguretat escolar 1 982 hauran d’adreqar-se al Conseller d’En- 
senyament d’acord amb els models de fitxa-sol-licitud i les ili- 
struccions pcr a la redaccib de Ics mcmbrics tccniques de les 
obres a executiir que seriin distribu’ides pels Serveis Territorials 
del Departament. Aqucstes solkituds s’hauran de prcscntar 
a la seu dcls Serveis Territorials de Barcelona (ciirrer Arag6, 
135, Barcelona), Lleida (passatge Pompeu, 2, Lleida), Gironn 
(carrer UI tbnia, 13, Girona), Tarragona (carrer Sant Francesc, 
7, Tarragona), en un pcríode de setanta dies naturals comptats 
des de I’endemB de la publicació d’aquesles bases li1 Diari Ofi- 
cial de la Generditat. 

Les Institucions interessades podran recollir a les respec- 
tives oficines administratives dels Scveis Territorials del 
Departament d’ Ensenyamen t la informació com plernen tarin 
necessaria, així com les instruccions precises, un COP hagi 
estat aprovada 1 ’execucib del Pla. 

I I I. Criteris p r  ca la concessiri 
d ’ajudes. Prioritats 

Un cop conegudes i valariidcs les necessitats de cadascun 
dels Centres per part de Ics mateixes Corporacions Locals 
després de respondre arnb la mhxima íidclitat tots els apartats 
referents a dades d’identificacii) general, serveis d’electricitat, 
gas i calefaccib dels Cenires, així com el capitol d’energia, el 
qual serA objecte d’una segona fase cEcl Pla, el Depiirbment 
cl’Enscnyament fari el reparliment dels crkdits consignats per 
ii aqucstcs tramferencies de manera equitativa i proporcional a 
la millor soiuci6 de Ics neccssitats manifcstades en la infor- 
mació de qub es disposarh. 

En aquesta primera fase del Pla es consideraran prioritiries 
les obres de seguretat referents a instalhcions d’electricitat, 
gas i calefacció. 
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IV. Pmjectes: Aprovaciri. 
Corlfbsmacib practica del Pla 

Acabat el termini de presentació de sol-licituds d’ajuda, el 
Departament d’hsenyarnent , previs els informes adients, 
aprovarh la fase del Pia d’Ajudes d’acord amb els criteris de 
millor efickcia, solucib dels problemes plantejats per les solli- 
cituds d’ajudes presentades per les mateixes Corporacions 
Locals i les possibilitats pressuposthies existents. L‘esementa- 
da fase del Pla d’Ajudes, que comprendrh tots els projectes, es 
publicar& en el Dicari Oficial de la Generalitat. Tambh es notifi- 
carh a la Corporacib interessada la decisió adoptada respecte al 
projecte presentat i se li donara trasllat de les pertinents in- 
struccions per a la seva execució. Els projectes presentats que 
afectin instaklacions electriques de calefacci6 i de gas (incloent 
els diversos tipus com ciutat, nautral, G.LP,, etc.) hauran de 
comportar l’autori tzaci6 dels corresponents Serveis Terri to- 
rials del Departament d’lndústria. 

V. Financament 

Les obres incloses en aquesta primera fase del Pla d’Ajudes 
a la Seguretat escolar seran finanCades en un 5Ooh per ia Gene- 
ralitat de Catalunya, amb chrrec als crkdits presupostaris ordi- 
naris de 1982, concepte 73.100, article 73, capítol VIE, i en 
I’altre 50% per les mateixes Corporacions Locals amb &rec 
als seus pressupostos. 

V. Cnntractacib 

La contractació i execuci6 de les obres, l’efectuaran les 
Corporacions Locals corresponents, d’r-tcord amb les normes 
de la legislacib aplicable. 

control, tant facultativa com administrativa, dels Serveis 
’Rcnics del Departament &Ensenyament i, més concreta- 
ment, de la Direcci6 General de Programació i Serveis Gener- 
als, la qual vetllar& per l’adequada i correcta aplicaci6 de les 
bases presents. 

Els Directors dels Centres en que s’hagin de realitzar obres 
de seguretat cdaboraran en les tasques d‘inspeccib i comu- 
nicaran als Serveis Territorials del Departament d’Ensenya- 
ment totes aquelles irregularitats que considerin que es pro- 
dueixen en la realitzacib de les obres. 

IX. Recepciiri de 1 ’obra 
i abonament de rbjut 

Les recepcions de les obres les faran les mateixes autoritats 
municipals sens perjudici de la fiscalització que pugui fer el 
mateix Departament d’Ensenyament i In intervenció delegada, 
quant a la correcta utilització de la despesa. 

Labonament de I’ajut a la Corporaci6 Local per la Generali- 
tat es realitzar8 un cop hagi estat acreditada davant el Departa- 
ment d’Ensenyament la correcta realització de l’obra. Per tal 
de percebre l’ajut corresponent, tes Corporacions Locals 
hauran d’aportar la segiient documentacib: 

-Acta de licitació o, si I’adjudicacib de l’ohra s’hagués efec- 
tuat directament d’acord amb Ics prescripcions de l’article 117 
del Reial Decret 3046/1977, de 6 d’octubre, i altres normes 
concordants, documentació acreditativa de la procedkncia de 
I’adjudicació directa i certificació de publicitat (tauler 
d’anuncis de la Corporació, premsa, etc.) que asseguri la 
mhxima concurrhcia de contractistes, 

-Fotocopia autenticada de les certificacions d’obres, les 
quals han cl’anar signades pels TBcnics Municipals competents. 

-Acta de recepció provisional de les obres. 

X . Jncompiiments 
Les obres s’executaran sota la supervisi6 dels Serveis 

Tkcnics de les Corporacions Locals, els quals signaran les cor- 
responents certificacions d’obra executada pel contractista ad- 
judicatari. Els Serveis d’Inspecci6 del Departament d’Ensenya- 
ment vetlhran degudament pel bon compliment de les finali- 
tats a aconseguir amb les obres en qiiestio. 

Les obres incloses en aquesta fase del Pla hauran d’estar aca- 
bades abans del 31 de desembre de 1982, data en la qual 
hauran d’ésser lliurades les certificacions respectives al 
Departament d’Ensenyament (Direcció General de Progra- 
mació i Serveis Generals), excepte en casos plenament justi fi- 
cats en quk es podrh autoritzar una prbrroga d’aquest termini. 

En qualsevol cas, les obres que puguin pertorbar I’activitat 
acadkrnica normal del Centre hauran d’cstar acabades abans 
de I’inici del curs 1982-1983 o bé hauran d’establir-se en el 
projecte d’obres solucions valides per resoldre eventualment 
el problema fins que les obres estiguin acabades. 

VIII, Ij.tspeccici deprojectes, 
contructes i execucib de les obres 

Els Projectes, la seva contractació i I’execucib de les obres 
objecte d’aquest Pla resten sotmesos a la Inspecció, vigilhncia i 

L’incornplirnent deis terminis cl’execució de les obres, la ut- 
litmci6 dels recursos assignats per a finalitat diferent de I’espe- 
cificada en aprovar I’ajuda, sense coneixement previ i confor- 
mitat per part del Departament d’Ensenyament, o I’execucib 
d’obres sense atenir-se a les normes establertes a aquest 
efecte, podran donar lloc a la retirada de l’ajuda, i en aquest 
cas la Corporació Local assumirh tots eis cornbromisos i re- 
sponsabilitats adquirits. 

També podrh donar llac a la retirada de la subvenció l’in- 
compliment per la Corporacib Local dels requisits legals estab- 
lerts per a la contractació, aixi com In manca de publicitat sufi- 
cient en I’anunci de convacaboria de I’obra quan aixo restr- 
ingeixi el principi bhsic de concurrkncia. 

Queda autoritzat el Departament d’Ensenyament per utilit- 
rar els crkdits no liquidats per I’incompliment de les programa- 
cions locals, en noves obres de seguretat escolar, mitjanqant el 
sistema de conveni o cofinanqament. 
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PRF:GUNTA A I,”, SR. CONSEILER 
D’EIVSENYAMENT SOBRE ELS CAMPS 

D’APRENENTATGII X ELS CENTRES 
DE RECURSOS PEDAG&XCS 

12ESPOSl’A IIIj L’I I .  SR. CONSlXLlIR (Reg. 4747) 

A LA MESA UEL PARLAMENT 

Resposta de 1’1-i. Sr. Joan Guitart i AgelI, Consellcr cl’En- 
senyamcnt dc la Generalitat dc Catalunya, a la pregunta parla- 
menthria formuladn per la Diputada I. Sra. Teresa iiulhlia Cal- 
zada i Isern, del Grup parlarnentari del PSUC (Reg. 4530). 

A causa que els pressupostos CIC la Generalitat no van 
aprovar-se al Pi-lrlament Ilns al 20 de juny, ni cls camps cl’aprc- 
nentatgc ni els centres de recursos pedagbgics no van poder-se 
posar en funcionament el ciirs passat. Prcvciem, per& que 
comenqaran a funcionar bcn aviat, durant cl primer trimcst re 
del curs escolar I982-83. 

Tant els centres de recursos peclagbgics com els camps d’a- 
prenentatge terien la fumi6 d’impulsar la renovació pedagbgi- 
ca a totes les escoles de Catalunya pi~hliqucs i privades. 

Els centres de recursos pedaghgics s6n nuclis de coordinació 
d’escoles comarcals o de zona i van destinats priorithriament 
als mestres que es troben amb deficit de rccursos humans i 
materials per a poder portar a terme amb eficicia llur tasca 
docent. Aquests centres treballen fonamentalment en medis 
riirals i en ciutats de gran nombre d’habitants. 

En els centres de recursos els mestres podran trobar-se, Ire- 
ballar en grup, discutir mktodcs i tbcniques pedagogiyues, 
buscar documentacib, intercanviar infbrmació i estimular-se 
per mitii dels companys i d’un medi enriquidor, a 
perfeccionar-se constantment en la realització de llur tasca. 

Es preveu la posada en funcionament dels ccntrcs de 
rccu rsos pedagbgics segien t s: 

D’ambit comarcal: 
I3erga, Granollers, la Seu d’Urgell, Ripoll, TArrega, Terres 

D’irnbit de gran ciutat o sona: 
Cornelli de Liobregat, Sabadel I Santa Coloma de Grame- 

net i I’Hospitalet de Llobregat. 
Els camps d’aprenentatge constitueixen un servei localitzat 

bisicament en cases de colbnies, que s’oferirh a Ics escoles ii fi 
que els alumnes puguin descobrir personalment el medi natu- 
rai, social i histbric i geogrific de Catalunya. 

En les casses de colbnies esmentades - d’iniciativa piiblica o 
privada- els infants conviuen i reben classes prictiqucs i ac- 
lives en el marc mateix que hom intcnla donar-los a conkixer. 

Els camps #:aprenentatge que es proposen en aquesta fase 
sbn: 

Tmagona - la ciutat romana - indústria - turisinc 

de I’Ebre, Valls i Alt Empordj. 

llelta de I’Ebre - ecosistema - societat 
Garrotxa - volcanisme - concentració parccl.laria 
Maresme - agricultura intensiva - floricultura 
Les Garrigues - explotacib agropccuhria - estacions. 
Tant els centres de recursos pedagogics COM els camps d’a- 

prenentatge seran dirigits per un professor que rebrA assessora- 
ment dc la Direcci6 General d’hcnyament  Primari, tant a 
Viinici de Ia seva tasca corn durant el curs. 1% fet, aquest pro- 
grama serh portat ii terme per un equip de professors 
experi mcn tat s. 

Per tal de disposar cIe locals per als centres de rccursos 
pedagogics i pcr als cmps d’aptmen tatgc quan el Departa- 
ment d’Ensenyament no clisposi de locals propis, es faran con- 
venis amb cls ajuntaments o amb altres entitats sense finalitat 
de lucre. 

La posada en marxa i cl funcionnrncni dels cciitrcs cjc 
recursos pcdaghgics i dels camps ci’aprenentatgc suposa per 
part del Depwtamen t diferents tipus CIC despeses: 
- Despcscs inicials 
-Despeses de manteninicnt 
-Despeses de contractació de serveis 

Barcelona, 20 de setembre de 1982 

Joan Guitart i Agcll 
Con se1 ler d ’Ensenyament 

PJWGUNTA A T,”. SR, CONSEL1,ER 
D’ENSENYAMENI’ SOBRE EL PROGRAMA 
T I A  CAMPANYA DE CATALANll’ZACIi) 

FOKMULADA PEk LA DIPUTADA 1. S I U .  
TERESA EULALIA CALZADA, 

DEL GRUP PARLAMENTARI DEL PSUC 
(Reg. 4581; ROPC, 95,3646) 

RESI’OS’TA DE L’H, SR. CONSELLER 
(Reg. 4748) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Resposta dc 1’14. Sr. Joan Guitart i Agell, Conseller d’En- 
senyament de la Generalital de Catalunya, a la prcgunta parla- 
menthria formulada per la Diputada i .  Sra. Teresa Eulhlia Cal- 
zada, del Grup parlamentari del PSUC (Reg. 458 l). 

EI Programa de Catalanització incIbs en el Pressuposi de la 
Direccib General d’Ensenyament Primari sobre el Capitol I1 
cn el concepte 259.00 per un import CIC 58.885.000,- pessetes, 
consisteix bhsicament en: 

-Una campanya d’inIroducci6, II tot Catalunya, de la 
premsa a l’escola seguint les orientacions de la UN ESC0 i su b- 
scripcions al diari <( A W I  N a iotes les escoles públiques dc 
menys de quatrc unitats. 

-Una dotació de llibres cn calah per a tutes les escolcs phh- 
liques d’EGB. Entre aquests llibres figura el diccionari Fabrn i 
un fulletú de commemoració del Cinquantenari que es distri- 
buidi a tots els alumnes de segona etapa. 
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-Una dotació de llibres i material en catala per 8 la catalanit- 
zaci6 de les colbnies escolars organitzades pel Departament. 

--C’organitzaciÓ d’unes jornades de treball per a mestres 
que fan Veensenyament en a t a l i  i la coordinació de les escoles 
que fan ensenyament en catalh a tot Catalunya, aixi corn I’&- 
boració de material que serveixi de suport als seminaris 
d’assessorament que es porten ii terme a tot Catalunya. 

--1L‘elaborczciÓ de material i les despeses de funcionament 
que comporten els estudis en curs: ((Coneixement del catalh i 
del astelli a nens de 4t &EGB després de quatre cursos d’apli- 
caci6 del Decret de Rilingüisme~r i <<Ei coneixement de la ilen- 
gua catalana dels alumnes de primer curs de BUP i FP el curs 

-Una campanya d’anirnacib en catala a zones de població 
eminentment no catalanopartant, en col4aboraciÓ amb els 
ajuntaments del cinturó industrial de Barcelona (com a conti- 
nuació de la campanya realitzada a Barcelona). 

1982-83 )>, 

Barcelona, 20 de setembre de 1982 

Jaan Guitart i AgelI 
Conseller #Ensenyament 

PREGUNTA A L’H. SR. 
CONSFILLER DTENSENYAMENT 

SORRE EL CONVENI AMB I?ONCE 

FORMULADA PER LA DIPUTADA I.  SRA, 
TERESA EULALIA CAZADA, 

DEL GRUP PARLAMENTARI DEL PSUC 
(Reg. 4582; RQPC, 95,3646) 

RESPOSTA DE I,”. SR. CONSELLER (Reg. 4749) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Resposta de 1’13. Sr. Joan Guitart i Agell, Conseller d’En- 
senyament de la Generalitat de Catalunya, a la pregunta parla- 
menthria formulada per la Diputada 1. Sra. Teresa Eulilia Cal- 
zada i lsern del Grup parlamentari del PSUC (Reg. 45&2) 

El Conveni amb I’ONCE, que no s’ha publicat, inclou dos 
acords, cl de 14 de desembre de 1981 i el del 7 cle juliol de 
1982, els quals transcrivim a continuacib: 

<<En Barcelona, a 14 de Diclcmbre de mil novecientos oc- 
henta y uno, reunidos, de una parte y en nombre de la Genera- 
litat de Catalunya, el Honorable Sr. Consejero Adjunto a la 
Prcsidencia I). Miguel Coll i Alentorn, y de otra el Xlmo. Sr. 
14. José Farrb Morán, actuando en nombrc y corno Vicepresi- 
clente del Consejo Superior de Ciegos, en virlud del acuerde 
adoptado por el referido brgano colegiado, que ejerce el Pro- 
tectorado de la. Organizacibn Nacional de Ciegos. 

ACUERDAN 

nPRIMERO. La creacibn y puesta cn fiincionamicnto, 

dentro del curso escolar 198 1-82, de una Escuela-Residencia 
para ni fios ciegos residentes en Catalunya. 

,}SBGUNDO. La titularidad de la misma serh compartida 
entre el Departament d’Ensenyarnent de la Generalitat de 
Catalunya y la ONCE 
)>TERCERO. La ONCE elaborar& para su aprobacih por 

parle del Departament d’Ensenyament, 10s Estatutos por 10s 
cuclles se habri de regir la mencionada Escuela-Residenci¿t. 

&UARTO. El Director de la m i m a  seri nomhrado y 
separado por al Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
a propuestlz de !a ONCE, realizizda de conformidad con el pro- 
cedirniento establecido en el Art” 4“ del Real Decreto 
I04 1 / 198 1, de 22 de Mayo, sobre niodificaciones de estructura 
orghnica de la ONCE. 

>)QUINTO. Los alumnos y profesorado del Centro de la 
ONCE en Espiugas, se integrarán a la nuem 
Escuela-Residencia. 

SEXTO, La Escueta-Residencia estar6 ubicada en la 
Iwlidad de Cerdanyola del VaII&s (Comarca del Vall& Occi- 
dental), en instalaciones del Instituto Newrobiolbgico y de In- 
vestigacibn <(Flor de Maig )), cedidos a1 Departament d’En- 
senyament por la Diputacibn Provincial de Barcelona. 

)>SEPTIMO. La Jefatura Nacional de la ONCE, a través 
de sus servicios tecnicos y con la colaboracibn del Arquitecto 
Jcfe de la Oficina de supervisibn de Proyectos del Departa- 
ment d’Ensenyament, revisirán las instalaciones y emitirhn 
informe-propuesta con el correspondiente presupuesto para la 
adecuacibn de las mencionadas Instalaciones. 

DOCTAVO. La Escuela-Residencia quedará integrada, en 
su dia, a efectos de orientación psicopedagbgica, en el <(Insti- 
tut per a la Integració Escotar de I’Infant Cec i Deficient Visual 
a Catalunya >>. 

>)NOVENO. Serkn por cuenta de la Organizacibn 10s 
gastus de funcionarniento de la Escuela-Residencia para 
ciegos, tanto si se reficren a mobiliario, material técnico, 
ajuar, personal, etc., y 10s de adecuacibn y mantenimiento del 
edificio serhn satisfechos por la ONCE y la Generalitat, en la 
cuantía que permitan sus respectivas presupuestos. 

)>Y en prueba de conformidad suscriben el present docu- 
mento por duplicado en la Ciudad y en la fecha consignados en 
su encabexamiento, con objeto de regular las obligaciones y 
derechos de una y otra parte para el exacto cumplimiento de 10 
convenido. )) 

(<En Barcelona, a 7 de juli0 de mil novecientos ochenta y 
dos, reunidos, de una parte en nombre de li\ Generalitat de 
Catalunya, el Honorable Sr. Conseller d’Ensenyament, U. 
Joan Guitart i Agell, y de otra el Ilmo. Sr. D. Félix HernAndez 
Delso, Jefe de la Osgmizcibn Nacional de Ciegos Espafioles. 

EXPUNEN 
}>Que en el convenio de colaboracibn suscrito el dia 2 de 

diciembre de 198 1 cntre la Generalitat de Catalunya y la Oqg- 
nimcibn Nacional de C i e m  Espafioles, se acord6 la creación y 
pucsta en funcionamiento de una Escuela-Residencia para 
nifios ciegos y deficientas visuales rcsidentes en Catalunya, a 
ubicar en la localidad de Cerdanyola del Vallks en instalaciones 
del Instituto Neurobiolbgico y de Investigación <<Flor de Maig 
)> cedidos al Departament d’Ensenyarnent por la Diputación 
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Provincial de Barcelona, para este fin, en virtucl del acuerdo 
suscrito con el Dcpartament d’Ensenyarnent en fecha 22 de 
abril de 1982. 

>Que en fecha 22 de marxo dc 1982, la Orgnniznción Na- 
cional dc Ciegos Españoles encargh con cargo a SLIS prcsu- 
puestos la redaccibn de  LI^ proyecto dc cjccucibn de reforma, 
adaptación y equipamiento de las instalaciones del Centro 
({Flor de Maig,) ii 10s arquitcctos Aguslin Mateiis y RamÓn 
Valls, c1 cual desarrolla en  SLI contenidu 10s acucrdos del grupo 
de trabajo conjulito de la ONCE y Departament 
d’Enscnyament . 

>>Que la ONCE solicita a la Consdleria d’Ensenyament de 
1ii Gcncrditut clc Catalunya que para agilizar 10s trimitcs de la 
obra se haga cargo de la gcstión de ln  rnisma, respetando cl 
proyecto y la dirccción facultiitiva. 

>)En consccumcia, en desaimllo del convenio nicncioiiado 
y en especial de SLI cliiusula 9a. 

ACUERDAN 

)>PIIXMERO. Que el Departament d’Ensenyamcn t de la 
Generalitat de Catalunya incluya en su pragramaeión de con- 
struccibn de centros clocentes, de 19H2, las obras de reforma y 
adaptxión de las instalaciones del Centro H Flor cle Maig H 

s e g h  el proyccto aportado por la Organizacibn Nacional de 
Ciegos Es pafioles. 

HSEGUNIIO. Cefiilianciar entre ambas cntidades 10s 
costes cconómicos de la qiecucibn del proyccto con arreglo a 
10s porccntqjjes que se determinan cn la cliusula 4a., 
pudiendo, en cualquier rnomento, In ONCE supervisar el des- 
tino de 10s fondos aportados. 

>rTERCEKO. a)Los gastos derividos del equipamiento y 
mobiliari0 previstos en el proyecto aportado por la ONCE COT- 

rerin enterarnente a cargo de esta entidad que asurnini asi- 
misrno la gcstión correspondiente, así como 10s honorarios de 
proyecto y direccibn. 

b>b) EI pressupucsto contractual de las obras seca de 
24.21 9.999 Ptas., que corresponden a un presupuesto de ejecu- 
ción material de 19.852.459 Ptas. más 16OAi de beneficio indus- 
trial y 6% de gastos generales. 

,>Las previsiones estimadas, de común acuerda, para el con- 
cepto de revisión de precios se cifran en un 5%, para liquida- 
ción en un 10%, y para posibles reformados adicionales en un 
7%, can 10 cual la previsión econh ica  correspondientc a las 
obras se eleva a 29.548.396 Ptas. 

DLOS honorarios de redacción de proyecto corren R cargo de 
la ONCE. Los honorarios de direccibn cle arquitecio y apareja- 
dor se han cifrado en 816. I 1 6 Phs. 

K o n  eilo la previsihn total de 10s gastos que seri preciso 
realimr para la ejecucibn de las obras previstas en el proyecto 
de referencia es de 30.364.5 I 2 Ptas. 

Dcntro del régimen previsto de cofinanciacibn de las 
obras, corresponderh a la ONCE el 72%0 de la cifra total, 10 
que supone un importe de 21.862.449 Ptas. (mis 10s honora- 
rios de proyecto y la totalidad de 10s gnstos de equipainiento y 
mobiliario) , y corresponderan al Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya el 28OJ0, 10 que suponr: un im- 
porte de 8.502.063 l’tas. 

Cualquier variacibn cle 10s conceptos antes señalados, 

)>c> 

>>d) 

en mhs o en rnenos, se repercutiri segim 10s parcentajes esti- 
Iiulados en este acuesdo, procedikndose a la regularización cor- 
respondientc una vel, forniaiizada la recepció11 definitiva de 
las obras. 

La ONCE se comprometc a ingrcsar la citarla 
cantidad dc 2 1.862.499 Ras, al Tesoro dc la Generalitat, en un 
thrrnino clc dicz clías desdc la recha, rnediante transferencia 
bancaria, especificando en 10s datos de transferencia la finali- 
dad cspccifica de 10s fondos, y a presentar el proycclo de eiecu- 
cibn a la oficina de Supervisibn de Proyectos con anterioridacl 
id 15 de juli0 de 1982. Ei plazo de ejecución previsto por ei 
rjcultativo dircctor del proyccto, és de 240 días naturales 
clesde la fecha de la acta de comprobaciljn del replanleo. 

>>QUINTO. La dirección clc las obras serh a cargo de 10s ar- 
quiteclos autores del proyecto, con la supervisihn de 10s Servi- 
cios I’écnicos del Departament d’Ensenyament y en su caso 
de la ONCE, si 10 estima conveniente. 

WY de prucba dc conformidaci suscribcn el prescnte docv- 
mento por duplicado en la Ciudad y fecha consignados en su 
cncabezamicnto, con objecto de regular las obligaciones y 
clerechos de una y Q ~ I X  partc pura el exacto cumpliniiento dc 
cstos acuerdos. 

>>QUARTO. 

>>El Jefe dc la Organizacibn 
Nacional de Ciegos Españolcs 
u Fél ix fíernhnclez Dclso 

Ei Conseller d’Ensenyament 
Joan Guitart i Agcll H 

Barcelona, 20 de setembre dc 1382 
Joan Guitart i &ell 

Conscllcr d’hseyament 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTEU 
SORRE L A  UnICACIb DE LA 

FACULTAT üE VETERINARIA 

FORMULADA PEL DIPUTAT I.  SR. 
XAViER GUITART, DEL G. SOCIALISTA 

(Reg. 4592; BOPC, 95,3646) 

RESPOSTA DE LI-I. SR. CONSELLER D’ENSENYAMENT 
(Reg. 4750) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Resposta de 1”. Sr. Joan Guitart i Agell, Conseller d’En- 
senyament de la Generalitat de Catalunya, a fa pregunta parla- 
menthria formuladn pel Diputat 1. Sr. Xavier Guitart, del G. 
Socialista (Reg. 4592). 

Els serveis i Ics funcions relatius a l’cnscnyamcnt universi- 
tari encara no han estat transferits a la Generalitat, per la qual 
cosa la creaci0 de centres universitaris correspon al Ministeri 
cl’Educacib i Clknia. 

L‘antiga aspiracih de tenir una facultat de vctcrinaria a Cata- 
lunyu va ser analitmda i assumida pel Consell Interunivcrsitasi 
de Catalunya en la seva primera scssib formal, el 14 de maig 
de 1979, després de I’aprovacib de Ics seves normes de funcio- 
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nament intern. I en la seva sessib del 2 de juliol de 1979 va 
acordar que es constituis una comissi6 a la Universitat Autb- 
noma de Barcelona per a estudiar I’ernplaqament de I’esmenta- 
da facultat i elevés la sollicitud corresponent al Ministeri, 

Problemes diversos, al nivell del MEC, han fet que es 
rctardés, per molt de temps, la creació de centres nous, i 
nomBs recentment el Consell de Rectors va acordar la creacib 
de quatre facultats de veterinaria a les universitats segiients: 
Authoma dc Barcelona, Múrcia, Santiago de Compostella i 
una altra que se situara entre Extremadura i Cadis. 

Finalment, el Reial Decret 1611/1982, del 18 de juny, 
cmva la Facultat de Veteriniria a la Universitat hutbnoma de 
13arcelona. 

En la reunib del Consell Interuniversitari de Catalunya dcl 
30 de juny d’enguany, cl Rector de la Universitat hutbnoma 
de 13arcelona va informar que si s’aconseguia h dotacib presw- 
posaria de la ja creada facultal, aquesta es posaria en funciona- 
ment de manera provisional, amb un nombre restringit 
d’alumnes, el curs 1982-1983 a Beilaterra. Va dir també que 
aquesta salucib provisional 6s I’única que permet no retardar 
la posada en marxa de la facultat, per raons tant de professorat 
com de focals. 

El Consell Executiu de Isr Generalitat ha tractat diverses 
vegades del tema de la distribució territorial dels estudis uni- 
versitaris a Catalunya i el Molt Honorable Presidcnl de la 
Generalitat fins i tot assistí a una reunió del Consell Interuni- 
versitari de Catalunya, el I7 de novembre de 1980, per instar 
els seus membres a treballar en una proposta de planificació de 
I’enscnyamcnt terciari a Catalunya que pogués servir de direc- 
triu al Govern de ta Generalitat en el moment de l’assumpció 
dels traspassos de les universitats catalanes. 

L’esmentada Comissió ha funcionat durant aquesl periode 
en cl si del Consell Interuniversitari de Catalunya fins que, 
havent elaborat una anilisi de la situacih i a causi1 cle la com- 
plexitat del tema, soklicith al Consell lnteruniversiiari de Cata- 
lunya !’elaboració d’unes directrius. En la reunió del primer de 
mar$ de 1982, el Consell acord& finalment que el Departament 
d’Ensenyamenl constituís una Comissi6 que establis les bases 
de la phnificació esmentada. En aquests moments la Direccib 
General d’Ensenyamcnt Universitari estii j a  acabant l’analisi 
de les linies mestres de la futura planificació territorial, linies 
que cxposi ci Consell Interuniversitari de Catalunya en la 
sem reunió del 30 de juny d’enguany i que han estat presen- 
tades igualment al Consell Executiu de la Generalitat, el qual, 
si bé s’ha interessat repetidament per la planificacib dels en- 
senyaments universitaris, no ha pres cap acord formal en 
relació amb la locaiització de la facultat de veterinhria, ja que 
aquest és un assumpte sobre el qual, mentre no es produeixin 
els traspassos, té competbncia la Junta de Govern de la Un¡- 
versitat Autonoma de Barcelona. 

Barcelona, 20 de setembre de 1982 

Joan Guitart i Agell 
Conseller d’Ensenyament 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU 
SOBRE LA INTEGRACIi) 1,ABORAL 

DELS MINUSVAT,IDS 

FORMULADA PER LA DJPIJTADA I. SRA. 
ROSA BARENYS, DEL GRUP SOCIALISTA 

(Reg. 4604; BOPC, 95,3650) 

RESPOSTA DE L”. SR. CONSEL,LER 
DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL 

(Reg. 4739) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

D’acord amb all0 que estableixen els articles 127 i 128 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, I en nom del Consell 
Executiu, us trameto resposta per escrit a la pregunta formula- 
da per la Diputada 1. Sra. Rom narenys i Martorell, dcl Grup 
Socialista, amb el regis@ d’entrada nhm, 4604, sobre la inte- 
griició laboral dels minusvilids. 

La Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, i concretament 
la Direccib General de Serveis Socials, és competent en 
materia de recuperacib professional, i es per aixo que en el 
vigent Programa Unificat d’Ajudes de la Direcció General de 
Serveis Socials a favor dels Disrninu’its Físics, Psíquics i Senso- 
rials (DOG, del 9 de juny) contempla ajudes per a sufragar Ics 
despeses ocasionades per tccions formatives exigides pel 
pro& de rehabilitacib, les quals comprenen les ensenyances 
en els diferents nivells, graus i modalitats nccesshries per a Ia 
integració professional i laboral. 

Tanmateix, Ics accions concretes amb 1’1NEM per tal d’ob- 
tenir els seus serveis, en haver estat encara traspassat, 
s’han portat a terme rnitjanqant el Deparlament de Treball, 
segons les informacions rebudes de les reunions de coordi- 
naci6 que, perjodicament, es mantenen amb aquest 
Depart arnen t. 

Barcelona, 17 de setembre de 1982 

Josep Laporte i Sitlas 
Conseller cle Sanitat 

i Seguretat Social 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU 
SORRI3 LA UBICACI6 

DE LA FACULTAT DIC VETERINARIA 

FORMULADA PEL DIPUTAT 1. SR. 
MATIES VIVES I MARCH, DEL GRUP 

PARLAMENTARI DEL PSUC (Reg. 4609; BOPC, 95,3648) 

KESPOSTA DE L‘IL SR. CONSELLEK 
D’ENSENYAMENT (Reg. 4751) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Resposta de 1’M. Sr. Joan Guitart i Ageli, Conseller d’En- 
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senyament de la Gcneralitat de Calalunya, a la pregunta parla- 
mentiria formulada pel Diputat I. Sr. Maties Vives i March, 
del Grup parlamentari del PSUC (Reg. 4609). 

Els serveis i les funcions relatius a I’ensenyament universi- 
tari encara no han estat transferits a la Generalitat, per la qual 
cosa la creació de centres universitaris carrespon al Ministeri 
d’Educaci6 i Cihcia. 

L’antiga aspiracii, de tenir una facultat de veterinivia a Cata- 
lunya va ser analitzada i assumida pcl Consell Interuniversitari 
cle Catalunya en la seva primera sessib formal, el 14 de maig 
dc 1979, ciespr6s cle I’apsovacib de les seves normes de funcio- 
nament jhtem. 1 en la seva sessió del 2 de juliol de 1979 va 
acordar que es constituís una comissi6 a la Universitat ALL~~B- 
noma clc Barcclona per 51 estudiar I’emplaqament de I’esmcnta- 
da ficultat i elevar la sol.licituc1 corresponent ai Ministeri. 

Problemes diversos, al nivcll del MEC, han fet que cs 
retarclks, per molt de temps, la creaciii dc centres nous, i 
només recentment el Consell dc liectors va acordar la creacib 
de quatre facultats cle vcteriniiria a les universitats segiienls: 
Autbnoma de 13arcelona, Mhciíi, Santiago cle Composteh i 
una altra que se situari entre Extremadura i Cadis. 

Finalment, el Reial Decret 1611/1982, del 18 de juny, 
crcavii la Facultat de Vetcrinliria ii la Univcrsital Authnoma de 
Barcclona. 

En la reunió del Consell lnteruniversitari cic Cafalunya del 
30 de juny d’enguany, cl Rector de la Universitat Autbnorna 
de Barcclona va informar que si s’aconscguia la dolació prcssu- 
postiria de la ja creada facultat, aquesta es posaria cn funcion;.i- 
ment de manera provisional, amb un  noinbrc restringit 
d’alumnes, el curs 1982-1 983 a Dellaterra. Va dir llimbé que 
aquesta solució provisional 6s l’única que perrnct no retardar 
la posada en marxa de la facultat, per raons tant de professorat 
com de locals. 

El Consell Executiu de la Generalitat ha tractat diverses 
vegades del tenia de la distribucih territorial dels estudis un¡- 
versitaris a Catalunya, i el Molt Honor;ihlc President de la 
Generalitat fins i tot assisti a una rcunib del Consell Interuni- 
versitari de Catalunya, e1 17 de novembre de 1980, per instar 
els seus membres a treballar en una proposta de planificació de 
I’ensenyament terciari a Catalunya cluc pogut% servir de direc- 
triu al Govern de la Generalitat en el moment de I’assumpció 
dels traspassos de les universitats catalanes. 

L’esmentada Comissió ha funcionat durant aquest període 
en el si del Conscil lnteruniversitari de Catalunya fins que, 
havent elaborat una anhlisi de la situació i a causa de la corn- 
plexi tat del terna, sol.licith al Consell lnteruniversitari de Gita- 
lunya I’elaboració d’unes directrius. En la reunió del primer de 
marq de 1982, el Consell acordi finalment que el Departament 
d’Enscnyamen t constituis una comissió que establís Ics bases 
de la planificació esmentada. En aquests moments la Direccih 
General cl’Ensenyamcnt Universitari estB ja acabant I’nnAlisi 
de les línies mestres de la futura plani ficaci6 territorial, linies 
que exposi el Consell hteruniversitari de Catalunya en la 
seva reunih del 30 de juny d’enguany i que him estat presen- 
tacles igualment al Consell iixecutiu de la Gcneralitat, cl qual, 
si bé s’ha interessat repetidament per la planificaci0 dels en- 
senyaments universitaris, no ha pres cap acord formal cn 
relaci6 amb la localització de la facultat de vetesiniiria, ja que 

+ 

aquest és un assumpte sobre el qual, mentre no es produeixin 
els traspassos, té competimcia la Junta de Govern de la Uni- 
versitat Autbnoma de Barcelona. 

Joan Guitart i AgelI 
Conseller d’Ensenyainen t 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU 
SB13RE LA CONCESSI0 DE SURVENClONS 
ALS CENTRES PRIVATS DE BA’fXIL1,TCRAT 

FORMULADA PER LA D I P U I “  
I ,  SRA. TERESA E. CALXADA, 

DEL GRUP PARLAMENTAR1 DEL PSUC 
(Reg. 4625; ROPC, 95,3448) 

RESPOSTA DE L’II. SK. CONSE1,LlJR 
II’ENSENYAM ENT 

(licg, 4752) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Resposta de I’M. Sr. Joan Guitart i Agell, Conseller d’En- 
senyament dc la Generalitat de Catalunya, a la pregunta parla- 
mentiiria formulada per iíi Diputacia I. Srii. Teresa EulAlia Cal- 
zada i YseIn, clel Grup parlamentari del PSUC (Reg. 4625). 

Només el 40% clel crkclit 76 I .5 I (47.80Y.200, - ptes) corre- 
spon ii batxillerat ¡ les solkitucls de subvenció rebudcs als Ser- 
veis Territorials dc IJarcclona sumen ja més de 200.000.000,- 
ptes. 

La Direcció General de htxillerat, davant d’aquesh a l l a~ i  
de sol~licituds i tenint en compic I’cscassetat dc mitjans, ha 
decidit atorgar Ics subvencions d’acord amb els critcris 
segücn ts: 
- centrcs en els quals ha augrncntal I’escolaritzaciO. 
- ccntres sense afany de lucre. 
D’acord amb aquests criteris, la Direcció General de Ualxil- 

lerat preveu moldre tes sol~licituds a finals del mes que som, 
perquk algunes d’ellcs cs troben encara als Serveis Tcrri torials 
pendents de l’inforrnc preceptiu de la inspecció i dels 
mateixos Serveis Territorials a causa, justament, de la gran 
quantitat dc sotlicituds rebudes. 

Rarcelona, 20 de setembrc de 1982 

Joan Guitart i Agell 
Conseller cl’Ensenyarncn t 



BUTLLET~ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Núm. 98 / 30 de setembre 1982 3835 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU 
SORRE L’INCREMENT DE PLANTILLES 
DE PROFESSORS DEL SECTOR PÚnLK 

FORMULADA FER LA DIPUTADA 

GRUP PARLAMENTARI. DEL PSUC 
(Reg 4626; IIOPC, 95,3649) 

I.  SRA. TERESA EULALIA CALZADA, DEL 

RESPOSTA DEL”. SR. CONSELLER 
D’ENSENYAMENT {Reg. 4753) 

A LA M E A  DEL PARLAMENT 

Resposta de I ’ H  Sr. Joan Guitart i AgelI, Conseller d’En- 
senyament de la Generalitat dc Catalunya, a la pregunta parla- 
mentaria formulada per la Diputada T. Sra. Teresa Eulhlia Cal- 
zada i Isern, del Grup parlamentari del PSUC (Reg. 4626). 

Les places de nova creació a Catalunya per a l’inici del curs 
1982-83 han estat les següents: 

Per a I ’EGñ 

931 places distribu’ides de la forma segiient per Serveis 

542 a Barcelona. 
148 a Girona. 
55 a Lleida. 
1 8 5 ii Tarragona . 
La Direccih General d’Ensenyament Primari ha donat au- 

tonomia als Serveis Territorials per a la distribuciú dels profes- 
sors que els corresponien d’acord amb I’estudi previ de 
necessitats realitzat pel Servei de Professorat segons els criteris 
següents, que són d’aplicacio sempre que hi hagi aules disponi- 
bles als centres: 

Terri torials: 

l r  Escolaritzar tots els alumnes que sol-licitin plava a EGB. 
2 n  Desdoblar unitats de matrícula superior a 40 alumnes. 
3 r  Obrir les escoles unithries que, d’acord amb la matricu- 

41 Admetre els alumnes de Prc-escolar de 5 anys. 
5h Admetre els alumnes de Preescolar de 4 anys. 
6 e  Dotar d’iin director amb fumi6 doce.nt els centres dc 

més de 12 unitats i una gran majorin de menys unitats (fins a 
8) * 

la, es considerin necesdries. 

Per a la fiwmació pru fessional 

327 places de professors d’escoles de mestria industrial. 
237 places de mestres de tallers d’escoles de mestria indus- 

trial. 
La Direcci6 General de Formacih Professional, quan encara 

s’estan matriculant alumnes que constitueixen la dada que 
permet de saber el nombre de vacants disponibles i oferir-les 
als professors segons I’ordre següent: 

1) funcionaris de carrera que demanen canvi de lloc de 
treball, 

2) els desplqats per manca d’horari a llur centre, 

3) concurs de trasllat entre interins, 
4) opositors que han aprovat aquest estiu i estan en expcc- 

5 )  professors que van fer substitucions el curs passat, 
6) professors que calgui contractar, 
no pot precisar amb exactitud el detall de localitats i centres 

iativa &ingrés, 

ats quals es destinen els professors esmentats. 

72 places del cos de catedratics numeraris. 
172 places del cos de professors agregats. 
Aquest increment de plantilles es distribueix segons la 

demanda d’cscolarització d’alumnes als diferents instituts de 
batxillerat ja creats dependents del Departament j als de nova 
creacib: << L‘Atzina)> de la ciutat de Barcelona, << L’I-Tospitalet 
VI}) dc I’Hospitnlet de Llobregat, I’extensió de 1’1.B. {(Torres i 
Bages o del mateix municipi durant el cucs 198 1-82 i l’extensib 
de I’1.B. ({Mare de Déu de Brugues)) de Gavh ubicada a Cas- 
telldefels, d’acord amb els resultats de la matriculació del mes 
de setembre. 

Earcelona, 20 de setembre de 1982 
Joan Guitart 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU 
SORRE L’ATORGAMENT DE NOVES 

SUBVENCtUNS A CENTRES 
DOCEN‘SS PRIVATS D’EGH 

FORMULADA P I 3  LA DIPUTADA I. SRA. 
TERESA EUi,ALlA CALZADA, DEL GRUP 

PARLAMENTARI DEL PSUC (Reg 4627; DOPC, 95,36493 

RESPOSTA DE L‘H. SR. CONSELLER D’ENSENYAMENT 
(Reg, 4754) 

A LA MESA DEL PAWAMENT 

Resposta de I’i-I. Sr. Joan Guitart i Ageli, Conseller d’En- 
senyament de la Generalitat de Catalunya, a la pregunta parla- 
mentiria formulada per  la Diputada 1. Sra. Teresa Euliilia Cal- 
zada i Isern, del Grup parlamentari del PSUC (Reg. 46271, 

La Direcci6 General d’Ensenyarnent Primari preveu que ei 
mes d’octubre vinent resoldri la convocatoria oberta per 
I’ordre del 30 de marq de I982 referent a la concessió dc noves 
subvencions a centres privats d’edumció gencral bhsica. 

Tcnint en compte que les disponibilitats pressupostaries per 
a noves subvencions sbn escasses comparades amb les sol4 ici- 
tuds presentades i considerades en principi subvencionables, 
només es prcveu d’atendre les d’aquells centres que, tot com- 
plint els requisits exigits en l’csrnentada convocatoria, siguin 
situats en zones on cal necesshiarnent escolaritzar infants, ja 
sigui perque hi ha dkficit clc places en escoles pfibliques o 
pcrqul: escolaritzen alumnes procedents de famílies amb 
redu’ides possibilitats econhiques. 

Pel que fa a la xifra destinada ii noves subvencions, cal 
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remarcar que s’csperava de poder-la incrementar amb l’ob- 
tenció d’una arnpliacib del crkdit aprovat en el pressupost dci 
1982. Aquest augment hauria estat conseqükncia de I’incre- 
rncnt de la partida dcstinada il aquest concepte al nivell cl’Estat. 

Carn sigui que aquest fet no s’hu produ’it, la Direccib Gener- 
al ct’Ensenyamcnt Primari considera que la resolució de les 
noves subvencions ha de contemplar els casos més urgents 
abans esmentats, d’acord amb les possibilitats econbmiqucs 
actuals. 

Ara bé, tenint en comptc el gran nombre de solkituds pre- 
sentades a l’empara dc ia dita Ordre, que, de fet, s’xosten a 
les prcvisions del Departament, la Direcci6 General d’En- 
senyament Primari ha proposat d’incloure en cl pressupost del 
1983 una quantitat destinada a atendre Ics sol-licituds d’escoles 
que A causa de llur situació d’especinl necessitat econornica 
requcrcixen I’qjut de I’hdministració per a desenvolupar In 
tasca educativa que duen a terme. 

Ltarceloixi, 20 de setembrc de 1982 

Joan Guitart 

PREGUNTA AL CONSEIIJ, EXECUTIU 
SOBRE EL DEFIGIT QUE PRESENTEN 

iCLS TALLF,RS OCUPACIONALS 

FORMULADA PER LA DIPUTADA 
1. SRA. ROSA BARENYS, 
DEL GRUP SOCIALISTA 

(Reg. 4629; UOPC, 95,3649) 

RESPOSTA DE L’H, SR. CONSELLER 
DE SANITAT i SEGURETAT SOCIAL 

(Reg. 4740) 

A LA MESA BEL PARLAMENT 

D’acord amb alio que estableixen els articles 127 i 128 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i en nom del Consell 
Executiu, us trameto resposta per escrit a la pregunta formula- 
da per la Diputada 1. Sra. Rosa Barenys i Martorell, del Grup 
Socialista, registre d’entracla núm+ 4629, sobre el dkficit que 
presenten els t iillers oeupacionals. 

La Direcció General de Scrveis Socials va estudiar, amb el 
mixim d’inter&s, cl ({Dossier sobre la situació dels tallers de 
minusvhlids psíquics>> al qual fa rcfcrkncia la i. S n i .  Diputada 
en el prehmbul de la seva pregunta, i en VA informar, el prop- 
passat dia 5 de juliol, a la Coordinadora de Tallers per iz Minus- 
vilids Psiquics de Catalunya (SCP) , entitat autora de l’cstudi 
esmentat, bhsicament en el sentit següent: 

1. El Servei de Disminuits de la Direcció General de Ser- 
veis Socials 6s el responsable de vetllar per l’assistencia i la 
re habilitacib de les persones disminu’ides, les quals, segons el 
Programa Unificat d’Ajudes per a disminuits vigent (DOG, 
del 9 de juny de 19S2), inclou, en els seus programes bksics, 

2. La Direcció General de Serveis Socials es mou en el 
marc de les limitacions cconbmiques quc imposen els pressu- 
postos de la Generalilat aprovats pel Pliriament de Catalunya, 
i té l’obligació de repartir aquests pressupostos d’acord amb la 
normíiti vil vigent, procurant la mixirna equitat entre cls pro- 
grames niés prioritaris. 

3. Les quantitats assignades en la convocathria del 1981 
per al manteniment dc centres ha estat incrementada, per 
placa, un 7% en relació arn b I’any 1980. Som conscients que és 
un incremenl baix, perb ha estat en funció cie la justicia distri- 
butiva entre lots els sectors cl que ens ha impedit que fos rnks 
alt. 

4. En el capítol de construccions, cal dir que, l’any 1980, 
es va fer una programacib global i conjunta entrc la Coordi- 
nadora i la Direccib General de Serveis Socials, i que es féu un 
estudi de cada taller. S’nrribi a uns acords de pagument per :i 
l’any 1980 i a uns compromisos per a I’any 1981, cls quals 
s’han acomplert escrupolosament, afegint un 10% a allb acor- 
dat l’any anterior, com a increment de preus. 

Referent a I’adquisiciO de nous immoblcs per a tallers, s’han 
destinat, per a l’any 198 1 ,  102.000.000 de ptcs. 

5. Quant a les quantitats assignades per a rcf‘ornia i equipa- 
ment, han estiit, cn molts casos, declu’idcs. Els criteris conside- 
cats cn  I’orclrc de prioritats foren clarament exposats a la Com- 
dinadora, en la reunió tinguda cntre rcpresentants ci’aquesta, 
ei Director General de Serveis Socials i el Semi de llismi- 
nu’its. Després d’m dihleg, s’acordh d’estudiar alguns casos 
presumptoris, bastants dels quals foren resolts favorablement. 

6. En l’exercici del 1481, la inversib que s’ha fet en con- 
cepte de construcció, adquisició, equipament i reforma clc tal- 
lers de disrninu’its psiquics, implica el 56% de k i  xifra que tk as- 
signada el Servei de Disminuits per a aquest concepte, segons 
cl Pla d’invcrsions de1 198 1 .  

7 .  Donat que, com quedit ben patent en I’informc esmen- 
tat, la descapitalització es un fet ben evident, ja que I’augment 
del cost per plaga en dos anys ha estat d’un 34% i que les altres 
fonts d’ingrcssos, dels quals es nodrien els tallers, no solament 
no han augmentat sinb que han disminu’it en un 60%, i tenint 
en compte el perill de la continuilat dels tallers, el Servei de 
Disminui’ts ha encarregat al Servei de Prospecció de Serveis 
Socials un estudi econbmic complementari dels tallers, amb la 
finalitat d’estudiar cmjiintarnent una soIuci6 viable que per- 
meti la continu’itat dels tallers. 

8. Es considera que hi ha hagut la disfuncionalitat tcr- 
ritorial que la Coordinadora esmenta en I’estudi de referhncia, 
j a  que, si bé el criteri ha estat el d’atendre totes les inversions i 
iniciatives que es facin a Catalunya i també s’han tingut en 
compte els principis de descentralització i de potenciació de 
serveis en Ics zones més deprimides, buscant, respectivament, 
una major efichcia i el necessari equilibri territorial, 

9. Quant a l’cstudi comparatiu entre Catalunya i el Pais 
Basc, pensem que la realitat social i I’administrativa de les 
dues autonomies és ben diferent. Al País Basc, els pressu- 
postos que Ics Diputacions, els Ajuntaments i les Caixes inver- 
teixen amb eis disminu’its s6n molt alts, la gual cosa aquÍ no 
succeeix. D’altra banda, a causa de la prbpia legislacib, els tras- 
passos que s’han dut a terme s’han fet per sistemes diferents 

l’aassistencia ocupacional per a dismimiits greument afectats i 
els Centres d’IniciaciÓ Productivii. 

dels nostres. 
Aixi, doncs, considerem que, malgrtit 1st reconeguda im- 

javier



BUTLLETi OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA J Núm. 98 / 30 de setembre 1987, 3837 

portimcia de l’experikncia, no és possible treurc conclusions 
de la comparacib aillada d’aspecks concrets de la problemhtica 
dels disminu’ils, ja que només un estudi comparatiu global 
dels serveis socials i de la realitat permetria I’apreciacib de les 
característiques prbpies de cada sistema. 

Després d’aquesta introducci6 que hem considerat neccssa- 
ria per tal d’informar i puntualitzar sobre la considcracih i l’int- 
er&s amb quB ha estat valorat aquest cstudi per la Direcció 
General de Serveis Socials, passem a contcstar en concret la 
seva pregunta: 

a) Referent a la primera part d’aguesta podem manifestar-li 
que, a part de I’cstudi cconomic esmentat, cl qual considerem 
molt important perquk oferira elements que permetin trobar 
una solució definitiva, ics accions per R I’any I982 són: 

1.  Compatibilitat de les id\judes de la Direcci6 General de 
Serveis Socials amb les del Fons Nacional de Protecci6 al %e- 
ball (FNPT). En cl vigent Programa Unificat d’Ajudes per a 
disminu’its es con tern plcn ajudes per als Ccntres Ocupacionals 
i per als Centres d’lniciacib Productiva. Les subvencions per a 
aquests ljltims són compatibles amb les previstes pel FNPT, 
segons s’explicita en I’articic 15.2 del Programa Unificat 
esmentat. 

2. Els rnoduls per persona atesa en aquests centres 
-incloent-hi menjador i transport, si s’cscr?u - que es preveu 
que s’aplicaran per a I’any 1982 experimentaran un increment 
d’un 12O/O,  que és prhcticament el mAxim que ens permeten les 
quanties rniximes de la convocatbria i els pressupostos 
disponibles. 

3. D’aitra banda, s’ha de tenir en compte que, segons les 
dades facilitades pel Servei de Control de Seguiment de 

Centres i Acció Social en la Convocatbria d’enguany ii la 
província de Harcelona, l’increment del nombre de beneficiaris 
atesos en aquests centres supera el 25°!4) en relació amb I’any 
1981. Així doncs, l’aportació total de la Direcció General de 
Serveis Socials per a aquests tallers significar6 al voltant d’un 
40% més que I’any passat. 

b) Referent a la segona part dc la pregunta, hem cfc re- 
spondre en sentit afirmatiu, ja que s’han tingut peribdicament 
reunions de coordinació entre la Dirccci6 General d’Ocupaci6 
del Departament de Treball i la Direccib General de Serveis 
Socials per a tractar dels diferents aspectes de la greu 1x013- 
lernhtica laboral dels disminu‘its, i ha ocupat un lloc preferent 
el tema d’iiqutjsts centres. Fruit cl’aquesta coordinació, foren 
els contactes i les rcunions del Dircctor General d’Ocupaci6 
amb els rcsponsibles de la Unitat Administradora del FNPT, 
tant a nivell central corn provincial, adrcqats a cercar una cob 
lahoració quc facilités i agilitzés la tramitacib de les subven- 
cions, pcrquk, corn ja se sap, aquest Fons no ha cstat encara 
tram fer i t. 

També, arran d’aquesta coordinacib la Direcció General 
d’Ocupaci6 va publicar un tríptic informatiu sobre les ajudes 
del FNPT per a persones clisminuides, al qual es doni una 
hrnplia difusió. 

Barcelona, 17 de setembre de I982 

Josep Laporte i Salas 
Conseller de Sanitat i 

Seguretat Social 



3838 LWTLLETt QFIGTAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Núm. 98 / 30 de setcrnbre 1982 
I I--- 

K. ATATRES PROCEDIMENTS 

2. PROCEDJMENTS DAVANT LLES CORTS GENERALS 

P R E S I D ~ N C ~ A  DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, cn sessió tinguda el dia 23 cle setem- 
bre de 1982, d’acord amb el que disposa l’article 133.1 dcl 
lieglrlment, ha acordat de tramitar el Projecte de Proposició de 
Llei per la qual  cs regula la participació de iii Generalitat en la 
gestih dei sector públic econbmic de l’’F,stal, a través de la 
designació cle reprcsentants en els organismes economics, en 
les institucions financeres i en les empreses públiques de 
I’Estat, d’acord amb el que preveuen els articles 12.2 i 53 de 
I’Estatut d’Autanomia (Reg. 437 1). 

Per donar compliment al que estableixen els articles 89.2, 
133.1 i concordants del Reglament, s’ordena de publicar en  el 
Butileti Qficid del I’arlament dc! Catalunya el dit Projecte de Pro- 
posició de Llei, i es fa avinent que els il4ustres senyors Dipu- 
tats i cls Grups parlamentaris disposen d’un termini de quinze 
dies hhbils, que finiri el dia 19 d’octubre de 1982, per a 
presentar-hi esmenes. 

Palau del Parlament, 27 de setembre de I982 

Heribert 13arscra 
President del Parlament de Catalunya 

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

Em complau de trametre-us el projecte de proposicib de llei 
per la qual es regula la participació de la Generalitat en la 
gesti6 del sector pfiblic econbmic de E’Estat, a través de la 
designacib de representants en eIs organismes econornics, 
institucions financcrcs i empreses piibliques de l’Estat, 
d’acord amb el qrie previien els articles 12.2 i 53 de 1’Estcltut 
d’htonornia, aprovat pel Consell Exccutiu en sessi6 dei 6 de 
maig de 1982, que, si el Parlament considera adient, podria 
presentar al Congrés dels Diputats. 

Jordi Pujol 

PROPOSKIb DE LLET 

Exposicih de motius 

ld’Estcltut d’htonornin de Catalunya, cn I’article 12.2, es- 
tableix que la Generalitat parlicipari en la gesli6 del sector 

públic ecanomic estatai en eis casos i en les activitats que i¡ 
carrcsponguin. Pmil.lelarnent, l’article 53 de la mateixa 
norma estatutiria preveu la forma de fer efectiva aquesta par- 
ticipació alhora quc delimita l’hrnbit territorial i el matcrial per 
a exercir-la. Aquest article disposa que la Generalitat designari 
els seus represcritants en els organismes econornics, les insti- 
tucions financeres i ies empreses públiques de 1’Estat la com- 
petkncia de les quals s’estengui al territori catalA i que per la 
seva naturalesa no siguin objecte dc traspb. En vista d’aquests 
preceptes cs pot concloure, doncs, que el tipus de participació 
ha d’ksser, precisament, A travhs dels brgaiis de gestib de les 
entitats quc formen part del sector públic econbmic estatal. 

L’objectc primordial de la present Llei és desenvolupar les 
previsions estatutiries per tal de fcr-les efectives estructurant 
una normativa que compleixi el mandat conferit a la Generali- 
tat, sense clistorsionar In legislació vigent sobre el ‘sector 
públic. Així, els articles I i 3 configuren la pr‘es6ncia de la 
Generalitat en funcib dels criteris juridics que es disposen en 
ambdós articles de 1’Estatu t abans esmentats. A més, atks que 
I’Esiat desplega en molls CIISOS lu seva activitat econhmicii sota 
la forma juridica de socictat anbnima i ,  en definitiva, siibjectc 
al dret privat, la Llei introdueix els mecanismes que permetin 
respectar aquesta formulació jurídica societhria per tal de no 
trencar amb els principis consubstancials que la configuren. 

Per a fixar l’hmbii d’aplicació de la Llei cal detcrminar, 
d’una banda, els conccptcs d’organisrne econhmic, d’institueih 
financera i d’cmpresa pública dintre del sector públic econbmic 
estatal que no apareixen clarament clcfinits en el nostre or- 
denament jurídic, i, d’altra banda, quins d’aquesls orgsinismcs, 
institucions o empreses estenen la seva cornpetkncia al terri- 
tori catal& i no són, per la seva naturalesa, objecte de traspzlls. 

Per a atendre el primer dels objectius, s’han utilitzat les 
cIassificacions que ofereix d Ministerio de Hwienda. Aixi, 
s’han considerat organismes econbrnics aquells qiic I’esrneniat 
Ministeri classifica com R organismes autbnoms dc caricter 
comercial, industrial, financer o analcg en el Reial Decret 
1097/77 de 1’1 d’abril, introduint, a més, Ics modificacions 
que s’han produ’it darrerament a través de la redaccib dels 
Pressupostos Generals de I’Estat. 

Pcr institucions financeres s’entenen aquelles que 1’Inven- 
tari del Ministerio de Flaciencia presenta soia l’apartat {{Insti- 
tuciones Financieras Públicas )) i ,  finalment, s’acccptcn, corn 
a empreses públiques, aquelles que apareixen en les publica- 
cions de I’esmentat organisme sobre c<Cucntas de las Empre- 
SNS Públicas>> en cls diferents apartats : cmpreses de l’Estat, 
empreses controlades majorithriamcnt per I’IN1 i empreses p i -  
vades controladcs pel poder public, les més importants de les 
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quals són les concessionaries dels monopolis estatals. 
Sobre la base d’aquestlz classificaci6 s’ha abordat ei segon ob- 

jectiu, es a dir, s’han determinat aquelles entitats que, formant 
part del sector públic economic estatal, estenen la seva com- 
pctkncia al territori catalh, perquk s’hhi troba la seu social, facto- 
ria o delegació en les quals es produeixen o distribueixen béns 
o serveis, o es realitzen les transaccions dels organismes 
econbmics, de les instjiucions financeres o dc les empreses 
públiques en qüestió, i que es detallen en I’nnnex d’aquesta 
Llei. 

Finalment, la Llei determina, entre altres, els aspectes rela- 
tius a la designació i al nomenament dels representants de fa 
Generalitat, les incompatibilitats a que estan subjectes, així 
corn la fbrmula que permet, en el futur, l’extensib de la seva 
publicació a d’altres organismes, institucions i empreses. 

Article 1 

La Generalitat de Catalunya participarii en la gestió del 
sector públic cconbmic de I’Estat i designarh els seus represen- 
tants als organismes econbmics, a les institucions financeres i 
a les empreses públiques de I’EEstat, d’acord amb les previsions 
que s’estableixen en la present Llei. 

Article 2 

Els organismes econbmics, les institucions financeres i les 
empreses p i ~  bliqucs a que fa referencia l’articie anterior serun 
aquelles l’activitat economica de les quals s’estengui al territori 
de Catalunya i que per a la scva naturalesa no siguin objecte de 
t ra s pas. 

S’cntendrh que desenvolupen les seves competencies dins 
el territori de la Comunitat Autbnoma si tenen la seu soeial, la 
factoria o la delegació a Catalunya, si hi produeixen i/o distri- 
bueixcn béns i/o scweis, O bé si hi duen a terme transaccions 
financercs objecte de les institucions financeres en qüestib 
que figuren en una llista en I’annex d’aquesta llei. 

Article 3 

i. Els representants de la Generalitat a que fa ret’crencia 
l’ilrticle 1 s’intcgraran en els brgans de represenlaci6 i gestió, 
previstos per a aquest efecte, en els organismes cconbmics, en 
Ics institucions financeres i en les empreses piibliques de 
1’Estat. 

2. A aquests efectes, quan I’Estat actui en el sector phblic 
economic a través de la forma juridicn de societat anonima, 
haurh de possibilitar aquesta participacib dc la forma següent : 

a) En els organismes econbmics, institucions financeres i 
empreses phbliques en els quals la seva n o m a  fundacional o 
els seus estatuts d’organització i funcionament tinguin prevista 
I’ccxisthncia d’un consell d’adminlstracih, el Govern haucii de 
cedir a la Generalitat un dels rnembrcs que li corresponen, per 
tal que aquesta ciesigni el seu reprcsentant. 

b) Posat que no estigui prevista i’existkncia d’un brgm de 
carllcter colkgiat, el Govern de I’Estat ccdira un lloc d’admi- 

nistrador a favor de la Generalitat, perqub aquesta procedeixi 
a la designaci6 del seu representant. 

3. En el cas d’organisrnes economies, d’institucions finan- 
ceres i d’empreses públiques que no tinguin la forma jurídica 
de societat anbnima, la Generalitat haurh d’ksser representada 
per l’brgan que, segons la seva norma fundacional, n’assu- 
meixi la representació i la gestib. A aquest efecte, el Govern 
dc W s t a t  procedira de la mateixa manera que preveuen els 
apartats anteriors. 

Article 4 

Els representants de la Generalibit tindran la condició d’ad- 
ministradors Q membres del consell d’aclministracib, o figura 
jurídica equivalent, dels organismes econbrnics, institucions 
financeres i empreses pfibliques on hagin estat designats, amb 
els mateixos drets i amb les mateixes obligacions que els altres 
membres, d’acord amb les previsions dels seus estatuts o de 
les normes fundacionals. 

Article 5 

1. Correspondrh al Consell Executiu de la Generalitat, a 
proposta del Conseller corresponent, la dcsignacid, deis repre- 
sentants que, d’acord amb aquesta Llei, corresponen a la 
Generalitat. 

2. EI Consell Exccutiu de la Generalitat cornunicari iil 

Govern de 1’Estat la designació a quh fa referkncia I’apartat 
anterior, pcrquk procedeixi al nomenament dels representants 
designats en el termini mhxim d’un mes a partir de la seva 
cornunicacih. 

Article 6 

I .  Els representants designats per la Generalitat estaran 
sotrncsos al rBgim d’incompatibilitats i a les causes de cessa- 
ment previstes en les lleis. 

2. En qualsevol moment, la designacih dels representants 
de la Generalitat podri ser revocada pel Consell Executiu, el 
qual hauri de comunicar-la al Govern de 1’Estat als efectes del 
seu cessament, que s’hauri d’cfcctuar en el termini rnlixim de 
quinze dies. 

3. Quan es produeixin alguns dels supbsits previstos en els 
apartats anteriors, el Consell Executiu procedir& a la nova 
designació dels seus representants d’acord arn b les previsions 
d’aquesta Llei. 

. 

Di sposicib tran si Ehria 

En cl termini de seixanta dies des de I’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, el Consel! Executiu procedirh a la designació 
dels representants de la Gcncralitat en els arganismcs ccono- 
mim, en les institucions financcres i en les empreses públiques 
de I’Estat, detallades en l’annex, als efectes del que preveu 
l’article 5 d’aquesta Llei. 



l)isposicib addicional 

1 .  f3n cl cas que I’activitat del sector piiblic economic de. 
I’Esiat prevista en aquesta Llei sfgui itmpliacia a al  trcs orga- 
nismes econi)mics, iiistilucions financeres i empreses púb- 
liques, el Govern de I’Estat ho cornunicari al Consell Exccutiu 
clc la Gcncralitat, a fi que pt*ocedeixi conformement a allb quc 
disposa aqiiesia Llei, 

2. hi tot c a ,  d’acord amb et Consell Exccutiu dc ka Gene- 
ralitat, el Govcrn dc I’Estat revisirli i pub1icar.h cada quatre 
anys la taufa de vighncia que figura en l’aniiex d’aq~icsta Llei. 

Disposicii, final 

S’autoritza el Govern cie I’Estitt pcrquk, en el tcrmini 
rnixirn de 2 mesos, acieqiii Ics normes fundacionals i els Esta- 
t uts  dels organismes econotnics, dc les institucions financeres 
i de les empreses pirbliyues de I’Estat cl les previsioris d’tiquesta 
Hei. 

ANNEX 

A conlinuaci0 s’enuincrcn cls organismes autbnoms de 
cariicter comercial, industrial, financcr o anAlcg, inclosos cn el 
Reiril Decret del Ministcri d’I-liscnda, niirn. 109711 977, dc 1’1 
d’abcil, sobrc <<Clasificacilin cle 10s Organismcis Ali tbnornos 
de la Aciministraciim del Estado>>, i de conformitat amb les 
previsions cle l’article dos d’aquesta Llei : 
- Ciia Postal de Ahorros, 
- Junta de Puertos de Tarragona. 
- Instituto Nacional de Industria, 
- Servicio Nacional dc i’r~otiuclos Agrarios (SENPA). 
- Fondo de Ordcnución y Kegulaci6 de Produccioncs en 

- Aeropuertos nacionales. 
- ‘hatros nacionales y Pcstivales de Espnña. 
- Editora Nacional. 

- Instituto de Crkdito Ofical. 
- Crbclito Social Pesquero. 

Precios Agrarios (I-~OlWPA). 

- N01130. 

A continuacib s’cnumcrcn aqirelles institucions íinanecrcs, 
incloscs en la classificació del Mitiisierio de Hxicncla en 
<i Cucntas dc las lnstituciones Financieias Piibt ¡cas H, i ,  
d’iic{mi amb les previsions de I’article dos d’riquesta Llei : 
- I3anco de I’,spal“la. 
- Ihnco de Crédilo Agrícola. 
- 13anco tic Crcdito y Coiist ruccibn. 
- IZanco 1 Iipotccario de tlspafia. 
- Ranco de Cr@clilo Local de Espsfia. 
- Banco Extcrior tic ilspafia. 
- Consorcio tic Compensaciim de Seguros. 

- Fondo Nacional dc Garantia de Riesgos de la 

- Comisaria del Seguro Obligatoriu cle Vi+ieros. 
- Cotnpañia Espafioh dc Seguros dc Crédito a la 

- Compañia Española de Seguros de Crédito y Caución. 
- MUSlNI (Miitualidad de Seguros del INI). 

Circulacibn. 

Exportacibn. 

A continuació s’enumeren Ics empreses públiques incioses 
en la classificacih de les (<Cuciifas de las Empresas Piiblicas,) 
del Ministerio dc I-Xucicnda i cl’acord amb les prcvisions dc 
I’iwticlc dos d’aqucsta Llci : 

3.1. Empreses controlades per IYstat : 
- Kccl Nwional de 10s Ferrocarri les I~spañolcs (REN FE). 
- Agencia EFE, 
- Comercial Tclegraiica (COMTELSA). 

- Mercados Centrdcs dc Abistecimientos, SA. 
- Mcrcaclo en origen de productos agrarios, SA 

- Mercolérida, SA, 
- Empresa de Transformación Agrarin, SA (TRACSA). 
- Cornpañiu Auxiliar de Ahristecimientos, SA. 
- Compañia Ibérica Refinadora de Pelrhleos, SA 

- Cinespafia, SA. 
- Compañia TclefÓnica Nacional de España, SA. 
- TAxicaler’a, SA. 
- Cornpañiii Arrcndataria del Monopolio de Pctróleos, SA 

- Aldca~ii, SA. 

(MERCORSA). 

(PETKOIdIRT:R). 

(CAMPSA). 

3.2. Societats controlades pcr- I’INI : 

SA. 
- Ernprcsii Nacional Adaro de Investigwiunes Mineras, 

- Minera Industrial Pirenaica, SA. 
- Empresa Nacional (lcl Pctrtileo, SA. 
- fimpresa Nacional cle invcstigación y Experimcntacibn 

- La b,actiiriri Españda, SA. 
- Carnes y Conscrvas Lspañolas, SA. 
- Oleaginosas r3pañolas, SA (OESA) 
- Empresa Niicional cle Celulosa, SA. 
- Calatrava, Emprcsa para la Industria l’elroquímicrz, SA. 
- I lispinica dc Pctrblcos, SA (HISPANOXL). 
- Empresa Nucional Sider6rgica, SA (ENSIDESA). 
- h p r ‘ c s a  Nacional tlcl Alitininio, SA. 
- X,itofan 1-kpañola, SA. 
- Maquinariu Industrial, SA. 
- La Maquinuriu Terrcstrc y Mariiiruirt, S A  

clcl Pctrbleo, SA. 

- M l i t d s ,  SA. 
S.K.F. E ~ ~ ~ l f i ~ l a ,  SA. 

- ihprcsa Nacioiral de hiocamioncs, SA (ENASA). 
- Constriicciones Jorsa, SA. 
- Emprcsa Nacional de Artesania, SA. 
- Inciustrias Semimelhlicas, SA. 
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- Empresa Nacional Hidroeléctrica de Ribagormna, SA 

- Energia Eléctrica del Ter, SA. 
- Empresa Nacional del Gas, SA. 
- Produccibn y Suministro de Electricidad, SA. 
- Industrias Eléctricas Bonmatí, SA, 
- I-IidroelCctrica del Alto Ter, SA. 
- Auxiliar de la Industria, SA (AUSINA). 
- Iberia Líneas Aéreas de Espaíia, SA. 
- Aviación y Comercio, SA (AWACO) . 
- Empresa Nacional de Turisrno, SA, 
- Empresa Nacional de Ingeniería y Tecnología. 
- Empresa Nacional para el Demoilo de la Industria 

- Casimiro Soler Almirall, SA. 
- Sociedad Española de Automocibri, SA (SEAT). 

(ENHER). 

Alimentaria. 

- Sociedad Espaiiaia de Cornunicaciones e Informhtica, 

- Viajes Marsans, SA. 
- CasGerona, SA. 
- Gas Igualada, SA. 
- Metalúrgicas del Bruch, SA. 
- Hidrohlectrica del Ampurdhn, SA. 
- Tkrmica del Be&, SA. 
- Paular, Empresa para la Industria Química, SA. 
- Telesincro, SA. 
- Sociedad para el Desarrollo de Xa Energia Solar 

SA CSECOINSA). 

(INISOLAR), 

NOM : La llista d’ernpreses pfibliques s’ha extret de les fonts : 
Cuentus de las Empresas fiblicas del año I9 77 dei Ministerio de Hacien- 
da, i del Resumen de activihdes del INI, 1980. 

III, INFORMACIO 

a) Acords, resolucions i comunicacions dels organs de 
121 Cambra 

CRITERIS SUPLETORIS DEL REGLAMENT 
PER A LA TRAMITACIO I EL DEBAT 

DE LA MOCIO DE CENSURA 

MWA DEI, PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda els dies 23 i 27 de 
setembre de 1982, d’acord amb l’article 26.1 del Reglament, 
cshbleix els criteris supletoris del Reglament següents: 

I 

Els <(dies>> a quk es refereix l’article 88 de la Ltei 6/82, del 
25 de marq, del Parlament, el President i el Consell Executiu 
de la Generalitat, s’entenen com R dies hhbils. 

I1 

1. La Mesa del Parlament, després de comprovar que ía 
mocib de censura reuneix els requisits establerts en l’article 87 
de ta Llei 6/82, del 25 de m r q ,  del Parlament, el President i el 
Consell Executiu de la Generalitat, canfirmada l’acmptacib 
del candidat proposal, I’admetra a trimit i cornunicari al Presi- 
dent de la Generalitat i als Portaveus deIs Grups parlamentaris 
que ha estat presentada. 

2. Les mocions alternatives hauran de reunir els mateixos 
requisits de la moció de censura i estaran sotmeses als 
mateixos lramits d’admissih assenyalats en I’apartat anterior. 

111 

La qüestió de confianca i la moció de censura seran trami- 
tades pel Ple del Parlament cn convocatoria especifica. . 

IV 

I .  El debat s’iniciasi amb la defensa de la moc% de ccnsura 
que, durant 30 minuts, efectuarA un dels Diputats signants 
d’aquesta. Tot seguit, podrh intervenir un representant del 
Govern, sense possibilitat de &pliques; a continuació, sense 
limitació de temps, podrB intervenir el candidat proposat en la 
moci6 per a la Presidbncia de la Generalitat, amb la finalitat 
d’expmw el programa politic del Govern que pretén de 
formar. 

2. Després de la interrupcib establerta per la Presidkncia, 
que en cap cas no podrA ésser superior a 24 hores, podrh inter- 
venir un representant de cadascun dels Grups parlamentaris 
de la Cambra que ho sotliciti, durant trenta minuts. 

3. EI candidat proposat en la moció per a la Presidencia de 
la Generalitat, el President de la Generalitat i els Consellers 
podran parlar tantes vegades com ho demanaran. Quan re- 
spondran individualment a un dels qui ha intervingut, aquest 
tindrh dret a un torn de replica de deu minuts. Si responien de 
manera global als representants dels Grups, aquests nomes 
tindran dret a una sola rkpFica de deu minuts. 
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4. Si la rcsposta ii una rkplica comporta que algun Grup 
contriircpliqui, aquest disposari d’iiii temps no superior 11 cinc 
minuts. 

5 .  En els scus torns ctc rkplicu els Ciriips psrlarncntaris 
podran dividir la seva intervenci6 cntrc dos i l ipu ta i s   COI^ B 

mixi m. 
6. Les contradiccions i les ai-lusions seran sempre intcr- 

prctadcs rcstrictivarnent. 
7. Si s’hagucs presentat més (i’iina moció de censura, 

hauran CIC posar-se a votacih septzradamcnl, seguint l’oordre de 
prescntacib. 

V 

I .  La moci6 o les mocions de censura se sotmetran a 
voiacit a l’hora que previamen t haurii c s ~  anunciacla licr la 
Presidencia, q ~ i c  no podrk ésser mterior al t rmscurs de cinc 
dies dcs la presentacib de la primera en el Rcgistre cie 1’Oficia- 
lia Major del Parlarnen t. 

1% el cas d’ilpmviu-se unii rnocid, de ccnsura, 110 sc sot- 
rnctran ii votacib Ics restants qiic s’hagucssin prescntat. 
2. 

VI 

Quan el Parlament de Ciitalunya liauri  q m v a t  LIIW rnocib 
CIC censura, cl Prcsident d’aquesl ho FarB avinent tot seguit 01 
Rci i ai Presidenl de la Generalitat. 131 candidat a la Presirlencia 
dc la Gcncraliial inclbs cn aquella cs considcrari invesí il de la 
confianp de 121 Cambra. 

i’alau del Parlamenl, 29 dc setembre de 1982 

El Secretari Tercer 
Enric Manuel- Ri mhau 

li1 Prcsident del Parlament 
Heribert Rarrera 

CALENDARI DE LES COMISSIONS 
PER ATA PICRÍODK DE SESSIONS 

(article 61 -3) 
SETEMBW-DESEMRRE DIC 1982 

MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en compliment del que disposa arti- 
cle 61.3 del Reglament, atesos els documents que hi ha en tra- 
mitació i aquells que normativament hauran d’ksser presen- 
tats, el calendari per a les sessions pleniries aprovat per la 
Mesa i la Junta de Portaveus en sessi6 tinguda el dia 23 de 
setembre de 1982, i I’article 39.2 del Reglament i concordants, 
comunica que el calendari per al període de sessions que dini- 
cia és el segiient: 

Cornissib d’Organiímciti i Administracili de la Generali- 
tat i Govern Local. Termini 
- Discussió de la Proposicid, no de Llei sobre !a des- 
titució d’alcaldes i regidors esdevinguda no fa gaire a 
Cat al u nya 30.3 0.82 

- Elaboració del Dictarnen de la ProposiclÓ de Llei 
de Divisió Territorial dc Catalunya. 

Comissiu de Justícia, J 3 v t  i SeKuretat Ciutadana 
- Elaboracib del Dictamen de la Proposici6 de Llci 
de Modificació dc la Compilació del Dret Civil de 
Catalunya. 
- Discussib cle la Proposicib no de Llei sobre la 
igualtat jurídica de tots els combatents en la Guerra 
Ci Y i 1 Es pany o 1 a, 9.11.82 

Comiwib d Economia, Finances i Pressupost 
- Elaboració del Dictamen sobre el Projecte de 
Llei de concessi6 d’un credit extraordinari destinat ii 

les instal-lacions del tercer canal de TV i d’una xiirxa 

de freqükncia rnodu Inda (trhmil d’urgkncia) . 
- Elaboració de Ics Bases per a la Seleccib d’Obres a 
incloure en els Plans d’Obres i Serveis de Catalunya 
(trhmit d’urgkncia). 1Q.tO.82 
- Elaboracih del Dictamen sobre cl Projecte de 
Llei de Pressupost de la Generalitat i de les seves en- 
litats autbnomes per al 1983. 

7.10.82 

10.12.82 

Comissiri d%viÚslt-iu, Em?t-/;iaJ Cornerc. i nuisme 
- Elnboració del Dictamen sobre el Projecte de 
Llei sobre Residus Industrials. 11.1 1.82 

Comimiu dYgriculturn, Ramaderiu i Pesua 
- Sessib informativa de I’H. Sr. Conseller sobre 
politica forestat a Catalunya, segons acord dc la 
Comissib el 29.6.82. 

Cumissib de Política Territorial 
- Elaboraci6 del Dictamen sobre la Proposicib de 
Llei sobre declaració com a paratges naturals cl’int- 
erks nacional i reserves integrals zoalbgiques i boti- 
niques dels aiguamoils de I’Empordi. 14.12.82 

Comissi6 de Política Cuitwui 
- Elaboració del Dictamen sobre la Proposicib de 
Llei sobre Normalització Lingüistica a Catalunya. 
- Discussia de la Proposici6 no de Llei sobre la 
creació d’un patronat de la Generalitat per a la incor- 
poracib a I’escola pública catalana. 
- I)iscussiÓ de Ia Proposicid, no de Llei sobre I’cxer- 
cici pel Consell Executiu de les competencies de la 
Generalitat en mathifi de radiodifusió. 
- Compareixenqa del Vice-president de la 
Comissib lnterdepartamental de Recerca i Imovaci6 
Tecnolbgicci per SL informar sobre les activitats i la 
política científica que pensa impulsar la CRIT 
(acord de la Comissió del 1 R .6.82>. 

30.10.32 

6. I 1-82 

Comissib de Política Social 
- Discussió de la Proposició no de Llei sobre el Pro- 
grama de Política d’Ocupaci6 de fa Generalitat a 
travbs de 19MAC. 
- Elaboració del Dictamen sobre el Projecte de 

15.1 O. 82 

. -- ---------_-.---.--I -- _I.._ -- - 
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Llei d’hdministració Institucional de la Sanitat, As- 
sistkncia i Serveis Socials de Catalunya. 
- Elaboració del Dictamen sobre el Projecte de 
Llei d’l-Iigicne i Control Alimentaris. 
- Discussió de la Proposició no de Llei sobre Infor- 
maci6, Valoracib i Control de la Problemdtica Eabo- 
ral. 30.10.82 
- Discussió del Dictamen sobre el Projecte de Llei 

- Proposta de sotlicitud d’adopcih pel Govern de 
I’Estat d’un Projecte de Llei de concessió d’un credit 
extraordinari per import de vint mil milions de 
pessetes per al finanqament de programes d’ocupació 
cumunithria a les diverses Comunitats hutbnomes i 
Ens Pre-autonbmics. 18.1 1.82 
- Discussió de la Proposició no de Llei sobre l’im- 
pacte dels nous llits hospitalaris. 9.11.82 

Palau del Parlament, 27 de setembre úe 1982 

18.10.82 

30.10.82 

de Cooperatives de Catalunya. 4.12.82 

EI Secretari Quart 
Ramon Espasa 

El President del Parlament 
Heribert Barrera 

b) Activitat parlamenthria 

h,t) Reunions tingudes i qiiestions tractades 

15 de setembre 
Comissi6 de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana. Ponencia 
sobre Compilaci6 Dret Civil Catalh. 

21 de setmbre 
Junta de Portaveus 

h.2) Relacib de documents entrats a la Cambra 

Reg. ent, Data 
num. 

Concepte 

4715 15-9 Sollicitud a la Mesa del Parlament de prbrroga 
de vint dies en el termini de presentació d’es- 
menes a la Proposicib de Llei sobre declaració 
corn a paratges naturals d’interks nacional i 
reserves integrals zoologiques i botaniques 
dels aiguamolls de I’Empordh, presentada pel 
G p .  de Centristes. 

4716 15-9 Sotlicitud a la Mesa del Parlament de prbrrogt 
de vint dies en el termini de presentació d’es- 
menes a la Proposicib de Llei sobre declaració 
com a paratges naturals d’interks nacional i 
rcserves integrals zoolbgiques i bothniques 
dels aiguamolls de YEmpordA, presentada pel 
G.p. dc Convergkncin i Unió, 

47 17 15-9 Sol-licitud de Dictamen del Consell Consultiu 
sobre I’adequació a I’Estatut de Catalunya dei 
Dictamen de la Comissió d’lndústria, Encrgia, 
CornerG i Turisme del Projecte cle Llei de 
Regulació Administrat i va de Determinades 
Estructures Comercials i Vcndcs Espcciafs. 

Reg. ent. Data Cancepte 

n6rrt. 

4718 

4719 

4720 

472 1 

4722 

4726 

4728 

4729 

4730 

473 1 

4733 

15-9 Soklicitud de Dictamen del Consell Consultiu 
sobre l’adequacib a I’Estatut de Catalunya del 
Dictamen de la Comissi6 d’lndústria, Fhergia, 
Cornerq i Turisme dei Projecte de Llei de 
Regulaci6 Administrativa de Determinades 
Estructures Comercials i Vcndes Espccials. 

16-9 Proposici6 no de llei sobre els drets dels fun- 
cionaris traspassats del cos administratiu i 
auxiliar, presentada pel G. p. de Centristes. 

16-9 Interpe!lació a I’H. Sr. Conseller cS’Agricu1t.u- 
ra, Ramaderia i Pesca sobre la campanya 
francesa contra els productes espanyols, for- 
mulada p i  Diputat I. Sr. Ramon Franch, del 
G.p. de Centristcs. 

16-9 Carta adrqada a la Presidenta de la Comissió 
de Drets Humans pel Sr. José Luis Ferncindez 
Sastre. 

16-9 Carta adrepda al M. H. Sr. President del 
Parlament comunicant que el G.p. del PSUC 
anuncia la retirada de la Praposici6 no de Llei 
sobre nomenament dels membres del Consell 
Rector i del Gerent de l’lnstitut Catali de Ser- 
veis a la Joventut, presentada pel President de 
la Comissi6 de Política Cultura1 

16-9 Resposta a la pregunta formulada pel Diputat 
1. Sr. Daniel Terradellas, del G .  Socialista 
(Reg. 4551), sobre si el Consell Executiu va 
fer alguna acció per tai que es poguks dur a 
terme l’actuacib dels Rolling Stones a Barcelo- 
na, tramesa per W. Sr. Conseller de Cultura. 

16-9 Carta adrwada al M. H. Sr. President del. 
Parlament en que soilicita informació de 1’14, 
Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social, pre- 
sentada pel Diputat I. Sr. Luis Andrés Garcia, 
del G. Socialista. 

16-9 SoMicilud a la Mesa del Parlament de prbrroga 
de vint-i-cinc dies, en el termini de presen- 
tació d’esmenes a la Proposició de Llei sobre 
declaració com a paratges naturals d’interes 
nacional i reserves integrals zoologiques i 
botiniques dels aiguamolls de I’Empordh, pre- 
sentada pel G.p. d’Esquerra Republicana. 

17-9 Projecte de Llei de Centres Docents Experi- 
mentals, presenlat pel Consell Executiu. 

17-9 Projecte de Proposicib de Llei per la qual es 
regula la participacib de la Generalitat en la 
gestió del sector piiblic econbmic de l’Estat, a 
Iravks de la designacih de representants en els 
organismes economics, cn les institucions 
financeres i en les ernprcses públiques de 
I’Estat, d’acorci amb el que prevcuen els arti- 
cles 12.2 i 53 de l’Esiatut d’htonomia, pre- 
sentat pel Consell Executiu, 

17-9 Sokkitud a Ja Mesa del Parlament de prorroga 
de quinze dies en el termini dc presentació 
d’esmenes a la Proposici6 de Llei sobre decla- 
ració com a paratges naturals cl’interes nacion- 
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Reg. cot. llata Concc p t c 

niini. 

211 i reserves integrals zooibgiques i botiiniqucs 
dcls aiguamolls de 1’Empordh, presentada pel 
G,p. del PSIJC. 

4734 17-9 Interpe1-laciÓ al Consell Exccutiu sobre el 
cornplimcnt de la Moció sobre les inundacions 
sofcrtes per clctcrrninadcs camarclues de 
Girona, formulada pel G.p. del PSUC. 

17-9 Esrncncs a la proposta de sol.licitud al Govern ’ 
de 1’Estat pecque adopti un Prqjecte dc Llei de 
Concessi6 d’un crkdi t extraordinari de 20.000 
niilioiis per a I’ocupació comunithria a les 
Comunitats Atitbnomes, piwentades pel O. 
Social is tu. 

4736 17-9 Esmenes 11 la Proposicib de Llei sobre dccla- 
raci6 com a paratges naturals d’interks nacion- 
al i rescrvcs integrals zoolbgiques i botimiques 
dels aiguamolls de l’Ernpord8, presen Lades 
pel G. Socidistu. 

47347 18-9 Esmenes a la Proposició cle Llei sobre decla- 
rwi6 com ii paratges naturals d’intcrks naciorz- 
al i rcscrves integrals zoolbgiques i botimiques 
dels aiguamolls cle l’ErnpordA, presentades 
pcl Diputat no adscrit 1. SI-. Marii Lorca. 

4738 18-9 Proposta dc Frojectc de Llei Reguladora dels 
Serveis de Radiodifusió i ‘Tclevisih de la 
Generlilitat de Catalunya, amb la fundació de 
la Corporació Catalana de Ridio i Telcvisib, 
presentada pel Conseli Assessor dc KTVE a 
Catalunya. 

4739 20-9 Resposta a la pregunta formulada per la 
Diputada 1. Sra. Rosa Uarcnys, clcl G. Socialis- 
ta (Reg. 4604) sobre la integracih laboral dels 
minusvalicls, tramesa per I’M. Sr. Conseller de 
Sanitat. 

4740 20-3 Resposta a la pregunta fobrmuiada per Iu 
Diputada I. SRI. Rosa Ihrenys, del G. Socialis- 
ta (Reg. 4629) sabre el dkíicit que presentcn 
cls tallcrs ocupacionals, tramcsa per 1’11. Sr. 
Conseller de Sanitat. 

4742 20-9 Projecte de Llei cl’Accib Cívica, presentat pel 
Consell Executiu. 

4743 20-9 Projecte de Llei de 1’Escola d’AdministraciÓ 
Piiblica de Catalunya, presentat pcl Consel1 
Executi u. 

4745 20-9 Resposta a la pregunta rorrnulada pel Diputat 
1. Sr. Xavier Guitart, clcl Ci. Socialista (Reg. 
4571) sobre l’xtitud de la Direcció General 
de Ikitxillerat envers el Batlle dc Calonge, 
triimcsa per I’íI. Sr. Conscller d’Ensenyamcnt. 

4746 20-9 Resposta a la prcgunta forrnulíida per la 
Diputada 1. Sra. Teres;.i E. Calzada, del (3.p 
del PSUC (Rcg. 4579) sobre els Ajuntaments 
inclosos al Programa dc Scguretat Escolar, 
tramesa per 1”. Sr. Conseller d’Enscnyarncnt, 

4747 20-9 Resposta a la pregunta formulacta per la 
Diputada 1. Sra, Teresa E, Calzada, del G.p. 
dci I’SUC (Itcg. 4580) sobre eis carnl~s d’apre- 

4735 

H c g .  ent. Datn Concepti! 
níini. 

nentatgc i els centres rfc recursos pedaghgics, 
tramesa per I’W. Sr. Conseller cl’Ensenyament. 

20-9 Rcsposta rz la pregunta formulada per la 
Diputada 1. Srn. Tcrcsa E. Calzada, del c;.p. 
del I’SUC (Reg. 4581) sobrc el program i la 
campanya de eatalanitzacib, trimesa per 1”. 
SI: Conscller CI’Ensenyarncnt. 

20-9 Rcsposta a la prcgunta formuladn per la 
Diputada I. Sra. ‘I‘ercsa E. Calzada, del G p .  
del PSUC (Reg. 4582) sobrc el conveni amb 
l’QNCE, trilmesa per 1’1-1. Sr. Conseller d T n -  
seny ament, 

20-9 Resposta a Iíi prcguiiia fimnulada pel Diputat 
I. Sr. Xavier Guitart, del G. Socialista (Rcg. 
4592) sobre la ubicacib de la Facultat de Vetc- 
riniria, tramesa per l’ii. Sr. Conseller (]‘En- 
senyament. 

20-9 Resposta H la prcgunta formuladn pel üipuiat 
1. Sr. Maties Vives, del (3.1). dcl PSUC (Reg. 
46091, sobre la ubicació de la Facultat ric 
Veteriniria, tramesa per 1’1-1. Sr. Conscller 
d’Enseiiyarnen t. 

20-9 Resposta a la pregunta formulada per la 
Diputada I. Sra. Teresa E. Galzada, del G.p. 
del PSUC (Reg. 4625) sobre la concessi6 de 
su bvcnciotis de centres privats de Ilatxilleriit, 
iramcsa per E’H. Sr. Conseller d’hsenyamcnt. 

4753 20-9 Rcsposta r? la pregunta formufada pcr la 
Diputada 1. Sra. Teresa E. Calzada, del G p .  
dcl PSUC (Reg. 4626) sobre f’hcrerncnt de 
plantilles de profcssors del sector públic, 
tramcsa per 1’1 i. Sr. Conscllcr d’Ensenyament. 

20-9 Resposta a la pregunta formulada pcr la 
Diputada I. Sra. Teresa E. Calzada, del G.p. 
dcl PSUC (Reg, 4627) sobre I’atorgament de 
noves subvencions a centres docents privats 
d’EGB, tramesa per 1’1-1. Sr. Conseller d’En- 
senyament. 

21-9 Resposta a la pregunta formiilada pel Diputat 
1. Sr. Luis A. Garcia, dcl G. Socialista (Reg. 
4559) sobre els servcis dc nefrologia i els 
clubs cic tiidisi, triirnesa per 1’1-1. Sr. Conseller 
cfe Sanitat i Seguretat Social 

2 1-9 Informe sobre I’acomplimcnt del Primer Pla 
d’Obres Públiques de Catalunya, corrcsponent 
al 2 n  trimestre dc 1982, prescntat pel Consell 
Execu t i u. 

21-9 Escrit aclrevat al M. 1-1. Sr. President del Piirla- 
ment per I’A.jiintament cle Hadalona. 

22-9 Pregunta al Consei1 Executiu sobre les resolu- 
cions de concessió d’ajudes a centres i serveis 
dedicats a I’atencib de la vellesa, formulada 
per ia i>iputada T. Sra. Rosa lhrenys, dcl G. 
Socialistii, per tal que sigui resposta per escrit. 

4760 22-9 Proposicib no de Llei sobrc I’INSALUD i 
1’1 NS IXSO, presentada pel G. Socialista. 

4761 22-9 Pregunta al Consell Executiu sobre l’emissonl 

4748 

4749 

4750 

4751 

4752 

4754 

4755 

4756 

4757 

4759 
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Reg. ent. 
niim. 

4762 

4763 

4764 

4765 

4766 

4767 

4768 

4769 

4770 

477 1 

4772 

4773 

4774 

4775 

Data Concep te 

Radio Liberty ubicada a la platja de Fats, for- 
mulada pel Diputat 1. Sr. Daniel Terradellas, 
del G. Socialista, per tal que sigui resposta per 
escrit. 

22-9 Escrit adregat a la Mesa del Parlament pel 
G. p. de ConvergBncia i Unió en que comunica 
que nomena el Diputat I. Sr. Agustín Luna, 
del G.P. de Centristes, com a President de la 
Comissi6 d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

22-9 Escrit adrqat a la Mesa del Parlament pel 
G.p. de Convergencia i Unió en qui: comunica 
I’ndscripció de Diputats a diverses Comis- 
sions. 

22-9 Escrit adrqat a la Mesa del Parlament pel 
G.p. de Convergencia i Unió en que comunim 
la substitució de Diputats a diverses Comis- 
sions. 

22-9 Proposició no de Llei sobre realitzacib de con- 
venis en matkria de Serveis Socials, presenta- 
da pel G .  Socialista. 

22-9 Interpel.laciÓ al Consell Executiu sobre el 
conveni previst en el Reial Decret 151/81 
sobre trasphs de serveis de la Seguretat Social 
a la Generalitat, formulada pel Diputat I. Sr. 
Luis A. Gmia,  del G. Socialista. 

22-9 InterpeMaciÓ al Consell Executiu sobre el Pla 
d’Equipamenls Socials, formulada pel Diputat 
I. Sr. Luis A. Garcia, dei G .  Socialista. 

22-9 Pregunta a I’H. Sr. Conseller de Politica Ter- 
ritorial i Obres Phbliques sobre accions per a 
millorar les comunicacions de la zona Oiot- 
Anglks-Girona, formulada pel Diputat I .  Sr. 
Daniel Terradellas, dcl G. Socialista, per tal 
que sigui resposta per escrit. 

23-9 Propostes de resolució al debat sobre orien- 
tació política general del Consell Executiu, 
presentades pel G.p. de Convergkncia i Unió. 

23-9 Propostes de resolució al debat sobre orien- 
tació politica general del Consell Executiu, 
presentades pel G.p. del PSUC. 

23-9 Propostes de resoluciÓ al debat sobre orien- 
tació política general del Consell Executiu, 
presentades pel G. Socialista. 

23-9 Propostes de resolució a l  debat sobre orien- 
tació politica general del Consell Executiu, 
presentades pel G.p. de Centcistcs. 

23-9 Propostes de resolució al debat sobre orien- 
tació política general del Consell Executiu, 
presentades pel G. p. d’Esquerra Republicana. 

23-9 Proposta de resoiuci6 transaccional ai debat 
sobre orientació politica general del Consell 
Executiu, presentada pels G. p Socialista, del 
PSUC i Centristes, 

23-9 Proposta de sesolucib transaccional al debat 
sobre orientacil, política general del Consell 
Executiu, presentada pels G. p. de Convergim- 

Reg. ent. Data Concepte 
núm. 

4776 

4777 

4778 

4779 

4780 

4781 

4782 

4783 

cia i Unió, Socialista, del PSUC i de Cen- 
iristes. 

23-9 Escrit comunicant la retirada de h Proposta 
de resolucib transaccional al debat sobre 
orientació política general del Consell Execu- 
tiu (Reg, 4774), presentat pels G.p. Socialista, 
del PSUCi Centristes, 

23-8 Proposta de resoiucib transaccional al debat 
sobre orientaci6 política general del Consell 
Executiu, presentada pels G.p. Socialista, de 
Centristes i del PSUC. 

23-9 Telegrama presentat per E’Alcnlde de Balaguer 
en quk sol-licita convocatbria de2 Ple del Parla- 
ment. 

23-9 InterpeHaciÓ sobre compliment de la Mocii, 
referent a les inundacions sofertes per deter- 
minades comarques de Girona (Reg, 4734), 
presentada pels G.p. del PSUC. 

23-9 InterpeHaciÓ sobre compliment de la moció 
referent a la campanya francesa contra els pro- 
ductes espanyols (Reg. 472O), presentada pel 
Diputat I. Sr. Ramon Franch, del G.p. de Cen- 
t ris tes. 

23-9 Escrit adreqat a la Mesa del Parlament en qul: 
ei G,p. del PSUC solkita que sigui retirada lla 
interpeHaci6 sobre el compliment de ,la 
moció referent a les inundacions sofertes per 
determinades comarques de Girona. 

23-9 Escrit adreqat a la Mesa del Parlament en que 
el Diputat 1. Sr. Ramon Franch i Baiges, dei 
G.p. de Centristes, sollicita que sigui retirada 
la interpcElaciÓ sobre compliment de la 
Moció referent a la campanya francesa contra 
els productes espanyols. 

23-9 Moció de censura adreGada a la Mesa del 
Parlament, presentada per una desena part 
dels Diputats del G.p. del PSUC. 

h.3) Convocatitries 

P R ~ X I M A  SESSIÓ PLENARIA 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

D’acord amb els articles 49 i 61.2 del Reglament, es C O ~ V O C ~ ~  

Ics itluslres scnyores Diputades i els illustres senyors Dipu- 
tats a la sessió del Ple del Parlament (Sessió Pleniiria núm. 
52), quc s’obriri el propvinent dia 5 d’octubre, a dos quarts de 
cinc de la tarda, amb I’ardre del dia següent: 

I .  Discussió i votació del Dictamen de la Comissió d’Orga- 
nitxació i Administració de la Generalitat i Govern Local 
sobre cl Projecte de Llei per la qual es regula el procediment 
per al canvi de Nom dels Municipis de Catalunya (BOPC, 87, 
3275). 
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2. Discussid, i votaci6 dcl 13ictamcn de la Comissi6 dc 
Politica Terrilorial sobre el Projecte de Llei de Creacib dc I’In- 
stitut Cartogrific de Catalunya, i de les csmenes i els vots par- 
ticuhrs reservats per a defensar davant dei Pic (POPC, 89, 
3471). 

3 .  Interpel-lacib a l  Consell Executiu sobre cls Gerents de 
l’hrcr? Assistencial, que formularan els Diputais Icí. Sr. 
Ramon Espam i 1. Srs. Agusti Forn6 i Franccsc Frutos, del 
Gep. del PSUC (Reg. 4539; ROPC, 92,3558). 

4. Moció subsegüent a la inlerpcHació al Consell Executiu 
sobre els fets esdevinguts a la barriada del Bon Pastor (Reg 
4371$, presentada pel Gep. del PSUC (Reg, 4532; BOPC, 92, 
3559). 

5 .  Mocib subsegüent a la interpeHaci6 al Consell Executiu 
sobm les iniciatives i els serveis contra eis incendis forestals 
(Reg. 4566), presentada pel G.p. del PSUC (Reg. 4610; 

6. Moció subsegüent a la intcrpel.laciÓ al Consell Executiu 
sobre els incendis forestals (Reg, 4553), presentada pei Dipu- 
tat I. Sr. Albert Alsly, del G.p. d’Esquerra Republicana (Reg. 
4620; BQPC, 95,3644). 

ROPC, 95,3643). 

7. Preguntes amh resposta oral. 

Palau del Parlament, 28 cle setembre (Se 1982 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

c) Composicih dels rjrgans de la Cambra 

DESIGNACIO DEL PRESIDENT 
DE T A  CQMiSSIO D’AGRICULTURA, 

RAMADERIA 1 PESCA 

ADSCRIPCIONS D’T. SRS. DIPUTATS 

PARLAMENTARI DE CQNVERGfiIVCIA 
I UN10 A DIVERSES COMISSIONS 

I SRES. DIPUTADES DEL GRUP 

MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlamenl, en sessió tinguda el dia 23 de setem- 
bre de 1982, ha pres nota de l’escrit presentat pel Grup paria- 
mentari de Convergkncia i Unió (Reg. 4763) en el qual 
comunica !’adscripció de diversos I. Srs. Diputats i Sres. Dipu- 
tades n les Camissions següents: 

A la Comissib d’Urgmitmcit? i Administracib de 1a Generalitat i 
Govern Lucd 

I. Sr. Ferran Camps i Vallcjo 

A la Comissi6 de Justicia, Dret i Seguretat Ciutadana 

1. Sr. Ramon Camp i Batalla 

A la Corni,rsió d’Econornia, Finances i Pressupost 

I. Sr. Joan M. Vallvé i Ribera 

A la Comissi6 d Yndústria, Energia, Comerc i Xhrisme 

I, Sr. Ferran Pont i Puntigarn 

A la Comissió d2gricuíhrrcs, Ramaderia ¡?escu 

I. Sr. Josep Garrell i Pubill 

A 10 Comissi6 ík Política Territorial 

I. Sr. Jaume Fonolleda i Aspert 
MESA DEL PARLAMENT 

A la Conrissib d p  Politica Cultural 
La Mesa del Parlament, en sessib tinguda el dia 23 de setem- 

bre de 1982, ha pres nota de l’cscrit presentat pel Portaveu del 
Grup parlamentari de Convergencia i Unió (Reg 4762) en el 
qual, d’xord amb la resolució de la darrera reunid, conjunta 
Mesa del Parlament-Junta de Portaveus tinguda el dia 14 de 
setembre cle 1982, comunica que el Grup parlamentari de 
ConvergBncia i Unib ha designat President de la Comissió d’A- 
gricultura, Ramaderia i Pesca el Diputat I. Sr. Agustin t u n a  
Serrano, del Grup parlamentari de Centristes de Catalunya. 

Palau del Parlament, 27 de setembre de 1982 

I. Sra. Concepci6 Ferrer i Casals 

A la Comissi6 de Política Social 

I. Sra. Helena Ferrer i Mallol 

Palau dcl Parlament, 27 de sctembre de 1982 

El Secrctari Tercer 
En ric Manuel-Ri m bau 

El President del Parlament 
I M  bcrt Barrera 

El Secrctari Segon 
Fdip Lorda 

El President del Parlament 
lleri berl Barrera 
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SUnSTTTUCI6 DE DOS MEMBRES 
DKL GRUP FARLAMENTARI DE 

A LA CQMlSSIo DE JUSTkIA, 
DRET 1 SEGURETAT CIUrADANh 

CONVERG~NCIA t I” 

Diputat I. Sr. Josep Borris i Gené, i del Diputat I. Sr. Ignasi 
Carner i Jorba pel Diputat 1. Sc. Joan M. Vallve i Riberil. 

Palau del Parlament, 27 de setembre de 1982 

El Secretari Primer 
Ramon Camp i Batalla 

El President del Parlament 
Heribert Barrera 

MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 23 de setem- 
bre de 1982, ha pres nota de I’escrit presentat pel Portaveu del 
Grup parlamentari de Convergtmcia i Unió (Reg. 47643 en el 
qual comunica les substitucions en la Comissit, de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana del Diputat 1. Sr. Xavier BigatA i 
Ribé pel Diputat I. Sr. Joan Colomines i Puig, i del Diputat 1. 
Sr. Ramon Pla i Nadal pel Diputat I. Sr. Marih Vila #Abadal i 
Vilaplana. 

Palau del Parlament, 27 de setembre de 1982 

El Secretari Tercer El President del Parlament 
Enric Manuel-Rimbau Heribert Barrera 

SURSTITUCIO D’UN MEMBRE 
DEL GRUP PARLAMENTARI DE 

CONVERGkNCIA T UNTO 
A LA COMISSld D’INDÚSTRIA, 
ENERGIA, COMKRC I TURISME 

MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 23 de setern- 
bre de 1982, ha pres nota de l’escrit presentat pet Portaveu del 
Grup parlamentari de Convergencin i Uni6 (Reg. 4764) en el 
qual comunica la substitució en la Comissi6 d’IndÚstria, Ener- 
gia, Comerq i Turisme del Diputat H. Sr. Joan Vidal i Gayolh 
pel Diputat i. Sr. Josep M. Casals i Guiu. 

El Secretari Quart 
Ramon Espasa 

Palau del Parlament, 27 de setembre de 1982 

El President del Parlament 
Heribert Barrera 

SUBSTITUCIO DE DOS MEMBRES 
DEL GRUP PARLAMENTARI DE 

A LA COMTSSIo D’AAGRICU&’FURA, 
RAMADERIA I PESCA 

CONVERG~NCIA I U N J ~  

MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda cl dia 23 de setem- 
bre de 1982, ha pres nota de l’escrit presentat pel Portaveu del 
Grup parlamentari de Convergkncia i Uniú (Reg. 4764) en el 
qual comunica les substitucions en la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca del Diputat I. Sr. Delf i  Robinat i El ia  pel 

SUBSTITUC16 D’UN MEMBRE 
mr, GRUP PARLAMENTARI DE 

CONVERGENCIA I U N I ~  
A LA COMISSl6 Ib’ALTA MUNTANYA 

MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 23 de setem- 
bre de 1982, ha pres nota de l’escrit presentat pel Portaveu del 
Grup parlamentari de Convergkncia i Uni6 (Reg. 4764) en el 
qual comunica la substitució en la Comissió &Alta Muntanya 
del Diputat I. Sr. Jaume Fonolleda i Aspert pel Diputat I. Sr. 
Jordi Martinez i Planas. 

E? Secretari Segon 
Felip Lorda 

Palau del Parlament, 27 de setembre de 1982 

d) Rkgim interior 

El President del Parlament 
Heribert Barrera 

NOMENAMENT AME CAUCTER DEFINITU 
DE FUNCIONARIS DEI, PARLAMKNT 

MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Pmlament, en sessió tinguda el dia 28 dc setem- 
bre de €932, escoltat I’informe de I’Oficial Major i vist e1 del 
Cap de Personal, Obres, Manteniment i Compres, acorda de 
considerar que els senyors 

Jordi Palos i Jornet 
Marcel-li Honet i Rarnircx 
Pere Herkdia i Porta 
Albert Peha i Puerta 

han superat favorablement el període provisional que estableix 
I’article 27 dels Estatuts de Rhgim i Govern Interior, i ,  per 
tant, d’acord amb l’article 28, esdevenen funcionaris del Parla- 
ment de Catalunya, amb efectes des del dia 29 de setembre dc 
1982. 

EI Secretari Quart 
Ramon E s p m  

Palau del Parlament, 29 de setembre de 1982 

El President del Parlament 
Heribert Barrera 
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e) Comunicacions del Govern 

INFORME SORRE L’ACOMPLIMENT 
DEL PRIMER PLA D’ORRES PÚHLIQUES 

DE CATALUNYA, CORItESPONENT 
AL SEGON TRIMESTRE DEL 1982 

A L A  MESA DEL PARLAMENT 

Macih AIavedra i Moner, Secretari del Govern de la Genera- 
litat de Catalunya, 

CERTIFICO : Que en la sessió del Conscll Executiu de la 
Gcneralitat de Catalunya, celebrada el dia 16 de setembre de 
1982, es va prendre l’acosd que es reprodueix a continuacib : 

(< S’autoritza el Conseller d’Economia i Finances a presentar 
al Parlament de Catalunya l’informc sobre I’acomplirnenl del 
Primer Pla d’Obres Públiques de Catalunya, corresponent al 
segon trimestre del 1982. )z 

I perque consti i als efectes oportuns, lliuro e1 present certifi- 
cat a Barcelona, el disset de setembre de mil nou-cents 
vuitanta-dos. 

4. 
aprovats perb en un grau de realitzaci6 rnBs endarrerit. 

Pendent : Inclou prqjectes encara per aprovar i projectes j a  

11. Estat d’excecucii, e1 30/Vi/1982 : Resultats Emerals 

La consignació aprovada dei Primer Pla d’Obres Phbliyues 
és de 10.000 milions de pessetes (a partir d’ara <<milions>> es 
representarh per M) I D’aquesta quantitat s’han invertit RO0 
M, estan adjudicats 2.003 M i s’han presentat a concurs o 
estan en avargat estat de contractació directa 4.203 M. La qual 
cosa ens indica que re.yxcte a la consignaciti aprovada s”ha com- 
jwom&s ei 28%, estzI presentut c1 concurs el 42% i resia pendmt 
només ei 30 %I. 

Els Departaments de Treball i Presidencia han adjudicat ja 
el 100°!~ de la seva consignació a causa del fet quc la seva ac- 
tuació ha consistit en concessió de subvencions. L‘actuació de 
la resta dels Departarnen ts és més problematica car per a realit- 
zar part dels seus projectes han de signar convenis amb altrcs 
entitats previament a la presentació dels projectes a concurs. 
Excloent els dos Departaments esmentats anteriorment, la 
quantitat comproniesa és de 1.709 M, és a dir, el 19,2Oh CIC Li 
seva consignació aprovada. 

MaciA Alavedra i Moner 
111. Analisi per Militats inversores 

SEGON INFORME TRIMESiRAL SORRE 
L’ACOMPLIMENT DEL PRXMER PLA 
D’ORRES P~BLIQUES A CATALUNYA 

(Llei 7/19R1 del 27 d’octubrd 
ESTAT IYEXECüCIb cl30 dc juny de 1982 

1. Intrduccii, 

El present informe ha esht redactat pnriint d’una recollida 
d’informacib directa deis lkpartaments en relació amb I’estat 
d’cxccució, el 30 de juny de 1982, dels projectes del Primer 
P h  &Obres Piibliques a Catalunya. EI mhtocle utilitzat ha con- 
sistit a dissenyar unes fitxes que contenen per cada un dcls pro- 
jectes d’inversi6 els conceptcs següents : I ) invcrsib, 2) adju- 
dicació, 3) concurs obert i 4) pendcnt. 

Un cop rebuda i examiiiacla la informació, s’ha claborat el 
present informe, la base del qual la constitueixen els dos 
quadres annexos I i 2. A l’anncx 1 les cladcs estan per Deparla- 
ments i a I’annex 2 s’arriba a un nivell major de desagregacih 
per unitats inversores. La descripció dc les quatre columnes 
dels annexos cs la segijent : 
1 .  Invertit : Considerant com ii tal les Imtrctcs de subven- 
cions ja atorgades, compres fetes i despeses del personal i pro- 
jectes realitzals. 2. A@diut : Considerant obres a realitzar 
per la mateixa Aciministraci6 ja en execució, sutivencions 
compromeses pero no fetes efectives, compres ja acordades 
nom& pendents d’escripturar, obres ja acliudicades per 
concurs-subhasta o contractacib directa i cieslieses ci’estuclis i 
projectes en avanpt estat de rcalikwci6. 
3, Concurs obert : lnclou projectrs umh concim o mhhmtu j a  
convocat yerb no aújuúictdr, projectes un estat avurrcat de contrac- 
laciri directa i compres quasi comprumms. 

Els 1.400 M. estan consignats al Projectc de Construccions, 
Equipíimcnts i installacions Escolars amb I’objectiu dc dismi- 
nuir el dkficit quiilitatiu cxistent en placcs escolars a Catalun- 
ya. El 18%0 de la quantitat consignada estil compromesa. Estan 
en fase de concurs projectes per valor de 435 M. Dels 7 1 E M 
pendents, quatre projectes per un valor cle 234 M presenten la 
segiient situació : i 1 Barcciona F.1’. Prosperitat, consignacih 
de I 1  1 M. Salar cedit per I’Ajuntament, pcrb amb obstacles i 
no disponible. 2) Badalona C.P. Llcfih, consignació clc 71 M. 
Solar cedit per I’Ajuntament perb encara en IrArnit d’expropi- 
acib. 3) Tcrl.assa (2.1’. (< Can I%t-cllada >>7 consignacib de 41 M. 
Sollir ccdit per l’hjuntament, amb problerncs d’escriptura i 
línia eicctrica. 4) Ci-iospilalct CIC Liobregat C.P. << f’crc Liiscart 
>>, consignacib d’l I M. Pendent cessi6 i terraplanai del solar 
per I’Ajuntument. 

Els restants 477 M es clistrihueixcn cntre 273 M que estan 
en fase d’avantprojccte supervisat i 206 M que estan previstos 
pcr a riquipaments yuc cs realitzaran cn finalitmr l’obra 

Hi ha consignacih de 341 M, dels quals s’han invertit 40 M 
Cel primer trimestre) en els projectes de Zona Sanithria M6ra 
&Ebre i Reformes de 1’1Iospital de Viella. La resta esth pen- 
dent. Per una fallacla d’informació s’havien donat com a adju- 
dicats en el primer trimestrc 51 M corresponents RI Projecte 
de zona sanithria Mora d’Ebre. 
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Bireccib Gcncrul de Serveis Socials 

De la consignació aprovada de 455 M per a realitzar el Pla 
d’Urgencia per a la m a c %  de residencies assistides, durant 
1982 només s’empraran 290,4 M. De les sis residkncies que 
comprkn cl Pla, estan presentats pels arquitectes 4 projectes 
biisics i d’cxecució : 3 )  L’Hospitalet I, 2) Les Barges 
Ijlanqucs, 3) 13adalona i 4) Cambrils. Actualment (agost 
2982) estan en fase d’adjudicació per concurs-subhasta i l’inici 
de les obres est$ previst per a comenFaments d’octubre. 

Les dues residencies restants estan programades a1 municipi 
de Barcelona. Els arquitectes no han efectuat I’entrega del pro- 
jecte basic a causa que el municipi no ha ofertat els terrenys en 
les condicions urbanistiques requerides. 

Departament d2gricultura, Ramaderia i Pesca 
Servei de Relacions Agrh-ies 

Aquest servei tk consignats 255 M el 1981 en el Projecte de 
Construcció d’un Mercat de Flors al Maresme. El. Consell Exe- 
cutiu de la Generalitat ha adjudicat i autoritzat l’aquisicih per 
contractacib directa dels terrenys per un preu global de 120 M, 
que representa quasi la meitat de la consignacib aprovada. 
L‘operació esmentada es realitza en dues fases : I )  Compra ja 
acordada, només pendent d’adquisicló d’unes finques per 
valor de 84 M, i 2) la compra de les restants finques, amb 
oferta perb pendent d’alguns requisits. 

Direccib General de Promocici i Desen volupament 

El 13,6?h de la consignació aprovada de 107 M esta com- 
promesa. La meitat estil en fase de concurs molt avanqada i el 
36% csth pendent. La situaci6 el 30/6/82 dels cinc projectes 
prcvistos és la següent : 1) Obres de reparació de la Masada de 
Bitem, consignats 11 M. Han eslat invertits 1,7 M per a la 
redacció del projecte i la resta, pendent, esth en fase de revisió 
tkcnica. 2) Ccntrc clc Capacitació AgrAria de Lleida. Consig- 
nats 42 M. L’obra es va presentar a C C ~ ~ C U C S  i I’adjudimció esth 
en fase molt avanrdda. 3) Centre de Capacitació Agrhria de les 
Borges i3lanques, consignació de 12 M. S’ha obert concurs i la 
Casc d’adiudicacib esti un xic mks endarrerida que l’antcrior. 
4) Edifici del Centre d’Investigacih de Cabrils, consignats 7 
M. S’ha adjudicat E’abra. 5 )  Laboratori d’hvestigació i planta 
pilot de l’lnslitut Catala de la Carn, consign;icib de 35 M. 
Shan invertit en el laboratori 4 M i 1,5 M en la redacció i 
direcció del projecte <<Obres de condicionament de la planta 
baixa de l’edifici Monells~, E1 projccte de la planta pilot esth 
pendent d’aprovació tbcnica. 

Direccib General de Pruduccici i Indiixtries Agrualimenthries 

S’han invertit els 13,7 M previstos en el projecte de condi- 
cionament de I’Edifici Estacih d’Avisos de Lleida. La resta de 
120 M estA pendent. Els projectes d’Estncions desinfectants i 
el del Centre de Testatge de Porcs estan acabats. EstA més en- 
darrerit el projecte de renovació i racionalització de la infras- 
t ructura d’escorxndors municipals, 

Direccití General del Medi Rural 

Hi ha consignats quatre projectes per un valor total de 300 
M, previstos per a la repoblacib forestal de nuclis del Rcrguedh 
i Bages, de la Serra de Card6s-Tivissa i I n  Serra de PBndols, de 
I’ErnpordB i de la Selva, i dels dos Pallars. S’han adjudicat I47 
M, estan presentats a concurs 11 7 M i resten pendents només 
36 M. Per tant els projectes d’aqucsta Direcció General estan 
compromesos en un 4g0/o respecte a les quantitats consignades. 

Depnvtument de fieball 
Secreturia General Tecnica 

Hi ha una sala consignació de 800 M per al projecte de realit- 
zacib ú’obres i serveis col-lectius amb el dobie objectiu de 
cobrir necessitats colkctives i contractar mA d’obra il un nivell 
que permeti atenuar els efectes més extrems de la desocupació 
a Catalunya. S’hhan invertit 466 M i estan adjudicats 328 M, la 
qual cosa significa que s’ha compromks el 99% de la consig- 
nació aprovada. Els 6 M pendents corresponen a obres a realit- 
zar per Ajuntaments que han renunciat a la dotacib inicialment 
concedida, o a projectes pendents de presentm 

Departament de Presidthclu 
Direcció Generul d Espurts 

De la consignació de 300 M del projecte de construcció i mil- 
lora d’instaklacions esportives, s’han invertit 9 M i estan ac~u- 
dicats 29t M. Per tant s’ha cornprombs tota la quantitat dis- 
ponible, Les subvencions adjudicades han estat repartides 
entre totes les comarques de Catalunya, posant especial 
atenc% al millorament d’instaHacions j a  existents. 

Lkpartummt de Gouernucib 
Direccih General de Prevenció i rxiimici dlncendis i de Salvament 

De la consignació aprovada de 800 M s’ha compromks cl 
4’3%. Per altra banda esti ja prescntada a concurs l’adquisició 
dc dos helicopters (195 M) i trenta vehicles mixtos lleugers 
(13 M), que en totd representen cl 20°/o del consignat. La 
situació de 531 M pendents, que estan destinats a la con- 
strucció de parcs de bombers, 6s la següent : a) 89 M dels 
Parcs de Lloret de Mar, Pincda-Cafella i Castell-Platja d’Aro, a 
punt per a concur8 subhasta. b) 177 M dels Parcs de RipoIl, 
Sta. Coloma dc Farners, Thrrega, Cervera, Solsona, Tremp i la 
Pobla de Segur, pendents de cessió formal del solar per part 
dels Aiuntaments respectius. c) 265 M en projectes en curs de 
redaccih per falta de definició solar. La resta 26 M pendents 
esti prevista per a equipaments especials; els projectes estan 
en curs de realitzacib, 

Dqwrtummt de Justícia 
Direccib General de Jusíicia i Dret 

Hi ha consignació aprovada per un total de 99 M. El Centre 
d’Observaci6 de Menors a Tarragona té una consignació que 
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estil pendent de 69 M i cl projectc dcl Ccntre cl’Acollirnent ;i 
llarcelona (consignats 30 M) estii presentat H concurs, 

Tota la consignacih d’aclucst Ikpartarnent esti o bé corn- 
promesa o bB en fasc de concurs (obra en trrirnit dc licitaci6). 
La quantitat pendent qiic apareix als ;WICXQS 6s la diferkncia 
entre la consignació aprovada i cl preu de l’nd,juclicacib. I Icm 
decidit incloure aquestes quantitals en Ea columna H pmlent 
H ,  perqul: es prevcu que puguin ésser utilitmdcs en posteriors 
revisions de preus. 

Compromes el 17%. EstA adiudical el projecte de la Garriga- 
Vic (h. fase). Estan en trhmit de licitaci6 els projectes se- 
giicnts : a) Manresa-Berga (travessia dc Manresa), b) xarxa 
metropoiitana la. Fise aciibamcnt timei de in Rovira, c) eix 
transversal Rqiadell-Manresa ( I  a. fase) i cl) cmdicionament 
tram 13alaguer-presa de Camarasa. 

EstA compromks el 27% de la consignacib en Ires projectes 
: 8) nou moll comercial a Sant Carlcs de la RBpita, b) nau de 
classificació de pesca ai Port de nhnes, c) protecció de contriid- 
ic at port de Vilanova i la Gcltrú. Esth en fase dc conciirs el pro- 
jecte del mol1 adosat al dic dc Palamós. 

El projecte de 26 prototipus d’hahitatgc a Manresa i el de 
rehabilitacib d’hiibitatges al Barri cie les Oliveres de Fhrcelona 
han estat acijudicals per un valor tolal de 106 M, que represen- 
ta el 42% de la quantitat consignada per aquesta Uircccib 
General. LI projectc de 24 prototipus d’habitaigc il Ig~ialada 
estA cn fase de concurs. 

Compromcs el 45%. El 19 de juny vii kscr inaugurat el Parc 
Urbii de M O M .  El Parc de Mnntigalh esih cn fase de concurs i 
li) consignacio dcl Parc de Sant Joan Despi s’ha dedicat a la 
construccii, dei colkctor T~on~santa, a la niateixa localitat. 

S’han adjudicat els dos projectes assignats a aquesta Dir.cccib 
Generai : a) millora dc scnyaiitzacib ii la xiirxa de metro dc 
Brzrcelona, i b) supressib del pas a nivell a Terrassa (la. faasc). 
En total s’ha compromes ~ 1 7 5 % ~  

ilc Iit consignacib de 1.550 M cslan en fme dc concurs pro- 
jectes per valor dc 1.5 13 M. Estii prevista l’adiudicacih de la 
majoria ci’aqucsts projectes entre setembrc i finals de novem- 
bre. S’han adiudica‘t i certificat cl prqiecte d’nctuaci6 urgent 
d’abastament d’aigua ii Rcus i I-4-cginals per 44 M qiie rcprc- 
senta el 2,8% de la consignacib aprovada. 

A L A  MESA DE LA COMISSIÓ 
DE POLiTlCh CULTURAL 

Il’acord amb el primer punt de la Moci6 25/I clcl Parlament 
de Cntalunya sobrc les substitucions dels professors als ccntres 
escolars públics, aprovada pel PIC del Parlament en sewió 
tinguda el 19 de maig dc 1982, us tramcto el text de la Reso- 
luci6 del I 4  de setembre de 1982 dc la Direcció General d’En- 
senyament Primari, per la qual es regulen Ics substitucions als 
ccntres escolars públics, que ha estat comunicada als Serveis 
Territorials del Departament d’Ensenyament w u i  mateix. 
L’esrnentiida Kesolucib scsh publicdda així mateix cn cl lliuri 
QJiciaí de la Genetditut. 

Barcelonu, 14 de setembre de I982 

Joan Guitart 

13 caricter previsible de Ics llicencies, permisos, etc., dels 
professors dels ccntres escolars publics, la conccssió de les 
quals necessita uns trhrnits prcvis de sol4ici tuci pcr l’intcrcssat 
i d’cstudi i pronunciament dcls orgnns administratius compe- 
tents, fan possiblc proccdir a la immcdinta provisi0 cle les va- 
cants originades mit-janpint noiis professors en rkgim d’interi- 
nitat o contracte administratiu, segons els CRSOS. 

Contrkriament a aquest tipus de baixes, n’hi ha d’dtrcs (de 
duraci6 normalment inferior als 15 dies) la quantitat i imprevi- 
sibilitat de les quals dificulten greument la imrnediala provisi6 
de la vacant produ’ida. Per tal  de millorar en el possible 
aquestes clificul tats i rcgtilar al  mateix ternlis clhna miincra 
més concreta el procediment de substi tucib dels professors als 
centres cscolars públics, i rnentrcstant els crkciits pressupos- 
taris corresponents no pcrrnetin de cobrir totcs Ics baixcs cluc 
es produeixin, aquesta Direcció Gcncral, en el marc cle les 
scvcs atri bwions i amb carhctcr provisional, 

Ha resolt : 

PrimeK S’cstableix a les oficines dels Serveis Territorials 
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del Departament un Registre especial del personal substitut, 
el qual es desglossari en dos apartats : 

a) General. 
b) De centres. 
Aquests registres hauran de contenir : 
1. Identificacib del professor substitut. Nivells i especialitats 

2. Zona d’adscripcib. 
3. inici i termini de la seva contractacib. 
4. Altes i baixes en l’activitat de substitut. Diferents desti- 

5. Qualssevol altres dades que considerin pertinents. 

que pot professar. 

nacions durant el temps del contracte. 

Segon. El professorat substitut s’aninll contractant a 
mesura que es produeixin les baixes i sempre que en i’hmbit 
deis Serveis Territorials respectius no hi hagi cap substitut 
anterior amb contracte vigent i disponible. En aquest cas no es 
contractara un nou substitut, i es cobririi la baixa amb cl substi- 
tut  disponible. 

Tcrcei; Si hi haguessin diversos substituts contractats dis- 
ponibles i possibilitat de nova contractacib, l’adscripció a la 
plaqa vacant s’ef‘ectuartjl atenent successivamcnt ets criteris sc- 
giients : 

a. Freferencia en la substitucio de les baixes produ’ides a les 
escoles unitaries i graduades. 

b. Especialitat dels substituts. 
c. Proximitat en la residkncia dels substitiits n la localitat on 

s’hagi produit la baixn. 

Quatt. Si per manca de disponibilitat pressupostiria no es 
poguessin atendre totes les substitucions, es procuraran suplir 
primerament Ics baixes produ’ides als nivells de pre-escolar, i 

primera etapa d’EGB i, dinire d’aquests nivells, Ies produ’ides 
a les escoles unitaries i graduades. 

Cinquk. La Inspecció mkdico-escolar dels diferents Scrvcis 
Territorials controSara peribdicarnent totes les llickncies per 
malaltia i embaras. 

Sise. LCS llickncies, permisos, etc. seran concedits pel Cap 
dels Serveis Territorials. Les abskncies produi’des per malaltia 
o qualsevol altra causa que no requereixi sol4icitud previa de 
llicencia, es comunicaran immediatament per la direcció del 
centre al Cap de personal dels Serveis Territorials. Igualment 
comunicaran la finalitmció de la situacib de baixa. 

Set& Per tal d’atendrc els permisos de fins a 24 dies de 
durada pes causa de malaltia, es podran organitzar pels Serveis 
Territorials corresponents equips de substitucid, (compostos 
amb les diverses especialitats &EGB), sota el control i super- 
visió de l’lnspector que es designi per a aixb, i adscrits a una o 
diverses zones d’inspecció segons fes necessitats. 

Vuik-. Cada centre portarh un registre que rcfleztiri les 
lkencies i permisos del professorat, que estaran a disposicib 
de la Enspeccii, de zona corresponent. 

Disposicib Final 
Es faculten els Caps dels Serveis Territorials per a la inter- 

pretació de tots els dubtes que es paguessin suscjtar en I’apli- 
cació de la Resolució present. 

Ihrcelona, 14 de setembre de 1982 

Sara Maria Blasi i Gutierrez 
Directora General d’Ensenyamen t Primari 



IV .  ÍNDEX DE TRAMITACIONS 

Enclou tots cls documents en trarnitacici i tramitats en el 
pxiodc de sessions actual, cxccpte les preguntes. 

Claus: 
(0) =Iext original entrat U I  Pariament Ccorrcspnent aI 

número del registre d’entruda que figura abnns de 
cada iitoi) 

(T) = Disposicions referents a la tsamitacih del document 
(I’S = Informc de Ponhcia 
(D) = Dictamen de Comissió 
CA) =Text aprovat pel Ple del Parlament o per la Comissib 

CK) = Retirada del document o rcbuig del document 
C S h )  = Tcxt decaigut 
(I) = Acord cl’interposició de recurs 
(C)  = Acord de compiireixenqa 
(Dem) =Demanda per la qual s’interposa recurs 
(AI) = Nlegacions que forinula el Parlanient - 

per clelegacih d’aquell 

I. TEXTOS APRQVATS 

B. RESOLUCIONS 1 MOCIONS 

a) Resolucions 

Sigles de les Comissions parlamentisies que tramiten o Ixin 
tramitat els textos: 
JCUAW Cornissib d’Organitsaci6 i Administnicib de la 

/CJI)/ 
/CEF/ 
/CIE/ 
/CARP/ Comissi6 #Agricultura, Ramaderia i Pesca 
ICPTI Comissió de Política Territorial 
ICPCI Comissió de Política Cultural 
/CPS/ Comissió de Política Social 
K D H J  Comissió de Drets Humans 
JCRl Comissió de Reglament 
/CED/ 
lCG1J Comissió de Govcrn Interior 
/CIF/ 
ICAMI Comissib #Alta Muntanya 

Generalitat i Govern Local 
Comissi6 de Justícia i Dret 
Comissi6 d’Econornia, Finances i Pressupost 
Comissib d’hdhtria, Energia, Comerq i Turisrnc 

Comissió de 1’Estatut dcls Diputats 

Comissió d’JnvestigaciÓ dels Incendis Porestals 

3764 
11. ALTRES TEXTOS AMB TRAMll’ACIb CLUSA 
h) ‘Ccxtns retirats, decaiguts Q rebutjats 

3654 Prqjectc de Llei de liegulaoib Adrninistrntiva de Deícrminadcs 
fiytructures Comerciah i Vendes Especciaals. ICI E/. UQPC, 61, 
203 1 (0); 64, 2240 (T); 65, 2278 (T); 81, 2864 (T); 85, 
3148 (T) ; 90,3478 (PI ; 96,3729 {I)), 97,3769 (U i 1’) ; 98 
0). 
I’rojectt. de Llei per k x  quul es regula el Procediment per al 
Cunvi de Noms dels Municipis de Cutcrlunya. /CQAG/. 
IjOPC, 65,  2259 (O); 66,2278 (T); 80,2841 0); 82,2941 
(P); 84,3117 (T); 87,3275 (D); 88,3370 (T). 

3745 

F. PROPOSTES BE RESOLUCIo 

4. PROPOSICIONS NO DE 1,LEI I ALTRES PROPOSTES 

4375 I’roposicih no de Llei sobre el nomenamunt deh tmrnhrcs del 
Conxi1 Rector i ei Getenl de l’lnsiiíert Chtnlir de Scrwis a la 
Joveniut. ICPCI. TEOPC, 87, 3317 (O); 88, 3397 (‘SI; 97, 
3772 (l i) .  

IXI. TEXTOS EN TRhMITACIb 

2695 Prqjmte de Llei de Coilcgjs Prqfkssionui.~. I J D I .  HOPC, 40, 
1195 (O), 42, 1343 (T); 43, 1376 (T); 55, 1801 (T); 64, 
2240 (T); 73, 2519 (T); 77, 2667 (PI; 80, 2807 (T); 84, 
31 16 (T); 88,3370 (11); 89,3430 (T}; 46,3729 (I’). 

2698 Pt-decte de Llei úe Cooperutives de Catuiunyu. /el’s/. 
IWPC, 40, 11 99 (0) ; 42, 1343 (O i T) ; 43, 1376 (T) ; 55, 
1801 (T); 64, 2240 (T); 68, 2342 (PI; 70, 2412 (T); 80, 
2808 (D}; 81, 2863 (T); 87, 3276 (T); 89, 3430 {T); 97, 
3769 (T). 

406G 

4067 

4301 

4443 

4730 
4742 
4743 

Praposicirj de Llei de RJorrnalitmcib Lirgiiística a Catalunya. 
ICPCI. TROPC, 39, 1141 {U i T); 43, 1378 (T); 43, 1378 
(T); 46, 1480 (TI; 67, 2313 (T); 78, 2754 {T); 87, 3277 
(PI * 

- 
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3860 Proposició de Llei sobre Alta Muntanya, /CAM/. BQPC, 68, 
2403 (O); 75, 2612 (T); 76, 2636 (T); 77, 2690 (T); 78, 
2754 (T) ; 82,2945 (T) ; 96,3744 (T). 
Proposició de Llei sobre declarucib com a paratges naíuruls 
d’interh nucionai i reserves integrals zoolb@ques i botaniques 
dels A&uurnolls de 1Xmpordh. HOPC, 84, 3 1 17 (O) ; 91, 
3531 (T); 92,3553 (T), 97,3771 (T); 98 Cr). 
Proposició de Llei de Mod@acib de la Llei del Parlament, del 
President i del Cornell Executiu de la Generalitat. BOPC, 97, 
3771 (O). 

4346 

4681 

F. MOCIONS DE CENSURA I Qf iEsTrms  DE 
CONFIANCA 

1. MOCIONS DE CENSURA 

4783 Mocib de censura al Consell Execuíiu de la Gerieralitut, pre- 
sentada el dia 23 de setembre de I982 per quinze 1, Srs. Dipw 
iub i Sres. Diputades. BOPC ,98  (0) . 

G.  PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

1 .  PROPOSTES SUBSEGÜENTS A UN DEBAT GENERAT, 

4769 4770, 4771, 4772, 4773, 4775 i 4777 Propostes de 
wsoluciri subsegiienrs u¡ úehl sobrc ¡’orientació politica general 
dei Consell Executiu. ROPC, 98 (O). 

4. PROPOSICIONS NO DE LLEI I ALTRES PROPOSTES 

4357 

4416 

4417 

4440 

4479 

4497 

4511 

4708 

4719 

4760 

ProposiciCi no de Llei sobre el programa de polítim d’ocupacici 
de la Generaiitcrt CI bruvés de JIIMAC. ICPSJ. BOPC, 85,3160 
(O) ; 88,3397 (T) ; 89,3441 (T) . 
Proposicib nu dtJ Llei sohrf ir dcstjtució d’alcaldes i regidors e,$- 
devingudu no fa guire a Cafalunyn. 130PC, 88,3398 (O); 91, 
3531 (T). 
Proyosicih no de Llei sobre irlfbrmació, valortroih r‘ conrrol de 10 
problemdicu lu,!~oral I3oPc, 88,3398 (0); 91,3532 (T). 
Proposicib no dc Llei sobre Iu creació d’un palronat de la Gene- 
rwlituí per a la incoiporucih n I’escolu pública catalana. W P C ,  
88,3402 (O) ; 91,3532 (T) ; 97,3772 {T) . 
Proyosicih PIU de Llei sobrí? I’axcrcici pel Conscll Ikecuriu de 
les competkncies de la Genemlitat en rnarkria de rudiod$usiÓ. 
JIOPC, 89,3442 (O) ; 91,3532 (T) ; 97,3773 (TS 
Proyosiuib no de Llei sobre la igualtat juridicrr de totLs els com- 
batenis en la Guerrtl Civil e.ypanyoia. BOPC, 92, 3555 (O); 

Paroposicih no de LLei sobre els nous llits hospitalaris. BOPC, 
92,3556 (O); 97,3774 (T] ; 98 (T), 
Proposicih no de Llei sobre les compethies ric la C;eriercllitat 
ea mutbria esportiva. BOPC, 97, 3774 (0) ; 98 CT) . 
Proposicih no de Llei sobre els drets dds funcionaris truspassais 
íid cos udministratiu \auxiliar: UOPC, 98 COI. 
Pmpsicib no de Llei sobre la representaciri dels sindicclts, asso- 
ciacions empresariais i 12dminisiraciÓ en les comissims provin- 
cials de IYNSALWD i IYNSFASQ a Cutalunya. ROPC, 98 
(0). 

97,3773 cr). 

4765 Propoxicici no de Llei sobre convenis en mutkria de servcis so- 
ciais. ROPC, 98 (OI. 

13, PROJECTES, PLANS T COMUNICATS DEL 
GOVERN 

4430 Projec?u de Rases per a la Selecció d’Obres a! incloure en ei Pla 
d’0bre.s i Serveis de Cutalutiya. BOPC, 89, 3443 (O); 91, 
3533 (T); 96,3744 (T). 

I. 1NTERPEI;LACIONS I MOCIONS 

1. INTERPFT~LACIONS 

a) Interpel*lacions que s’anancien 

4539 

4766 

4767 

4779 

InterpdImiÓ al Consell Executiu sobre els Gerents de I%ea 
Assistemial BOPC, 92,3557 (0)- 
Interp!lacib al Consell Executiu sobre el trus& de serveis de 
la Semrelat Social a la Generdiat. ROPC , 98 (0) . 
InierpeIhcib ai ConscIi Facutiu sobre e/ Pia dEquipments 
Especjais. ROPC, 98 (O). 
htter-l.laciÓ al Consell Fxeccutiu sobre el compliment de la 
moció referent a les inundncions de determinades comarques 
de Girona. BOPC, 98 (0). 
Inierpe k i b  a ¡H. SL Conseller dlgricultura, Ramaderia i 
Pesca sobre la carnpunya francesa contra els productes es- 
panyols i Ics seves reprcussbns. BOPC, 98 (0) I 

4780 

2. MOCIONS SUHSEGÜENTS A INTFRPELLACIONS 

4532 Moció subsegüent a la interpel.lacici ai Consell rxecutiu sobre 
e h  fets esdevingufs u la barriada del Bon Pastor. BOPC, 92, 
3559 (O). 
Moció subLwgüent u la interpcl.lncih al Consell Executiu sobre 
les iniciaíives i els serveis contra els incendis forestals. BOPC, 
95,3643 (O). 
Moció subsegüent a la intcrpeihdb ai Consell TEqecutiu subre 
eis incmdi.y foresfals. BOPC, 95,3644 (O). 

461 O 

4620 

K. hLT.RES PROCEDIMENTS 

1 .  PRUCEDIMEN‘R DAVANT LES CORTS GENERAIS 

473 1 Projpcie de Proposicib de Llei p e s  la qual es regula la prtici-  
~mcib de la Generalitat en la gesiib dei sector públic econbmic 
de IEsfat, a travks de la designmih de reprenTefiiants en els or- 
ganismes economics, en les institucions flnmmres i en les em- 
preses phbliqucs de ¡Estat, d’acord amb el que preveuen els 
articles 12.2 i 53 de /Estatut dY uionorniu.. BOPC ,98 (0) . 

2. PROCEDIMENTS DAVANT EL GOVERN IlF TI’ESTAT 

4500 Proposta de .wl.licitud ai Chvcrn de lxstut perquk idopti un 
Urqkcte de Llei de concessili rl’un credii extraordinari de 
20.000 milions per CI I’ocupaciri comunithria a les Comunitats 
Autbnomes. l3OPC, 92,3568 (O); 97,3779 (a). 
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