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I. TEXTOS APROVATS 

B. RESOLUCIONS I MOCIONS 

RESOLUCIQ 65/I DEL PARLAMENT DE CATALUNYA SOBRE L’EXERCICI 
PEL CONSELL EXECUTIU DE LES COMPETkNCIES DE LA GENERALITAT 

ItW MKFkRIA DE M D I O D I F U S I ~  

AlTOVADA PER LA COMISSIÓ D E  POLfTICA CULTURAL EN SESSI6 
’TINGUDA EL DIA 7 D’OCTUHRE DE 1982 

PRESID~NCIA DEL PARLAMENT 

Per donar compliment ii all6 que estableix I’article 89.2 del 
Reglament, s’ordena de publicar en el ñutlleti OJiciuE dei Parlo- 
ment úe Catalunya la Resolució 6SlI del Parlament de Catalun- 
ya sobre I’exercici pel Consell Executiu de les compethcies 
de la Generalitat en matkria de radiodifusib, aprovada per la 
Comissi6 dc Politica Cullural en sessió tinguda el dia 7 d’oc- 
tubre de 1982. 

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 1982 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSICI6 NO DE LLEI 

El Parlament acorda: 
<<Quan el Consell Executiu faci hs de les seves compcten- 

cies reglarncnthries i executives i ,  si s’escau, de la iniciativa 
legislativa pel que fa a la regulacib de les competencies de la 
Generalitat en materia de mdiodifusib i ,  en particular, de 
l’a torgament de concessions d’i nstal.lacions, del funciona- 
ment i dels procediments d’acljudicació d’emissores de radiodi- 
Tusi6 sonora en ones metriques amb modulacid de freqüencia 
CFM), inclaura, entre les institucions o entitats públiques 
d’ambit local legitimades per a sol.licitar i obtenir les conces- 
sions oporlunes, les emissores de FM municipals i altres 
corporacions de dret públic que en I’actualitat existeixen i fun- 
cioncn a Catalunya i les de les mateixes qracteristiques que 
vagin constituint-se en el futur. )r 

A L  PRESIDENT DEL PARLAMENT 
Palau del Parlament, 7 d’octubre de 1982 

La Comissi6 de Pelftica Cultural, en sessi6 tinguda el dia 7 
d’octubre de 1982, lla estudiat el text de la Proposici6 no dc 
Llci sobre i’cxercici pel Consell Executiu de Ics cornpelcncies 
de la Generalitat en materia de radioclifusi6, presentada pel 
Grup Socialista, i I’esmena presentada pel Grup parlamentari 
d’Esquerra Republicana. 

Finalment, d’acord amb allb que estableix I’article 130 del 
Reglament, ha acordat d’eststblir la següent 

El Secretari en funcions El President de Icl Comissió 
Felip Lorda Xavier Folch 

IiiESOLUCIi) 66/I DEL PARLAMENT DE CATALUNYA SOBRE LA CREACIO 
D’UN PATRONAT DE LA GENERA1,ITAT PER A LA INCORPORACIO 

A I,’ESCOI,A PQJRLICA CATALANA 

APROVADA PER LA COMKSIÓ DE POL~TICA CULTURAL EN SES SI^ 
TlNGClDR EL DIA 7 D’OCTUJRRE DE 1982 

PRESIUPNCIA DEL PARLAMENT Comissi6 de Politica Cultural en sessió tinguda el dia 7 d’oc- 
tubre de 1982. 

Per donar compliment a a116 que estableix l’articie 89.2 del 
Reglament, s’ordena de publicar en el Butllefi Oficial úel Parla- Palau del Parlament, 7 d’octubre de 1982 
ment de Catalunya la Resolució 66JI dei Parlament de Catalun- 
ya sobre la creació d’un Patronat de la Generalitat per a la in- Heribert Barrcra 
corporacib a l’escola pública catalana, aprovada per la President dei Parlament de Catalunya 



AL PKESIDENT DEL PARLAMENT 

Ida Comissi6 dc Política Cultural, en sessi6 tinguda cl dia 7 
cl’octubre de 1982, ha estudiat el text de la Psoposici6 no de 
Llci sobre la crcacib d’un patronat de la Generalitat per a la in- 
corporacih ii I’escola pÚ blica catalana, presentada pel Grup 
Socialista, i I’esinena prescntadri pel Grup par lmcn tari 
d’Esquerra Rcpu blicana. 

Finalment, d’iicord amb allb quc estableix l’articlc I30 del 
Keglamcnt, ha acorclat d’establir la següent 

PROPOSICl6 NO DE LLEI 

1 .  El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a 
prosseguir els estuclis i negociacions ja en curs per tal d’elabo- 
rar i presentar, en un termini de tres mesos, un projecte de llei 
que permeti realitzar en condicions satisfactories la integració 
a la xiirxa d’escoles públiques de Catalunya de les escoles de 
-reconeguda tradició pedagbgica, com per exemple les del 
CEPEPC, que manifestin la voluntat de la seva incorporació i-l. 
l’escola pública. 

2. El procediment d’integracib haura de tenir en compte 
els punts següents: 

1 . I  S’establirB una fase prkvia per tal cl’assegurar l’adaptaci6 
progressiva dels centres i dei pmonal docent i no docent que 

tinguin adscrii a les condicions i requisits generals de fwiciona- 
ment que reuneixin les escoles puhliqucs, abans de procedir ii 
lli seva plena integracih ii la xarxa d’cscdcs piibliqucs de Cata- 
lunya. Aquesta fase previa no podrh excedir el termini mhxirn 
de cinc anys. 

2.11 Es procedirh a 111 confeccib d’un pia global i un caicndari 
d’integracid, de totes les escoles que s’acullin a ayuesi procedi- 
ment, d’acord amb els criteris de prioritat que s’estableixin. 
En tot cas, es donara prioritat a les escoles situades en pobla- 
cions o zones que tinguin un percentatge d’escolaritzacih 
pública inferior a la mitjana de Catalunya. 

3 . 1  En el moment de la integració, la Generalitat adquirirh 
Ics escoles i les cedirii als ajuntaments respectius. La Generali- 
tat i els ajuntaments assumiran, pel que fa a aquests centres, 
les mateixes compethies, drets i deures que els pertoquen 
respecte a les escoles de la xarxa pljblica. 

Palau del Parlament, 7 d’octubre de I982 

EI Secretari en funcions El President de la Comissió 
Felip Lorda Xavier Folch 

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

C, PROJECTES DE LLEI 

PROJECTE DE LLEI DE CONCESSIb D’UN CREDIT EXTRAORDINARI 
DESTINAT A LES INSTAI;LACIONS DEL TERCER CANAL DE TV I D’UNA XARXA 

DE FRKQOENCIA MODULADA (Reg. 4443) 

PRbRROGA DEL TEKMENI DE PREYENTACIb DEL DICTAMEN 
DE LA COMISSI6 D’ECONOMEA, FINANCES T PRESSUPOST 

PRESDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesí? del Parlament, en reunió tinguda el dia 13 d’oc- 
tubre de 1982, vista la sul.licitud presentada pel President de 
la Comissió d’Econornia, Finances i Pressupost (Reg. 4817), i 
d’acord amb I’article 84 dei Reglament, ha acorclat de concedir 
una prorroga d’un mes, que finirh el dia 7 de novembre de 
1982, ai termini de presentació del Dictamen de la Comissió 
d’&onomia, Finances i Pressupost al Projecte de Llei de con- 
cessió d’un crkdit extraordinari destinat a les instaNacims del 
tercer canal de TV i d’una xarxa de freqühcia modulada 
(Reg. 4443), la qual cosa es fa avinent als Illustses senyors 
Diputats i als Grups parlamentaris. 

D’acord amb l’article 89.2 del Reglament, s’ordena de publi- 

car en el Butlletí Oficial del Parlament de Cataiunya la damunt 
dita sol-licitud. 

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 1982 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Cataiunya 

A LA ME3A DEL PARLAMENT 

La Mesa de la Comissib d’Economia, Finances i Pressupost, 
d’acord amb a11b que preveu l’article 39.2 del Reglament, ha 
acordat de sollicitar a la Mesa del Parlament una ampliació del 
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termini per a I’ciaboracib del Dictamen sobre el Projecte de 
Llei de concessib d’un crkdit extraordinari destinat a les in- 
stal.lacions del Tercer Canal de TV i d’una xarxa de freqükncia 

President de la Generalitat han impossibilitat el compliment 
del termini fixat. 

La prbrroga que es demana és d’un mes. 
modulada. 

La necesdria redistribucjb de les Comissions i les darreres 
sessions dcl Ple del Parlament sobre el. debat d’orientacib 
política general del Consell Executiu i la moció de censura al 

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 1982 
Ferran Pont i Puntigam 

President de la Comissió 

PROJECTE DE LLEI DE CENTRES EXPERIMENTALS (Reg. 4730) 

PRdRROGA DEL TERMINI DE PRfBENTACI6 D’ESMENES 

PRESXDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 13 d’octubre 
de 1982, vista la solkitud presentada pel Grup parlamentari 
de Centristes (Reg, 4833)’ i d’acord amb I’article 84 del Regla- 
ment, ha acordat de concedir una prbrroga de quinze dies 
hibils, que finiri el dia 6 de novembre de 1982, al termini de 
presentacib d’esrnenes al Projecte de Llei de Centres Experi- 
mentals (Reg. 4730)’ 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 el ButEkti Oficial del Puifament de Catalunya la damunt 
dita solkitud. 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

En nom del Grup parlamentari de Centristes i fent Ús d’allo 
que preveu l’article 84 del Reglament de la Cambra, sol-licito 
que, ateses la importancia i la complexitat dels Projectes de 
Llei de Centres Experimentals, d’Accib Civica i de 1’Escola 
d’AdministraciÓ P~blica de Catalunya, sigui prorrogat en vint 
dies hibils el termini establert per a la presentació d’esmenes 
als esmentats Projectes actualment en trhrnit, 

Barcelona, 6 d’octubre de 1.982 

Vicenq Capdevila i Cardona 
Portaveu del Grup 

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 1982 

I M  bert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

PR0,JECTE DE LLEI D’ACcIo CiVIcA (Reg. 4742) 

PJ<bRROGA DEL TERMiNl DE PRESENTACIÓ D’ESMBNES 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessih tinguda el dia 13 d’oclubre 
de 1982, vista la sal-licitud presentada pel Grup parlarnentari 
de Centristes (Rcg. 4833), i d’acord amb l’article 84 del Regla- 
ment, ha acordat de concedir una prorroga de quinze dies 
hbbits, que finirh el dia 6 de novembre de 1982, al termini de 
presentació d’esmenes al Projecte de Llei d’AcciÓ Cívica 
(Reg. 4.7421, la qual cosa es fa avinent als II.lustres senyors 
Diputats i als Grups parlamentaris. 

D’acord amb l’article 89.2 de1 Reglament, s’ordena de publi- 
car en el Butlletí Qficiuí del Pariament de Cataiunya la clamunt 
dita sol-licitud. 

Palau del Parlament, 14 d’octubre 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’alEb 
quc preveu l’article 84 del Reglament de la Cambra, solnlicito 
que, ateses lli importin& i la complexitat dels Projectes de 
Llei de Centres Experimentals, d’AcciÓ Civica i de I’Escola 
d’hdministrncib Pública de Catalunya, sigui prorrogat en vint 
dies hibils ei termini establert per a la presentació d’esmenes 
als esmentats Projcctes actualment en trAmit. 

Barcelona, 6 d’octu bre de 1982 

Vicenq Capdevila i Cardona 
Portaveu del Grup 
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PROJECTE DE LLEI DE L’ESCOIA D’ADMJNISTRACTo 
PQI3LICA DE CATALUNYA (Reg. 4743) 

PRESID~NCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del l’arlamenl, en sessi6 tinguda el dia I 3  d’octubre 
de 1982, vistes Ics sol~licituds presentades pels Grups parla- 
mentaris de Centristes (Reg. 4833) i del PSIJC (Reg. 4856), i 
d’acord amb I’article 84 del Reglament, ha acordat de concedir 
una prorroga de quinze dies hhbiis, que finiri el dia 6 de 
novembre cic 1982, al termini dc presentació d’esmenes al 
Projecte de Llei dc I’Escola d’Adrninistmci6 Pública de Cita- 
Zunya (Rcg. 47431, la qual cost es fa avinent als TI-lustres 
senyors Diputats i als Grups parlamentaris. 

D’acorcl amb l’artide 89.2 del Reglament, s’orclena de publi- 
car en el Butlletí Oficiul del Parlament de Catalunya les damunt 
dites sol.licituds. 

Palau del Parlament, 14 d’octubrc de 1982 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

En nom del Grup parlamentari de Centristes i fent iis cl’allb 
que prcveii I’artidc 84 del Reglament de la Cambra, sollicita 

que, ateses !a importkncia i la complexitat dcís Projectes de 
Llei de Centres Experimentals, d’Accib Cívica i de I’Escola 
d’AdministraciÓ Pljblica de Catalunya, sigui prorrogat en vint 
dies hhbils el termini establert per a la premitació d’esrnencs 
als esmentats I’rojecies actualment en trrimilt, 

Barcelona, 6 cl’octubrc de 1982 

Vicenq Capdevila i Cardona 
Portaveu del Grup 

A LA MILSA DEL PARTAMENT 

En nom del Grup parlamentari del Partit Socialista [Jnificat 
cle Catalunya, d’acord amb el que disposa l’articic 84 del Regla- 
ment de la Cambra, sol4icito que sigui prorrogat en quinze 
dies el termini de presentació d’esmcnes al Prqjccte de Llei de 
I’Escola d’Adrninistraci6 Pública de Catalunya (Reg. 4743). 

Palau del Parlament, 1 1 d’octubre de 1982 

Rafael Ri hÓ 
Portaveu dei G.p. del PSUC 

PROJECTE DE LLEI DE CREACIb DE IXNS PfJJBLIC CORFORACIb CATALANA 

1 TELEVLSIÓ DE LA GENERALITAT ( ~ e g .  4855) 
DE RADIO I ‘rEmvIsiJ) I DE R E G U I A C ~ ~  DELS SERVEIS DIC RADIODIFUSI~ 

PRESIDhNClA IIEL PARLAMENT 

Ida Mesa del Parlament, en sessió linguda el dia I3 d’octubrc 
de 1982, ha acordat dc tramitar el Projecte de Llci de creació 
de I’ens públic Corporació Catalana de Rklio i ‘klevisih i de 
regulacib dcls serveis dc radiodi f‘usib i televisi6 de la General i- 
lat (Keg. 4855). 

U’acord amb el que disposen cls articles 92 i 93 del ikgla- 
ment, s’oordena de publicar cn el R u t M  Q/iuiul del l’uriamcnl 
de CirtalurVu el dit Prohiecte, i d’acorcl amb I’article 84 cs f‘a sivi- 

ncnt que els ilhstres senyors Diputats i els Grups parlamen- 
taris disposen d’un termini de 21 dies hhbils, que finirA el dia 
I2  cic novembre de 1982, per a prescnt;ir-lii esmenes. 

Palau del Parlament, 14 cl’octubre de 1987. 

Hcrihert Darrera 
President del I’arlainent de Cahlunyi~ 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Macih Alavedm i Moner, Secretari del Govern de la Genera- 
lilat de Catalunya, 

CERTIFICO: Quc en la sessió del Consell Executiu de la 
Generalitat de Catalunya celebrada el dia 29 dc setembre de 
1982 es va prendre I’acord qiie es reprodueix a continuació: 

i< A proposta dei President, s’apcova I’avantprojecte dc Llei 
de Creaci6 de I’Ens Píiblic Corporacib Catalana de RAdio i 
Televisió (GW/I<TV’’) i de Rcgulacib dels Serveis de Radio- 
clifusi6 i Telcvisió dc la Generalitat de Catulunya, i s ’mxda  
prcsentnr-lo ai Parlament. )) 

I perquk consti als efectes oportuns, lliuro el present ccrtifi- 
crii a Rarcelona, ei cinc cl’octubre de mil nou-cents 
vuitanta-dos. 

Maciii Alavcdra i Moner 

javier
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PROJECTE DE LLEI DE CRI~ACIJ) 
DE IXNS PÚBLIC CORPORACI~) 

CATALANA DE RADIO I TELEVPM 
I DE REGULAC16 DELS SERVEIS 

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

a) El Consell d’klministracib. 
b) Eh  Consells Assessors. 
c> El Comissari General. 

DE RADIODIFUSTO I TELEVIS~~) 

Ciipítoi I 

Arnbit d’aplicacih 

Article i 

La Llei present i& per objecte la crericib de l’cns pGblic Cor- 
poracib Catalana de Ridio i Televisió i la regulacih dels serveis 
de radiodifusió i televisió gestionats per la Gcneralitat de Cata- 
lunya. L‘hm bit gcogrhfic cl’aquests serveis estari format per la 
totalitat del territori de Catalunya. 

S’cntén per radiodifusi6 i televisió la producci6, 121 reprocluc- 
ci6 i la difusi6 de sons i cl’imatges mitjancant emissions d’ones 
radioeleclriqucs o mitjanpnt Ics ti*msrnissions per cable, des- 
tinades medialainen t o immediatament ai pi1 blic en general o 
a un sector determinat del públic. 

Capítol i I 

Secció Tercera 

El Consell d’hdministracib 

Article 4 

1. El Consell d’Administraci6 estara compost per onze 
membres elegits pel PiirEarnent de Calalunya, mit.janr;ant majo- 
ria de dos terqos, entre persones de rellevants rnMs profes- 
sionals. Serh a més component del Consell d’AcIministraci6 el 
Comissari Gencrul. 

2. Les vacants que es produeixin seran cobertes d’acord 
amb el maieix procediment establert al paragraf anterior. 

3. Els acords del Consell d’Adminisiracib s’adoptaran per 
majoria dels membres presents, excepte en els casos quc el 
present Estatut exigeixi majoria yualificucla. 

4. La condici6 de membre del Consell d’hdministracib 
ser& incompatible amb qualsevol vinculació directa o indirecta 
amb empreses pu blicitaries de producció de programes filmats, 
cases discogrhfiyues o amb qualscvol tipus d’cntitats relacio- 
nades amb el subministrament o la dotació de matcrial o pro- 

Thns piiblic (( Corparacii, catalana 
de Radio i Televisih )> 

grames de la Corporacib Catalana de Kidio i Televisió o a les 
seves empreses filials. També seri incompatible amb tota 
niena de ~ ~ e s t a c i ó  de serveis o de relació laboral en actiu amb 

Secci6 Primera 

Creació de la Corparació Catalana 
de Radio i Tclevisib ({{CC/R’I’V 

Article 2 

I .  Es constitueix en I’kmbit de la ( 
I’ens ph blic Corporació Catalana de 
quedar;) adscrit administrat ivamen t 
Generalitat. 

3eneratitat de Catalunya 
RAdio i Tclevisib, que 
a la Prcsidencia de la 

2. Les funcions que corresponen a la Generalitat de Cata- 
iunya en 1%mhit de la gestió dels serveis públics de radiodi- 
fu i6  i televisió s’cxerciran a través de I’eens phblic Corporacib 
Catalana de RAdio i Televisib. 

3. Les funcions que s’atribueixcn a la Corporació Catalana 
de Riidio i Televisió s’entencn sens perjudici de les competen- 
cies quc corresponen al Consell Executiu de hi Generalitat i nl 
Parlament de Catalunya i de les que en període electoral corre- 
sponen a les Juntes Electorals. 

Secció Segona 

Organs cle la Corporació Catalana 
de Radio i ‘i’ekvisih 

Article 3 

Els brggans de la Corporacio Catalana de Rhdio i Tclevisib 
seran cls segiienls: 

la Corporxió Catalana de Rhdio i Televisió o amb les scvcs 
empreses filials. 

5. La Presidkncia del Consell d’Administraci6 seri p~ira- 
ment funcional i s’exercirh de forma rotativa per període de 
clos mesos entre els seus membres, amb exclusió del 
Comissari General. L’ordre de rotació seri determinat per 
I’edat * 

6. Els membres del Conscll d’Administracib cessarim en 
els seus carrecs al terme de la legislatuni corresponent, cncara 
que continiiaran exercint llurs funcions fins a la presa de 
possessib dels nous consellers. 

Article 5 

1 . Corresponen al Consell B’Administrxib les cornpetkn- 
cies següents: 

a) Vetllar pel compliment, en la programacib, dci que es- 
tableix la present Llei. 

b) Emetre el seu parcr sobre el nomenament del Comissari 
General, quc per tal de ser positiu haurii de formular-se mitja- 
nc;mt acord cle dos terGos dels seus membres. Si no arriba R la 
nwjoria indicada, s’entendri quc el Consell d’Administraci6 
s’absti: d’emetre el seu parer sobre ei nomenament del 
Comissari General, i es donari  per complert el trlimit. 

cs Rebre nolificaci6 previa dci nomenament del Comissari 
General de la Corporació Catalana de KBdio i Televisió i dels 
Directors Generals de les empreses filials. 

d) Aprovar, a proposta del Comissari General, el pla d’acti- 
vitats en l’ens públic, que fixar& els principis bhsics i les línies 

, 
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generals de la programacib, aixi com el pla d’actuaci6 de les 
empreses filials. 

e) Aprovar la mcrnhria anual relativa al desenvolupament 
de les activilats de la Corporació Catalana de Rjdio i Televisió, 
aixi com de Ics cmpreses filials. 

c) Aprowr, amb carricter definitiu, les plantilles de la Cor- 
poració Catalana de Kidio i Tclcvisió i de les cmprcses filials. 

g> Aprovar el regim de retribucions del persona1 de la Cor- 
poració Catalana dc RBdio i Televisii, i de les empreses filials. 

11) Aprovar els avantprojectes dc pressupostos de la Corpo- 
ració Catalana de Ridio i Tclcvisib i CIC cada una de les seves 
empreses filials. Als expressats avanlprojectes, se’ls ctonari el 
curs que estableix I’article 3 1 de la Llei 10/82, del 12 de juliol, 
de Finances Públiques de Catalunya { 1 ). 

i) Dictar normes reguladores respecte a I’ernissih de publici- 
tat, per la Corporaci6 Catalana de Rhdio i Televisib, atesos el 
control de la sevii qualitat, el contingut dels missatges publici- 
taris i I’adequació del temps de publicitat a la programació i a 
les necessitats del mitja. 
j) Determinar semestralment el percentatge d’hores de pro- 

gramacib destinades als grups politics i socinls significatius, i 
fixar els criteris de distribució entre ells cn compliment del 
que estableix l’articlc 20 de la Constitució. 

k) Coneixer i resoldre en la forma prevista en i’articie 19 
els conflictes que puguin plantejar-se en rciacib amb el dret de 
recti ficacib. 

1) Determinar anudment el percentatgc de producció 
propia que hauri de ser inclosa en la programació. 

m> Coneixer d’aquellcs qüestioiis que, encara que no 
siguin de la seva competencia, el Comissari General de la Cor- 
poració Calalana de Riclio i Televisib sotmeti a la seva 
considenicib. 

Els acords cs prcndran per majoria simple, excepte 
aquells R que  es refereixin cls ;\partats LI), f) ,  g), h) i k), yuc 
s’adoptaran per majoria de dos terqos dels membres del Con- 
sell d’Adminlstracib. I%¡ quc fa a I’apartal 11) , scr.;~ suficient la 
mijoria absoluta una vcgada hagi transcorregut un mes sense 
recaurc acord per la myjoria cliialificada cle dos terqos. Pel que 
fa l’upartat h), i en el cas que no s’aconsegueixi acord per 
majorin de dos teqos, I’avantprojcctc de pressupost ser& 
rcmes tambc al Consell Executiu de la Generalitat dintre del 
termini legal, i es deixari constimcia del sentit clel vot de cadas- 
cun dels membres del Consell d’Adminislraci6. 

2.  

sis dels membres titulars del Consell, els quals en la seva soldi- 
citucl establiran els punts concrets que desitgen que hi siguin 
traclats. 

5. En els casos d’urgent i extraordiniria necessitat, lliure- 
ment apreciats pel President, la reunió del Consell podrh ser 
convocada sense els rcquisits cle l’apartat 2, mitjancant qualse- 
vol mitjh de comuniciició del qual quedi constimcia. 

h. En Ics reunions del Consell d’Administraci6 no es 
podran prendre acords sobre altres qüestions que ics incloses 
en I’ordre del dia, exceptc que, formulat un terna nou, el Con- 
se1 1 accepti t riic t a r - 1 o per u nan i mi t at. 

Semi6 Quarta 

Els Consells Assessors de la Corporació 
Catalana de Rhdio i Televisi6 

Article 7 

1. Per cadascuna dc les empreses phbliques filifils de la 
Corporacib cle RAdio i Televisió hi hauri un Consell Assessor, 
que estara compost dc la manem següent: 

a) Quatre vocals designats pels representants dcls treballa- 
dors dintre de cada empresa segons criteris de proporcionalitat. 
La representatitivat i la proporcional ¡tat s’entenen referides a 
la implantació de les seccions o grups de cr-lrhcter sindical al si 
de cada empresa dependent de la Corporaci6 Catalana dc 
RAclio i Televisib, 

b) Quatre vocals designats per I’Institut d’Estuclis Catalans, 
c1’xord amb el Consell cl’Adminislrdci6, entre persones de rel- 
levants meri ts cul t LI ral s 

c) Quatre vocals de I’AdminktraciÓ ph blica, designats pel 
Consell Executiu de la Generalitat. 

2. El Conseli Assessor serh convocat almenys trimestral- 
ment pel Consell ci’AcfministraciÓ i emctra opinió o dictamcn 
quan sigui expressament requerit pel Consell d’Aclministraci6 
i ,  en lot cas, respecie a les cornpetkncies que sobre progra- 
mxi6 estan atribifides al Consell d’Administracio per I’article 
5 .  

El Consell d’Administracib, a proposta del Cumissari 
General, paclrli acordar que els membres que componen els di- 
versos Consells Assessors siguin comuns, amb excepcih dels 
vocals rcprescntan ts dels treballadors de cada empresa. 

3 .  

Article 6 
Seccib Ci tiquena 

1 ,  El Consell d’Adrninistracib tinclrA ordinirinment una 
reunió al mes a la seu de la Corporacib Catalana de Rridio i 
TclevisiO, o al lloc yuc s’assenyali en la convocatbria. Nomes 
per cliiestions ci’cspecial urghcia tincira rnks d’tina reuni6 al 
mes, 
2. La convocatbria s e r i  realitmda Iier escrit amb set dics 

cl’anticipacii> i estarh signada pel Secrctari amb el vist-i-plau 
del Presiclcnt. fis al President u qui per dret propi corrcslion 
coiivocar i’orga 13. 

El l’rcsidcnt hauri de convocat’ sempre per escrit, i as- 
senyaiari I’ordre del dia i el lloc, la data i I’hora de la reunih. 

El Presidcnl haur i  de convocar el Consell per a Ics reun- 
ions ordinhries i scmprc que ho demanin per escrit, almenys, 

3.  

4. 

El Cornissari General de la Carporacib 
Catalana de Ridio i Televisió 

Article 8 

1 ,  111 Comissari General de la Corporació C~~talma de 
liiidio i Telcvisió seri nomenat pel Conscll Executiu de la 
General i lat csco I t at el Conscll d’Rdrni n i slrxi6. 

El mandat del Comissari General seri de quatre anys i ,  
en tot cas, cessari amb la finalitzaició de la lcgislaturu del Parla- 
incnt de Catalunya. En aquest supbsit continuaril en el dirrec 
fins a la clcsignacih ci’un nou Comissari Cieneral. 

2. 

. .  . . . .  - . ...... -. . - ........ ,. .... - .. -_ - . . . . . . .  --- -. .................. - ... . . . .  -. ... 
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3. El Comissari General és I’brgan executiu de la Corpo- 
rai6 Catalana de Rhdio i Televisi6 i assistira amb veu i vot a 
les reunions del seu Consell d’AQministraciÓ, amb la sola ex- 
cepció de les qüestions que I’afectin personalment. 

EI carrec de Comissari General 6s incompatible arnb la 
condició de parlamentari i amb qualsevol vinculació directa 
amb empreses publicitaries, de producció de programes filmats 
o gravats en magnetoscopi, cases discogrifiques o qualsevol 
altre tipus d’entitats relacionades amb el subministrament o la 
dotació de material o programes a la Corporació Catalana de 
Ridio i Televisió o a les seves empreses filials. 

4. 

b) Incompetencia manifesta o actuació contraria als criteris, 
principis o objectius a que es refereix I’article 14 d’aquesta 
Llei, 

c) Condemna per delicte dolbs. 
2. El Consell Executiu de la Generalitat també podrh sepa- 

rar el Comissari General de la Corporacib Catalana de Rhdio i 
Televisió a proposta del Consell d’Administraci6 adoptada per 
majoria de dos terGos i fundada en alguna de les causes esrnen- 
tdes en 1 ’apartat anterior. 

Capí tol I11 

Rkgim jurídic i formes de gestib 
Article 9 

Secció Primera 
Correspondran al Comissari General les atribucions 

següents: 
a) Complir i fer complir les disposicions que regulen l’ens 

públic, així corn els acords adoptats pel Cosnell d’Adminis- 
traci6 en les matkries que son competkncia d’aquest organ 
colelegiai. 

b) Sotmetre a l’aprovaci6 del Consel I d’Admi nistració, 
amb l’antelació suficient, el pia anual de treball i la mernbria 
econbmica anual, així com els avantprojectes de pressupostos 
dc I’cns públic i els de les empreses públiques que en depenen. 

c) Impulsar, orientar, coordinar i inspeccionar els serveis 
de I’ens públic i el de les empreses phbliques que en depenen, 
i dictar les disposicions, instruccions i circulars relatives al fuii- 
cionarnent o a l’organització interna, sens perjudici de les corn- 
pelencies del Consell d’AdministraciÓ. 

d) Actuar corn a brgan de contractació de la Corporació 
Catalana de Ridio i Televisió i de les seves empreses publiques 
filials, 

e) Autoritzar els pdgaments i les despeses de la Corporació 
Catalana dc R9dio i Televisió i de les seves empreses públiques 
filials. Aixb és sens perjudici del que els estatuts d’aquestes 
empreses disposin i sens perjudici de la facultat de delegació. 

f‘) Organitzar la direcció i nomenar amb criteris de pro- 
fessionalitat el personal directiu de la Corporació Catalana de 
Radio i Tclevisi6 i de les seves empreses filials, notificant amb 
carictcr previ aquests nomenaments al Consell 
d’AdministraciÓ. 

g) IYordenaciÓ de la programació d’acord amb els principis 
bisics aprovats pel Consell d’Administraci6. 

i11 Ostentar itl representació de la Corporacib Catalana de 
Rhdio i Televisió i amb aquesta representac% podrh compa- 
reixer en judici i en tota mena &actuacions. La facultat de 
comparkixer en judici, podri delegar-la arnb les fórmules 
habituals en dret. 

Article 10 

1. EI Consell Executiu de la Generalitat podri separar el 
Comissari General de la Carporaci6 Catalana de Radio i Tele- 
visió, escol tat el Consell d’Administraci6, rnitjanpmt reso- 
lució motivada per alguna de les causes segiients: 

a) Impossibilitat fisica o malaltia de durada superior a tres 
mesos continuats, 

Gestib pírblica 

Article li 

1 .  La Corporació Catalana de Rhdio i Televisib, corn a en- 
titat de Dret Públic, estari subjecta a les disposicions d’aquesta 
Llei i a Ics disposicions complementhies de desenvolupament. 
En les seves relacions juridiques externes, en les adquisicions 
patrimonials i contractació estari subjecta, sense excepcions, 
al Dret Privat. 

2. Dels acords que dictin els organs de govern de la Corpo- 
rc i6  Catalana de Ridio i Televisió i de les pretensions que en 
relació amb ells es dedueixin coneixera la jurisdicció que en 
cada cas correspongui sense necessitat de formular la recla- 
rnaci6 prkvia en via governativa. 

Secció Segona 

Gest ib mercant i 1 

Article 12 

1. La gesti6 del servei piiblic de radiodifusib serh realitzada 
per una empresa pública en forma de societat anonima. Una 
altra empresa pública en forma de societat anbnima gestionari 
el servei públic de televisió. Per aquesta Llei queda facultada 
la Corporació Catalana de Radio i Televisió per a fundar les 
dites empreses públiqucs en forma de societats anbnimes. 
2. El capital de les dites empreses públiques serh integra- 

ment subscrit per la Generalitut de Catalunya a través de la 
Corporació Catalana de Rkdio i Televisib, i no podri a l iem- 
se, hipotecar-se, grwar-se, pignorar-se ni cedir-se de cap 
manera onerosa o gratu’ita. 

3 ,  Les empreses dites estaran regides pel Dret Privat, 
sense més excepcions que les que s’estableixin en la present 
Llei. 

4. J-,‘adquisicib d’ernissorcs privades de radiodifusió estari 
condicionada a la subrogació en la titularitat de la concessib ad- 
ministrativa de freqiiencies i potkncies. 

5. Mitjanpnt aquesta Llei es faculta el Consell Executiu 
de la Generalitat perque, a proposta del Comissari General, 
d’acord amb el Consell d’hdministracio, pugui autoritzar la 
creacib d’altres societats filials amb capital totalment subscrit i 
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desemborsat per ia üeneralitat de Cataíunyii a través de la Cor- 
paracici Catalana de Rhdio i ’kievisib, en les Arces de comcr- 
ciaiitnació, producció, comunifiicib, o altres d’aanidogues, per 
tal cl’aconscguir una gestió més cficaq. El capital d’aqucstes 
socictats estari subjecte a Ics mateixes limitacions, quant a 
gravimens i transmissibilitat, que les mencionades a l’apartat 
2 d’aquest article. Ryuesles societats estaran sotmcses al 
mateix rkgim jurídic que les anteriors. 

Article 1 3  

I .  Els estatuts dc les empreses mencionades cn I’article 
anterior cstablircln que estaran regides per un Administcador 
únic, nomenat i separat pel Comissari General cle la Corpo- 
mil) Catalana de la Rhdio i Televisió, previa notificaci6 ai 
Consell d’AAdministraci6. CAdrninistrador bnic tindrh Ics 
facultats que els estatuts estableixin en matkria d’autoritzacib 
de despeses, ordenació de pagamcnts I contractació. Els esta- 
tu ts assenyalaran les facultats reservades al Comissari General 
de la Corporació Catalana de RBdio i Televisió. En el cas de Ics 
cmpreses piibliclues dedicades a la radiodifusió i a la televisió, 
I’Administrador rinic scri tamb6 Ilirector General del rnitji 
corresponent. 

2. El cirrcc d’Administrador Únic seri incompatible amb 
qualsevol vincdaci6 directa o indirecta amb empreses publici- 
thries de producció de programes filmats o enregistrats en mag- 
netoscopi, cases discogrhfiques o qualsevol aitrc tipus d’enti- 
tats relacionades amb el subministrament o la dotacici de mate- 
rial o programes a la Corporació Catalana de RAdio i Televisió 
o a les seves empreses filials. 

Capítol Iv 

Progmmacib i control 

Seccib Primera 

Principis generals de la programaciii 

La programació de la Corporació Catalana de Kftdio i Teie- 
visi6 s’inspirari cn els principis establerts en l’article 4 de la 
Llei estatal 4/1980, així carn en I’arrelament a la realitat de 
Catalunya i la promoció de la llengua i cultura catalanes. 

Sccci6 Segona 

Directrius del poder executiu 

Article 15 

El Consell Executiu de la Generalitat podr9 establir les obli- 
gacions que derivin de la naturalesa de servei públic de la Cor- 
poració Catalana. de RBdio i Televisió i ,  prkvia consulta al Con- 
sell d’Administraci6, fer-les compl i c. 

Article 16 

EL Govern central o el Consell Executiu de la Generalitat 
disposar8 que es programin i es difonguin totes les declaracions 

o comunicacions oficials d’interes públic que estimin necessi- 
ries, amb indicació del scu origen. Per raons d’urgencia, aprc- 
ciades per 1’6rgan tlc procedencia, aquests comunicats i dccla- 
racions tindran efecte imrncdiat. 

Secció Tercera 

Pcríorles i campanyes electorals 

Article 17 

Durant les campanyes electorals s’aplicarh el rkgi m especial 
que estableixin les normes electorals. L‘apl icació i el control 
de les normes correspondri a la Junta Electoral, la qual ordina- 
riament compliri ls?. seva comesa a través del Consell d’Admi- 
nistracib i del Comissari General cle la Corporació Catalana de 
RAdio i Televisib. 

Secció Quarta 

Plurdisrnc dernocritic i amés als serveis 
de la Corporacih Catalana dc Radio i ‘L’elevisió 

Article 18 

La disposicib d’cspais de radio i de televisió cs detcrrninari 
de manera que hi puguin accedir els grups socials i politics mks 
significatius. Amb aqucsta finalitat, el Consell d’Adminis- 
traci6, d’acord amb el Comissari Gencral, cn I’cxcrcici dc Ics 
seves respectives competencies, tindri en compte criteris ob- 
jectius, com la representació parlamentiria, la implantacib 
sindical, l’arnbit territorial d’actuaci6 i altres del mateix 
caric ter. 

Seccib Cinquena 

Dret de rectificacib 

Article 19 

1. Aquell qui resulti lesionat d’una manera directa i ex- 
pressa en els seus legítims interessos morals, amb motiu de 
dades o fets concrets contraris a la veritat i difosos it través 
d’una informnacib de rhdio i televisió, podri sol-licitar per 
escrit, en el termini de set dies des de la difusih de la infor- 
mació, que sigui transmesa la rectificació corresponent. 

2. La petició de rectificació sera adregada al Director 
General del mitja corresponent i haurB d’anar acompanyada de 
la documentació en qui: la peticiú se sostcnti o contenir la indi- 
cació del lloc en quk aquesta documentació es trobi. 

3. Contra la denegació de la rectificacici pel Director del 
mitj9 es podra recórrer en el termini de cinc dies a travks del 
Comissari General, davant el Consell d’AdministraciÓ de la 
Corporació Catalana de Rhdio i Televisió, el qual resoldrd, 
sense que hi hagi lloc a cap altre ulterior recurs administratiu. 

4. La difusió, si s’escau, de la reclificaci6 que acordi el 

I -- ~- . ”. - 
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Consell d’Administracib se subjectari a Ics exigencies que 
deriven de la naturalesa del mitjh i a les necessitats objectives 
de la ptogramació. 

Secció Sisena 

Con tro1 par1 ament ari directe 

Article 20 

Ser& constitu’ida una Comissi6 del Parlament de Catalunya 
que ajustari el seu funcionament a les disposicions del Regla- 
ment de la Cambra. Aquesta Comissió supervisnri I’actuaciÓ 
de la Corporació Catalana de Ridio i Tclevisib i de les seves 
empreses filials, de forma quc no pertorbin ei normal funcio- 
nament del rnitjh. 

Capítol V 

Pressupst i finanpiment 

Article 21 

El pressupost de la Corporacib Catalana de Rhdio i Televisió 
s’ajustasi a les previsions de la Llei de Pressupostos, de la Llei 
de Finances Públiques de Catalunya i u les singularitats estab- 
lertes en aquesta Llei. 

Article 22 

Els pressupostos de la Corporacib Catalana de Rhdia i Tcle- 
visi6 i de cada una de les seves empreses filials seran sotmesos 
a l’aprovació del Consell Exccutiu de la Generalitat i quedaran 
integrats en els Pressupostos Generals de la Generalitat dc 
Catalunya. 

Els pressupotos seran elaborats i gestionals sota el principi 
d’equilibri pressupostari. 

La comptabilitat s’ajustari a les normes legals aplicables a 
les entitats i societats de capital pljblic. 

Article 23 

I .  EI Comissari General rctri comptes periodicament de 
la gestib pressupostiria davant la Comissi6 parlamentiria es- 
ment& en l’article 20 d’aquesta Llei. 

2. En els termes que estableixi la seva llei reguladora, la 
Sindicatura de Comptes informarh el Parlament de Catalunya 
de Ia gestih economica i prcssupostiiria dc la Corporació 
Catalana de RBdio i Televisió i dc Ics seves empreses filials, 

3.  El conlrol financer de la Corporació Catalana de Rhdio i 
Televisió, i el de les societats filials, serA efectuar d’acord amb 
el que estableix I’article 75 de la Llei 10/1982, del 12 de juliol, 
de Finances Públiques de Catalunya, 

Article 24 

Sens perjudici del pressupost de la Corporacib Catalana de 
RBdio i Teievisió i del pressupost per separat de cada una de 
Ics empreses fitials, s’establ irh un pressupost consolidat arn b la 
finalitat d’evilar dkficits de caixa eventuals o definitius i de 
permetre una cobertura mitjanqant ei superivit de les entitats i 
societats integrades en el pressupost integrat, 

S’autoritza, iimb virtut de la present Llei, el rkgim de mino- 
raci6 d’ingressos rcspecte al pressupost de la Corporació 
Catalana de Radio i Televisió. 

Article 25 

1 .  La Corporació Catalana de IWio i Televisió es EinanqarA 
amb &rec ai Pressupost General de la Generalitat de Calalun- 
ya i mitjanqant els ingressos i els rendiments de les seves 
activitat s. 

2. El financ;ament de les empreses filials de la Corporacib 
Catalana de Radio i Televisi6 es farar8 mitjancant subvencions 
consignades en els Pressupostos Generals de la Generalitat de 
Catalunya, la comercialització i venda dels seus productes, i 
una participació en el mercat dc la publicitat i ,  si s’escau, en la 
taxa o el chnon que pugui establir-se a carrec dels usuaris. 

3. Tant In Corporació Catalana de liadio i Televisió com 
les seves empreses fiilials podran finaqar-se tarnbk amb sub- 
vencions o credits que els puguin ser acordats per I’Estat, espc- 
cialmenl per la subvenció prevista al darrer parhgraf de la dis- 
posici 6 trmsi t ori a vu itcna de 1’Estat u t d’Au t onom ¡a de 
Ca tal unya. 

Capítol VI 

Patri rnoni 

Article 26 

Tant el patrimoni de la Corporació Catalana de Khclio i Tcle- 
visió corn el de les societats filials, que seran de capital intcgra- 
ment subscrit per‘ la Generalitat de Catalunya a través de la 
Corporacib Catalana de RAdio i Televisió, tindran la conside- 
raci6 de domini públic, com a patrimoni afectat a u11 servei 
públic, amb les corresponents exempcions en I’ordre tributari. 
N o  tindran valor ni efecte jurídic els pactes mitjanqanl els 
quals es pretengui canviar el su bjccte passiu dels tributs. 

Capítol VI1 

Personal 

Article 27 

1.  Les relacions laborals dintre de la Corporacib Catalana 
de Radio i Televisió i de les seves cmpreses filials es regiran 
per la legislació laboral comuna. 

2. El fet de pertinyer al Consell d’Administraci6 o a un 
Consell Assessor no generara drets clc carictcr laboral. 
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3. La situaci0 dels funcionaris cte la Generalitat de Cab- 
lunya que s’incorporin ii la CorporaciO Citalana de Riidio i 
Televisió o a les seves empreses filials scrA la que reguli 1’Esta- 
tut de la Funció Pública o, si no n’hi havia, Ics normes legals 
su bsiclihries. 

4. La contractació del personal amb carictcr fix o per unii 
durada de més de dos anys nom& pudra realitzar-se mitjanqant 
les corrcsponents proves d’aclmissiú cstablertes i convocades 
pel Comissari General de la Corporacib Catalana de Khdio i 
Televisih, cl’acord amb el Consell rl’hdministració. 

I X  sposicii, tran sitbria 

Mentre no estiguin constiiu’its els Consells Assessors que 
estableix I’article 7, llurs funcions seran exercides pel Consell 
Assessor de RBdio i Televisi6 I3panyala a Catalunya. 

Disposicii! final 

Saautoritza cl Consell Executiu dc la Generalitat perqui: 
dicti Ics disposicions reglamentlitries necesshics per al desen- 
volupament d’aqucsta Llei, sens perjudici de les instruccions i 

les circulars que la Corporacib Catalana de Radio i Televisió 
pot dictar per 21 aconseguir la coordinació i el bon funciona- 
ment deis serveis i de les societats que agrupa. 

(1) Llei 10182, del I2  de juliol, de Finances Piibliques de Calalunya. 
<(Article 31 

El procediment cl’elahoraci6 det Pressupost de la Generalitat 
s’ajustar;i a les normes segilents: 

1. 131s organismes superiors de la Gcnerditat i els seus Dcparta- 
ments trametran al Conseller cl’Econornia i l:innnccs, abans de 1’1 de 
maig de cada m y ,  llurs avantprojectes dels estats de despeses, 
degudament ajustats a les lleis quc siguin tl’aplicaci6 i ¿i Ics directrius 
aprovades pel Consell Executiu a proposta dc l’csmcn tat Conseller. 
A ixi ma tcix, lliuraran els avantprojcctes dels eslais cl’ingressos i de 
despeses, i, quan s’escaigui, de recursos i dotacions de les entitats 
autonomes i empreses públiques formant un sol avantprnjecte per a 
cadlwun, que comprengui totes les seves activitais ... 

3. El Departament d’konomia i Finances, tenint en compte els 
esmentats avantprojectes de despeses i l’estirnacib dels ingressos, 
formulari el Projecte de Llei dcl Prcssupost i el sotmctri 11 l’ncord del 
Consell Execuliu. >) 

D. PROI’OSICIONS DE LLEI 

PROPOSIC‘Ii) DE LLEI DE NORMAI,ITZACí~ 1,XNGÜ~Sl’ICh A CATALUNYA 

La Mesa del Parlament, cn sessi6 tinguda el dia I 3 d’octu bre 
de 1982, vista la sol4icilud presentada pel President de la 
Comissió de Polilica Cultural (Iieg. 4843)’ i d’ncord amb l’arti- 
cle 84 del Rcgíarnent, ha acordat que el lermini pcr a I’elabo- 
racib del Dictanien de la Proposici6 de Llei de NormaliizaciO 
Lingüística a Catalunya acabara el dia 15 de novemhre de 
1982, la qual cosa es avinent als Il~lustres senyors Diputats i 
als Grups parlamentaris. 

D’acord amb I’article 89.2 del Reglament, s’ordena de publi- 
car cn cl Butlletí Ojkiul del Porlament de Cutulurzyi~ h damunt 
dita sol4icitud. 

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

Us prcgo cpic trameteu a la Mesa del Parlament 121 petici6 
que sigui concedida una  nova prbrroga pcr a I’claboraciO del 
dictamcn dc la Proposicib de Llei de Normalització Lingüística 
il Catalunya. 

I’alau del Parlament, 7 d’octubrc de I982 

Xavier i70k h 
Presidcnt de la Comissió 

de PoIítica Cultural 

Palau del Parlarnen t, 1 4 d’octu brc de Z 982 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

javier
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PROPOSICIO DE LLl-!3 SORRE ALTA MUNTANYA (Kcg. 3860) 

INFORME BE LA P O N ~ N C I A  DE LA  COMISSI^ D’ALTA MUNTANYA 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

Per donar compliment a a l b  que estableixen els articles 
89.2 i 89.3 del Reglamcnt, s’ordena de publicar en el Butlleti 
Qficiul del Parlament de Catalunya l’lnformc de la Ponencia de 
h Comissió d’Alta Muntanya sobre la Proposicib de Llei sobre 
Alta Muntanya. 

Lletra a) 

i-li ha prcsentades les esmenes següents: 

Ksmena núm. 3 De rnnú/fkacih 

G. p.  d Esquerra R e p  blicuna 
Palau del Parlament, I4 d’octubre de 1982 

I-lcribcrt Barrcrii 
Prcsident del Parlament de Catalunya 

((. . . i del turisme per tal de tendir a equilJarar el nivell d ’quom 
mefit i serveis oferts als seus hubitunts, amb els de la restu de Cata- 
lunya. )> 

A LA MESA DE LA COMISST~ 
Esmena núm. 4 D ’addicici 

G-P- de ConW@ncia i 
La i’onhcia de la Comissió d’Alta Muntanya nomenada el 

dia 2 de juny cle 1982 i formada pels Diputats I ,  Srs, Ramon 
Sala i Uanadell, Joan Ganyet i Solé, Lluís Medir i Huerta i 
Viclor Torres i Perenya, s’ha reunit al Palau del Parlament els 
dies 16,23 i 30 de juny, 8 de juliol i 7 i 14 tlc setembre de 1982. 

(<a> . . . dels ciutadans clc Catalunya, tenint en compte la diwi- 
~ ~ i f ~ ~ d e l s c o s & ~ ~ ~ ~ ~ p ~ ( ~ d u c c i ó . ’ )  

A la vista dc la Proposició de Llei sobre Alta Muntanya 
@Orc, 68, 2403) i de les esmenes presentades, proposa I’In- Lletra h) 
formc següent iimb l’ordenació 
d’allb que prcveu I’articlc 96.1 del 

Articic 1 

I ii ha presentada l’csmcm següent: 

de les esmenes als efectes 
Reglament del Parlament. Hi ha presentades les esmenes següents: 

Esmena niirn. 5 Be sipres-sió 

G. JA d’l3quer.r.a Republicana 

Crear les ~ V P S  infrastructures ... 
Ksmena núm. I De modificffcih 

Gp.  dei PSUC 

/eix un rkgim,juuíllic espec@ per u les brea de muntanya cuta- 
lunl?s. )) 

G, si,cialista 

<< b) Crear les noves . . . , per tul de guruntir la qualitat *.. H 
MOTIVACIh: Ajustar estrictament I’articlc 1 r? la dcfinicib de la 

Llei. 

Encapcalament 
Lletra c) 

Hi ha presentada I’esmena següent: 
Hi ha presentada I’esrnena segknt:  

Esmena núm. 2 DP supressió Esmena niirn. T De modifimcib 

Gp. de Convt?r&nciu i Unió Gep. de Convergknciu i Unió 

{(La present Llei té com a finalitat establir un rkgirnjurjdic H C )  Intentar posar ji.e a la regressió dernogrifica i cercar, 
especií’ic per a . . . )) alhora, un desenvolupameni hamonic del territori. )) 
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Lletra rll) 

No hi ha presentada cap esmena. 

La Ponencia recomana, per unanimitat, cl text transaccional 
segiicnt a i’encappfament i a les lletres a), 19) i c) de i’articie i 1 

<<La p m w t  Llei t& com a Jnulitut establir. i determinat un 
r&im jurídic espec¡fiic pw a ks comarques i zones de muntanyu per 
a assolir els o&x-tius següents: 

Hi ha presentndcs les esmenes segiients: d Aprqfitar i &:sen volupur integtnlmmf els recursos econbmics 
i en e.ypedal eis proceúirnmts del xector agrari i indústries deri- 
vades, dtl Iizrtesunia i del turisme, per tal déqui$arar el nivell & 
vida dels seus hubitants amb cl de la rata dels ciertuúans de Cara- 
lunyu, tenint m compte la diversitat dels costos úe produccib 

G. Smia iista 

Tot ei tcxt de la lletra e>. 
6) Crear les injimttwctures i equiwments necessaris, aixi com 

millorar-ne EIS existents, per tal de Kuruantito la irnnltat entre el 
nivell de serveis @erts ah seus hubitmts i eI úe la resto de 
CatuIunyu. 

L’adopcib d’aquest text comportaria la retirada CIC les cs- 
menes ncmeros I ,  2,3,4,5,6 i 7. 

I <  e> Fucilitur a lm comarques i zones ú~ muntanya una in fras- 
tructura administrativa ... w 

Article 2 

Hi ha present¿ida l’esrnena següent: 

Esmena núm. Pi1 D irúdicib 

Gp. del PSUC 

Apartat 1 

Kncapqalamen t 

Hi ha presentada l’esrnena següent: 

11’~un article 1 bis. 

<{ ‘I. Es consideren comarqucs de muntanya, als efectes dc 
la prescnt Llei, eis ferritoris homn,qenis, umb unilut ter’ritnt*iul, 
cconbmica i social, que es puguin organitzar C Q ~  B Brees sbcio- 
c=conomiyucs funcionals, i que es caractcritr,in per: )) 

MOTIVACIh: Rjustar els ob.jr=clius a lii conclici6 de llei general i N 
Ics compctkncies que ens dhna I’listatut. B ii ha prcsentada l’esrnena segiient: 

. . -.. . . ~ ..... . , ., - 
___I-- 

.. . . - . .. . . -. . . . .. .. . . . .. - - _- . . - - .... . . - . . . - . ... . . . . . ., - 
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Esmena nhm. 14 De moáficu-rcih Esmena nim. 19 Dc suprmsici 

D@utut I. SL Jusep M. Corral i Belorado G. Socialista 

((a) Una altitud, pendent i dima limitatius de les activitats Tot el text de la lletra d). 
economiques. 3 )  

Hi ha presentacies les esmenes segiien ts: Diputat I. Sr. Josep M. Corral i Belorado 

Tot el text de la lletra d) I 

Esmena n h ,  15 De mud@aciíi 

G. Socialista Lletra e) 

{< b> Dispusar d’uns recursos considerats escassos per al conjunt 
del territufi de Catalunya, especiulment ainla, neu, püstures i 
boscos. )) 

Mi ha presentades les esmenes següents: 

MOTIVAC16: Millorar la redaccib. Esmena núm, 21 De supressib 

G. Socialista 

Esmena núm. I6 De Tot el text de la lletra e), 

Diputat i. Sr. Josep. M. Corral i Belorado 

De supre,ssib <( b) Disposar d’uns recursos cunsideruts escassos per al conjunt 
dei territori de Catalunya, esp?cialment sima, neu, pastures i 

Esme-na núm. 22 

boscos. )) Qbutat I .  Sr. Josep M. Corral i Belorado 

Tot el text de la iletra e).  

Esmena núm. 17 D Úddicitj 

Gp,  &Esquerra Republicana Apartat segon 

Hi ha presentades les esmenes següents: 
(( Estar subjectes a demanctes socials no reglamentades, que 

poden comprometre.. . )) 

Lletra c) 

I-li ha prcsentada I’esrnena següent: 

Esmena núm. 18 De supressii, 

Diputat 1. SK Josep M. Corral i Beiorado 

Tot el text de la lletra c). 

Lletra d) 

Hi ha presentades les esmenes segiients: 

Esmena núm. 23 

G. Socialista 

~ 2 .  Es consideren comarques de muntanya, als efectes de 
la present Llei, les següents: Alt Urgell, Cerdanya, Pallars 
Jussfi, Pallars SobirB, Ripoll&, Va11 &Aran, Bergueda, sol soni.^ 
i Gurrotsca, en lu seva integritat. IA seva delimitacití es corre- 
spon amb all6 Rstablert per la Divisih Territorial de Catalun- 
ya dei 1936. )) 

MOTIVACIb: Considerar directament les comarques del ner- 
guedh, Snlsonks i Garrotxa, sense necessitat d’acudir al procediment 
indirecte previst en I’article 10, 
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La Ponkncia recomana, per unanimitat, el text transaccional 
Esmena nCm. 24 ne modif_acibJ ddicib i 

supressici 
segiknt a l’apartat primer de l’article 2: 

<( Sbn comarqeres de muntanya, als efctes de la present Llei, els 
territoris homogenis, amb unitat territorial, econhica i social, que 
estimin o puguin estar organitzats com a urees &cio-econbmiques 
funcionals i que alhora e . ~  caracteritzin p.- 

Dijmtaat I. Sr, 
Josep M. Corral i Relorado 

(4, Es consideren comarques de muntanya, als efectes 

u) Va!/ &Iran. 
dáqudu Llei, les seg‘irents: u) Una altitiid, yendmt i clima, clarament limitufius de les acti- 

1 vitats econhiques. 
b) iJal/ms Sobira. 
cl Pallars JUSSU. 

d) Alt Ur@/. 
e) Cerdanya. 
*j9 Xl)lDIIhS. 

g) Berguedk 

i) Garrotra, 
h) lS*olkSQVlkSs 

en la seva integritat. La SCVH delimitació es correspon amb 
d l h  establert per la Divisió Territorial de Catalimya del 
1936. H 

b) Disposar de recursos escassos per u1 conjunt del territori de 
Catalunya, espcialment aigua, neu, pastures, boscos i espuis 
naturals, 

c) Una buixu densitut de pnl~iucib, en relaciri amb el valor mitja 
de Catuhnyu. N 

L’adopcib d’aquest text comportaria la retirada de les es- 
menes números 12,15,17,19,21 i 26. 

La Ponkncia recomana, per unanimitat, I’adopció de I’esme- 
na nimero 23. 

Esmena núm. 25 D ’addició Article 3 

D’un apartat 3. 

ft 3. D izcord amb I 'evolutiu demugra fica i shciu-ecnnbmicu de 
Ses comarques de muntanya, ei Consei1 Executiu podrb modificar- 
ne e/ llistat i la classlficacib. )) 

Esmena núm. 26 D ’addicib 

Hi ha presentada l’esrnena segiient: 

Esmena num, 27 Lk supremib 

Diputat 1. Sr. 
Josep M. Corral i Belorado 

Tot el text de l’acticle 3. 

Apartat 1 

Encapplamen t 
D’un article 2 bis. 

I-Ii ha presentades les esmenes següents: 

M ~ I V A C I ~ :  i3eiinir CIC mancra c ~ m  i concrcta CI concepte tim- 
cional CIC <<COIIIRTC;-~ dc muntanya )>. 

<< I .  Es consideren contrades cic muntanya, als cfcctcs 
d’ayuesta Llei, els territoris que, yertnnymt a un II a diversos 
rnunicbi; i, no ewnt  aquests compresos en cap de les comarques 
de muntanyu definiúes anteriorment, reuneixin les condicions sc- 
güents: H 

javier
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H 1. Es consideren zones de muntanya, als efectes d'aques- 
ta Llei, els territoris conJ7gurats p r  un o mis termes municipals, 
no situats en comarques dc muntanya, yue reuneixin alguna de les 
condicions segiients: )) 

Esmena mim. 35 

G.p. dEsquerru Republicana 

De modficació 

{( .. . llur densitat dernogruflca sigui.. . r) 
Lletra al 

Hi ha presentades les esmenes següent: 
Esmena nim. 36 De modijicacib 

G.p. de Convergkncia i Unib 
Esmena núm. 30 De modgkacih 

G. Socialista 
H b) Que llur densitat demogra'fica sigui sensiblement inferi- 

or als valors mitjans de Catalunya. )r 

<(a) Tenir sifuadu com a mínim el 60% de la seva superficie 
en cotes superiors als 800 m. H Apartat 2 

Hi ha presentades les esmenes següents: 

Esmena núm. 31 ]>e mod!'ficaciÓ 
Esmena núm. 37 De modflcució 

G p .  del I-'SUC 
G p .  del PSUC 

<<a) Tenir situudu com a mfnim el 60% de la seva superficie 
en cotes superiors als 800 m. )) N 2. D Srcord amb les condicions anteriors, el Consell rxecutiu 

ehborarh un k t a t  de contrades de muntwnyu espwjfiicant els 
munic@is que les formen. M 

Esmena núm. 32 De rnod&mil, 

G.p. dxsquerra Republicana 

H .. . a mínim un 65% de la seva superficie. .. H 

Lletra b) 

I-li ha presentades les esmenes següents: 

Esmena níim. 38 De mocl/ficaciri 

G. Socialista 

<< 2. El Consell Executiu, elahorara, amb injbrme preceptiu 
dei Consell General de Muntunyu, un llistal de z o n a  de muntanya, 
amb espwijicucih del municipi o municipis ajectuts. H 

Esmena niirn. 39 D 'addicib 

G.p. de Convergkncia i Unih 
Esmena nijrn. 33 De modl'ficacib 

G. Socialista 
1<2. ... previ informe del Consell de Muntanya. Ahi  

mat&, podru ampliar I'kxtensib de l e s  zones dt? muntanya quan 
condicions geograjrfiques, econbrnigues i socials ho aconsellin. H 

<<b) Tenir un pendent mitjli. ,wperiw al 2U%, i situada, com u 
mínim, E I  60% de ka scvu superjicie en cotes superiors als 600 m. )) 

Apartat 3 

Esmena num. 34 D~ modflcacjó El[i ha presentades les esmenes següents: 

G p .  deiPSUC 
Esmena núm. 40 De rnodrficacib 

G p ,  delPSUC 
H b) Tenir una estructura econbmica busuda fonamentalment 

en eis sectors primari i terciari. )) 
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(< 3 .  Els municipis compresos a les llistes de ‘tontrcaúes úe mnm- 
taflya” podran soMcitur la seva declcruciti com Q tals al Conseli 
fxecutiu, que les aprovar& pi* decret. H 

Esmena núm. 41 De modjficació 

G. Suciulistu 

c<3. EI municipi o municipis que compleixin alguna de les 
condicions previstes a l’apartat I ,  podran solkitas la seva de- 
claració com a zona de muntanya al Consell Executiu de la 
Generali tat, que I hprovara p r  úecret, previ iq forme del Consell 
General de Muntanya. )) 

MUTIVACIb Millor concrecib geogrhfica i jurídica. 

Apartat 4 

Esmena núm. 42 Lk supressib 
._ 

G. Socialistu 

Tot el text de I’apartat 4. 

Esmena núm. 43 De rnodficacib 

G.y. del PSUC 

((4. Quan una contrada de muntanyu comprengui més d’un 
municipi, caldra la sol*/icitud de tots els municipis comprem per a 
poder acordur el corresponent decret úe declaraciti. H 

MOTIVACIb: Idhtica i\ l’antcrior, perb rcfcrida a les wontratles 
de muntanya>>. 

La Ponkncia recomana, per unanimitat, ei text transaccional 
següent a i’encapqalament de i’apartat I i a ia iietra a): 

((ET consideren zonm de muntanya, als ejectes d’uquestu Llei, 
els territoris wnfi,rurCrts per un o mks termes municipals, no simats 
en comarques de muntanya, que reuneixin alguna de les condicions 
scgiients: 

a) Tenir situada corn a mínim el 6.5% de la sevu supeflcie en 
cotes supuiors als XO0 m. )) 

Yadopcib d’aquest text comportaria la retirada de les es- 
menes números 28,29,30,31 i 32. 

Article 4 

Hi ha presentades les esmenes segiicnts: 

Esmena núm. 44 I )r  modjficuoió 

{{ 1. El pla comarcal de muntanya és i’instrummt fuisic p r  al 
desenvulupament i lhplicucib de la política ú~ muntanya. 
2. Eisplans comurccils de muntanya hauran de contenir corn a 

mínim: 
a) L’esrudi sbcio-econbrnic de la comarca i I’explicitacib de les 

seves yossibiíitats de millora, mpressuts en formQ d Mjwtius con-. 
cretats en el temps i estratkgia ú‘actuacih. 

b) Els programes dbctuacib amb indicació de les accions, Inca- 
iitzacih, terminis i cost de les inversions necexsuries. 

e) El pla d ‘in versions directes i complementurie., amb espcfi- 
caci6 anual, referit als programes d’actuució, entenent per inver- 
sions directes les previsions dels Departuments de la Generalitat i, 
si s’escau, dbltres orgunismes actuants en el territuri de les 
comurques de muntanya, i per inversions cumplement¿iries les es- 
p?c$ques de la Direccib General de kfuntanya. 
d Direcjrius orientutives de ptm#iicacib urbanistim a nivell 

C O K W - C d .  

3. Els plans es redactnran i aprovaran culla cinc anys segons 
el procediment previst en lu present Llei. La preparació del pla es 
jura ai quart any de gestiri del pla anterior. 

4. Pet* a la reciaccití dels plms  comarcals de muntanya es tin- 
dran en compte eis plans de les altres administracions actuants en 
PIS territoris de les comarques de muntanya, els altres plans. comar- 
cals de muntanya i les normes genemals emanades del Consell Tac- 
cutiu que continguin indicacions metodolbgiqum o criteris pcr a la 
prelwacici i eluborucib dei pla. )) 

MOTIVACTb: La qualificncib de l’instrurnent com a pla 4s més 
adient, ja que un pla es desenvolupa en programes. Millor ordenació 
dels continguts i terminis del pla. 

{{ I ,  El pla comarcal de muniunya és 1 ‘instrument h h i c  per al 
dekwnvolupament de la política de muntanya. 

2. Els plans comarcals de muntanya hauran de contenir corn a 
mínim: 
d Léstudi sbcio-econbmic de la rculitat comarcal i les possibili- 

tats concretes de desen volu/mment deis diversos sectars socials, 
econumics i de serveis. 

b,l La determinacici dbhjectius a temini mil$ cinc anys i a IhrR 
termini, quinze anyL~. 

cl Els prugrumes dúctuaciti amb indicacib de les actuacions, 
ioualitzacib terminis i cost de les inversions necesshritls. 

d) fil pia d’inversions directes i complementuries, amb t?spec[ji- 
cmiu anual, referit aris progrums d’actuucib entenent per inver- 
sions directa les prbpim & cada Bepartament a IPS zones de mun- 
tanyu i per inversions compkrncmaries les especLjiqucs de la Direc- 
cib Generui de Muntanya. 



3947 
--- 

RUTLLET~ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA I Nhm. 100 I i8 d’octubre 1982 

e) Directrius orientatives de ptanrJicacib urbanística u nivell 
comarcal. 

3. LIS plans es redactaran i uptuvarara cau% cinc anys segons 
el procedimm! previst en la present Llei. La preparacib dei piu es 
=fur& al quart any de gestib del p h  anteriou. 

4. Per a la redaccib dels piuns comarcals de muntanya es 
tindrb en compte: 

u) Que els objectius fixats purnin ésser obtinguts en un termini 
mirxim de quinze anys, miijangant les inversions necesshries. 

b) Eh plans de les altres administracions actuants en les 
comarques de muntanya, eis a1trmplan.r comarcah de muntanyu i 
lm normes generals que continguin indicucions rnetodologiques o 
criteris per a la preparació i efaboracib del pla. )) 

Esmena núm. 46 De modijicucii, 

H I ,  Ei piu cumurcal de muntanya furu les previsions i dispo- 
saru les mesures concretes que permetin el desenvolupment dels 
diversos secturs econbmics i socials amb l’abjectiir d %sst?r I’instru- 
ment bhsic de Sa política de muntanya. 

2. fi/sp!uns cumurcub hauran de contemp/ur com a objectius: 
a) DesenvoIupar ¡es urees de muntanya, per tai d’equipurar Ics 

condicions de vida dels muntanyencs amb /u dels residents en les 
zones desenvolupades d d  territori cutaiu. 

A) Posar3 a Iu regressiri demogrhjca de la muntanya i aconse- 
guir una poblucii, equilibrada. 

c) Atendre el úesenvuhpament i la modernitzacib de tots e b  sec- 
tors econbmics muntanyencs i de manera c3speciul el sector awuri 
en el seu conjunt i Iu industria de traqformucib que hi és vinculu- 
da, l’astesaniu i ei furisme. 

d) Fomentar la recerca en tots els rjlrnbits propis de la muntunya, 
espciahent en els aspectes biolbgiics i en la seva apiicocib a íhgri- 
cultura, ramaderia i silvicultura. 

e .  Valorar, protegir i millorar ds espais naturals de muntanyu, 
reconegwnt-las la seva funcib social en el conjunt de Catalunya i 
ku sevu cuntribuciú uf desmvoluyamen f de les &rees de munt~nyn. 
f) Desenvolupur, dijundre i protegir tot ei patrimoni histciric, cul- 

tural i nrtistic dels pobles de muntanya, )) 

MOTIVACIÓ: Definir els objectius de la planificacih, sensc con- 
cretar excessivament els diversos sectors a Fi de no sortir del marc 
d’una llei general. 

Apartats 1 i 2 

No hi ha presentada cap esmena. 

Apartat 3 

Hi ha presentada E’esmena següent: 

<c .. . de forma general ip* un termini de quatre anys els objec- 
tius.. . )) 

Apartat 4 

I-Ii ha presentada l’esmena següent: 

<( 4. El programa d’actuació comarcal, que inicialment tindra 
una durada de quatre anys, podru ser revisat un cop.. . )) 

Apartat 5 

Encapplamen t 

Hi ha presentada l’esmena següent: 

Esmena núm. 49 D áddicib 

G p .  de Cunvergkncia i Unib 

< < - S .  Els programes d’actuació comarcalcontindran.. . )) 

Lletres a) i b) 

No hi ha presentada cap esmena. 

Lletra c) 

Hi ha presentada l’esmena següent: 

Esmena núm. 50 De supessib 

G p .  de Centristes 

Tot el text de la lletra c). 

MOTIVACI6: El parhgraf 5.b) és suficient per a forqar la fixació 
dels nivells de quantitat i de qualitat en els difercnts aspectes o serveis 
que el programa d’actuació contempli, essent necessari remarcar les 
específiques necessitats administratives, legals i financeres, esmen- 
tades en altres articles. 

Esmena núm. 47 De supressicj Apartat 6 
~ 

G-p. de Convergencia i Unib Hi ha presentades les esmenes següents: 

. - . 
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Encapcalament 

Esmena nCm. 51 De supremib 

G p .  de Convergkncia i Unió 
Il i  ha presentada E’esmena segiient: 

Tot el text de l’apartat 6. Esmena núm. 56 De moduicacib 
._. ~ 

Gp. d%querra Republicana 

Esmena núm. 52 

G p .  d75querru Republicana 

modpcacib <( Els programes d’actuació comarcal definiran necesdria- 
ment i com a mínim els objectius i mitjans d’actuació, en 
relació amb: H 

Lletra a) H Els programes es redactaran.. . >) 

Hi ha presentades les esmenes segiients: 

Esmena núm, 53 13 hddició 

G p .  delPSUC 
Esmena núm. 57 De rnodncucih 

G. p. d Esquerra Republicana 
D’un nou apartat. 

((3. Els plans comarcals p u m r a n  un rkgirn espcial per a la 
prroteccib de les zones de muntanya que es trobin situades en cotes 
suflriors al límit natura/ del bosc autbcton de la zona. )) 

MOTIVACIb: Les cotes per sobre el límit del bosc són alhorrt les 
més desafavorides per les seves condicions, i les mks arnenaqades. 
Cal preveure’n una proteccio especial, 

La Ponbncia no fa citp recomanaci6. 

Article 5 

Hi ha presentades les esmcnes següents: 

G Suciulistu 

Tot el text de l’article. 

MOTIVACIÓ: E1 pla inclou globalment el canjunt d’actuacions es- 
mentades de manera incompleta en aquest article. 

Esmena núm. 55 De supressió 

G p .  delPSUC 

<< d E! foment de Ibgricullura i ramaderia de muntanya, ,fent 
Jlossibk llur rendibilitat. r) 

Esmena níim, 58 D ’addicib 

Gp.  de Centristes 

((a) La defensa, conservació i restauració del medi fisic, del 
paisatge i deis espais naturals protegits, aixi corn l’agricultiira de 
muntanya. H 

MOTIVACib: Mancava en la Proposici6 de Llei una referhcia 
cxplicila a l’agricultuzra de muntanya, malgrat que podria entendre’s 
compres aquest aspecte en altres parigraf‘s. Tanmateix, es fcia 
necesshria una explicitació d’aquesta rnathria. 

Lletra b) 

I-Ji ha presentades les esmenes següents: 

Esmena núm. 59 De rnorlif7cacicí 

G.p. dzsquerra Republicana 

Text de la lletra a) de la Proposició. 

(t b) La defensa, conservacih i restauració del medi fisic, del 
paisatge i dels espais naturals protegits, >) 

Tot el text de I’article, 

MOTIVACIb L’cnurnerac! Ó cxcessivainent com plexa i detallada 
d’objectius no convé fer-la cn el text d’una llei general. Hi ha e1 lcxl 
quc proposa suprimir rcclundancies i ambigiiitats. 



BUTLLETi OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Núm. 100 / 18 d’octubre 1982 3949 

Lletra h) 

Hi ha presentada l’esmena segiient: 

H b) La proteccio i foment de les brees forestals i de Hur ex- 
plotació, compatible amb 1 ’equilibri dels ecosistemes forestals. )) 

Lletra c) 
Esmena n6m. (i5 De modIficacib 

Hi ha presentades les esmenes seglients: 
G.p. d Esquerra Republicana 

<( h) La promocib de l’emprament de les comarques de muntun- 
yu wr ar l’esport i e/ lleure. H 

Esmena núm. 61 De modrficacib 

Lletra i) 

No hi ha presentada cap esmena. 

Text de la lletra b) de la Proposició. 

c) La protecció i foment de les Brees furestals i de llur explo- 
taeib, compatible amb l’equili bri dels ecosistemes forestals. H 

Lletra j) 

Hi ha presentada l’esmena següent: 
Esmena núm. 62 D bddicib 

G p .  de Convergkncia i Unió 

H c) Ei foment de Ibgricu¡tura, la ramaderia i la pesca. M 
Esmena núm, 66 D ’addicib 

G p .  d’ESquerm Republicana Lletra d) 

tcj) La realització d’obres pljbliques que millorin les candi- 
cims de vida i les comunicacions de les zones de muntanya. )) 

No hi ha presentada cap esmena, 

Lletra e) 

Hi ha presentada I’esmena segiient: 
Lletres k), I) i rn) 

NO hi ha presentada cap esmena. 

Esmena mim. 63 D bddicib 

G p .  de Convergknciu i Unib 

( {e )  El foment del cooperativisme i d’altres formes associa- 
tives. )) 

Lletra f) 

Hi ha presentada I’esmena següent: 

Esmena núm. 67 D kddicitj 

Diputat I. Sr, 
Josep M. Corral i Belorado 

D’una nova lletra. 

(( n) Creacib d kqui’rnent i serveis socials. )) 

Esmena núm, 64 Be modficació 
. 

Esmena núm, 68 D ’addicib 

G.p. de Centristes G,p. dEsquerra Republicana 

<<f) El foment de les denominacions d’origen pels productes 
de qualitat de les zones de muntanya. $) 

D’una nova iletra. 

H n> Subvencions, ajudes i indemniimcions compensatbries a 
pxwnes fisiques o jurídiques amb activitats radicades a les zunes 
de muntanya per a afavorir ¡’assentament o el manteniment 
demogru3c en aquestes. )) 

Lletra g) 

No hi ha presentada cap esmena. 
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MUTIVACI6: Per coherbncia amb I’esmena cie supressi6 prc- 
senlada als clos primers parhgrafs de i’artick 1 O, de manera que no se 
sobrepassin les previsions financeres a qu& es refereix I’article 9. 

La inclusió en el programa de les subvencions i indemnitzacions és 
conseqiibncia Ibgica de la idea d’unitat que el programa comporta. 

D’una nova lletra. 

H 11) Mi/Iora i ampliacib deis ferrocarrils. )) 

Esmena núm. 75 D hddició 

G.p, de Convergkncia r‘ Unih 
Esmena núm. 69 D ’addicib - 

G.p. &Esquerra Republjcanu 
D’una nova lletra. 

<( p)  1; ’ensenyament (centres d EGB, escoles de formacib pro fes- 
D’una nova lletra. 

<( n) Les actuucions en mutkria de sanitat i ussistiwcia sociat. )) sional, instituts, trnnsymrt escolau, etc.. . )) 

Esmena niim. 70 D’addicjb Esmena nhm. 76 D ’addició 

G.p. de Converghncia i Unib Diputat I. SK 
Josep M. Corral i Belorado 

D’una nova lletra. 

(4  n) L’lrssistknciu social. )) 
D’una nova lletra. 

<< q) MiIurar i crear ~ U ~ ~ ~ ~ s s Q ~ ~ ~ r ~ ~ r e r ~ r s ,  )) 

Esmena núm. 71 D ’addició 

Diputut.1. Sr. 
Josep M. Corral i Belorado 

Esmena núm. 77 B úddicib 

G.y. de Cunvergkmia i Unió 

D’una nova lletra. D’una nova lletra. 

Esmena núm. 72 I> ’addirib Esmena núm. 78 11 ‘addiciú 

G p .  d Esquerra Republicana Diputat I. SK 
Jusep M. Corral i Relorado 

D’una nova lletra, 
D’una nova lletra. 

Esmena nim.  73 D ’addicib 

G.p. de Converghciu i Unib 
D ’addiciú Esmena núm. 79 

G p .  de Conver&& i Unib 
D’una nova lletra. 

(< 03 Lbssistkncia hospituhriu. H 

D’una nova lletra. 

<( r)  La xuma teiefinicu. M 

Esmena nlim. 74 D ’addició 

Diptut I.  SK 
Josep M. Corral i Belorado 

Esmena ním. 8fi D ’addiciíi 

G p .  de Convergkncia i Uniti 
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D’una nom lletra. 

<< s) Eis mercats. D 

or com a excepcional, i sols justificable per rab d’interessos regionals 
o nacionals, d’acord amb I’article 140 de la Constitució, i la interpre- 
tació donada per les Sentencies del Tribunal Constitucional sobre la 
ma tkria. 

La PonBncia recomana, per majoria, el text transaccional 
segiient a I’article 6: Esmena núm. 81 D ’addicib 

Gp. de Cunverghcia i Unib 

D’una nova lletra. 

<< t)  Eis accidents de muntanya. H 

La Ponencia no fa cap recomanació. 

I( EI desenvolupament dels pluns comarcals podru realitzar-se 
tarnlk mitjancunt la courdinacib cntre programes d’ucluacib de did 
verses comarques, si així ho acorden els consells comarcals inter- 
essats. H 

L’adopció d’aquest text comportaria la retirada de les es- 
menes nkneros 82 i 83 

Article 3 

Article 6 

Hi ha presentades les esmenes següents: 

Hi ha presentades les esmenes següents: 

Esmena nirrn. 85 De supressib 

G. Socialista Esmena núm. 82 Be supressib 

G. Socialista Tot el text de l’article. 

MOTIVACI6: Aquesta figura es desconeguda en la legislació 
urhanistica. 

Tot el text de l’article. 

MOTIVACIO: L’eina bdsica d’intervenció és el pla comarcal. La 
coordinació entre els diferents plans comarcals es prevista en altres 
esmenes. El carhcter intercornarcal dels plans podria contradir la 
futura Llei de Divisió Territorial dc Catalunya. Esmena niirn. 86 De supressib 

G p .  delPSUC 

Tot el text de I’article. 
Esmena núm. 83 De supressió 

MOTIVACIb: Creure innecessari l’enunciat de I’article. En tot 
cas, els plans comarcals contindran elements urbanístics i alhora 
aquests plans no podran defugir el territorial. 

G p .  del PSUC 

Tot el text de l’article. 

MOTIVACIÓ: Creure injustificada i innecesshia l’cxistencia de 
{{programes intercomarcals N. Esmena nirrn, 87 De supressió 

G p .  d Esquerra Republicana 

Tot el text de ]’article. 
Esmena núm. 84 De modificacib 

Gp. de Centristes 
Esmena núm. 88 De modiJicacib 

<<Els programes d’actuaci6 podran tenir, si aki ha acorden 
les comarques interessades, curbcter intercomcrrcal, )) G.p. de Centrisles 

MOTIVACIb: El principi d’autonamia, comú a totes les entitats 
locals, obliga a considerar tota intervenció d’un brgan o cntitat superi- 

(< E¡ programa d’actuacib comurclr¡ s ’lyjustara, si existís, al pla 
director territoria/ de coordinacib o a qualseva¡ altre instrument 
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d’ardenacib del territori que s ’eslableki p r  llei. Podt-u incloure, 
ixro, corn a &jectiuR Iu jormacib, mod{fkaciu n revisiú del plun- 
tejanient urhanistic de la comarca. H 

McyTIVACIb: Cal no confondre la pllanilicacib economica i la Lir- 

banística i donar compliment al principi dc ia jerarquia de l’ordena- 
ment vigent entre plans d’ordenacib del territori (de carhcter mixt), 
el pla d’actuaci6 comarcal quc es crei en aquesta Lici, com a cstadi in- 
termedi; i cl pia urbanistic de earhcter municipd o comarcal. 

D’altra banda, la llei no estableix cop fórmula dc coordinació cntrc 
cl pla d’ordenació territorial (figura que avui no existeix) i el pro- 
grama d’actuació comarcal. Si es vol cercar unt? coherkncia amb 
I’article 4, punt 5 ,  apartat c), segons ei qual, fins i tot, ei pia canternpla 
les necessitats de caríicter administratiu, legal i financer, amb molt 
mbs motiu s’han de contemplar Ics necessitats urbanístiques del terri- 
tori comarcal, 

pÚb/iw dc dos mesos durant els quals seran especialment escoltades 
les organitzacions palitiqms, sindicals i ecunbmiques, així corn els 
representants de les administracions públiques que actui’n en el tm- 
ritori comarcal. 

6. La comarca de muntnnya upruvaria provixionalment el pla 
comarcal de muntanya una! vegada examinades les a[legmions 
prwentudes en la fase d’injorrnucib públicn. 

L/ pla seru lramks ai Consell IZreci4tiu en un termini mhxim 
de quinze dies després dc? la seva uprovucib provisionul. Aqzmt el 
cornunicura als d&!ermts Lkprturnents i Ministeris estutuls inter- 
esslrts, així com ai Coaseli Gerieral de Munranya a efectes 
d ?Morma&, 
8. En un termini de tres mesos després úe la seva aprovacití 

provisional, el Consell Executiu uprovara defnitivument el piu 
comarcal de muntanya. 

9. Per a la revisiu del pla comarcal de muntanya se seguird el 
mateix procediment que p r  a la seva elaboracib i aprovació. H 

7. 

MOT1VACIb Necessitat dc coherhcia interna entre diferents 
Esmena n6m. 89 J)e mo&icació parhgrafs de I’articie. 

G.p. de Conwr.&ncia i Uniu 

H Les directrius orientatives de la pian ficuciú urbanística esta- 
ran coordinades amb el programa d’acltaació comarcal en la forma 
que preveu la prment Llei )) 

La Ponkncia recomana, per majoria, l’adopcib de les es- 
menes nljmeros 85,86 i 87. 

Article 8 

Hi ha presentades les esmenes següents: 

Esmena níim. 90 Lk modficmib 

G. Socialista 

(< I .  La comarca de muntanya soNieituru la redaccib d’unpro- 
jecte de pla ctimarcal de muntanya al Consell Executiu. 
2. Pr23viument CI la sol*licituú ES promoutii ima enqueta 

pública u j i  de recollir dwnundes i suggeriments. 
3. L’enyue.rtu tindta una dura& muxima de tres mesos i eLy 

portari u terme amb la col.laboracib i la jmrticipució llirecta de lm 
organitzacions polítiques, sindicals, econcimiques, sociub i amb els 
ciutuúans interessats, que t‘s podrun nrKanitzar, pcr uquesta.finali- 
tat, en comissions. Eis resultuts de Iknquestu s’mcljUntaran a i’mp- 
dient c k  sol.licituú dkiaboracici UPI projecte de pla comarcal de 
mun tu nya . 

E! Consell fiecutili, mitjangant el Conseller dd Depurtu- 
ment Adjunt a la Yrmiúkncia, encomanarb la reducció ddpm)ecte 
delpla comarcui de muntanya a la Direccih General de Muntanya, 
yue e! redactarb en ei termini de sik mesos dcs de la rednccib de Iu 
soliicitud pel Consell Executiu i amb la col.lnhorucih deis &parta- 
ments itnpjicats en la pulítica de muntanyu. 

5. La comarca de muntanya nprovarb iniciaiment el pla 
comarcal de muntanya. Tat segivit s ”0ri1-h un termini d 7t.fíwmcib 

4. 

Esmena núm. 91 De mod~cacib 

( 4  1. La comarca de mtrntunya sol.licitar2r la reducciú cl’un pro- 
jecte de pla comarcal de muntanyu u la Direcciri General de 
Muntanyu. 

2. Prhiument a la sol’ljcicldcj es pmmuurd una enquestlr 
pública a fi de recollir demandes i sugqeriments. 

3. S’engeresta tindrb una durada mitsCima de t m  mesus i es 
purturia u terme amb la coi.laboracib i la purticipacirj directa de les 
organitzacions pdítiqtie,s, sindicals, econbmiques, socials i amb els 
ciutahns intertmats, que es podran organitzar, amb aquesta fina- 
Mut, en comissions. Eis rtx.iltuts de I’enquestu s iadjuntaran u ¡‘u- 
pedient de sdicitird d khhorucib d d  prqjecíe de pla comarcal de 
muntanya. 

4. La DirccciÚ General de Muntanya reductaru el projecfe del 
pla cumarcal de muntanya en el termini de sis nlt‘sos úes úe la re- 
cepcih de ia sol*licitud i amb la col-Iuboraci6 dels &partaments im- 
plicuts en la politica de muntanya. 
5. LQ cumarca de muntanya aprovaru iniciulment el plu 

comorcal de muntanya. Tot seguit s’obriru un termini d’informncih 
pública de dus mesos durant el qual seran cspccidment escoltudes 
les orgoniízacions polítiques, sindiculs i monrimiques, així com els 
represeníunts de ies administracions piibhqUes que acíuyn en ei ter- 
ritori comurcul. 

6. La comarca de munrunya aprovarb provisionalment el pla 
comarcal de muntanya unu veKadu exarninaúm les al.legucinns 
prexenlaúes en la,fase d “infurmucib púbiica. 

7. El PIU sera iramis al Ikpartament Adjunt a Iu Presidkncia 
en un termini mirxim de quinze dies després de Iu seva upruvucib 
provisional. Aquest ei cornunicaric als d&wm Depur faments i 
Ministeris estatals intereswts, així com al Conxi/ General de 
Muntanya a efectes d ln furmació. 

En 14n termini de tres mt)sos després de Iu sevn uprovacib 8. 
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provisional el Consell Ewcutiu aprovuru dt$nitivumm/ el p h  
comarcal de muntanya. H 

Esmena num. 92 De modficució 

{( I .  La comurcu de muntanya soi.liuiturb la reduccib d’un pro- 
jecte úe pla comarcul al Departament de IWlticu Territoritri i 
Obres Públiques. 
2. La sdliciiud de reíiuccid aniru acompcinyudu deis remltats 

dt? i’enyuesta que s’haurh prom~gut previament en el si de la 
comurcu dt? munfuryu. 

En tot moment es procuwra Iu prticipacib ciotiva i la col-fuho- 
ra& de les diverses orgunitzucions i entitats cornurcuis en 1 klaho- 
racil, úe Iknqumtu. 

El Departument de Política Territorial i Obres Públiques 
reductaru tkcnicument el projecte delpla. 

A lcr comurcu de muntanya, li correspondt.u 1 bpruvacib ini- 
cial del pla. Acomplert el termini legal d’jnformació púhlica i exam- 
inades les alalegacions, serh competent per a la seva aprovucib 
Imvisionu I .  

En un termini úe ires mesos des& de la seva uprovacib 
provisional, i prwi informe de la Comissió Interdepartamental de 
Muntanya, el Consell FAecufiu aprovarfi defriritivarnent e1 pla 
comarcal de muntanya. H 

3. 

4. 

5. 

MOTIVACIb: Prccisar Ics compctkncies dels diversos organismes 
liel quc F .  :i la tramitaciri dels plans. 

(< i. Transcorregut un any a purtir de lkntruda en vigor de la 
Llei, els consells de totes les co~~arpues hacrrcrn d’haver sol-licitat 
la reduccib del pmgturnu d’acluucih comurcal, podmt, el Consell 
ihccutiu, acordar la seva reduccici en Crgiiells casos en que la sdli- 
citud no s’hagia formuluf. 
2. La S d i C i t U d  de redaccih estara ucompavlyadu de tots 

aquells irlfornies, criferi,s i suggeriments que els ajuntaments i el 
Coasell de Comurcu considerin necessusis. 

Ei Depurtament tic Pwsidenciu, en col.laborCrcib amb els 
Depurtarnents i orgunismes implicats en la pdíticu de muntanya, 
elaborara els projectes de pmgramu d’actuacib ~ ’ n  un termini no su- 
puior a sis mesos des de la seva sol.licitud. 

4. Ei Consell de la Comurca de muntanya ohririr un periode 
cl’informaciii durant el qual podran expsar llurs punts de vista els 
habitunts i PIS orgmisnzes representatius dei respectiu territori i 
haura dúprovur iniciaiment i provisioncrlment ei progrum d’ac- 
tuacib en un termini no superior a tres mesos a partir úe la seva 
recepciu. 
5. Sobre la hase del projecte uprovat provisionalment pel Con- 

sell Commarcal, el Depurtament de I’residknciu ela boruru el pmjectp 
definitiu que sesera uprovat, si skscau, pe/ Consell Executiu, en un 
termini no superior u tres mesos. M 

3. 

Apartat 1 

1% ha presentades les esmenes següents: 

Esmena núm. 94 De modificucili 

G p .  de Centristes 

((El Consell de la Comarca de Muntanya rdacturb elprojecte 
del programu d’actuacib comurcui )) 

Esmena núm. 95 D “adició 

<( 1. El Consell de la Comarca de Muntanya o u% zona de 
muntanya soHicitari.. )) 

Apartat 2 

I-Ii ha presenta& l’esmena següent: 

Esmena nhm. 96 De rnodljkuciri 

G,p, de Centristes 

((2. Transcorregut un any ... totes les comarques de mun- 
tanya hauran d’huver redactat t.1 projecte de programa d’x- 
tuacib comarcal. El Consell í.ecutiu p d r u  acordar, previ 
rqueriment al Comell de la Comarca, la seva redacció on uqudls 
casos en yuk la redaccib 110 shagi formulat en el termini de tres 
mesos des del requeriment. H 

Apartat 3 

I-Ii ha presentades les esmenes segiients: 

Esmena niirn. 97 D ’addicib 

H 3. Tanmateix, les comaiques de muntanya podran sdiicitar 
la reducció del programa del Consell Fxecutiu. La sol-licitud de 
redacci6 m i r i . .  . del programa d’actuacib. M 

MICTTIVACI~: NO té sentit que aquesta  ei crei les comarques de 
muntanya i no estiguin dotades d’azitoiiornia per a claborar el pro- 
grama d’actuacib comarcal si tenen mitjans per a fes-ho. Aixo és per- 
fectament compatible amb la sollicitud de redacció quan no tinguin 
mitjans. 
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Esmena núm. 98 ¡I hddicib 

((3. ... els ajuntaments i el Consell cle Comarca cle Muntan- 
ya o de zona de muntanya considerin.. . H 

Apartat 4 

Hi ha presentada I'esmena següent: 

G p .  de Centristes 

Tot el text de I'apartnt. 

MOTIVACI6: Per coherkncia amb el sentit autonomisla que ha 
d'informar la Llei i, espccialmcnt, ;)quest article vuitb. 

Esmena níim. JO3 

<< 6. Una vegoda el Conseli dcr Comarca de Muntlrnyu o de Zona 
de Muntanya hagi tram& ei projecte informat, el Lleparfament 
comptmt el reelaboraru en ei termini mbxim de dos mexos. )) 

Apartat 7 

NQ hi ha presentada cap esmena. 

La Ponkncia no fa cap recomanicib. 
Apartat fi 

Hi ha presentades les esmenes següents: 

Esmena núm, 10íl 

G p .  de Centristes 

MOJ'IVACI~: I IS proposa la novit rcdaccib contra IU naturalesa 
centraiiizadorli de la redacció de la prtiposicih de llei i c l  respecte que 
rnercixcn els inlcrcssos comarcals, 

Article 9 

Hi tiu presentadcs les esmenes segiients: 

ccE1 Consell f i ewt iu  de la Generalitat inclnuvb en ei seu pro- 
jecte de Pressupost CIC forma especificada les previsions tinan- 
ceres coniingtldes en cls diferents programes d'actumió 
comarcal. Ague.vtes previsions no suposaran renineia a altres 
ctln&nacims que puguin correspondre per altres comeptes 
com poden hser el cunon elkctvic, la consideracib de comarca 
dhcci4 especial u d p h  d 'obres i serveis. H 

~ 5 .  ... rebre l'int'orme tlcl Conscll de la Corniu.ca de Mun- 

<< E1 Consell de Comarca u de Zonu vct llarli.. . n. 
latiya o de Zoncl de Muntmyli en un tcrrnini.. . )j 

<< i :1 Pressupost de la C h x r d i t a t  i n c l o d  de forma difercn- 
ciudu aquellcs previsions fi nancercs contingudes en els dit'cr- 
ents pluns comarcds de muntanya. )) 

Apartnt fi  

Hi ha presenlades les csnienes scgücnts: 
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MCTTIVACI~: Concordanp amti i'csmcna nlfimero 46. 

La Putikncia no fa cap recomanació, Esmena núm. 111 De mod@xib 

Article 10 

Hi ha presentada I'esmena segueni: 

Esmena num. 107 De suprcssib 

Dimtat I. SK Josep M. Corral i Belorado 

Tot el text de l'articlc. 

Paragraf primer 

Hi ha presentades les esmenes segiients: 

Gp.  del PSUC 

{(Per a Ics contrades de muntanya, el Con,sdl Sxecutiu, previ in- 
forme de la Comissi6 Interdepurtamentul de Muntanyu, esta Mirh 
un sistema dí? prioritats en les ajudes i subvencions dt? carhcter 
sectorial de la seva competkncia. Eh titulars de /es ajudes hauran 
úe justifcor la seva condicib d'hahitanís permanents de la contrada 
de muntanya. )) 

Paritgraf segon 

I Ii  ha presentades les esmenes segiients: 

Esmena núm. 112 De supremió 

G p .  de Centri,ytes 

Tot el  text del paragraf. 

G.p. de Centristes 

Tot el text del parhgraf. 

Esmena n6m. 109 i2 rnoái'ficacii, 

((1. Lm zoms de muntanya que reuneixin una atensibjisicu 
contínua i pohlucib comparativament sqjkient en relucib amb IPS 
comarques úe muntanyu podran sol*licitar de1 Consell J&ccutiu 
I 'eluburacib d'un progruma direhmib. El Cunsell Executiu deci- 
dir& suhre la sdlicitud i, en el cus de s ~ r  acceptodo, es procedir& de 
conjbrmitat amb allb previst en els articles que fan rejerknciu a les 
comarques de muntanya, )) 

Esmena núm. 110 D'addicid i 
de modificaciti 

. . . . - - 

G. Socia1i.m 

MmIVACIb Per coherkncia arn b altres esmenes presentades per 
aquest Grup parlamentari. 

Esmena nrim. 113 1% modflcució 

u 2. Per a les zones de muntanya que no reuneixin les condicions 
de Ikpurtat anterior, el Consell Executiu mtutllirh un sistema de 
prioritats en /es @des i subvencions de caractw sectorial de la seva 
competkncia, tenint en compte que els bcwe-ciari,s d'aquestes 
ajudes hauran d'ksser resiúenís en les zunes de muntanya o en 
aJwn dels municbis limítrofs. H 

Esmena núm. 114 De rnoddficacib 

G. Socialisja 

~ 2 .  E! municipi o municipis que integrin la zona de muntanya 
podran comptw amb 1 "ajut tknic dels Serveis de la Generalitat als 
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efectes de programació, informacildr i gest% de qualsevol kne-  
fici previst en la legislació vigent. >) 

Tot el text de I’article. 

MOTiVACIb: Manca de concreció. 
M4YFIVACi6: Millor concreció geografica i jurídica. 

Esmena nLm. 120 De modificació 
Esmena nirm. 115 De modflcució 

G.p. delPSUC 
G.p. delPSUC 

rrEn el marc de la planificació, el Consel! Executiu hauru de 
tenir en compte, /ler a l’assignaciri d’inversions, la capucitat 
dhqidestes per generur nous llocs de treball. N 

({Els municrjlis de les contrades de muntanya podran sdlicitar 
ajut tkcnic a la Comissib Interdewrtamental de Muntanya, als 
ejectes de programucib, in formcici i gestió de qualsevol aotwcitj 
prevista Q la Llei. )) MIYSIVACId: Concretar quina entitat té facultats en l’hmbit de la 

Generalitat i suprimir la referkncia a les institucions perquh es creu 
innecesshria. M ~ I V A C I ~ :  Concretar mecanismes ci’ajut a les contrades. 

Ajustar-ho a l’ambit que es proposa en I’csmena núm. 43, 

PnrhRraf tercer 

Hi ha presentades Ics esmcnes següents: 

Esmena núm. 121 De mudficució 

G.p. dE:squerra Republicana 

{{La Generalitat, en el marc d~ 1e.c seves compthlcies, priúrd 
constituir oigunismm gue.fomentin la plena ompacib i ei desenvo- 
lummenf econhmic i social en les comurques i zones de muntanya. 
En I’assigncrció de /es inversions un,Jhctor a tenir en compte sprh la 
capacitat d’ayuestes per a generur nom llucs de trehdl. $) 

G. Socialistu 

Tot el text del parjgraf. 

La Ponkncia no fa cap rccornanaci6. 

Esmena núm. 3 17 De suprmsib 
Article 32 

G.p. delPSUC 

Tot el text del parigraf. 
Hi ha presentades les esmenes segiients: 

Esmena nirm. 118 De modlficauici Esmena níim. 122 De supi.essili 

G. p, d Esquerin R epu Mica na G. Socialista 

<< 3. En tot GUS, els municipis de les zones & muntanya podran 
comptar amb lhjut tkcnic de la Generalitat, als t$xtes de progra- 
maciu, infurmucib i gestió de qualsevol henejki previst en la legix- 
lacii, vigent. )) 

Tot el text de I’article, 

MOTíVACib: Article innecessari perque ja 6s previst cn hi lcgis- 
laci6 vigent. 

La Ponkncia no fa cap recomanació. 

Article 1.1. 

Hi ha presentades les esmenes següents: 

L‘aprovació de les actuacions que han de desenvolupar els 
programes d’actuaci6 que facin referencia a millores d’espai 
fisic, infrastructures O serveis podrir implicar la declaració d’uti- 
litat pública, als efedres d’expropiacib forpsa i d’urghcia ert 
X’mupaeid i 1z qualsevol dels altres legalment previstos. H 

Esmena núm. 139 

6. Socialista 
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Esmena núm. 124 De modtficaciri 

((L’aprovaci6 de les actuacions que han de desenvolupar els 
plans comarcalsque facin referencia.. . H. 

Tot el text de l’article. 

MOTIVACIb: Caldria incloure les possibles subvencions en el 
marc dels plans comarcals. 

Esmena núm. 129 

MOTIVACI6: Coherencia amb I’esmena núm. 46. 
G.p. de Centristes 

La Ponkncia no fa cap recomanació. 

Article 13 

Hi ha presentades les esmenes següents: 

Esmena núm. 125 De supressió 

G. Socialista 

Tot el text de l’article. 

MOTIVACI6: Manca de concreció, intervenció de caire sectorial 
no adient amb la línia de globalitat en quk s’ernmnrca la Llei. 

Dbddicib i 
de modi)ticltcó 

ft 1. El Consell Executiu establi& una política de subven- 
cions en reIaci6 amb les actuacions en comarques i zones de 
muntanya, d’acord amb les previsions pressuposthies de cada 
any. zr 

2. D &uai manera frjcarir les indemnitzacions compensatories 
del h& rendiment, degui CJ factors natwuls, de les qbtacions 
agrides, forestals u ramaderes. D 

MmJVACIb: Cal concretar I’brgan de la Generalitat que establirh 
la politica de subvencions. 

En coherbncia amb Ia supressió dels dos primers &graf$ de l’arti- 
cle 10, s’incorpora la possibilitat de concedir indemnitzacions oam- 
pensatbries del baix rendiment de les explotacions de muntanya en 
un lloc mQ adient de la Proposició de Llei. 

Esmena núm. 130 De modifcucib i 
Esmena núm. 126 D ’addicib d ’addici6 

Diputat I. Sr, 
Josep M. Corral i &¡orado 

G.p* d Esquerra Repubicana 

((La Generalitat fmrci una política de subvencions en 
relació amb les actuacions en comarques i zones de muntanya 
d’acord amb les Previsions Pressupostiries de cada any i 
tendiri (L comgemar els desequilibris economics i socials 
entre les dverents comarques E zona de muntanya. H 

{<... al millorament de les comarques i zones de muntanya, 
sempre i quan les seves activitats estmin contemplades i popo-  
sades en els pians comarcals, les exempcions, ... )). 

La Ponencia no fa cap recomanació. 

Article I4 Esmena nirm, 131 

Hi ha presentades les esmenes següents: Diputat I. Sr. 
Jusep M. Curra1 i Belorudo 

((. . una política de subvencions Q les entitats i institucions 
Esmena nirrn. 3 27 

G, Socialista 

De wpressjb públiques de caracter no lucratiu, en relacib. *. H 
* .  

La Ponkncia no fa cap recomanació. 

Tot el text de I’article. 

MOTiVACi6: Mesura sectorial no adient a la definici6 de carhcter 
Article í.5 

global del pla. Hi ha presentada l’esmena segiient: 

Esmena núm. 128 De mpreaj6 Esmena nCm. 132 De supressib 

G.p. del PSUC G. Socialista 
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Tot el text de l’article. 
Esmena núm, 135 De rnudficaciu 

MmIVACIb Manca de concrecib. Mesura sectorial no adient al 
carhcter global de la definició del pla. G.p. del PSUC 

La Ponencia no fa cap recomanacib. 

Article 16 

Hi ha presentades les esmenes següents: 

<(Correspon al Consell Executiu de la Generalitat: 
d Lkhburacib del llistat de contrades de muntanya i aprovar- 

b) Lklaboracib i revisi6 sistemirtica de la cartografia Gsicn 

C) EI recull estadistic i seguiment de les dades demografiques i 

d> L’aprovucib defjnitivu, dels plans comarcals i de les .wes 

ne la soiliciiud. 

d’interks per a les zones de muntanya. 

sbciu-econbmiques de les comarques i contrades de muntanya. 

revisions. 
Esmena núm. 133 

G. Socialista 

modificació e> Coordinar els d$erentnsptans comarccais i la seva excució. 
f”) Totes les que p r  llei li corresponguin. )) 

MCYIlVACIb: Concordanga amb les esmenes 46,53 i amb les atri- 
{(Correspon al Consell Executiu de la Generalitat: 
a> Elaborar el llistat de les zunes de muntanya. 
b) Aprovar la declaració de zona de muntanya. 
c) Elaborar i revisar sistemirticament la cartogrqfia blrsica de les 

comorques i zones de muntanya. 
d) Fer el recul! estadistic i el seguiment de les dades demogrh- 

Jques i sbcio-ecurabmiques de les comarques i zones de muntanya. 
e> Establir directrius metodologiques mínimes, nurmes d’elabo- 

racib generals i criteris bzlsics de contingut dels plans comcarcals de 
muntanya. 

0 Aprovar lJecJinitivarnent els plans comarcals de muntaanya. 
6) Aprovar definitivament les revisions dels plans comarcals de 

h) Coordinar els diferents plans comarcals de muntanya i la 
muntanya. 

seva mecucib. )) 

MOTIVACIÓ: Millor estructuracib. Necessitat de respecte a I’au- 
tonornia de les comarques de muntanya. 

Esmena núm. 134 De modEflcacib ‘ 
1 

Diputat I. SK 
Josep M. Corral i Belorado 

<<Correspon al Consell Executiu de la Generalitat: 
a) L’aprovació.. . 
b) L’aprovació.. . 
C> Eluburuuib i revisi6 sistemutica de la cartugrafla bbsica de 

tes comarques de muntanya. 
d> Reculi estadístic i seguiment de les ciades dernogrhflqties i 

sbciu-econbmiques de les cumarqares de muntanya. 
e> Establiment de directrius metodoliigiques mínimes, nurmes 

d’elu horacii, generals i criteris de contin#pit,r dels pians ctlmur.cals 
de muntanya. 

F) Aprovació dejinikiva dels plans comrcaIs de muntanya. 
g) Aprovar les revisions dels pians comarcals de muntanya. 
h) Cuurdinar els diferents pians comarcals de muntanya i Ia 

seva execucib. )) 

bucions a les cornarques de muntanya. 

Esmena núm. 136 Lk mod‘ficucib 

G.p. d Equerru Republicana 

t< a) Lhprovtsciú dels programes d’acturrcib comarcal. 
b) L’elaboració del llistat de les zones de muntanya 
e) Aprovar la declurucib de zona de muntanya. 
d) Determinar el curhcter intercomurcal d’un prugrurna d bc- 

tuucib comarcal u de determinats aspecles dbquesL 
e) E/ recull i seguiment de la cartografia i dades estadjstiques 

de carhctw demugrafic i sbcio-ecnnbmic de les comarques i zones 
de muntanya. 

fq L’aprovacib dels estatuts i normes dejianciunument dels con- 
sells comarcals. 

g) L’establimelat dels sistemes de prioritats previstos a I’art. I O. 
h) Lhiablimnt de la plííim de subvenciom prewisíu a l h t *  

i) Totes les y u e p  llei li correqmngtiin. )) 
14. 

I 

/ Esmena n h .  137 D bddició 

G p .  de Centristes 

<<Correspon al Consell Executiu de la Generalitat, en els 

a) ... comarcal. 
b) ... comarcal. 
c> ... muntanya. 
d> . ..muntanya. 
e> d’aquest. 
0 ... muntanya. 
g) . . .cornarcals. 
h) ,.li corresponguin. H 

termes expressats en aquesta Llei, les funcions següents: 

MOTIVACIb En coherkncia amb ies esmenes presentades per 
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aquest Grup, reIacionades amb l’autenornia comarcal. Així quedari- 
en matisades sobretot les funcions dels apartats a) i e). Esmena núm, 140 De modificaci6 

La Ponencia no fa cap recomanació. 

Article 17 

Hi ha presentades les esmenes segiients: 

{(AI Departament A&nt a la Presidkncia, li corresponen les 

u) Elahracib thcnica dels plans comarcals de muntanya i llurs 

6) Participmib en /a gestib dels p h s  comarcals de muntanya. 
c) Prewrucití de les dimtrius i les mesures necesshries a nivell 

comrcal i supracomarcalper Q IQ cuordinacib de les cumarques de 

funcions de la Direcció General de Muntanya, que són: 

revisions. 

muntanya i dels serveis de IQ Generahtat que actujjl en el terrilori 
Esmena nirm. 138 De modrficacib muntanyenc 

Gp. delPSUC 

<( Es crea b Comiwib Interdeprtamentul de Muntanya, la gual 
estaru presidida pel Consel!er de Política Territorial i Obres Ptib- 
liques, Formaran part, tamg, de i’expremda Comissi6 represen- 
tants dels Departaments de Sanitat i Seguretat Social, Agricultura, 
Ramaderiu i Pesca, Indtistria i Enwgio, comerc i mri,Yrne, ??e- 
MI, Ensenyament i Economia i Finances. 

Seran funcions de la Comissi6 la coordinacici de la poiiticu de 
muntanya, així corn la reducciií dj$ormes i estudis previs en les 
matkries de cumpetimia dei Consell rsecutiu previstes en la p e -  
sent Llei. )) 

MOTIVACIÓ: Assegurar la coordinació de la política de muntan- 
ya, concretant la via p e r  a aconseguir-ho. 

Esmena núm. 139 De modifieaciu 

G. Socialista 

<( I .  Correswnen ai Departament Adjunt a la Presidkncia les 
funcions i ies activitats relacionades amb la política general de 
muntanya, akí com la coordinacici de les actuucions #altres 
Deparraments de la Generalitat en et territori de muntanya. 

2. A tal efecte es crear# al si del &Mutament Adjunt a la Pre- 
sidkncia la Direccib Generul de Muntunya, que tindri les funcions 
següents: 

a) Huboracib tkcnica dels plans comarcals de muntanya i llurs 
rmisions. 

15) Participació en la gestil, dels plans comarcals de muntanya. 
c) Preparucib de les directrius i Ses mesures necessizries a niveil 

comurcal i suprucomurcd per a la coordinacib de les comurques de 
muntanya i dEIs serveis de la Generalitat que actufn en ei territori 
muntanyenc. 

d) Foment de la purticipcib i de /’animaciti cornunituriu de les 
pobkacions de muntanya. 

e) Promocib, difusió i publicucib d ‘in formes, estudis i investiga- 
cions sobre qüestions relatives a la política de muntanya. )) 

MOTiVACI6: Millor estructuració i concreci6, 

d) Fomnl de la prticipacih i de 1 bnimacib comunithriia de les 

e) Promoció, difusib i publicuciii d ’itforms, estudis i inwstea- 
mblacims de muntanya. 

cims sobre qüestions relatives a la política de muntanya. r) 

Esmena núm. 141 De modflcacib 
i supressib 

G.p. de Conwrgknciu i Unit5 

(( Correspon també al Consell Executiu: 
a) Les funcions i activitats relacionades amb la coordinad 

de la política general de muntanya. 
b) La coordinacib de les actuacions concretes dels Departa- 

ments de la Generalitat en les comarques i zones de muntanya. 
A tul efecte es creari en el si del Detpartamenf de la Pre- 

sidlncia 1 ’instrument.,. Departaments dectats i eh cumeIli 
comarcals respectiu. 

També tindrii cura de Ja promocih ... qliesíkm relatim a 
la po IííiEn de muntanya. )) 

> 

Esmena núm, 142 De modficucib 

G.p. de Centri,Yta 

<( Corresymn al Consell Executiu, a través del Demrtament que 
s kstableki, les funcions segiients: 

a) Activitats relacionades amb la coordinacib de la política 
general de muntanya. 

b) La coordinacih de les actuacions concretes dbltres Departa- 
mnts de la Generalitat ela les comarques i zones de muntanya. 

A tal efecte? es crear& I’insmment orgarnic adient per al compli- 
ment de les esmentades funcions i, en espcial, per a la gestib i, si 
s’escau, I’daboració dei programa d’actuacid. cumarcui i wr a la 
reaiitzacib de I’uccib de foment, d’acord amb els criteris de la Llei, 
EU coordimcib amb eh duerents Qepzrtaments afectuts i eis con- 
sells comarculs respectius, 

També tindru cura de la promocib, difusib i puhlicuciu d’in- 
formes, estudis i investigaciuns sobre qiiestions relatives a la politi- 
cu de muntanya. H 
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MOTIVACIÓ: La concreció del Departament és una qüestió regla- 
mentaria que despiegarh ei Consell Executiu. 

La P o n h i a  no fa cap recomanació. 

Article 18 

Hi ha presentades les esmenes següents: 

Esmena núrn, 143 De modifica& 

G. Socialista 

4. Es crearu el Consell General de Muntanya, adscrit al 
&portament Adunt a la Presidkncia, com a organisme de partici- 
pa& de les cornunitots munfanyenques en la polirica de muntanya. 

2. EI ConselI General de Muntanya acíuara com Q organisme 
de consulta i assessorament del J)epartamnt Adjunt a la Presidkn- 
cia preceptivament en els reghrnents, plans, progrumes i decrets i 
facuitativament en totes les qüestions reSacionades amb la poliíicu 
de muntanya que aquell li sotmeti, 

3, El Consell General de Muntanya tindru la composicib 
següent: 

u) El President, que ser& el Conxeller Adjunt a la Presidhncia i 
que nomenara un Vice-president &entre els membres del Consell. 

b) El Director General de Muntunya, 
c) Tres representants p r  cada una de les comarques de mun- 

tanya escollits per cadascuna &illes i nomenats pel Cunseller 
A @ w t  a la Presidencia. 

d) Tres representants de les zones de muntanya escollits cada 
un pi municipi o municipis que comprengztin les tres zones de més 
.wErJcie i poblucib i nomenats pel Conseller. 

e) Tres membres escollits i nomenats pel Conseller en funcib de 
la seva vduu personal i de llurs conekments sobre polliica de 
muntanya. 

f )  Un representant de cada un dels Departaments sqiients: 
F k c u  Territorial i Obres Ptibligues; Agricultura, Ramaderia i 
Pesca; Ensenyament; Sanitat i Seguretat Social, i Comerq i 
nrisme, pruposat pel Conseller respcti’u i nomenat pl Conseller 
A @unt a la Presidkncia. 
g) E/ Secreturi, que seru un funcionari de la Direccib General 

de Muntanya. 
4. La Comissib Permanent del Cunsell General de Muntanya 

seri compost per: 
a) El President dei ConselE General de Muntanya 
b) li/ Vice-president del Consell, 
c) El Director General de Muntanya. 
d) Sis vocals elegits pel Ple del Consell, fenint en compte que 

quatre d’ells hauran d’ksser representants de cumrques de mun- 
tanyd, un de tes zones de muntanya i un &entre aquellespersones 
elegides pl Conseller en funcib de la seva vulua tkcnica ipersonal 
>) 

MOTIVACIb: Millor estructucaci6 i concreció. 

Esmena núm. 144 
. . -. . - . 

De modificació 

Iliputat I. SE 
Josep M. Corral i Belorado 

ctI. Es creara ei Consell General de Muntanya, adscrit al 
Lkmrtament Adjunt II la Presidkncia, C Q ~  a orgmisme de prtici- 
mcib de les comunitats muntanyenques en la política de muntanya. 

2. EI Consell General de Muntanya actuarh com a organisme 
de consulta i assessorament del Departament Aí#unt Q la Presiden- 
cia, preceptivument en els reglaments, plans, programes i decrets, i, 
facultativament, en totes les questions relacionades amb la fllítica 
de muntanya 

3. El Consell general de Muntanya tindrh la compsicih 
sefftiení: 

a) EI President, que Serir el Conseller Adjunt a la Presidkncia i 
que numenarb un Vice-president d’entre els membres del Consell. 

b) EI Director General de Muntanya. 
c) Tres representants per a cada una de les comarques de mun- 

tanyu escollits per cadascun d ‘ells i nomenuts pel Conseller A@nt 
a la Presidkncia. 

d .  Un representant de cada un dels Ikmrttaments segiients: 
Política Territoriul, Obres Públiques; Agricultura, Ramaderia i 
Pesca; Ensenyament; Sanitat i Seguretat Social, i Comerc i 
í%risme, proposat pet Dqmrtument respectiu i nomenat pl Consel- 
ler &junt a la Presidhcia, 

e) Ei Secretari, que serlr un funcionari de la Direccib General 
de Muntanya. 

4. La Comissib Permanent del Consell General de Muntanya 
ser4 compostu per,’ 

a) El Freside fit del Consell General de Muntanya. 
b) El Vice-president del Consell. 
c) El Director General de Muntanya. 
d) Sis vocals elegits@ Ple del Consell. )) 

el Consell li sotmeti. 

Esmena núm. 145 De modflicacih 

G p .  de Centristes 

<< 1 .  Es crear& el Consell de Muntanya. 
2. El Consell de Muntanya actuara com a brgan de consul- 

ta i assessorament en retacib amb eis Deprtarnents, pmgrames i 
actuacions en totes les qüestions relacionades amb la política de 
muntanya. 

3. El Consell.. , 
4. Les comarques.. . )> 

Esmena nurn. 146 De modificaci6 

G,p* delPSUC 

(< 1. Amb funcions d’msmorament i relacionat amb la 
Comimib lirterde~rtamntal de Muntanya es constituira el Con- 
sell de Muntanya. 
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2. Ei Consell de Muntanyu xru  establert p r  decret, anem- pel municipi o munic@is que comprenguin les tres zones de més su- 
rant en tot cas: 

a) La representacib de tutes les hrees de muntanya 
b) La preskmia dels secfors socials dictats p r  la probletdica 

de muntanya. M 

MM'IVACIb: Concretar la tasca del Consell en funcions as- 
sesores i prefigurar-ne la cornpasició, 

Esmena núm. 147 De mud$cacit? 

c) Un representant de cadascun dels Departaments de la Gene- 
ralitat vinculats a les actuacions en Jlolitica de muntanya. 

3. E! Consell Executiu precisuru per decret la composició 
completa i les normes de funcionament del Consel! Generai de 
Mtintanya, que no suprarir els trenta membres, i en designaru el 
president. 

L,'adopcib d'aquest text comportaria la retirada de les es- 
menes números 143,146 i 147. 

G.p. d Esquerra Republicana 
Article 19 

<( 1. En el si del Lkprtament de Presidkncia de la Gefieralitat 
es constiíuirb el Consell de Muntanya, que acíuaru com a brgun 
de consulta i assessorament preceptiu en totes les qüestions relacio- 
nades amb la política de muntanya 

2. Formaran part obíigathriument del Consell de Muntanya: 
a) Dos represenlants elegits per cadascun dels Consells de les 

Comarques de Muntanya. 
bj Dos representants de les zones de muntanya, elegits per una 

assembleu integruda jw representants de tots els municipis que les 
constitueixin. 

c) Un representant de cadascun dels Departaments de la Gene- 
ralitat vinculats a les actuacions en politica de muntanya. 

3. El Consell Famtiu precisaru per dectet la compusicib 
completu i Ics normes u% funcionament del Consell de Muntanya i 
en designara el President. )) 

Esmena núm. 148 

<< 1 .  En el si dei Deprtament a quijia wferkncia /'article 8, i 
amb funcions de consulta i assessorament en totes les qilestions 
relacionadeAs amb la politica de muntanya, es constituira el Consell 
de Muntanya. 

2. El Consell de Muntanya serA establert per decret.. , 
3. Les comarques de muntanya elegiran.. . )) 

La Ponencia recomana, per majoria, el text transaccional 
següent a la totalitat de ¡'article 18: 

<< 1. Adscrit al Departament competent es constifuirb el Consell 
General de Muntanya, que actuurh corn a brgm de consulta i as- 
sessorament preceptiu en totes les yiiestions rehcionades amb la 
politica de muntanya. 

2. Furmaran part del Consell General de Muntanya: 

a) h s  representants degits per cadascun dels Consells comar- 
cals de muntanya. 

Hi ha presentades les esmenes segiients: 

Esmena nim, 149 De modflcacili 

G p .  delPSUC 

(< 1, A les zones de muntanya de Catalunya, i dhcord amb el 
que es p r e u  en ¡'article 2-bis &questa Llei, es constitueixen corn 
a entitats lucals les comarques de muntanya. 

2. Les comarques de muntanya sbn integrades pels municipis 
que lesjbrmen amb la suma dels seus termes municipals. 

3. Seran funcions de la comclrca de muntanya, als efecte de la 
present Liei: 
al La rqrewtacib i defensa dels interessos generals de les 

comunitats dels seus respectius territoris. 
bs Lu sdlicitud d'elahració i revisib del pla comarcal correspo- 

nent, així com les seves aprovacions inicials i provisionals. 
c) La gestib i el seguiment deis plans, dels programes d Úcítiucici 

i d'iwersions rt$erides als períodes de temps determinats en els 
pians comarcals. 

d) Organitzar lhnimació i la particimcib ciutadana entorn de 
la politica de muntanya. 

e) La delimitmib, en les respctives comarques, de les urees 
d'espcial proteccib que preveu I Srrtick 4. 

f )  La compra O arrendament de terrenys erms, sempre que 
siguin destinats a formació de boscos, pastures u la seva cunversii, 
en reserves naturals. 

4. La cumurca de muntanya podt-i assumir a mis les funcions 
que: 

a) Se li encomanin pm llei, 
b) Li deiegui el Consell fiecutiu de la Generalitat. 
c) Li deleguin de comlk acord tots els munic@is del seu territori. 

)) 

MUlIVACIb: Crear organismes adients per al protagonismc dels 
habitants de la muntanya en els assumptes de la Llei. Concretar-ne 
les compethies. 

Esmena núm. 150 De m o d ~ h c i ó  

b) Des rE;oresentunts de les zones de muntanya elegits cada un G. Socialista 
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<c 1. La comarca de muntanya, als &des $‘aquesta Llei, es 
censtimira CQFH a oi;5.anisme reptx?.wnfufiu de irm comunitat d d  seu 
territori i com a entitat local iniegrado p& municipis que lafijrrnm 
amb la sumrz dels seus tumes municipuls. 
2. Smm jhcions de la cornurua & muntanya, als Cfectm 

d’uquestu Llei: 
a) La representació i dgensu dels intewms gmeruls de la 

c o m  nita t mimtunyenco. 
b) La sol.licjtud déluboracib i wvi,sib del pla comcircul de mun- 

tanyu, ta seva upruvucib inicial i provisional, lu Jlarticipacici en la 
seva sesti6 i el seguiment del seu complimmt. 

c) L’animaciri i ~l~fornent úc la purfiuipacib ciutwhna en la 
polítim de muntanyu. 

d) Quakvul altra que se li encomani Nr normu kgd .  
3. La comarca de muntanya podrb assumir ie,sjüncions que 

de comú acord li deleguin tots els municipis dei seu territori. )$ 

MOTIVACIb: Necessitat cle definici6 de la corniirca de muntanya, 
i de no fes referencia a i’estructuració interna de la comarca dc mun- 
tanya en I’arliculat de la Llei, en previsi6 de la futura Llei de Divisió 
Territorial de Catalunya. 

Apartat 1 

Hi ha presentades les esmenes següents: 

Diptat I .  Sr. 
Josep M. Corral i Belorado 

(< 1 .  Als efectes de Ia present Llei, es constituirh un consell 
de comarca en caclascuna de les comarques clc muntanya que 
tindri carlcter representatiu i estari integrat per Iu totalitat dels 
alcaldes dels municipis més un nombre de vocul,r U’bcord amb 
ikscda següent: 

Sre~iúors I vocal 
7 regidors 2 vocals 
9 regidors 3 voculs 

I I  regidors 5 vocclEs 
13 regidors 7 vocals 
I 7 regidors1 i vocals 
21 regidors1 3 vocals 
Aquests voccris, que s m n  regidurs, es distribuiran proporcinnul- 

ment, segons la ilei dTIont, de Ics llistes municipk H 

Esmena núm. 152 De modiJlcacici 

HAIS efectes cle la present Llei es constituira un Consell de 
Comarca en cadascuna de les comarques de muntanya, que 
tindra plenu jwrsonaiitut jurídica, naturdem territorial d’ucord 
amb 1 ‘article 5 de ¡’Estatut dY utonorniu i cai~cter repwsemtiu. Ei 
Consell de Comarca estari integrat per dos representants 
... ....... ajuntament. H 

MO’HVACIÓ: EI prolugonisme que les comarques dc muntanya 
han de tenir cn una política de muntanya exigeix unes ~ C S U ~ C S  de- 
scentralitzadores i el reconcixernent dels assumpics d’interks comar- 
cal, segons el repartiment de compctkncies volgut pec la Constitucih 
cn el seu article 140, d’acord arn b I’hmbit de a l’interks>>. 
A la vegada, distingeix entre I’enlital -la comarca- i el seu brgan 
suprem --el Consell de Camaiw 

Esmena núm. 153 De muúificucib i addiccití 

<< I .  Ais efectes de la present Llei, es constituira un Consell 
de Comarca en caclascuna de les com;irques cle muntanya, que 
tindrh carhcter representatiu. Esttarir integrat per dos represen- 
tants de cada un dels municipis pertanyents al seu Arnbit ter- 
ritorial, elegits pel respectiu ajuntament, un dc2s quals, alme- 
nys, haurzl de xer conseller municipal. )) 

Esmena núm. 154 D ‘addició i modificacib 

G p .  de Convcrgknciu i Unib 

(< 1 .  Als efectes de la present Llei es constituira un Consell 
de Comarca o de Zona de Muntanya en cadascuna dklles, que 
t indr ia  . )> 

Apartat 2 

Encapgalarnen t 

Esmena núm. 155 D ’addicih 

<( 2. Seran funcions del Conscll de la Comarca u de la Xonu 
de Muntanya: ({ 

Lletra a) 

Hi ha presentades les esmenes segijents: 

De supressiri Esmena nCm. 156 

Diputat 1. SK 
Jusep M. Corral i Hcloruúo 

Tot el text de la lletra. 

Esmena núm. 157 Dt. modflcacib 

G,p. d Esquerra Repuhlicuna 
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<<a) La sepresentacib i defensa deis interessos generals de provació inicial i provisional, d’una altra. Per aixo es prowsa la modi- 
ficació i que s’elimini el trBmit d’informe, quan, en tot cas, és d’apro- 
vacib inicial, de tramitacih de la informació pública i d‘aprovacib 
provisional. 

Iu comarca de muntanya. H 

Esmena nirm. 258 13’addiccib - 

Gep. de Converj+ncia i Unit5 
Ksmena núm. 162 De moduicaciu 

G. p. dEquerra Repablicanu 
<<a> La representacih i defensa dels interessos generals cle 

les comarques o zones de muntanya. )) <te) Infbrmar el projecte de programa d’actuacib comarcal ela- 
borat pel Consell fiecutiu i procedir, si s’escau, a la seva aprovacih 
ivriciui i provisional. 2 )  

Lletra b) 

Hi ha presentades les esmenes següents: Lletra d) 

Hi ha presentades les esmenes següents: 
Esmena núm. 159 Dc modficació 

G.p. de Centristes Esmena nhm. 363 De mudificaci6 

<( bl  La redacció i revisió de1 programa d’nctuacici comarcal i, si 
skscuu, la sul;fjc.itud d klcrborucib del Consell &ecuíiu. En qudse- 
vol cas, la seva uprovacib inicial i provisional. )) 

MOTIVACI~: Coiicrkncia amb la concepcih cte la CQIIIMM com 
una entitat local que T;t possiblc la descentralitilaci6 dels prnbleines 
que directament l’afectcn. 

Esmena núm. 160 DP supressiu 

í2.p. de Centristes 

MOTIVACI6: L‘actual redacció no 6s liecessaria atbs que la volun- 
tti1 de la comarca esth recollida en I’esmcna d’acluest Grup a l’article 
6, D’altra banda, suposaria perjudicar els intcressos comarcals el fet 
d’impedir, per a I’adopció d’un sistema de llista en la determinacio dc 
les cornpctkncies cornarcais, que els mateixos municipis poteticicssin 
la seva capacitat gestora, seguint u11 exemple universal, tractanl 
d’ampliar l’arcu geogrhfica mitjanqant la institucih comarcal. 

(< h) La sol-licitud d’claboracib i revisib del programa d’iic- 
tuacih comarcal, com tumi% /a sevu upovacib iniciui iprovisiouul Esmena níim. 164 

G p .  d Esqucrm Republicana 

De mudi’ficucib 
. )) 

Lletra c) 

lli hu presentacles les esrncrics següents: 

H d) Informar, quan correspongui, sobre elcarhcter interco- 
niarcal dels programes d’actuació. )> 

Lletra e) 
Esmena núm. i61 DP modficacici 

GIA úe Centristes 
i I i  ha presentada l’esmena següent: 
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Hi ha presentada l’esrnena segUent: 

Esmena niirn. 167 D ’addicib 

Il’un nou apartat 

Esmena núm. 168 D úúúiciti 

G p ,  de Centristes 

regiran per In kgisluoió de ildministrmili local. La comareu úis- 
jromru, com a mínim, d’un secretur¡, d ’ w  auxiliar administrutiu, 
així com d’un local en qui_; radiqui la seu de 1 kntitut. H 

MOTIVACI~: ES fa iicccssari donar unes orientacions mínimes 
per R lii redacció cle la part orgAnic;i de l’estatut comarcal. Si la comar- 
ca 6s uila entitat local, d’acorcl amb l’articlc 5 dc l’íistatut cl’htono- 
mia, és Ibgic que els seus fiincionaris es regeixiti per Ics nortncs dcl 
regim local cstatal i autonbmic. 

La infrastructura administrativa a qui: es refereix i’articie 1, CS de 
la Liei queda explicitada en l’iiltim punt d’aqucsta arldici0. 

42. Socialista 

D’una nova Disposicib Addicional. 

MOC I VACIO: Mi 1 lor reclaccih. 

MCvsIVACJ6: J<cspon forGa a 1;i idea cl’apmfitar la Llci cJ’A1ta 
Muntanyu, per i1 millarar els serveis municipals i el iiivell de i+enda i 
de cornunicaci6 dels seus habitants ii Iravbs de la coiifigurxib de la 
comarca. Tant l’upartat de l’articlc anterior csmentat, que faria passi- 
ble que I’cstatut cornarcal acollís funcions originarics dcls municipis, 
corn aquesta nova via rci‘oorGa cl poder de la comarca en benefici dels 
habitants cl’aqucs~cs miics ;iillndcs dc I’alttl muntanya que, iiiés que 
cap nlira, exigeixen relacions intensiiicadcs cntre els scus habitants. 

Esmena nim. 169 D hddicih 

D’un nou ap;u-lat. 
(< 4, @an eis municipix que integrin IQ oomarcn ultiwpassin els 

cinc mii habitants, aquesta podria cstmcturar-.w en un Consell, un 
President i una Cornissib Permanent, elegida aqwsta última en IQ 
j¿~r,.mii que assenyalin els estatuts. EILvfuncinnaris de la comarca es 

Disposicih Transitoria Primera 

Hi ha prescntadcs Ics cstncnes següents: 

_ . .. . . 

Esmena níim. 171 

Tot el text dc I R  Disposició Transitbria. 

MO’TIVACI~): Concordarqa amh I’esrnena presentada a I’article 
2.2. 

Esmena nimi. 172 De modfkucici 

McyfiVAClb: Necessiria previsib en funció de la futura ;iprovacih 
de la Llei de Divisi¿) Territorial de Catalunya. 

, .. , .. .. _ . .~ ., . .... -. . 

javier
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Esmena núm. 173 De modlficaciti 

delimilaci6 establerta en I'article 2.2 no prejufjmir en 
cup e m  ¡u divisi6 que s'estableiki en la futura Llei de Divisib Ter- 
ritorial de Catalunya. >) 

Esmena núm. 174 B 'addicih 

G. Socialistu 

D'una nova Disposicib Transitbria 

<( Eis brgms de govern de la comarca de muntanya sun el Con- 
sell Comarcal de Munianya, urgm deliberuíiu elegit pels ajunta- 
mens ivlclusos en I'irrea comarcal, procurant la integrucib de les 
minories rnunicimls, i el Consell Permanent, brgan executiu elegit 
pI deliberaíiu que es doturb d'una presi&cia.ci 

M ~ I V A C J B :  Concrecib de i'organi tzació interna de la comarca 
de muntanya en ei lloc on s'eescau. 

Esmena núm. 175 D 'addicib 

G. ji. del PSUC 

D'una nova Disposició Transitbria 

<( SÚn cnnsidercrdm comurqtit~s de muntanya  al,^ dectes del que 
preveu 1 'article 2-bis, i d'acord amb la delimi?ucib dels decrets del 
Govern de 10 Genemlitat de /'any 1936, /es cotnurques següents: 

a) Vddjlran 
h) Pallars Sobirb 
d Puliars Jussu 
u') Alt Urgell 
e) Cerdmya 
f l  RipolIks 
gl Bermedh 
h) SolsonPs 

Garrotxa.>> 

MOTIVACII'): Acceptar (ransitoriament les com;irques piri- 
nenques corn a principal zona de muntanya catalana i 110 trencar la 
unitat dc cccordillera>>. 

Esmena núm. 176 D 'addicib 
~~ 

G. Socialista 

D'una nova Disposició Transitbria 

<( Cado ojuntammt nomenuru, dkntre els seus regidors, un 

nombre de vocals de la uomarci~ de munta~ya, dhcurd amb 1 hmltr 
segiient: 

-de 5 a 7 regidors: 2 vocals 
-de 9 a I I regidors: 3 vocals 
- de 13 u més regidors: 4 vocals. )) 

MUHVACIb): Concreció del rkgirn electoral de la comarca de 
muntanya en el llac on s'escau. 

Esmena núm. 177 D 'addició 

Gp.  delPSUC 

D'una nova Disposicio Transitbria 

trEn el si de cada cowrca de muntanya definida en !'article 19 
es constituekm com a urgans espc$7cs ei Consell Comarcal, la 
Permment del Consell i la Presidhncia. )) 

MOTIVACIb: Dotar les comarques d'organismes de govern 
adients. 

Esmena nCm, 178 D itddicici 

G. Socialista 

D'una nova Disposicib Transitoria. 

tcEh vocals de la cumurcu de muntanya seran elegits per 
lhjuntament en ple i en s m i ó  extraordinuria convocada amb 
aquesta sola finalitut, tcnint en compte q u ~  calíirb prucdir a /'elec- 
ció en e/ termini rnhxim d'un mes, desprks de tres mesus de ikntua- 
da en vigor d'aquesta Llei. r)  

MOTIVACIh: Necessitat cl'ordenació del procés clccloral. 

Esmena nlim. i 79 D 'uddicib 

G p .  del PSUC 

D'una nova L)isposiciÓ Transitbria. 

(t El Consell Conlarcal és un brgm ddiberfitiu constitui't per 
vocak Aquests vocds seran regidors dels crjuntuments de la 
eomam, d'ucurd mnh les escdes segdents: 

al Municipis ies cupilais rnunicipah dek quals estiwin per 

5 regidors: I vocal 
T regidurs: 2 vocals 
Y regidors: 3 vocals 

I I regidors: 3 vocals 
13, IS ,  1 7 regidors: 5 voccds 
21 o més regidors: 7 vocals 

sota de 1.100 metres d'altitud. 
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6) Municipis les capitals municipals deis quals esiiwin p r  sobre 
de i. 100 metres db l t i t d  
5 regidors: 2 vocaís 
7 regiúors: 3 vocals 
9 regidors: 4 vcicals 
1 I regidors: 4 vocals 
13, I S ,  17regidors: 5 vocals 
21 o més regidors: 7 vocal,$ 

MUT I VAClb: Asscgu rar una representativitat proporcional als 
habitants i alhora corregida per les ciifcultats de I’altirnetria. 

Esmena núm. 180 D ’uddicih 

G. Sociuiistu 

D’una nova Disposició Transitoria. 

{{Les comarques de muntanya hauran dúprclvar els seus estu- 
tuts i normes de funcionament en un termini mkxirn de sis mesos 
desprh de I’entrada en v@ot d’uquestu Llei. )r 

MOTIVACIb: Asscgurar I’autonomia i el funcionament de la 
comarca de muntanya. 

Esmena núm. 281 D úddicib 

D’una nova Disposicib Transitbria 

(t Els ajuntaments nomenaran els seus vocals comarcals subrc la 
base de crit& propvciunals al nombre dc, regidors de cada candi- 
datura. Ei nomenament dels vocals hauru de fer-se en els ires 
mesos següents u ¡‘entrada m vigor d’aquestu Llei. N 

MCSTIVACIIÓ: Preveure eis mecanismes de realització prhctica de 
les Transitbrics Segona i Tercera. 

Esmena núm. 182 Srddicib 

G. Sociolistu 

D’una nova Disposicib Transitbria 

rcEl Consell Fseccutiu de la Generalitat haura de doltar les 
comarques de muntanya $eh bkns i els rni@ns necessaris per a 
portar a terme Iesjiincions que aquesta Llei li atribueix. )) 

MOTIVACIh: Assegurar el funcionament de la cornarca de 
muntanya. 

Esmena ncm. 183 D hddiciri 

G.p* delPSUC 

D’una nova Disposició Trmsitbria 

{( 1. 
a) Ei President i el Sots-president. 
b) La Permanent del Consell, brgan executiu, i constihri‘t 

Fins Q 20 vocals: S mernbrm 
de 21 a 30 vocds: 7membres 
de 31 a 40 vocals: 9 membres 
de 41 en endavunt: i I membres 
2* Les eleccions a quk es refereixen els apartats u I; b seran pre- 

vistes reglarnenturiument. En ei cas deis membres de la permunent 
caldrh vetilurwr la repre.wpltucit5 de les minories. )) 

El Consell Comurcal elegira d’eníre els seus membres: 

seguns I’escalu següent: 

MOTIVACIb: Idkntica a I’esrnena niírn. 181. 

Esmena nhm, 184 D hddicih 

G. Socialista 

D’una nova Disposicib Transitbria 

Per a la redaccib del primer pla comarcal de muntanya de cada 
una de les comarques de muntanya, ei termini m k i m  de reaiitzacib 
tkcnicu dei prqjecte previst en ¡Út*ticle 8.4 d’aquesta Llei serb d’un 
any. >r 

MUHVACI6: Necessitat d’un marge de temps suplementari per a 
la posada en marxa dels primers plans de muntanya. 

Esmena núm. 1.85 D ádúicib 

G. p. del PSUC 

D’una nova Disposició Trami toria 

cths comurques de muntanya aprovaran eis ,seus e,Ttatuts i 
normes demfuncionament en un termini mirxim de set mesos des de 
i ‘entrada en vigor d ’aquesta Llei. )) 

MOTIVACE6 Desenvolupar una de les fincions previstes a E’arti- 
cle 19, 

La PonBncia no fa cap recomanació, 

Disposició Final Primesa 

No hi ha presentada cap esmena 

javier



BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Nljm. 100 / 18 d’octubre 1982 3961 

Disposició Finai Segona 

I-li ha presentades les esmenes següents: 
Esmena núm, 190 De suprenih 

G.p. d ’Esyuerra Republicana 

Tat el text de la Disposicib Final 

MOTIVACIb: La Disposició Quarta quedaria integrada en el punt 
Esmena níim, 186 D bddicib 

G. Socialista el de I’articIe 19. 

<( S’autoritza el Consell Executiu de la Generalitat per& 
dicti les disposicions reglamenthies per a I’aplicaciÓ de Ia pre- 
sent Llei respecfant-se les potesluts d’autoorgunitzacib de les 
comarques de muntanya. )) 

&mena núm. 191 

G p .  de Convergkncia i Unió 

D ’addicih 

MOTIVACI6: Necessitat de respectar I’autonomia de la comarca imnes de muntanya hauran d’aprovar 
de muntanya. els seus estatuts., . )) 

La Ponkncia no fa cap recomanació. 

Esmena núm. 287 msdflceacib 

G. p.  de Convergkncia i Unih 
Dispsicib Final Cinquena 

Hi ha presentades les esmenes segiients: 
cd’autoritza el Consell Executiu de la Generalitat 
yerquk dicti ¡es disposicions newssuries p r  a 
I’aplcació i desenvolupament de la present Llei. )) Esmena nCm, 192 De supressib 

La Ponkncia no fa cap recomanació. G Socialista 

Tot el text de la Disposició Final 
Disposici6 Final Tercera 

[li ha presentada I’esrnena següent: 
MOTWACI~: Necessitat de respcctar I’autonomia de les 

comarques de muntanya. 

Tot el text de la Disposició Final Tot el text de la Disposici6 Final 

La Ponkncia no fa cap recomanació, 

Disposici6 Final Quarta 

MOTlVACIh ks innecesdiria la tutela, d’acord amb el criteri ex- 
posat a I’esmena n h .  149, en l’articlc 19. 

Hi ha presentades les esmenes següents: Esmena núm, i94 De modficmih 

Esmena nCm. 189 

G p .  deiPSUC 

fi suprehThyió CCHS esrafm de les comarques de muntanya s’entendran apro- 
vats.. . )) 

Tot el text de la Disposició Final 

MOTIVACI6: Creure millor recollir-ho en la forma de I’esmena 
Esmena nCm. 195 D hddicib 

185. G.p. del PS wc 



D’una now Disposició Final 

{{ Els artidex i disposicions (4 hpesta I ,  ¡ei re ferits CI delimitacib i 
orgimiizació de Ics comarques seran viilides mmtre el Purlament 
no elahbri una Llei de Divisib Territorial dc. Cutalunycr. )) 

MOTIVACIÓ: 6s necessari preveure la necessitat de modificacions 
en funciri de lleis d’ambit nacional. 

La Ponencia 110 fa cap recomanació. 

Lletres h) i c) 

NQ hi ha presentada cap esmena. 

Esmena nMm. 1.99 n ’addicib 

G.p. del PSUC 

Per a un miflor rigor expositiu en ia Llei, se suggercix que, 
independentmcnt dels seus continguts finals, els articles 16, 
17, 18 i 19 siguin intercalats entre el 3 i 4 de la Proposicib, ade- 
quant convenientment la numeració ordinal. 

La Ponencia no fa cap recomanació. 

Exposicii, de motius 

Parigraf primes 

i 3ha  lletra c bis) 

{(Si hk l’u,g~*iculturu i la iumuderia sbn les principuls fonts de 
recursos UPIS huhitunts de la muntanya, cul reconkkw tpie estan 
en inferioritat de condicions respecte a altres zunm dei territori 
catalb a causa, principalment, del rigor dd climu, dels pndents 
que d[ficw.kn O M impossibiiiím la mecnnitzucib i de lúllunyament 
dels mercats naturuts. Per tvts ayuesls motius en tots eis p a i ; ~ ~  de 
muntanya d Europa es procura p d i a r  aquestes circumstkncies all- 
v e r m  amb qjudes i subvencions, ajudes que es justLjiquen també 
tenint en compte que el ramader és un autkntic vigitunt ddpuisatge 
i de la conservaciti de la natura. )) 

Hi ha presentada l’esmena següent: 
La Ponencia no fa cap recomanació. 

Esmena núm. 197 13 ’addicih Lletra d) 
- - _. .. . 

Gp.  d Esquerra Republicana 

 una pohlacib que no arriba al 2% de la poblaci6 total, IQ 
mujuriu de la qual deph de lh@dtum i lu ramaderia. Les con- 
dicions.. . )) 

La Ponkncia no fa cap recomanació, 

Parigraf seon 

No hi ha presentada cap esmenn. 

Parigraf tercer 

Lletra a) 

Hi ha presentada I’esmena següent: 

G.pm d’Esqiwm Republicana 

<( ... en compte els qzmtre punts precedents, és.. a H 

La Ponencia no fil cap recomaniicib. 

Pmhgrafs quart, cinquk, si&, seti! i vai ti! 

No hi ha presentacla cap esmena 

Hi ha presentada l’esmena scgiient: 

Títol de la Llei 

Esmena nMm. 198 

G. p. d Esquerra Repu biicana 

De modiJjcacjL, No hi ha presentada cap esmena 

Palau del Parlament, 14 de setembre de 1982 

(<...El procés actual de despoblaciri i de degradació sistcmiti- Ramon Sala i Canadell, Joan Cianyet Sol@, Lluis Medir i 
Huerta, i Víctor Torres i Perenya CA...)) 
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F. MOCIONS DE CENSURA 1 QÜESTIONS DE CONFIANCA 

1. MOCIONS DE CENSURA 

MOCIÓ DE CENSURA AL CONSELL EXECUTIU DE LA GENERALETAT 

PRESENTADA E t  DIA 23 DE SETEMBRE IIE 1982 PER QUINZE 1. SRS. DIPUTATS I SRES. PIPUTADES (Reg. 4783) 

REBUIG DE LA MOC10 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 1 d’octubre de 
1982 (Sessió Plenaria nin?. 51)’ d’acord amb l’article 88 de la 
Llei 3/82, del Parlament, del President i del Consell Executiu 
i d’acord amb els criteris supletoris per a la tramitació i el debat 
de la moció de censura establerts per la Mesa del Parlament els 
dics 23 i 27 de setembre de 1982, ha debatut la mocib de 
censura al Consell Executiu de la Generalitat, presentada el 

dia 23 de setembre de 1982 per quinze 1. Srs. Diputats i Sres. 
Diputades. 

Finalment, posada a votacib la dita moció ha estat rebutjada 
per 2 1 vots a favor, 56 en contra i 53 abstencions. 

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 1982 

El Secretari Primer 
Ramon Camp i Batalla 

El President del Parlament 
Heribert Barrera 

G, PROPOSTES DE RESOEUCIO 

4. PROPOSICIONS NO DE LLEI I ALTRES PRUPOSTKS 

PRQPOSKIb NO DE LLEI SOBRE LES COMPETkNCIES DE EA 
GENKRALITAT EN MATfiRIA ESPORTIVA (Reg. 4708) 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP SOCIALISTA (Reg, 4786) 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

Per donar compliment a all0 que dispom l’article 89.2 del 
Reglament, s’ordena de publicar en el Butlletí #)cia1 def Paria- 
m n t  úe Catalunya les esmenes a la Proposicib no de Llei sobre 
les cornpetencies de la Generalitat en matkria esportiva, prc- 
sentades pel Grup Socialista (Reg. 4786). 

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 1982 

1-i ec i be r t Bar rera 
President dei Parlament de Catalunya 

Exposició de rnntius 

Pstrhgrafs 6 i 7 

Esmena núm, 1 De modJicuciri 

G. Socialista 

<t La regulucib del Reial Decret 20 75/82 is criticable i reprovable 
per les raons segiients: 

I .  Pet-qut? esfb una interprcfacib restrictiva de la Llei General 
de la Cultura Fisica i de 1 ’Esport, i converteix en il-legals unes acri- 
vitats que,fins ara eren a bsolutlzment legals. 

2. Perque és una nurma inoportuna (ha aixecat les protestes 
de les autoritats esportives) i regressiva ~ e r  a l’esprt de Ics Cumu- 
nitats Autunomes. 

3. Perquk la seva aplicucib pot tenir ejectes retroactius que in- 
ft-ingehin els principis jurídics de legalitat i de no retroactivitat de 
les normes restrictives de drets. H 

Part dispositiva 

Esmena núm. 2 De modjficució 

G. Socialista 

<( Ei Parlament de Catalunya insru el Consell Executiu perqyuk 
de manera urgent prengui les mesures necesshries per tal de salva- 
guardar les comjxtencies que en matkria esportiva reconeixen a la 
Generalitat la Constitucib, IEYtatert i la Llei General de Iu Cultura 
Física i úe /Esport, i molt pwticulurment en relucib amb el Reial 
Decret 20 75/82, del 9 de juliol. )j 
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PROPOSJC16 NO DE LLEI SORRE ELS DRETS DELS FUNCIONARIS 
‘CRASPASSATS DEL COS ADMIN CSTRATIU I AUXILIAR (Reg. 4719) 

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

La Mesa del Parlament, en scssions tingudes eis dies 7 i 13 
d’octubre cle 1932, vistes les sollicituds presentadcs pel 
Grups parlamentaris de Convcrgkncia i Uni6 (Reg. 4827) i 
d’Esyuerra Republicana (Reg. 48401, d’acord amb I’article 84 
del Reglament, ha acordat de prorrogar en set dies hibils el ter- 
mini de presentació d’esmenes a la Proposició IIQ de Llei sobre 
els drets dels funcionaris traspassats del cos administratiu i 
auxiliar (Reg. 4719$, que finir; el dia 18 d’octubre, la qual 
cosa es fa avinent als El-lustres senyors Diputats i als Grups 
parlamentaris, 

D’acord amb I’article 89.2 del Reglament, s’orrlena de publi- 
car en el Hutiietí Oficiul del Purhment de Catalunya les damunt 
dites soklicituds. 

Palau del Parlament, 8 d’octubrc de 1982 

I M  bcrt hrrera 
President del Parlament de Catalunya 

A LA MESA DEL PAKLAMENT 

En nom del Grup parlamentari dc Converghcia i Unib, i 
fent Ús del quc disposa I’article 84 del Reglament dei Parla- 

ment, sol.licito que sigui prorrogat cn set dies el termini de 
presentació d’esrnenes a la Proposició no de Llei sobre els 
drets dels funcionaris traspassats del cos administratiu i 
a u x i i i ar. 

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 1982 

Xavier Bigati i Ribé 
Portaveu del Grup parlamentari 

de Converghncia i Uni6 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

En nom clel Grup parlarnentari d’Esquerra Rcpublicana sola- 
licito que sigui concedida una prhrroga de set dies per a la pre- 
sentacih d’esmenes a la Proposició no de Llci sobre els drets 
dels funcionaris traspassats del cos administratiu i auxiliar, 
ateses la complexitat del tema i les circumstincies actuals. 

Palau clel Parlament, 7 d’octu bre de 1 982 

El Portaveu 
Joan I-lortali i Arau 

PROPOSJCIQ NO DE LLEI SOBRE LA REPRESENTACIo DE SINDICATS, 
ASSOCIACIONS EMPRESARIALS I L’ADMINISTRACIo EN LES COMISSIONS 

PROVINCIALS DE LYNSAJAJD I L’INSERSQ A CATALUNYA (Reg, 4760) 

PNhRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACId D’ESMENES 

PRESIDENClh DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessions tingudes els dies 7 i 13 
d’octubre de 1982, vistes les sol-licituds presentades pels 
Grups parlamentaris de Convergencia i Unib (Reg. 4829) i 
&Esquerra Republicana (Reg. 4842) ha acordat de prorrogar 
en set dics hhbiis el termini de presenta& d’esrnenes a la Pro- 
posició no de Llei sobrc la representacib de sindicats, associa- 
cions empresarials i I’AdministraciÓ en les comissions provin- 
cials de 1’iNSALUD i I’INSERSO a Catalunya (Reg. 4760)’ 
que finir8 cl dia 18 d’octubre, la qual cosa es fa avinent als 11.- 
lustres senyors Diputats i als Grups parlamentaris, 

D’acord amb I’article 89.2 del Reglament, s’orclenn de publi- 

car en el Butlletí qficial dei Parlament de Catalunya les damunt 
d i tes sol4 ici tu ds. 

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 1982 

Heribert Barrera 
President dei Parlament de Catalunya 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

En nom del Grup parlamentari de Convergkncia i Unió, i 
fent .irs del que disposa I’atticle 84 del Reglament del Parla- 
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ment, sohlicito que sigui prorrogat en set dies el termini de 
presentació d’esrnenes a la Proposicib no de Llei sobre la rep- 
resentació dels sindicats, associacions empresarials i 1’Admi- 
nislració en les Comissions provincials de I’iINShLUD i 
I’JNSERSO a Catalunya. 

Palau del Parlament, 6 ct’octubre de 1982 

Xavier RigatA i Ribé 
Portaveu del Grup parlamentari 

dc Convergencia i Unió 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

En noni de1 Grup parlamentari d’hquerra Republicana sot- 
licito que sigui concedida una prorroga de set dies per a la pre- 
sentació d’esrnenes a la Proposició no de Llei sobre la rcpre- 
sentació deIs sindicats, associacions empresarials i I’Adminis- 
tració en les Comissions provincials de 1’INSALUD i 
I’INSERSO a Catalunya, ateses la cornplcxitat del tema i les 
circurnstkncies actuals. 

Palau dcl Parlament, 7 d’octubre dc 1982 

Ei Portnveu 
Joan Hortala i h a u  

BROPOSICIb NQ DE LLEI SORRE CQNVENIS EN MATERIA DE 
SERVEIS SOCIALS (Reg. 4765) 

PRdRROGA DEL TERMINI DE PRESENTAC16 U’ESMENU 

PRESlDkNCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parliment, en sessions tingudes els dies 7 i 13 
d’octubre de 1982, vistes les sol.licituds presentades pels 
Grups parlamentaris de Convergencia i Unió (Reg. 4828) i 
d’Esquerra Rcpu bi icana (Reg. 484 1) ha acordat de prorrogar 
en set dies hibils el termini de presentació d’esmenes a la Pro- 
posició no de Llei sobre convenis en rnatkria de serveis socials 
(Reg. 4765), que finiri el dia 18 d’octubre, la qual COM es fa 
avinent als 1l.lustrcs senyors Diputats i als Grups 
parlamentaris. 

D’acord amb ¡’article 89.2 del Reglament, s’ordena de publi- 
car en el Butlletí OJcial dei Parlament úc Cutulunya les damunt 
dites sol.licituds. 

Palau del Parlament, 8 d’octubre de I982 

Heribert Barrera 
President del hrlament de Catalunya 

fent Ús del que disposa l’articte 84 del Reglament del Parla- 
ment, soilicito que sigui prorrogat en set dies el termini de 
presentació d’esmenes a la Proposició no de Llei sobre con- 
venis en matbria de serveis socials. 

Palau del Parlament, 6 d’octubre de i 982 

Xavier Higata i Ribé 
Portaveu de1 Grup parlamentari 

de Convergkncia i Unió 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

En nom del Grup parlamentnri d’Esquerra Republicana sol- 
licito que sigui concedida una prorroga de set dies per a la pre- 
sentaci6 d’esmenes ii la Proposició no de Llei sobre convenis 
en materic? de serveis socials, ateses la complexitat del terna i 
les circumsthncies actuals. 

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 1982 
A LA MESA DEL PARLAMENT 

En nom dei Grup parlamenii-lri de Convergencia i Unió, i 
El Portaveu 

Joan Hortalii i Arau 

PROPOSICIo NO DE LLEI SORRE LA MARGINACIO SOCIAL DE LA COMUNITAT GITANA 

PIIESENTAD A PET, GRUP SOCIALISTA (Reg. 4823) 

PRESIllkNCIA ISEL PARLAMENT la rnarginacib social de la comunitat gitana, presentada pcl 
Grup Socialista (Reg. 4823). 

Per donar compliment a all0 yuc dispasen els articles 89.2 i 
129.2 i 3 del Reglament, s’ordena de publicar cn el Rutlleti Qfi- 

Lr-1 Mesa del Parlament, en sessib lingucfa el dia 13 d’ooctubrc 
de 1982, ha acordat de tramitar la Proposici6 no de Llei sohre 



3972 BUTLLETi OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Núm. 1 O0 / 18 d’octubre 1982 
- 

ciul del Purlament de Catalunya la damunt dita Proposició i es 
fa avinent que els Grups parlamentaris disposen d’un termini 
de catnrzc dies habils, que h i r a  el dia 4 de novembre de 
1982, per a presentar-hi esmcncs. 

Palau del I’xlament, I4 d’octubre de 1982 

Heribert l 3 m m  
President del Parlament de Catalunya 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

En nom del Grup Socialista, fent Ús d’alll, q~zc es preveu en 
els articles 129 i 130 del Reglament de la Cambra, presento 
per& sigui tramitada davant el Ple la següent 

PRUPOSICIÓ NO I X  LLEI 

A causa dels problemes de convivkncia quc des de fa un 
temps s’estan produint amb la comunitat gitana, fonamental- 
ment com a conseqükncia de les situacions de desigualtat i 
marginacici social a que aquesta cornunilat esta sotmesa, cal 

que el Parlament de Catalunya aprovi mesures que tendeixin a 
eradicar aquestes situacions dc marginacih social, tot establint 
programes d’actuació a cli ferents nivells. 

13s pec aixb que ei PacIament acorcia instar ei Consell Execu- 
tiu a: 

1. Que en el termini més breu possible s’establcixi un pro- 
grama d’actuacions que ajudi al reconeixement social del 
poble gitano i que vagi orientat a superar Ics discriminacions 
en I’accés als b h s  culturals i socials. 

2. Aquest programa comprendrh actuacions cn el camp 
cultural, dc I’ensenyament, dels serveis socials, de la sanitat, 
de la formació i orienlaci6 professional i de l’habitatge. 

3. Per a dur-lo a terme, i a fi i eí’ecte de poder coordinar les 
diferents actuacions en el si del Govern, s’cstabiiran formes 
de coordinacib amb els ens locals que correspongui. 

4. En la presentació dels Pressupostos de Ili Generalitat 
per al 1933 s’inclourh com a annex el programa específic inte- 
grat que es desenvolupara en I’estat de despeses a cirrec de les 
actuacions de les diferents conselleries. 

Palau dei Parlainenl, 5 d’octubre de 1982 

Eduardo Martín Tova1 
Portaveu del Grup Socialista 

PROPOSICIQ NO DE LLEI SORRE ELS SERVEIS SOCIALS EN ELS MUNICIPIS 

PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA CRcg 4824) 

PKESIDhNCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi0 tinguda el dia I3  cl’octubre 
de 1982, ha :rcorclai de tramitar la Proposicib no cle Llei sobre 
els scrveirj socials en els municipis, presentada pel Grup Socia- 
lista (Reg. 4824). 

Per donar compliment a al10 que disposen els articlcs 89.2 i 
129.2 i 3 del Reglamcnt, s’orciena cle publicar en el Rutlleti Ufi- 
cia1 del Parlament de Cutdunyu la damunt dita Propasicih i es 
Fa avinent que els Grups parlamentaris disposen cl’un termini 
de calorzc dics liibils, que finirA ei dia 4 de novembre de 
1982, pcr a prcscntar-hi csmcncs. 

Palau clcl Parlament, I4 d’octubre de I982 

[Heribert Ihrrera 
President dei Parlament de Catalunya 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

En nom dei Grup Socialista, fent ús d’allo que preveuen els 
articles 129 i 130 del Reglament de la Cambra, presento 
perquk sigui tramitada davant el Ple la següent Proposicib no 
de Llei per a coneixcr 18 situació dels serveis socials en els 
municipis. 

ks inqiiestionablc la urgkncia del Mapa de Serveis Socials, 
pcr a desenvolupar amb una major efichcia la planificació dels 
serveis reals de cada municipi o sector. Cal, a la vegada, deter- 
minar priorititts que encaminin la politicu social a la prevenció 
i, dins de la mesura possible, la normalització. 

Aquests objectius han dc tenir e1 corresponent reflex en els 
pressupostos anuals, que s’han dc conformar d’acord amb el 
Mapa de Serveis Socials de Catalunya, fins ara inexistent. 

Tenint en compte que ja en la Comissió de Política Social 
del 23,XII.80 I’Honorable Conseller de Sanitat i Seguretat 
Social esmenti la necessitat i la voluntat cl’elaborar un Mapa 
de Serveis Socials, voluntat reiterada en posteriors ocasions i 
vist que en aquesta data encara no s’ha realitzat, s’insta el Con- 
sell Executiu perquk adopti les mesures segiients: 

iMcntre no s’hagi elaborat cl Mapa de Serveis Socials de 
Catalunya, i amb la finalitat dc servir rl’orientacii, per als 
pressupostos de Serveis Socials del 1983, la Conselleria de 
Sanitat i Seguretat Social recaptara dels ajuntaments infor- 
macib detallada, que hauran de transmetre abans del 30 de 
novembre de 1982, sobre Ics necessitats, recursos i demandes 
de la població en mat6ria de serveis socials. )) 

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 1982 

Eduardo Martín Tova1 
Portaveu del Grup Socialista 
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H* PROJECTES, PLANS 1 COMUNICATS DEL GOVERN 

PROJECTE BE RASES PER A LA SELECCIO D’OBRES A ENCINUIRF, EN ELS PLANS 
D’QBRES I SERVEIS DE CATALUNYA (Reg. 44303 

PRORROGA DELTERMINI DE PRESENTACIO DEL DICTAMEN DE LA  COMISSI^ 
D’ECQNOMTA, FINANCES I PRESSUPOST 

PRESIDfiNCiA DEC PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 13 d’octuhre 
de 1982, vista la solkitud presentada pel President de la 
Comissib d’Econornia, Finances i Pressupost (Reg, 481 8) ha 
acordat de concedir una prorroga d’un mes, que finir8 el dia 10 
de novembre de 1982, al termini de presentació del Dictamen 
de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost. 

D’acord amb l’article 89.2 del Reglament, s’ordena de publi- 
car en el Butileti Qficial dei Parlament de CatuEunya la damunt 
dita solkitud. 

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 1982 

Heribert Bar rera 
President del Parlament de Catalunya 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa de la Comissió d’Economfa, Finances i Pressupost, 
d’acord amb a M  que preveu l’article 39.2 del Reglament, ha 
acordat de sol-licitar a la Mesa del Parlament una ampliació del 
termini per a l’elaboracib del Dictamen sobre el Projecte de 
bases per a la seleccib d’obres a incloure en els Plans d’Obres i 
Serveis de Catalunya. 

La necessiria redistribució de les Comissions i les darreres 
sessions del Ple del Parlament sobre el debat d’orientaci6 
politica general del Consell Executiu i la moció de censura al 
President de la tieneralitat han impossibilitat *el compliment 
del termini fixat. 

La prorroga que es demana 4s d’un mes. 

Barcelona, 5 d’octubrc de 1982 

Ferran Pont i Puntigam 
President de la Comissió 

I, INTERPEkLACIONS I MOCIONS 

1.  INTERPELLACIONS 

a) lnterpeklacians que s’anuncien 

JNTERPEJiLACIo AI, CONSELL EXECUTIU SOBRE LA CONVOCATORIA DE MIT, PLACES 
DE PROFESSORS AGREGATS DE BATXILLERAT 

QUIi FORMULARA EL GRUP PARLAMENTARI DEL PSUC (Reg. 4822) 

PRESIDLNCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, cn sessió linguda e1 dia 13 d’octubre 
de 2982, d’acord amb l’article 123.3 del Reglament, ha admks 
a trimit la interpel.laciÓ al Consell Executiu sobrc la convo- 
cathria de mil places cle professors agregats de batxillcrat, que 
formularii el Grup parlamentari ciel PSUC (Reg. 4822). 

Pcr donar compliment 8 a l l0  que disposa l’article 89.2 del 
Reglament, s’ordena de publicar aquesta in terpcl-laci6 en el 
Butlletí Qfiuiul dei Pariammt de Catalunya. 

Palau del Parlament, 14 d’octuhre de 1982 

1 tcribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

En nom del Grup parltimentari del Partit Socialista llnificiit 
de Catalunya, feni Ús d’allo que disposa l’article I23 del Regla- 
ment de la Cambra, formulo la següent InterpeWaciÓ sobrc la 
situació de l’ensenyament públic itmb motiu de la convocaroria 
de mil places de professors agregats. 

La convocatoria de concurs cl’oposició de mil places de pro- 
fessors agrcgats de batxillerat crei unes expectatives licisitives 
en aquest sector; aqucst nombre, perb, fou insuficieni en 
relaci6 amb lcs necessitats d’escolarització d’aquest nivell 
educatiu. 



3974 I3U‘TLLETf OFlClAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / N h .  100 / I 8  d’octubre 1982 
----_-I “-_I_ 

Si bk la convocatoria de les mil places podria iiudar ii pal-liar 
problemes cl’inestabilitat o donar treball als llicenciats, la reali- 
tal és que la imprevisió i ,  fins i tot, una gestib incorrecta de la 
Conselleria d’Ensenyament han convertit aquesta qücsti6 en 
un nou conflicte a afegir en el sector piiblic de l’cnscnyament, 
on els problemes continuen existint encara que no sempre es 
manifesien amb espectaculnritat. 

Pocs dies abans d’iniciar el curs en els instituts de batxillerat 
el desconcert i I’enfrontament entre professors i llicenciats i h 
Conselleria s’haii manifestat obertament. La prcmsa i al tres 
mitjans de comunicació han informat d’aquest conflicte, on ha 
quedat palesa la manca de capacitat del Govern de la Ch-wrali- 
tal de donar solució a aquest problema. La manca de solucih 
afecta solanient aquest professorat (que aixb ja scria impor- 
tant), sinó fins i tot, cn cas de solucionar-ho, ei retard amb 
que  es Farh repercutira negativament en els alumnes dels 
centres públics de batxillerat. ks en aquest sentit que cns 
prcocupen diversos fcts que han succeit en aquest sector. 
Segons una informació de qui: disposem, hi ha u11 nombre de 
nens de 14 anys que no han pogut matricular-se en centres 
públics de batxillerat per manca de places, molts professors 
que han rebut destinació aquest curs I’han rebuda equivocada, 
perb tambk hi ha unes altres situacions que afecten la qualitat 
clc I’ensenyument com les relacionades amb els professors que 
han d’impartir assignatures alienes a la seva especialitat, la 
problemhtica dels substituts, etc. 

Tots aquests elemcnts i d’altrcs conljgurcn un funciona- 
ment irregular en els centres i ajuden a desprestigiar el sector 
públic. Cal, per tant, disposar d’una informacib dara i detallada 
sobre la matricula solkitada i la realitzada en els instituts; cal 

. 

conkixcr la plantilla de professorat, aixi corn els criteris B’eh- 
boració i d’adscripció; cal, sobretot, tenir una política educati- 
va que eviti cl desgavell en els ccntres públics, dels quals el 
Govern dc la Generalitat és responsablc. 

A totes aquestes dcficikncies, cal afegir-hi cl conflicte actual 
i ei fet que en conjunt ens configura tina panoramica gens opti- 
mista de la situació en I’ensenyamcnt i principalment en el 
sector pljblic. fis pcr aixb que el nostre Grup fa la intcrpel-lacih 
següent: 

Quants nens que han sol-licitat un lloc escolar cn els instituts 
han quedat sense plaqa? 

Quina és la plantilla de professorat i cls criteris d’elaboracih i 
d’adscripció? Com es justifica la convocatoria de mil placcs i la 
no-adscr i pcici complet a d’aquestes placcs? 

Quines han estat Ics accions o Ics omissions de la Cansellcria 
d’Ensenyamenl quc han provocat el conflicte dels professors 
substituts i els aprovats, als quals no s’ha donat p l a p  en cl 
temps oportú? 

Com preveu cl Govern de la Generalitat solucionar aquest 
conflicte? 

Quins mecanismes pensa establir el Govern dc la Generali- 
tat per tal d’evitar aquestes o semblants situacions que afecten 
el funcinnarnent i cl prestigi del sector piiblic en 
1 ’ensenyamcnt ? 

Palau dcl Parlament, 5 d’octubre de. I982 

Rafael Ri bó 
Portaveu del Gep. del PSUC 

2. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPELLACIIONS 

MOC10 SURSEGfJENT A LA TNTERPEbLACI6 AI, CONSELL EXECUTIU SORRE 
ELS GERENTS DE L’AREA ASSTSTENCIAL Ckg. 4539) 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 13EJA PSUC (Reg. 4837) 

PRESID~NCIA DEL PARLAMENT A LA MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 13 d’octubre 
de 1982, d’acorcl amb I’article f 25.2 del Rcglament, I M  acordat 
dc declarar la congrukncin de la Moció subsegiient a la Inter- 
peMaciÓ al Consell Executiu sobre els gerents de i’area assis- 
tenciai (Reg. 4837) a 

Per donar compliment a all0 que disposa I’article 89.2 del 
Reglament, s’ordena de publicar en cl Butlletí Qficiul de1 Parla- 
ment de Catalunya la damunt dita moció, i es fa avinent que, 
cl’ncord amb I’article 125.2, els 11-lustres senyors Diputats i els 
Grups parlamentaris poden presentar-hi esmenes fins a sis 
hores abans de comcnqar la Sessi6 Plenhria vinent. 

Palau dei Parlament, I4 d’octubre de 1982 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

El Grup parlamentari del Partit Socialista Unifiicai de Cata- 
lunya, d’acord amb allb que preveu el Reglament de la 
Cambra presenta, corn a conseqiiencia de la. Interpel.laci6 
sobre els gerents de l’hrea assiskncial, la següent 

El Parlament acorda instar el Consell Executiu a derogar les 
Ordrcs del Conseller de Sanitat i Seguretat Social del 14 de 
juny i del 6 de setembre perqui: no s’ajusten i-l la normativa i 
I’ordcnament juridic de la Generalitat, cspccialmcnt en  allh 
que fa refwenciii al respecte i acatament de la Llei 418 1 de Me- 
sures Urgents per aquest Parlament. 

El Parlament recomana al Consell Execuliu quc apliqui al 
més estrictslment possible el principi de no duplicació de I’ad- 
ministració autonbmica, especialment en all0 que fa refcrkncia 
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al respecte i a les estructures administratives i ;i la utilització 
dels ftincionaris transferits per ii desenvol upur tasques de re- 
sponsabilitat i dircccii, dels serveis transferits. 

rninistrczcib p~b l i ca  que obligd a mantenir iguals retribucions 
per iguals responsabilitats. 

El Parlament, que reconeix la necessitat d’implcrnentar i 
millorar la gestió dels centres assistencials siinitaris de la Segu- 

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 1982 

retat Social, insta et Consell Executiu pcrque aixb es faci 
d’iicord amb el principi d’hornogene’itat rctributiva dins l’ad- Kanion Ilspasa, Paco Frutos, Afi~isti Forné 

9. PREGUNTES 

1 BREGUNTlCS A RESPONDRE OPPAI,MIF,NT DAVANT EL PLE 

a) Preguntes que s’anuncien 

PRESID~NCIR DKL PARLAMENT 

La Mesa clel Pariarnenl, en sessió tinguda el dia I3 d’octubre 
de 1982, d’acorcl amb els articles 127 i 128 del Reglament, ha 
admks I? trhmit la pregunta tot seguit especificada, perquk sigui 
forinulacla i resposta dwant el Ple. 

Pcr donar compliment a allb que estableix I’article 89.2 del 
Reglanient, s’ordena de publicar aquesta pregunta en el Rutileii 
íJiriul del íbi‘lument de Cbrulunya. 
- I’scgunta 211 Conscll Executiu sobre lu  inspeccib de Ic? 

Conselleria d’Economia i Financcs en Ics Caixes d’bhtalvis, 
que formulari cl Diputat 1.  Sr. Antoni Lucclietti, del Grup par- 
lamcntari del PSUC (Reg. 48 i 9). 

Palnu del Parlament, 14 d’octubre de 1982 

1 Ieri bcrt tlarrcra 
President clel i’iirlament de Catalunya 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Antoni Lucchetti, Diputat del Grup parlamentari del Partit 
Socialisla Unificat de Catalunya, i’ent {IS d’allb quc disposen 

els articles 127 i 128 del Reglament de la Cambra, í‘ormula la 
pregunta següent sobre quina activital inspectora envers les 
Caixes cl’Estalvis amb la seu social a Catalunya ha portiit N 
terme la Conselleria d’Economia i Finances, per tal que sigui 
contestada oralment en el Ple. 

Davant de la interposicih rl’una querella pels delictes 
cl’usura encoberta i estafa contra una Caixa d’Estalvis quc tk la 
seva seu a Catalunya, i tenint en compte Ics possibilitats que 
estableix 1’13statut c1’Autonon-h (arls. 10. I .4 i 12.1.61, desen- 
volupades en el I k r c t  145/80, del 25 d’agost, sobre la 
depenclericia orginica i funcional dc Ics Caixes d’Estalvis, sub- 
stittiil i desplegat pel Decret 303/1980, dei 29 de desembre, 
r-mbdós de la Generalitat de Catalunya, quina activitat in- 
spectora envers les Caixes d’Estalvis amb seu social a Catalun- 
ya ha portat a terme 13 Conselleria d’Economia i Finances? 

Palau del Parlament, 5 d’ocluhre dc 1982 

Antoni Lucchetti i Farré 
Diputat del G.p. del PSlJC 

.. -- ... ... .. . . . .. . . . . . - . . .__ .. .. .. - . ,. ._-_. ~ 
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3. PREGUNTES A RKSPONDRE PER ESCRIT 

a) Preguntcs que es formulen 

1 . ~  Mesa del Purlamcnt, en sessi0 tinguda el dia 13 d’octubrc 
cle 1982, d’acord amb l’articlc 127 del Rcglnmcnt, 1x1 admks ii 
trlimit Ics preguntes tol seguit cspcciíicades, per a ics quals es 
denianava resposta pcr escrit. 

Per donar compliment a ailb que estableix I’arliclc 89.2 del 
iieglarnenl, s’ordcna CIC piiblicar aquestes preguntes en el Bull- 
&.li t3,fcid del Pmlutnent de Cutalutyu. 
- Pregunta al Consell Executiu sobre la siluació de I’en- 

senyament a Cataliinya, formulada per la Diputada I. Sra. 
‘Teresa-EulBlia Calzada, dcl G.p. del PSUC (Reg. 482 1 ) .  
- Prcgunta a l’ti. Sr. Conseller de Sanitat i Scgurctat Social 

sobrc els llits hospitalaris i els serveis cl’urgencia a Santa 
Coloma de Cirnmenet, formulada per la Diputada I. Sra. Rosa 
Sarenys, del G. Socialista (Reg. 4825). 
- Pregunta al Consell Rxecutiu sobre el ccntrc municipal 

homologal de BUP i COU R I%lamÓs, formulada pel Diputat I.  
Sr, Xavier Guitart, del G. Socialista (Keg. 4826). 

Palriu del Parhmcnt, 14 d’octubre cle 1982 

I-lcrihct-t narrera 
President del Parlament de Catalunya 

PRKGUNTA AL CONSSEIJ, EXECkJ‘I’IU 
SOBRE LA SITUACl6 DE 

L’ENSENYAMENI’ A CATAl,UNYA 

Tcrcsa-Euliilia Ciilrada i Isern, Dipulacla del Grup parlii- 
rnentari del Partit Socialista Uniíicat de Catalunya, f‘cnt ús 
cl’allb quc disposen els articles 127 i 128 dcl Rcglament de la 
Cambra, formula la pregunta segiient nl Consell Executiu 
sobre la situacib real cle I’ensenyamcnt a Catalunya, per tal 
que sigui con tcstada per escrit, 

Ilcsprés dc c i m  anys dc traspassos CIC scrvcis educatius no cs 
disposa encara de dades cstadistiqucs oiicials que pmnetin 
coneixer la situació real de l’cnsenyament il Catalunya. 

1 l i  ha clades amb carkter dispcrs i, en molts C ~ S Q S ,  contra- 
dictories; kdhuc la utilitzacib dc dades per a defensar algunes 
dc les accions cle govern no poden &ser conlcsladcs amb la 
realilat per manca. d’informacib. Des del Ministeri0 de Educa- 
c i h  es conti nuen publicant cstadistiq~ies sobre I’escolarilzaci6 
a Catalunya amb cariictcr oficial, i aquesta Diputada clcsconeix 
si la Conselleria les dóna per vilides; n o m h  en aquest ciis es 

podria bjuslificar la manca d’elaboracib de dades per pari del 
Govern de la Generalitat. 

A fi de superar la manca cl’informacib i amb la finalitat dc 
concixcr la situacici iictual de I’cnscnyamcnt ii Catalunya, 
aqucsta Diputada fa aquesta pregunta, especificada cn cls apiir- 
tats segiicnts, pcrqub sigui contestucla per cscrit: 

Per a cada pobllzcib: quin 6s el nombre de mestres i dc 
professors per nivells educatius‘! Dins de cada nivcll, quina 6s 
la sicuacii, administrativa dc cuda col-lectiu i cn quin nornhre? 
2. Quin cs cl nombrc de professors destinats a I’cclucació 

permanent rt’adults per població? Quin ks el nombrc 
d’al u m ncs que realitzen aq ucs t c nsenyamen t ? 

3.  Quin és el nombre de professors destinat a I’educaci6 
especial pcr població? 

4. Quin 6s el nombre de professors i cl’alumnes de l’cn- 
senyament pi.e-escolar en l’cnsenyanp privada i c11 la pii hl ica? 

5. Quin és el  nombre de professors i d’alumnes de I’Edu- 
caci6 Gcneral HAsica en I’ensenyanGa privarla i la piiblica? 

6. Quin és el nombre de prolessors i d’alumncs de BUP i 
FP en l’ensenyanpi privada i en la piiblica? 

7. Quin és el nombre d’aules habitades que cal substituir 
per centres de nova construccih‘! 

I .  

Palau del Parlameni, 5 d’octubre de 1982 

Teresa-EuIAIia Calzada i Iscri 1 

PREGUNTA A l:H* SRm CONSEI~LE‘R 
DE SANITAT 1 SEGURETAT SOCIAL 
SOBRE ELS LLITS HOSPITALARIS 

I KLS SERVEIS D’URG~NCIA 
A SANTA COLOMA DE GRAMENET 

Rosa Barenys i Martorell, Diputada del Grup Socialista, 
fent 13s d’allb que disposen els arlicles 127 i 128 del lieglamenl 
de la Cambra, formula la pregunta segücnt al Conseller de 
Sanitat i Seguretat Social, per tal cluc sigui contcstada per’ 
escrit. 

Santa Coloma CIC Gramenet, ciutat de I43 O00 habitants, no 
disposa de cap llit hospitalari dc la Seguretat Social (excepte 
els dc la Maternal) i estil penclenl de la reconversib de 1’1 lospi- 
tal de 1’Esperit Sant. Timlioc no disposa de clip centre d’urgh- 
cies. Aquest fet obliga a fer desplaqarncnts a la Rcsidkncia cic 
la Vdl d’I Iebron o bé al Clínic. 

En la reunih que cl passat mes de juny es va cclebrar a 
l’hjuntamenl de Santa Col~ma amb la Directora d’Assistkncia 

. .. . .- .. .. .. .____-.-A . ---- - _. -- .~ .. - -  
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Sanitiiria de la Consellcria, la Regidora de Sanitat i el Consell 
de Salut, la Directora General es vn comprometre que els ser- 
veis d’urgkncia es posarien en funcionament a finals d’quest 
any, i ii posar en marxa les reparacions i la remodelació dels 
ambulatoris, que es troben en situacions deficients. 

Dmant de les necessitats urgents de Santa Coloma, aquesta 
ili putada pregunta: 

Quines s6n Ics previsions que té la Conselleria de Sanitat i 
Seguretat Social per al desplegament dcl Mapa Sanitari, en el 
que Fi rcferencia a la cremib cle llits hospitalaris i serveis 
cl’urgkneia així com a fes rcparacions necesskries dels 
ambulatoris? 

Palau del Par larnen t, 5 d’octu bre de I 982 

Rosa llarenys i Martorcll 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU 
SORRE EL CENTRE MUNICTPAI, 

I-IOMOIAKAT 116 ]%UP I COU 
A PALAhM(JS 

FORMULADA PEL DIPUTAT 1. SR. 
XAVIER GIJITART, DEL 

GRIJP SOCIALISTA (Rcg. 48263 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Guitart i Domencch, Diputat del Grup Socialista, 
fent ús d’allb que disposen els articles 127 i 128 del Reglament 
de la Cambra, formula IR pregunta següent al Consell Executiu 
licr tal que sigui contestada per escrit, 

AI llarg de l’any 198 I I’Ajuntanicnt de PdamÓs va endegar 
lot un seguit dc gestions encaminades c? aconseguir un coliegi 
municipal homologat de BUP i COU per a la seva vila. 

El Sr. Alcalde de Palarnbs argumentava de paraula i per 
escrit que el municipi de Palamhs amb 12 O00 habitants es 
trobava en una situxib de greugc comparatiu respecte a altres 
municipis pel que fa a I’ensenyment. Per aixo, i mentre no 
s’aconscguís la creació d’un institut, creia necessari soklicitar 
I’autorització del Sr. Cap de Scrveis Territorials del Departa- 
ment d’Ensenyament de la Generalitat a Girona per a un 
centre municipal homologat de BUP i COU. 

L’autorització, previa primer i definitivii un cop aportats els 
documents necessaris, s’aconseguí. I així el curs 1981 /82 
comenci a funcionar el primer de BUP d’aquest centre munici- 
pal * 

La ubicació d’aqucst centre es troba en una part de l’edifici 

del Colkgi de les Germanes Carmelites de Palarnh, que j a  
inipartien BUP i COU. 

El Departament cl’EEnsenyamcnt finanGa dos professors dc 
I’esmentat centre. L’Ajuntament corre amb les despeses corre- 
sponents al manteniment i conservaci6 de les instal.lacions i 
amb la part que li correspon del professorat. 

Aixi les coscs, el gener de 1982 el Sr. Alcalde de Palamós i 
el Sr. Regidor cle Cultura ordenen, sembla ser que sense apro- 
vació ni en comissió ni en ple, rebaixar Ics quotes escolars que 
es pagaven al collegi de les Germanes Carmelites pel que fa 
als alumnes que comencen l r  de BUP. El deficil, el cobriria 
I’Ajuntament sobre la base del seu pressupost. Pressupost que 
no tenia cap partida destinada a aquest efecte l’any esmentat, 

Conscqükncia d’aixb fou que I’hjuntamcnt no pagh la quan- 
titat que li  corresponia. 

Per al present curs escolar el  dkficit sembla que pot augrncn- 
tar ja que sbn dos eis cursos de BUP que ja s’han iniciat. 

En un altre ordre de coses, I’Ajuntarnenl de Palamós va 
endegar la redaccih d’uns estatuts dei que ha de ser el patronat 
municipal per 8 la gestió del col4egi. Patronat cxpressat a 
través de la Fundacib Piiblica prevista en els articles 67 I 85 del 
Kcgiamenl dels serveis de les Corporacions Iocriis. 

Aquests estatuts, als quals es van Iircsentar importants es- 
menes, foren aprovats pel ple de I’Ajuntamcnt de PalarnOs i 
posteriorment denegats, amb diverses consideracions moti- 
vadcs pel 19epartament dc Governació de la Generalitat, amb 
lit signatura del Director Gencrd Sr. Manuel Non0  en data 
18.V1.82. 

En aquests momenls, doncs, encara no hi ha estatuts apro- 
vats i ,  per tant, cap junta rectora o de govern que s’hi pugui 
emparut: Tampoc no existeix l’informe d’intervencib sal~licital 
pel Sr. Nonh 

Aquesta situació cl’excepcionalitut motivada pels problcmcs 
plantejats cn quk es troba el col4egi municipal homologat de 
BUP i COU de Palambs, el greu problema d’cnscnyamcnt que 
existeix .en aquesta vila, corn molt bé descriu el seu batlle, 
molts ciutadans i entitats, en el sentit que cap centre d’cn- 
senyament públic de B ü P  i COU existeix a Palamós, origi- 
na les preguntes següents: 

Quina consideració mereix al Cimscll Executiu de la Gcne- 
ralitat el centre municipal homolognt de BUP i COU a 
Palamós? 

Pensa el Consell Executiu que aquest centre pot ésscr el 
substitut de I’institut d’ensenyament quc hi manca? 

I-i¡ ha alguna previsió de construir a Palamós un institut 
d’ensenyament que cobreixi els nivells de BUP i COU? 

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 1982 

Xavier Guitart i Dornenech 

h) Resgostes a preguntes fonnulades 

PRESID~NCIA DEL PARLAMENT scguit s’especifiquen, per a les quals es demanava resposta per 
escrit. 

Per donar compliment a a116 que estableixen els articles 
89.2 i 127 del Reglament, s’ordena de publicar aquestes re- 
spostes en el Butllefi Oficial del Parlament de Catalunya. 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 13 d’octubre 
de 1982, ha admks a trhmit les respostes trameses pel Consell 
Executiu o pels senyors Consellers a les preguntes que tot 
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- Pregunta al Consell Executiu sobre les entitats gestores 
de la Seguretat Social, formulada pel Diputat 1. Sr. Luis A. 
Garcia, clcl C;. Socialista (Reg. 4672; 130PC, 96, 3746). Re- 
sposta de I’H. Sr. Coiiscllcr de Sanitat i Seguretat Socid (Rcg. 
4850). 
- Pregunta al Conscll Executiu sobre la Formació Profes- 

sional, formulada pcl Diputat 1.  Sr. Marcel Platicllas, del G.p. 
del PSUC (Rcg. 4709; ROPC, 97, 3775). Resposta de 1’11, Sr. 
Conseller d’Ensenyament (Reg. 4852). 
- Pregunta al Conscll Executiu sobre la concessi6 d’ajudes 

als serveis de vellesa, formulada per la Diputucla I.  Sra. Rosa 
Rarenys, del G. Socialista (Reg. 4759; BOPC, 98, 3822). Re- 
sposta cie 1’13. Sr. Conseiicr CIC Sanitat i Seguretat Social (iicg. 
4851). 

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 1982 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU 
SOBRX LES 11:TVTITATS GESTORES 

DlS LA SEGURETAT SOCIAL 

TQIIMULADA PEL DIPUTAl’ 1. SR. 
LIJXS A. GAliCiA, DEL GRUP SOCIALISTA 

(Rcg. 4672; l30PC, 96,3746) 

RESPOSTA DE L’IL SIC. CONSEI,LER 
DESANITAT I SEGURETATSOCTAI, 

(Reg. 4850) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

D’acord amb allQ que estableixen els articles 127 i I28 del 
Rcglamcnt del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, us trameto resposta per escrit a la pregunta formula- 
da pel Diputat Sr. Luis A. Garcia, del Grup Socialista, registre 
cl’cntrada núm. 4672, sobre les entitats gestores de Ia Seguretat 
Social. 

Mentre el Parlament de Catalunya no estableixi la creació 
d’cntitats gestores de I n  Scguretat Social a Catalunya, cls 
Departaments de Sanitat i Segurctat Social i d’Economia i Fi- 
nances, en els seus Bmhits compctencials respectius, desen- 
volupen la gestió de forma directa dels serveis sanitaris i socials 
de la Scguretat Social que foren transferits a la Generalitat de 
Catalunya mitjLmqant el l i .  D. 1517/1981, del 8 de juliol, Els 
serveis esmentats es regcixen, quant a tramitació pressuposti- 
riR, pel que fjxa la Llei de Finances Públiques CIC Catalunya 
(DOG, niirn, 242, 21 de juliol de 1982) i iitcncnt les normes 
que configurcn el rkgim econbmic de la Seguretat Social re- 
spcctc ii Ics quc cl Ministeri de Treball i Seguretat Social ha 
dictat una Itesolucii> reguladora (1 r d’agost de 1982). J,’es- 
mcntada Resolucih reconeix a la Genemlitat dc Calnlunya 
l’mtonomia prcssupostiria en aqucsta tnatkria, bé que no 
resol el lema de I’import global que la Scgurctal Social ha de 
transfcrir cada any per a finanGar els serveis trnnsfcrj ts, 

qüestió que, per word de la Comissi6 Mixta de Transf’erencics, 
s’haurh de resoldre mi !jancan t 1 ’cstabl i mcn t d’um fÓrm u la 
pararn6tric;t a alilicar R I S  pressupostos globals per a tol I’Estat 
de I’assistkncia sanithria dc la Seguretat Social, fbrmula q ~ i e  
cncíira no s’ha acordat. En el moment d’elahorar els avantpro- 
jectes de pressupost per al 1982, la inforniacid, pressupostiria 
disponible més fiable era la continguda cn el Decrct de Trans- 
ferencies al.ludit. Sobre la base d’ayuest, i coneguts els per- 
centatges d’increment de t’mantprojecte de pressuposi cic 
I’INSALlllU per al 1982, se n’elabori el corresponent de la 
Generalitat per al 1982, que fou aprovat pel Parlament, I3e 
tota mancro, els anncxos pressupostaris del R. ISecret de trans- 
ferkncics rcflectien moltes deficiencies; per ai xh, la Comissib 
Mixta acordi que les xifrcs definitives s’establirieti després 
que ambdues parts les revisessin a fons. En virtut d’aixh, en 
aquests moments s’esth procedint a la liquidaci6 pressupostiria 
o comptable-financera de l’exercici del 198 I ,  i tot seguit cs 
procedira amb el Ministeri de Treball i Scgurctat Social a I’es- 
tablirnenl del pressupost definitiu per al 1982 i a completar 
l’avantprojecte per al 1983. 

En aquesta situació de gestió directa dels serveis transferits 
dels Departaments cEe la Generalitat i de concrecib funcional 
dels mecanismes de vinculació en matkria de regim cconbmic 
amb els serveis estatals de la Seguretat Social, amb els quals es 
produeix una contínua relacii, de treball, s’ha trami tat reccn t- 
ment un avantprojecte previ de pressupostos pcr al 19 83 corre- 
sponent als serveis de la Seguretat Social. 

Il’altra banda, el Departament de Sanitat i Seguretat Social 
ha tram& el 23 dc setembre als sindicats i a les associacions 
empresarials mbs represen tatives de Catalunya la proposta de 
Decrel per ii la constitucib del Consell General d’Assistkncia 
Sanitiriiz dc la Scguretat Social a Catalunya (i la constitució 
també d’un Consell similar per als Serveis Socials de la Scgure- 
iat Sociai). 

Ilarcclona, 7 d’octubrc de 1982 

Josep Laporte i Salas 
Conseller cle Sanitat i 

Segurctilt Social 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU 
SOHRE LA FORMACIO PROFESSIONAL, 

FOKMIJLAUA PEL DIPUTAT I. SR. 
MARCEL PLANELLAS, DEI, GRUP 1’ARlAMBNTARI 

DEL PSUC (licg. 4709; UOPC, 97,3775) 

IIESPOSTA DE L‘l-1. SR. CONSELLER 
D ’ENS EN YA M ENT (licg. 4852) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Kesposta dc 1’14. senyor Joan Guitnrt i Ageli, Conseller 
d’rinsenyament de la Generalitat clc Catalunya, a la pregunta 
parlamentiria formulada pel Diputat 1. Sr. Marcel Planellas 
dcl Grup parlamentari del PSUC (Reg. 4709). 
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L’abjectiu fonamental de l’expericncia dels convenis signats 
entre el Departament d’Ensenyament, el Departament de Tre- 
ball i divcrsos gremis consisteix a aconseguir que els alumnes 
de formació professional de segon grau puguin coneixer 
directament el món del treball en el qual s’hauran d’inserir i 
que aquest coneixement actGi com un agent motivador per R 

I’aprencntatge dels a1 umnes esmentats. 
Aquest objectiu, no hi ha cap dubte que s’ha assolit: un 95% 

dels centres de forrnaci6 professional que tenen alumens en 
pricliqucs a les empreses han notat en els esmentats alumnes 
un major interks pel treball ben fet i un increment en llur 
sentit de la responmbilitat. 

Han notat, així mateix, que aquesta experikncia ha servit 
igualment per a apropar les fabriques i cls tallers a Ics escoles; 
en efecte, han estat freqilents els oferiments desinteressats 
per part de Ics empreses que tenen alumnes en prhctiques en 
el sentit de cedir personal tecnic perquk facin conferh ies  o 
seminaris als centres de farrnaci6 professional. 

També hi ha hagut empreses que s’han ofert a donar a les 
escoles, a preus simbblics, maquinaria costosa ja en deshs 
pcrquk els alumnes puguin fer prictiques. 

hs obvi, per tant, que els convenis han estai altament posi- 
tius i que contribueixen sense cap mena de dubte al fet que 
I ’ensenyament als centres de formació professional esdevingui 
molt més prictic i lligat amb la realitat laboral del país. 

Els anys 
pr Ac t iques 
gremis i 1’ 
través dels 
es dura a 
I’efecte, u 
repetim-hc 

vinents, havent augmentat la quantitat de llocs de 
nitjanqant l’establiment de nous convenis amb els 
specialitzacib dels emen tats llocs de prictiques a 
contactes establerts amb empreses no gremiades, 
terme, per mitjB de les comissions establertes a 
I estudi molt més extens de I’experiencia que, 
, ara per ara, avaluem molt positivament. 

Barcelona, 8 d’oclubre de 1982 

Joan Guitart 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU 
SORRE LA CONCESSI6 D’AJUDES 

ALS SERVEIS A LA VELLESA 

FORMULADA PER LA DlPUTADA 
I.  SRA. ROSA RARENYS, DEL GKUP 

SOCIALISTA (Reg. 4759; BOPC, 98,38223 

RESPOSTA DE rrI. SR. CONSELLER DE 

(Reg. 485 1) 
SANITAT I SEGURETAT SOCIAL 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

D’acord amb all6 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 Sra. Rosa Barenys i Martorell, del Grup 
Socialista, registre d’entrada núm. 4759, sobre la concessió 
d’ajudes de serveis socials. 

La tramitació dels expedients del Pressupost &Ajudes del 
FAS del 1980 va acabar a finals del 1982, a causa del considcra- 
ble retard en l’efectivació del trasphs de funcions (abri I-maig 
del 19811. D’aleshores enqh s’ha anat guanyant temps, i rl 

mitjan d’aquest any va acabar-se la tramilaci6 de la convocato- 
ria del 1981, empalmant amb la publicació de la convocatoria 
d’ajudes de Ihny 1982. 

Quant al termini en que es concfxeran les resolucions d’a- 
quest any, el calendari previst és el segiient: 

En els programes de mmtenimcnt de disminuits, veIlesa i 
programes especials, a finais de novembre. En el d’infancia i 
adolesckncia a finals de desembre. 

En construcció, reforma i equipament de tots els programes 
a finals de desembre. 

A partir del 1983 quedaran regularitzades en el temps les 
convocatbries del FAS. 

Barcelona, 6 d’octubre de 1982 

Josep Laporte i Salas 
Conseller de Sanitat i 

Seguretat Social 

javier
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III. INFORMACI~  

a) Acords, resolucions i comunicacions dels 6rgans de Reg.cnt. Data 
la Cambra arim. 

ACORD INTERPRETATIU DE L’ARTICL,E 
582 DEL REGLAMENT SORRE 

IJ’ASSI[S’ll’&NCIA DELS MITJANS DE 
COMUNICACIO A LES SESSIONS DE LES 

COMISSIONS D’lNVESTIGACIo 

MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 13 d’octubre 
de 1982, en resposta a una consulta del President de la 
Comissib d’Investigaci6 d’hcendis, i d’acord amb l’article 
26. I .  1 r del Reglament, dicta e1 següent acord interpretatiu. 

En relaci6 amb l’assistencia dels mitjans de comunicació 
social degudament acreditats a les sessions de les comissions 
d’investigació (art. 48 del Reglament), la Mesa del Parlament 
acorda d’intcrpretar el que disposa l’article 58.2 del Reglament 
en el sentit que aquells poden assistir a Ics sessions de les 
comissions d’investigacib quan aquestes tenen activitats p r b  
piament informatives o d’enquesta a persones requerides 
perquk hi prestin declaració, per6 no quan preparen i elaboren 
els infurmes i els dicthmcns que han de ser presentats a debat i 
votació en ei Ple. 

Palau del Parlarnen t , 14 d’oct ubre de 1 982 

EI Secretari Quart 
Ramon Espasa 

E1 President del Parlament 
Heribert Barrera 

b) Activitat parlamentaria 
hl)  Reunions tingudes i qiiestions tractades 

6 dbctubre 
Comissib d’investigacib sobrc els recents incendis fot-estals i 
I’actuacib dels poders públics competents cn la matbria 
Comissiú de Drets I-Iumuns 
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana. Ponkncia 
sobre Compilació Dret Civil CatalA 

7 d’octubre 
Comissi6 de Política Cultural 

b.2) Relslcih de documents entrats a la Cambra 

Reg. ent. Ilnta Concepte 

núm. 
4827 6-10 Sol4icitud a la Mesa del Parlament de prorroga 

de 7 dies en el termini de presentacih d’es- 
menes a les Proposicions no de Llei sobre els 
drets dels funcionaris traspassats dei cos ad- 
ministratiu i auxiliar, presentada pel G.p. de 
Convergencia i Unió. 

4828 6-10 Soklicitud a la Mesa del Parlament de prorroga 
de 7 dies en ei termini de presentacib d’es- 

Cor1ccptc 

menes a fa Proposició no de Liei sobre con- 
venis en materia de serveis socials, presentada 
pel G. p. de Convergkncia i Unió. 

4829 6-10 Sal4icitud a la Mesa del Parlament de prbrroga 
de 7 dies en el termini de presentació d’es- 

4830 

483 1 

4832 

menes a la Proposicib no de Llei sobre la rep- 
resentació dels sindicats, associacions em- 
presarials i l’Administraci6 en les Comissions 
provincials de I’INSALUD i I’TNSERSO a 
Catalunya, presentada pel G.p. de Convergen- 
cia i Unib. 

6-10 Escrit adreGat a la Mesa del PRrlarnent pel 
G.p. de Convergencia i Unió en que comunica 
la substitucib de la vacant produicln pel recent 
trasphs del Diputat 1. Sr, Josep M. Nolla en la 
Comissió de Política Social. 

6-10 Escrit adregat a la Mesa del Parlament pel 
Gmp. de Convergencia i Uni6, en que comuni- 
ca l’adscripcib dels üiputats 1, Srs. Jordi Marli- 
nez i Josep M. Casals a la Comissi6 de Regla- 
ment. 

6-10 Escrit itdrwat a la Mesa del Parlament pel 
G.p. de Convergkncia i Unib en qui: comunica 
I’adscripcib del Diputat I. Sr. Lluis Virgili cl la 
Comissi0 &Alta Muntanya. 

4833 6-10 Sol4icitud a la Mesa del Parlament cl’una pror- 
roga de vint dies en el termini de presentació 
d’esmenes als Projectes de Llei de Centres 
Docents Experimentals, cl’AcciÓ Cívica i de 
1’Escola d’Administraci6 Púbiica de Catalun- 
ya, presentada pel Q.p. de Centristes. 

6-10 Escrit adreqat a la Mesa del Parlament pel 
G.p. de Centristes en qul: comunica la retirada 
de la Proposició no de Llei sobre els nous llits 
hospitalaris. 

4835 6-10 Escrit ndreqat A la Mesa clel Parlament pcl 
G.p. de Centristes en quk comunica I’acl- 
scripcib de Diputats a diverses Comissions. 

6-10 Escrit aclrcqat a la Mesa dei Parlament adjun- 
tant la relació de centres que han sol-licitr-it 
canvi de tipus de subvenció, presentat per 
1’11. Sr. Conseller d’Ensenyarnent. 

4837 6-10 Moció subsegüent a la interpeElacilr al Consell 
Executiu sobre els gerents de 1’8rea assisten- 
cial, presentada pels Diputats H. Sr. Ramon 
Espasa i I. Srs. Francesc Frutos i Agustí 
Forné, del Ci.p. del PSUC. 

7-10 Compliment de la Moció 26Ji sobre la Reso- 
lució 32/i d’Activitats d’kampada, per part 
del Departament de Comerq i Turisme. 

4840 7-10 Sol-licitud a la Mesa del Parlament de prorroga 
de 7 dies en el termini de presentació d’es- 
menes a la Proposició no de Llei sobre els 

4834 

4836 

4839 
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Reg, snt. Data Concepte c)  Composicib dels hrgans de la Cambra 
núm. 

484 1 

4842 

4843 

4848 

4849 

4850 

485 1 

4.852 

4853 

4855 

drets dels funcionaris traspassats del cos nd- 
ministratiu i auxiliar, presentada pel G. p. 
ci’Esquerra Republicana. 

7-10 Sol-licitud a la Mesa del Parlament de prbrroga 
de 7 dies en el termini cle presentació d’es- 
menes B la Proposició no de Llei sobre con- 
venis en matkria de serveis socials, presentada 
pel G .  p. d’Esquerra Republ icann. 

7- 1 O Sol-licitud a la Mesa del Parlament de psbrroga 
de 7 dies en el termini de prcsentacib d’es- 
menes a la Proposició no de Llei sobre la rep- 
resentació dels sindicats, associacions em- 
presarials i I’ActrninistraciÓ en les Comissions 
provincials de I’INSALUD i I’INSERSO a 
Catalunya, presentada pel G.p. d’Esquerra 
Republicana. 

’7- I O Sol4icitud adreqada al M. 1-1. Sr. President del 
Parlament pel President cle la Comissió de 
Politica Cultural, d’una nova prbrroga pcr a 
I’elaboració del Dictamen de la Proposicih dc 
Llei de Normalització Lingiiistica a Catalunya. 

7-10 Carta adreqada al M, H. Sr. President del 
Parlament pel President del Senat, sobre 
I’eleccih de Senadors. 

7-10 Carta adreqada nl M. 1-1, Sr. i)resident del 
Parlament pel President de la Comissi6 d’In- 
vestigacib cl’íncendis, sobre la possible as- 
sistencia dels mitjans de coniunicacib deguda- 
ment acreditats. 

8-10 Resposta a la pregunta formulada pel Diputat 
I.  Sr. Luis A. Garcia, dcl G. Socialista (Reg. 
4672) sobre les Enlitats Gestores de la Segure- 
tat Social, tramesa per 1’1-I. Sr. Conseller de 
Sanitat i Seguretat Social. 

8-10 Resposta a la pregunta formulada pec la 
Diputada 1. Sra, Rosa 13asenys, del G. Socialis- 
ta (Reg. 47591, sobre la concessió d’ajudcs de 
serveis socials, trmwsa per 1’11. Sr. Conseller 
de Sanitat i Seguretat Social. 

8- 10 Resposta a la pregunta formulada pel Diputat 
I. Sr. Marcel Planellas, del G.p. del PSIJC 
(Reg. 4709)’ sobre els convenis signais entre 
el Departament d’Ensenyament, el Departa- 
nient de Treball i diversos gremis, traInesa 
per l’Ha Sr. Consdcr d’íhenyament. 

8-10 Escrit adrqat  al M. 11. Sr. President del Parla- 
ment per 1”. Sr. Conseller de Governacib en 
quk sol.licita la convocatbria de la Comissi0 
de Justícia, Dret i Scguretat Ciutadana, per 
tenir tina sessió informativa sobre la Policia 
Au t bno nia. 

11-10 Projecte de Llei de Creació de I’Ens Públic 
Corporació Catalana de Ridio i Televisió i de 
Rcgulacib dels Serveis de Radiodifusió i Tele- 
visi6 de In Genertilitat de Catalunya, presentat 
pel Consell Executiu. 

SUBSTITUCI6 D’UN MEMBRE 
DEL GRUP PARLAMENTARI DE 
CONVERGkNCIA X UN10 A LA 

COMISSI() DE YOL~TXCA SOCIAL 

MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del ParIamenl, en sessió tinguda el dia 13 dboctubre 
de 1982, ha pres nota de I’escrit prcscntat pel Portaveu del 
Grup parlamentari de Convergkncia i Unió (Reg. 4830) en el 
qual comunica que la Diputada I. Sra. Trinitat Ncras i Plaja 
ocupari la vacant produ’ida pel trasphs dei Diputat 1. Sr. Josep 
M. Nolla i Panadbs, en la Comissió de Política Social 

Palau del Parlament, 14 d’octubre de I982 

El Secretari Primer 
Ramon Camp i Batalla 

El President del Parlament 
Heribert Barrera 

ADSCRJPCI6 D’X. SRS. DIPUTATS 

CONVERGkNCIA I UNXO A LA 
CQM’ISSIo DE REGLAMENT 

DEL GRUP PARLAMENTARI: DE 

MESA DEL PARLAMENT 

Lli Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 13 cl’octubrc 
de 1982, ha pres nota de l’escrit presentat pel Portaveu del 
Grup parlamentari de Convergencia i Unió (Reg. 4831) cn el 
qual comunica i’adscripció dels Diputats I. Srs. Jordi Martínez 
i Planas i Josep M. Casals i Guiu a la Comissió de Reglament. 

Palau del Parlament, 14 d’octubre de I982 

El Sccretari Segon 
Felip Lorda 

El Prcsidcnt del Parlament 
Heribert Barrem 

ADSCRIPCIi> D’UN MEMBRE 
DEL GRUP PARLAMJ1:Nl’Al<l DE 

CONVERGkNCIA I UN10 A LA 
COMES16 D’ALTA MUNTANYA 

MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 13 d’oclubre 
de 1982, ha pres nota de l’escrit prcscntat pel Portaveu del 
Grup parlamcntnri de Convergkncia i Unió (Reg. 4832) en cl 
qual comunica l’aclscripci6 del Diputat I. SI-. Lluís Virgili i 
Farrh a li1 Comissi6 cl’hlta Muntanya. 

Palau del Parlament, I4 d’octubre de i982 

El Secretari Quart 
Ramon Espasa 

El President del Parlament 
Heribert Ijarrcra 



La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 13 cl’octubrc 
cle 1982, ha pres nota dels escrits pi-escntats pel Grup parla- 
rncntari cle Centristes (Regs. 4835 i 479 1 )  en els quals comuni- 
ca I’adscripcib de diversos I .  Srs. Diputats a les Comissions 
seg ii en t s : 

A la ComiLwili dZgricultura, Ramaderia i Pexo 
I. Sr. Ramon Franch i Raiges 

A ili Cornixsiu de Política Cultutul 
1. SI; Anton Cafielllas i Ralcells 

A la Cornissici diJ I<i~~larneut 
1. Sr. Enric Manuel-Rimbau i Tornhs 

A la Cumissici Govern Interior 
I. Ss. .rosep Clua i Queixalbs 

Palriu ric1 Parlment, I4 d’octubre de 1982 

i4 Secrelari 1% nier 
Karnorr Clamp i Batalla 

El Presiclcnt del Parlament 
I Ierikert Barrera 

La Mcsa del Parlarnen t, cn sessib tinguda el dia I3 d’octuhre 
de 1982, ha pres nota dc I’escril prcscntat pel Portiweu dcl 
Gnip parlamentari del PSUC (lieg. 4857) en el qual coinunica 
1;~ substitucih, com a membre de la Comissi0 de Política 
Social, dcl Diputiil Antoni Cuadras i Clamps pel Diputat 1. Sr. 
I+’ranccsc I :rutc>s i Gras. 

i51 Secretari Segon 
Fel ili  Lorclit 

Palau del Parlamcnl, 14 d’octuhre cle 1982 

El President del l’arlamcnt 
Hcri bcrt Barrera 

(1) R&im interior 

La Mesa del I’arlament, en sessió tinguda cl dia I3 
cl’octubrc de 1982, escoltat I’infurme de I’Oflcial Major i 
vist el del Cap de Publicacions, acorda considerar que 121 

senyo cii 

Gemma Dalmau i Cabcziiclo 

ha superat f’avorablerricni el període provisional que es- 
tablcix l’aarticle 27 dels Estatuts de Regim i Govern Intc- 
rior, i ,  per h n t ,  d’acord amb l’article 28, esdevk firnci- 
oniiria del Parlamcn t de Catalunya, amb efectes clcs dcl 
dia 13 cl’octubrc. 

Píilau dcl Parlament, 1.4 d’oclubre de 1982 

El Secretari Tercer El Presidcnt del Parlament 
Enric MmueE-Ri mbau I-leribert Barrera 

e) Comunicacions del Govern 

En compliment clel que cstablcix I’article 126.1 del Reglu- 
rncni clel Parlameni de Cn~alunya i de l’acord de la Mcsa del 
Parlament del I5 de seternbrc dc 1982 (HOPC, nirrn. 97, dei 
20 de sctctnbrc cle 1982), 1’J-Ionorablc C:onsclIei. de ComerG i 
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Turisme ret comptes a la Cornissib de Politica Territorial del 
:ompliment de la Moció 26/1 sobre la Resolució 321i d’activi- 
tats d’acam pacla: 

A fi de donar la mixirna i cficaq difusió als articles del 
Decret 55/1982, del 4 de febrer (DOG del 14-1V-823, el 
Departament de Comerc; i Turisme, c? mks de donar coneixe- 
ment clel contingut de I’esmentat Decret als mitjans de cornu- 
nicaci6 i a les cntitats que apleguen excursionistes i afeccionats 
al chmping i curavaning, va adregar el següent escrit del Direc- 
tor General de Tuiisrne a tots els ajuntaments de Catalunya: 

<( Benvolgut senyor Alcalde: 
>>El Diuri Oficial de la Generalitat núm. 2 14, clel 14 d’abril de 

1982, publica e1 Decret 55 /82 ,  del 4 de febrer, sobrc ordenació 
de la practica dei cimping i dels establiments dedicats a aquest 
fi. 

>>Dins ¡’articulat de I’esmentat Decret es contempla la regu- 
lació legal de la prhctica de i’acampada lliure (arts. 4, 6 i 7$,  
així com es faculta el Consciler de Corner$ i Turisme per estab- 
lir formes de col-laboració amb els ajuntamcnts, a fi de vetllar 
pel compliment del que disposen els articles 4 i 6 (disposicib 
final segona). 

)>En compliment del que disposa aquesta disposició final 
segona, us f ~ m  arribar una fotocbpiu del Llecret de refcrkncia, 
per al vostre coneixement i als efectes que, per part del Consis- 
tori que presidiu, si es considera oportú, cs puguin adoptar les 
mesurcs que s’escaiguin dins el marc legal que atorga el text 
del Decret, tot pregant-vos que, tant els acords que es puguin 
prendre carn aquelles dificultats que puguin sorgir quant a 
l’execucib d’aqucsts, siguin comunicats a aquesta. Direcci6 
General, a fi i efecte d’obtenir la millor cobboració i efectivi- 

tat que tendeixi ii vetiiar pel complimen1 m c s  adient cle la 
lliure acampada. 

Rebeu a h b  aquest motiu la nostra més cordial salutacih ... >>, 

karcelona, 6 d’octubre de 1982 

Francesc Sanuy i Gistau 
Conseller de Comert; i ‘Turisme 

hS Rectificacions per error tipogriific 

- Rectificacions al BOPC 99. 

A 3. PROCEDIMENT IIAMNT EL TAI6 

Pig. 3894 
Al 7jtol. 
On diu : R ecm d ’in co nstituciona _ . Vat interuosat De,  Par, 

I ,  

2- 
ment contra la Lki dihrarmoni&mib del Pr& Au;onbmic 

Ha de dir: Recurs previ d’inconstituciona1it;at que interpu- 
sa el Parlament per impugmr la Lki Orghnica dHarmonit- 
zacib del Procés Autonbmic 

A Presidkrrcia del ParEument 
Un diu: . . .en el recurs d ‘inconstitucionaiitat interposat pel 

Parlament conlm la Llei d’HavmonikaciÓ del Prucks 
A utunbmic 

Ha de dir: ... en el recurs previ d’incunstitucionalitd que 
interpusa el Par/ument per imptgnar la Llei Orghnica d Har- 
monitzacib del Procés Autunbmic 

IV. ÍNDEX DE TRAMITACIONS 

Enclou tots els documents en tramitació i tramitats en el 
pcríotle de sessions actual, excepte les prcguntes. 
Claus: 
(0) =Text original entrat ~1 Parlanient (corresponent al 

número de registrc d’entrada que figura abans de 
cada títol) 

(T) = Disposicions referents a la tramitacih del document 
(P> =Infuormc de Ponknciri 
CDl = Dictamen de Comissi6 
(A) 

(RI 
( r k )  =Text dcc;iigut 
(0 
(C) = Acord CIC cornpareixenGil 
(Dem) 
(Al} 
(S Dict.1 = Sollicitud dc i k t a m e n  at Consell Consultili 

=’ral aprovat pel Ple del Pariamcnt o per li1 Comissió 

=Retirada del document o rebuig del document 

= Acord rl’intcrposici6 rlc recurs 

= Demanda per la qual s’interposa rcciirs 
= Allegacions que formula el Parlament 

per deiegaci 6 d’aqucl I 

Siglcs de les Comissions parlarncn~llries que tramiten o han 
tramitat els textos: 

ICQAGI Cotnissió d’Organitzaci6 i Administracib de la 

JCJD/ 
JCEFI 
/CIE/ 
/CARPI Comissi6 d’Agricullura, k m a d e r i a  i Pesca 
ICPTI Comissió de Política Territorial 
JCPCJ Comissió de Polilica Cultural 
JCPSI Comissió de Politica Social 
/CDH/ Comissi6 de Ilscts Humans 
JCRJ Comissió de Reglament 
/CED/ 
K G I I  Comissió clc Govern Tntcrior 
/CIF/ 
ICAMI Comissib d’lilta Muntanya 

Generalitat i Govern Local 
Comissió de Justícia i Dret 
Comissió d’Economia, Financcs i Pressupost 
Comissi6 d’lndústria, Encrgia, Corner$ i Turisme 

Comissi6 de i ’ k t a t u  t dels Uipututs 

Comissi6 d’investigació dels Incendis Forestals 
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I, TEXTQS APROVATS 

A, LLEIS I ALTRES NORMES 

R. RESOLUCIONS I MOCIONS 

a) Resolucions 

Resolucib 64/ I del Pnrlarnent de Catalunya sobre l’orieniacib 
politka general del Consell Fzmitiu. ROPC, 98, 38 10 (O) ; 
98,3798 {A) ; DSPC, 1 10 (A), 
Kesolucih 65/I del Parlament de Casaltinya sobre Iéxeucici pel 
Consell Executiu de les compet&ncies & la Generalitat en 
tnatkria de rudiodjfuhsih. /CPCJ. ROPC, 89, 3442 (O); 91, 
3532 (T); 97,3773 (T); 100 (A); DSPC-C, 41 (A). 
Resolucib 66/ I dei Pariameni de Catulunya sobre la creació 
d’un patronat de la Generditut per a la incorporacib a ¡’escola 
piíblicu mialuna. /CPC/. BOPC, 88, 3402 (O);  91, 3532 
(T); 97,3772 (T); 100 (A); DSPC-C, 41 {AI. 

- 

- 

b) Mocions 

Mori6 29/ 1 del Parlament de Curalunylr sobre eh fets esdev- 
inguts a la barriada del Bon Ilastor. BOPC, 92, 3559 (O) ; 99, 
3883 (T); 99,3879 (A); DPSC, 113 (A) .  
MociCi 3W I dc.1 Parlament de Cutulunya sobre les iniciutives i 
els serveis contra eh incendis &)restuls. BOPC, 95, 3643 (0) ; 
99,3880 (A}; DSPC, 11 3 (A). 
Moció 31/ I del Plarlnment de Catahnyu sobre eh incendis 
filrustals. HOPC, 95,  3644 (O) ;  99, 3880 (A); DSPC, 113 
(A). 

IX. ALTRES TEXTOS AMI3 TRAMITAC16 CIDSA 

a) Interpcl*lacion s formul ndes 

h) Textos retirats, decaifiuts a rebutjats 

I;, MOCIONS DE CENSURA 1 QÜHTTONS DE 
CONFIAN(jh 

1. MOCIONS I)E CENSURA 

4783 MociCi de censuru al Consell Fiecutiu de la Generalilat, pre- 
sentah el diu 23 de setembre de I982 per quinze i. Srs. Diyu- 
tats j S m .  Diputades. BOPC, 98,3809 (O); 100 (li). 

G. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

4. PROPOSICIONS NO DE LLIS1 I ALTRES PROPOSTES 

4375 Proposi& no de Llei sobre el nomenament dels membres del 
Consell Rector r‘ el Gerent de li%lstihdt Catalzr de Serveis a la 
Joventut. JOC/ .  BOPC, 87, 3317 (O); 88, 3397 (T); 97, 
3172 (RI. 

111. TEXTOS EN TRAMITACIO 

C. PROJECTES DE LLEI 

2695 

2698 

3654 

3764 

4067 

4301 

4443 

4730 

4742 

4743 

4855 

Prqjccte de Llei de Coliegis Projessionuls. /CJD/. BOPC, 40, 
1195 (O), 42, 1343 (T); 43, 1376 (T); 55, 1801 (T); 64, 

31 16 (T) ; 88,3370 (El)) ; 89,3430 (T) ; 96,3729 (T) . 
Pqjecte de Llei de Cooperatives de Catulunya, ICPSI. 
BOPC, 40, 1199 (O); 42, 1343 (O i T); 43, 1376 (T); 55, 
1801 (T); 64, 2240 (T); 68, 2342 (P); 70, 2412 (T); 80, 
2808 (D); 81, 2863 (TS; 87, 3276 (T); 89, 3430 (T); 97, 
3769 {T). 
Prqjectt. de Lici de Kegulucib Adminisiraiiva r k  Determinades 
Estruchires Comercials i Vendes Especials. /CIE/. HOPC, 61 , 
2031 (O);  64, 2240 (T); 66, 2278 (T); 81, 2864 (T); 85,  
3148 (T); ‘30, 3478 (PI; 96, 3729 (D), 97, 3769 (D i T); 
98,3799 (T). 
Projecte de Llei dYdminislrucib institucional de la Sanitat, As- 
sistkncia i Serveis Sociab dr! Catalunya. JCPSJ. BOPC, 66, 
2282 (O i T); 70,2413 (T); 83,3075 (T); 89,3431 (T); 95, 
3627 (PI; 96,3743 (T). 
Projecte de Llei sobre Residu,$ Industriuls. /CIE/. ROPC, 76, 
2630 (0s; 77,2689 (T) ; 78,2751 (T) ,97,3770 (T) , 
Projecte de Llei d’lJik.ine i Control alimentaris, ICPSI. 
ROPC, 83,3076 (O) ; 85,3157 (T) ; 87,3276 (T) . 
Projecte de Llei íie concessió d’un crkdif extraordinari destinat 
a les instaHacions dei Tercfr Caml de TV i cl’unn xarxa de 
.freqü&ncia rnohhl - ia  /CEF/. BOPC, 89, 3438 COI; 91, 
3531 (1‘); 100 (T). 
I’mjccte de Llei de Ctwíres Fxperirnmtals. 13QPC, 98, 3800 
(0); 1 O0 (T) . 
Projece de Llei d;lcciri Ciuica, i3OPC, 98, 3804 (O); 100 
(T). 
Projwte de Llei dp Mscolfi d;ldministraciri Pzihlicu [I~J Cirtu- 
Iwzya. BOPC, 98,3805 (O); 100 (T). 
J’fqjectr de Llei de crea& de I’ens públic Corporucih cutuluna 
úc Radio i ‘Iilevisib i de rcgulnciri dels serveis de Rodiodjfusiri i 
Tehisir i  de In Genwditat, HOPC, 100 (O). 

2240 cr); 73, 2519 (T); 77,2667 (P); 80,2807 (T); 84, 

Proposicih d~ Llei de Nnrmulitmcib LinyÜktic~ n Crrtulimyu. 
ICPCII. UOPC, 39, i 141 (0 i n; 43, 1378 (1’1; 43, 1378 
(T); 46, 1480 CY); 67, 231 3 (T); 78, 2754 (T) ; 87, 3277 
(PI; 100 0). 
Proposicili de Lld sobre Alta Muntanya. /CAM/. BOPC, 68, 
2403 (0); 75, 2612 (T); 76, 2636 (T); 77, 2690 (T); 78, 
2754 (T); 82, 2945 (T); 96, 3744 U); 99, 3881 (PI; 100 
(Pl. 

I 

3860 

javier
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4. PRKOPC)SIClONS NO DE I,T,EJ i ALTRES PROPOSTES 

4357 

441 6 

4417 

4497 

4511 

4708 

4719 

4760 

4765 

4807 

4823 

4824 

í’rolJosicib tw de Llei sobre E I  Imxrarna de poiíticu d’oeupucib 
de la Gwernlitat a íruvks de IYMAC. /CPS/. ROPC, 85,3160 
(U); 88,3397 IT) ; 89,3441 (T), 
Proposicií5 no de Llei sobre Iu destitmici dblcddes i regidors es- 
devinguda no Jir gaire n Catalunya. ICOA,C;/* BOPC, 88, 
3398 (O) ; 91,3531 (T) . 
Proposició no de Llei sobre irformucib, valoracio i control de la 
problembtica laboral /CPS/. ROPC, 88, 3398 {O); 91, 3532 
u>. 
Proposició no de Lki sobre la iKualtutjurfdica de tots els com- 
batmis en la Guerra Civil espunyola. /CJ D/ . BO I’C , 9 2 , 3  5 5 5 
(0) ; 97,3773 (79. 
Proposioili no de LLei sobre eh nous llits hospifalaris. I C P S I .  
BOPC, 92,3556 (0); 97,3774 CT); 98,3813 (T). 
Proposicib no de Llei sobre les c o t e h c i e s  de la Generaiitat 
en mnWu esportiva. ICPCI. BOPC, 97, 3774 (0); 98, 3814 
(0; 100 (T). 
Proposirib no de Llei sobre els drets deb funcionariis traspassats 
del cos adminisfrafiu i auxiliau. BOPC ,48 ,38  15 (0) ; 1 O0 (T) , 
Proposiuib no de Llei sobre 10 rqwesentaci6 dels sindicats, asso- 
ciacions empresarials i 11 dministrucib Pn les comissions provin- 
ciuls de IYNSALUD i EYNSERSU a Catalunya. BOPC, 98, 
3815 (O>; 100 (T)+ 
Proposició no dp Llei sobre convenis en matkria de serveis so- 
cials. BOPC, 98,3816 (O); 100 (T). 
Proposició no de Llei sobre la creacio del Paironat de Turisme 
de Cafdunya. BOPC, 99,388 1 {O) 
Proposició no de Liei sobre la rnarginacici social de la comunitat 
gitana. BOPC, 100 (O). 
Proposició no de Llei sobre els serveis socials en eis Munic@inY. 
ROPC, 100 (O). 

H. PROJECTES, PLANS 1 COMUNICATS DEL 
GOVERN 

4430 Projecte de Bases per a la Selecció d’Obres a incloure en el Pia 
dobres i Serveis de Catalunya. JCEFI. ROPC, 89,3443 (O) ; 
91,3533 (T); 96,3744 (T); 100 (T), 

I .  INTERPEI~TACIONS 1 MOCIONS 

a) InterpeHacions que s’anuncien 

4766 

4767 

4779 

Iritwpel.lacili cri Consell Saecufiu sobre el trrrsphs dc serveis de 
ir StjguretatSociula ka Generalitat. ROPC, 98, 381 7 (0) - 
lnferpe!lucib al Consell h?cuíiu sobre cl ¡’/a d%,*qupmnis  
I?sprciaís. IWPC, 98,38 I8 (0) e 

Int~rpel.lacii3 QI Consell kecuifu sobre el  compliment de la 
mocirj reterent a Ics inundacions de detwninudcls comarques 
de Girona. BOPC, 98,38 19 (O). 
Interpe!laciri a 1”. Sr* Conseller d3gricultura, Ramaderia i 
P ~ s m  sobre la campanya jrancesu contra els productes es- 
panyols i les seves repmussions. 130PC, 98, 3819 (0). 
Interp#mió al Consell Jkecutiu sobre la convocafbriu de mil 
places dr yrofessorLy agreguis de Ba&illerai. ROPC , 1 O0 (O) , 

47 80 

4822 

2. MOCIONS SURSEGÜENTS A INTERPE1;LACIONS 

4837 Mociti suhsegiient a la inlerpejlacib al Consell Becutiu sobre 
eh gerents de ¡brea crssistencfal BOPC, 100 (O). 

K. ALTRES PROCEDIMENTS 

1 .  PROCEDIMENTS DAVANT LES CORTS GENERALS 

4731 Projectp de Proposicih de Llei per la qual es regula la purlici- 
pació de la Generalitaf en /a gestib del sector públic econtjmic 
de IEstat. BOPC, 98,3838 (O). 

2. PROCEDIMENTS DAVANT EL GOVERN DE L’ESTAT 

4500 Proposta de sol.licirud al Govern de ITsfat perquk adopti un 
Projecte de Llei de concessib dhn crkdit CJXlraordinari de 
20.000 milions per a lhcupucib comimitirriu a les Comunitats 
Aufihomes. /CPS/. BOPC, 92,3568 (O); 97,3779 {T). 

3. PROCEDIMENTS DAVANT EL TRIBUNAI, 
CONSTITUCIONAL 

- Recurs previ dlincnnstiruci~nalifaifalt yue interposa el Parlament 
per impugnar la Llei Qrganicu dHarmonitzaciÓ del Procks 
Autonhic .  BOPC, 93, 3588 (S Dict.); 95, 3664 (T i I);  99, 
3894 (Al). 
Recurs d’inconstiiuciondifut que interposa el Govern de 1 Estat 
conlra la Llei de Proteccib de la Zona Vokanica de la Garrot- 
xa. BOPC, 93,3589 (C i Al). 

- Rectirs d ‘inconstitucionalitat que interposa el Govern de 
I’l:stal contra Sa Llei de Fundacions Privades. ROPC , 9 3 , 3  593 
(C i Al). 
Recurs d ’inconsiitticionalitat que interposu el Govern de IEstat 
contra la Llei 6/1982 sabre Ileclaruciií com a Paratge Natural 
dhteres Nacional de1 Massis del Pedrajorea. ROPC, 91, 
3779 IC i Al). 

- 

- 




