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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT o CLOSES EN LA FORMULACI~ 
1.01. 
1.01.01. Lleis 

Lleis i al tres normes 

LLEI DE MODIFICACIr) PARCIAL DE LA LLEI DE PROTECCIO DE L’AMBIENT 
ATMOSFERK 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DlA 24 DE MAIG DE 1989 
(DSPC-P, 33)  

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 24 de maig de 
1989, ha debatut e1 Dictamen de la Comissi6 permanent i legis- 
lativa de Politica Territorial referent al Projecte de Llei de MQ- 
dificació Parcial de la Llei de Protecció de 1’Ambient 
A t masferic. 

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que estableix 
I’article 33.1 de I’Estatut d’Autonomia, i d‘acord amb l’article 
103.3 del Reglament del Parlament, ha aprovat la Llei de Cata- 
lunya segiient : 

LLEI DE MODI FI CACI^ PARCIAL 

CAMBIENT ATMOSFERIC 
DE LA LLEI DE PRmECCIo DE 

La Llei 22/1983, del 21 de novembre, de Proteccib de 1’Rm- 
bient Atmosferic, va establir els principis necessaris per tal de 
fer possible la intervenció de fa Generalitat en la prevencib, de- 
fensa, protecció i restauració de l’ambient atmosferk. 

L‘adopcib que va fer la Generalitat d’un model d’organitza- 
cib administrativa basat fonamentalment en una gesti6 uni tiria 
dels diferents factors que incideixen en la configuracirj de In po- 
lítica de protecció del medi ambient fa convenient la modifica- 
ció de la Llei 22/19&3. del 21 de novembre. ner tal de Demetre 

i’agilitat necessaria en all0 que fa referkncia a I’assignacib de co- 
mpetencies a determinats departaments de I n  Generditat. 

Article únic 

La Disposició Final Cinquena de la Llei 22/1983, del 21 de 
novembre, de Protecció de I’Arnbient Atmosferic, queda re- 
dactada de la manera que segueix : 

Disposició Final 

Aquesta Llei entra& en vigor el mateix dia de la seva publi- 
cacib en el Drbri Qficial de ¡u Generalitar de Carahrqya. 

Palau del Parlament, 24 de maig de I989 

El Secretari Primer El President del Parlarnen t 
Ramon Camp i Batalla Joaquim Xicoy i Rassegoda - 1 . -  - - . _  , I  

LLEI DE MOBIFICACIÓ DE LA LLEI 6/1985, DEL 26 D’ABRIL, D’ARXIUS 

APROVADA PELPLEDELPARLAMENTEL DlA2413EMAlG DE 1989 
CDSPC-P, 33) 

PLE DEL PARLAMENT 6/1985, del 26 d’abril, d’Arxius, i les esmenes reservades pels 
grups parlamentaris. 

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que estableix 
I’article 33.1 de 1’Estatut d’Autonomia, i d’acord amb l’article 
103.3 del Reglament del Parlament, ha aprovat la Llei de Cata- 
lunyasegiient : 

El Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 24 de maig de 
1989, ha debatut el Dictamen de la Comissió de Política Cultu- 
ral referent al Projecte de Llei de Modificació de la Llei 
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LLEI DE MODIFICACIO 
DE LA LLEI 6/1985, 

DEL 26 D'ABRIL, D'ARXIUS 

Per tal de garantir l'efectivitat de les obligacions que la Llei 
d'Arxius imposa a les administracions publiques i als propieta- 
ris, posseidors i comerciants d'arxius i de documents historics, 
cal dotar 1'AdministraciÓ de la Generalitat de la facultat d'im- 
posar sancions als qui incompleixin les obligacions 
esmentades. 

L'article 20 de la Llei, en la seva versi6 originiria, no incloh 
cap mena de tipi ficaci6 de les infraccions administratives, 
omissió que es corregeix en la nova redacció que ara s'adopta, 

Article 1 

Es modifica l'article 20 de la Llei 6/1985, del 26 d'abril, 
d'Arxius, al qual es dóna la redacci6 següent : 

Lkvat que simin constitutives de delicte, constitueix illJi.acció ad- 
ministrativa tota wlneració de les prescripciiorts continguu'es en 
aquesta Llei i en les normes regiamertthries que la desenvolupin. 
En partimlar, constitueixen : 

1. Infraccions  lleu,^. 
a) La negativa o I'obstruceib a l'exercici de les funcions de poli- 

cia de la Inspeccii, General dAmius en l'exercici de les sewsftinci- 
uns dins lzmbit d'aquesta Llei i les disposicions que ¡u 
desen voiuyin. 

b) L'incompliment de qualsevol de les obligacions establertes a 
hrlicle 15.u) i d, quan no esposi en perill immediat h integritat 
del bi u no es faci impossibie la seva recupermib, 

c) L'incumpliment deis propietaris iposseiiJors d bmim i de docu- 
ments histbrics de 1 'obligació establerta a 1 'article I5.c). 

d) L'iitcompliment de les obligacions esta blertes a I 'articíe 
15.e), quan ei valor de bi objecie de i'incompiiment no superf els 
2.000.000 depessetes. 

e) L'incompEiment pels comerciants de i'obligació establerta a 
¡'article I7, 
2, lnfiuccioras greus. 
a) L'imompiiment de les ob&acions establertes a I'article 1.2, 

sempre que no es posi en perill immediat la integritat del bé o no es 
faci imposble la seva rempraacib. 

b) LL'incompliPnent de les obligacions establertes a l'article 
15, a), b) i 63, quan es posi eri perill immediat la integritat del b& o 
es faci impossible la seva recuprmib, 

c) L'incompiiment de I'ubligacib establerta a I'article 15.e), 
quan el valor del bi superi els 2.000.000 de pessetes, 

d) La destrwccib de documentucib contravmint les normes sobre 
expurgucib d krxius administra tizas. 

e) La dfusió no autoritzada de documents per als quals la llei 
exigea auturitzacib pr2vio per a fer-/os pziblics. 
j] La comissió reiterada d 'una mateixa irtfraccirj lleu. 

La alienació o retencib de la documentacib que una p r s o m  
hugi detingut per rau del desenvolupment d'una funció pública, 
u~la vegada Jnalihado aquesta. 

3. Irtfraccions molt greus. 
a) L'incompliment de les obilgacions establertes a lbrticle I ,  2, 

quan es pavi en perill immediat la integritur del bé o est faci impussi- 
hie la seva recuperacib, 

b) L,'iracompliment de i'ob/igacih establerta a I 'article 15. b), 
quan el valor del bé superi eis 5,000.000 de pessetes, 

cl La comissió reiterada dúna mateixa irlfrucció greu. 
4. La graduació de ics multes i la taxucib de la documentacib a 

la qual f a  referkncia el present article seran les que fixi ei Servei 
d%xius de 10 Direcció General del Patrimoni Cultural, el qual 
podra requerir I 'assessorament d'aquelles institucions, &:ans i per- 
sones que sémigui, d&d amb la naturalesa intrinscu del bé 
objecte de valoraciti, i tindra com a criteris p e  fevents per a I 'esmen- 
tada tamció el perjudici causat o que per negligenciu es pogués 
causar al Patrimoni Dommeníal, la sevu singularitat, interh i im- 
porhncia quu n tita tiva. 

Article 2 

S'inclou un nou article a la Llei 6/1985, del 26 d'abril, d'Ar- 
xius, amb el text següent : 

Article 20 bis 

1. Les infraccions lleus se sancionen en una escalu  UP cu- 
mprkn de lhpercebimentfins a IQ multu de 500.000 pessetes; les 
greus amb multa de SUO. O01 a JO, 000, U00 de pessetes, i les molt 
greus amb multa de I U. 000.00 I a 30. 000,000 de pessetes. 

2. Les infraccions lleus prescriuen als dos mesos i les greus i 
mit greus als quatre anys. El termini de prescripcio comen& u 
computar-se des del dia en au& s'hugués com&s la iflracció o, en el 
seu cus, des dúquell en qui. s haguéspomt incoar el procediment. 

Correspon ai Director General del Patrimoni Cultural la im- 
posi& de sancionsflns a 5UO.QQQ pessetes; al Conseller de Cultura 
des de 500.0Otj%n a .I O, 000.000 pessetes, i al Consell Executiu de 
la Generditut des de 1U.QOO.001 pessetes ep1 endavant. 

4. Sens pegudici dirlib que skstabiek en aquest article, la 
quantia de la sanció s'eleveraJns a cobrir, en el seu cus, el benefici 
u btingut com a conseqü&nciu de la in fraccib. 

3. 

Article 3 

S'addiciona a l'article 22 de l'esmentada Llei, un nou para- 
graf amb el següent redactat : 

&alsevol persona o entitat ptWica o privada que detcnti docu- 
ments als quals es referetk 1 'article 1. I daquesta Llei, esta obligada 
a lliurar-íos per a la seva reintegracib a l'arsciiu que correspongui, 
En ei cus de no produir-se el lliurammt, lbutoritat administrativa 
corresponent ha d'aduptar les mesures necesariesper a la dita min- 
tegracib, d'crcordamb aílb qzre esta bleix la Iegislaci6 v ign t .  

Article 4 

Es modifica l'article 2 3 2  de l'esmentada Llei, al qual es 
dúna la redacció segiient : 

2. No obstant akb, com a regla general, els documents públics 
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1. 
3 J O .  Resolucioris 

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULAClÓ 
~- 

RESOZUCIO 74/III DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, PER LA QUAL SACURDA 
D’INTERPOSAR RECURS I [ ) ’ I N C O t V S T T ~ ’ U C 1 [ 0 ~ A ~ ~ ~ A ~  CONTRA LA LLEI 4/ 1989, 

DE L’ESTAT, DEI, 27 DE MARC, DE CONSERVACIi) DELS ESPAIS NATURALS 
I DE LA FLORA I LA FAUNA SILVESTRES 

PLE DEL PARLAMENT 

EI Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 24 de maig de 
1989, ha debatut la Proposta de resolució formulach per més 
d’una cinquena part dels diputats, del Grup parlamentari de 
Convergencia i Unió (Reg. 7304), pcrque el Parlament inter- 
posi recurs d’inconstitucionalitat contra els articles 4, 5 ,  6, 8, 
10.1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23,  24, 25, 26, 28, 
29, 30, 31, 33, 35, 36,  38, 39, 41, Disposicions Addicionals 
Primera, Segona, Cinquena, Sisena, i Disposici6 Transitbria 
Segona de la Llei 4/1989, de I’Estat, del 27 de Marc, de Con- 
servació dels Espais Naturals i de la Flora i la Fauna Silvestres. 

Finalment, e1 Ple del Parlament, d’acord amb els articles 
14 1.1 .Primer i 142 del Reglament, i amb el suport de la majoria 
absoluta dels diputats, ha adoptat la segiient 

El Ple del Parlament, d’acord amb el que disposen els articles 
162.1 .a) de Ia Constitucib, 34.4 i 4 i de 1’Estiitut de Catalunya, 
79 i 32.2 de la Llei Organica del Tribunal Constitucional, cone- 
gut el Dictamen núm. 159, del 5 de maig de 1989, del Consell 
Consultiu de la Generalitat, acorda d’interposíir recurs d’in- 
constitucionalitat contra els articles 4, 5 ,  8, 10.1, 15, 19, 21, 
22, 23, 24, 25,  33, 35, 36, Ihyosicions Addicionals Segona, 
Cinquena i Sisena, i Transitbria Segona de la Llei 411989, de 
I’Estat, del 27 de Marq, de Conservació dels Espais Naturals i 
de la Flora i la Fauna Silvestres. 

Palau del Pariamcnt, 24 de maig de 1989 

EI Secretari Segon 
Lluís Andres Garcia i Shez 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Rassegoda 
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULAGIÓ 
1.15 Mocions - 

M O U 0  16/III DEL PARI AMENT DE CATALUNYA, SORN3 LA POLfTICA DEI 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 24 DE MAIG DE 1989 
(DSPC-P, 33) 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessib tinguda el dia 24 de maig de 
1989, d’acord amb l’article, 130 i concordants del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpeHaci6 ai Consell 
Executiu sobre la Política del Llibre, presentada pel Diputat I, 
Sr. Ignasi Riera i Gassiot, del Grup parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya (Reg. 7283) i les esmenes presentades. 

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

MOC16 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a : 
1, Continuar oferint als editors catalans fórmules de 

suport generic per a l’edició de llibres en catala i en armes, tal 
com reflecteixen els acords assolits entre els editors i el Depar- 
tament de Cultura, per la importhncia que té el llibre, tant en la 

vida cultural com en l’hrnbit industrial de Catalunya, i atesa la 
discriminacib histbrico-politica de que han estat objecte la IIen- 
gua i la cultura cataianes. 

2. Estimular l’edició de repertoris i revistes bibliogrhfics, 
com a eines per a ajudar eis diferents sectors implicats en la di- 
fusió del Ili bre en catala. 

3. Prosseguir les converses habituals amb els sectors afec- 
tats pet a avaluar les conseqübncies dels processos de reconver- 
si6 i ct’absorció, per les multinacionals del món de I’edició, d’e- 
ditorials arrelades a Catalunya, i concretament per a analitzar 
Ia politica del llibre. 

4. Efectuar aquestes accions en cooperació amb la lnstitu- 
ciÓ de les Lletres Catalanes. 

Palau del Parlament, 24 de maig de 1989 

La Secretaria Tercera 
FI ora Sambra 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

MOCIb 17/1[II DEL PAREAMENT DE CATALUNYA, SOBRE EL SUPORT 
DE TOTES LES ADMINTSTMCIONS PÚRLIQUES DE CATALUNYA 

ALS JOCS OLIMPICS DEL I992 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIR 25 DE MAIG DE 1989 
(DSFC-P, 34) 

PLE DELiPARLAMENT MOC16 

El Pie del Parlament, en sessió tinguda ei dia 25 de maig de 
1989, d’acord amb i’article 130 i concordants del Reglament, 
ha debatut les Mocions subsegüents a les interpei-Iacions al 
Consell Executiu sobre la Política de Suport als Jocs Olímpics 
de Barcelona, presentada pels Diputats 1. Sr. Raimon Obiols, 
H. Sr. Lluís Armet i I. Sr. Higini Clotas, dei Grup Socialista 
(Reg. 7256), sabre les Realitzacions i Infrastructura amb Vista 
als Jocs Olímpics de BarcelOna, presentada pel Diputat I. Sr. 
Jordi Fernández i D i a ,  del Grup parlamentari Popular (Reg. 
72581, i sobre la Celebraci6 dels Jocs Olímpics a Barcelona, 
presentada pel Diputat I. Sr. Antoni Fernández i TeixidÓ, del 
Grup Mixt (Reg. 72591, i, d’acord amb el que estableixen els 
articles 130 i 13 5 del Reglament, ha aprovat la següent 

Ei Parlament de Catalunya manifesta la seva voluntat favo- 
rable al fet que totes les administracions públiques de Catalu- 
nya realitzin tot I’esforq al seu abast perquk els Jocs Olímpics 
del 11992 assoleixin el mhxim kxit esportiu i constitueixin un 
esper6 positiu per a l’impuls sociaI, cultural i urbanístic i 
perquk reverteixin en una millora i modernitzacib de les in- 
frastructures i els serveis de la ciutat de Barcelona i de 
Catalunya. 

Palau del Parlament, 25 de maig de 1989 

La Secretaria Tercera 
Flora Sambra 

EI President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 



4950 BUTLLET~ OFIClAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / NÚm, 73 J 5 de juny de 1989 

MOC10 18/IIII DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SURRE L’ACCIo 
DEL GOVERN DE LA GENERALITAT EN LA PREPARACIO DELS 

JOCS OLiMPICS DEL 1992 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 25 DE MAIG DE 1989 
(DSPC-P, 34) 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 25 de maig de 
1989, d’acord amb l’article 130 i concordants del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpeNaci6 al Consell 
Executiu sobre la Preparacib dels Jocs OlEmpics a Barcelona, 
presentada pel Diputat I. Sr. Antoni Subira, del Grup parla- 
mentari de Convergencia i Unió (Reg. 72541, i I’esmena 
presentada, 

Finalment, d’acord amb et que estableixen els articles 130 i 
1 3 5 del Reglament, ha aprovat la següent 

M O C I ~  

El Pariamen1 de Catalunya : 
2 .  Constata la intensa coElaboracib del Govern de la Gene- 

ralitat en la preparació dels Jocs Olímpics, tant pel que fa a 
obres directament olímpiques corn a les d’infrastructura relaci- 
onada amb els Jocs, i subratlla l’important esforc d’inversib 
que aixb significa. 

2. Constata, en la vessant esportiva dels Jocs, I’esforq del 
Govern de la Generalitat en la formacib i la preparació d’ntletes 
d’alta competició per mitja de la creació del Centre d’Alt Re- 
ndiment de Sant Cugat, tot subratllant la coi-laboració que el 
Consell Superior &Esports aporta a aquest Centre. 

3. Conslata que la gran irnporthncia dels Jocs Olimpics 
corn a element generador d’il-lusi6 positiva s’ha d’enquadras 
en la voluntat d’assolir per a Catalunya, en tots els ordres, el 
grau de competitivitat que la integració europea i la creixent i 
necesshia obertura int ernacion al requereixen. 

És per aixb que s’insta el Govern de la Generalitat a fer que 
els compromisos olímpics s’integrin en I’esfor$ global de trans- 
formació que el país necessita fer, i que en cap cas no compor- 
tin minva de l’esforq de formació de la seva gent i de creació 
dels instruments que els calen per a assolir aquella cornpetitivi- 
tat sense la qual Catalunya perdria el repte econbmic, social i 
politic dels anys 90. 

Insta el Govern de la Generalitat a preservar t’equilibri 
territorial de Catalunya, repartint Inversions i atenent de 
mimesi especial les situacions de desequilibri que es puguin in- 
crementar com a conseqiiencia d’una excessiva concentracib 
territorial i sectorial de l’eesforG inversor de les diferents admi- 
nistracions públiques. 

5 .  insta el Govern de la Generalitat perquk, vetllant pels 
interessos nacionals, continui propiciant que la llengua, la cul- 
tura i la identitat nacional de Catalunyn tinguin un paper de 
primer rengle en els Jocs Olirnpics del 1992, de tal manera que 
aquests siguin un bon instrument de coneixement i projecció 
de la nostra identitat arreu del mbn, i perquk, en el marc de 
1’Any Olimpic Catali faci seu el desig manifestat pel ParhIent  
de Catalunya, en el sentit que, rnitjanrant els canals esportius 
corresponents, el poble de Catalunya es pugui dotar del 
Cornit& Olimpic Catali. 

4. 

Palau del Parlament, 25 de maig de 1989 

El Secretari Quart El President del Parlament 
Celestino Andrés Shnchez Ramos Joaquim Xicoy i Bassegoda 

MOC10 19/III DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE EL PLA DE METROS 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 25 DE MAIG DE 1989 
(DSPC-P, 34) 

PLE DEL PARLAMENT MOC16 

El Ple del Parlament, en sessib tinguda el dia 25 de maig de 
1989, d’acord amb l’article 130 i concordants del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a Pa interpel-lació al Consell 
Executiu sobre el Pla de Metros de Barcelona, presentada pel 
Diputat I. Sr. Celestino Andrés Sánchez Ramos, del Grup 
Mixt (Reg. 7289, i les esmenes presentades. 

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

El Parlament de Catalunya insta el Lonsell Executiu a : 
1. Continuar fent les gestions necessaries amb I’Admi- 

nistraci6 Central, per  la signatura del Contracte Programa del 
Transport Públic de Barcelona. 

Agilitzar el treball de la Comissi6 Coordinadora del 
Transport, creada per la Llei 7/1987, del 4 d’abril, per tal d’ela- 
borar el Pla Intermodal del qual el Pia del Metro de Barcelona 
és part integrant. 

2. 
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3. Impulsar la coordinacib de tarifes de totes les empreses 
de transport pbblic que prestin el seu servei en 1’Ambit de la 
Regió I, 

4. Fer les gestions necessaries perqut: es resolguin els pro- 
blemes concrets que es deriven del Pla de Metros del 1984 
adequant-lo a les noves necessitats a : 
- la Zona Franca 
- Montjcic 
- Sant Martí de ProvenGals 
- laverneda 
- NouBarris 
- Canyelles 
- Ciutat Meridiana 
- TorreBarÓ 
I a les ciutats de : 
- Santa Coloma 

- Badalona 
- Sant Adrih 
- L’Hospitalet de Llobregat 
- Gornellh 
- Montcada i Reixac 
- Sant Joan Despi 
- Sant Just Desvern 
- EspIugues de Llobregat 
i a totes aquelles en qupI els estudis endegats en demostrin la 

necessitat. 

Palau del Parlarnen t, 25 de maig de 1989 

EI Secretari Primer 
Ramon Camp i Batalla 

EI President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

MOC16 2I)/IEI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE LA POLfTICA 
DE BIBLIOTEQUES 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 25 DE MAIG DE 1989 
CDSPC-P, 34) 

PLE DEL PARLAMENT I 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 25 de maig de 
1989, d’acord amb l’article 130 i concordants del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpelhició al Conseil 
Executiu sobre la Politica del Llibre, presentada pel Diputat I. 
Sr. Jaume Sobrequés, del. Grup Socialista (Reg. 7257), i les es- 
menes presentades. 

Finalment, d’acord amb el que estableixen els articles 130 i 
13 5 del Reglament, ha aprovat la següent 

MOCIQ 

El Parlament de Catalunya : 
1. Constata la necessitat que el Govern de la Generalitat 

desenvolupi, d’acord amb les noves circumstancies, la Llei de 
Biblioteques aprovada el 198 1 buscant el maxim consens entre 
els sectors implicats del món bibliotecari. 

Manifesta la voluntat que el Govern desenvolupi l’arti- 2. 

cPe 7 de la Llei de Biblioteques que fa referencia a la Biblioteca 
de Catalunya. 

3. El Parlament de Catalunya constata la necessitat que 
l’escola de Biblioteconomia, actualment dependent de la Dipu- 
tacib de Barcelona i adscrita a la Universitat de Barcelona pugui 
estendre els seus ensenyaments a estudis de segon cicle, i en 
aquest sentit insta les Administracions públiques, en especial 
les autoritats acadkmiques corresponents, a estudiar aquesta 
possibilitat i n’iniciin, si cal, el corresponent expedient. 

4. Insta el Govern de la Generalitat, i altres Administraci- 
ons prfibliques, a buscar fórmules de cdlaboració per ral de 
millorar la xarxa de biblioteques phbliques de Catalunya. 

5 .Insta les diverses administracions implicades a dedicar una 
atenció especifica a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona 
per tal de conservar-ne els fons i accelerar-ne la renovació. 

Palau del Parlament, 25 de maig de 1989 

El Secretari Segon 
Lluís Andrés Garcia i Saez 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegodst 

MOC16 21/W DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE EL FOMENT 
DEL TEATRE A CATALUNYA 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 25 DEMAIG DE 1989 
(DSPC-P, 34) 

PLE DEL PARLAMENT 1989, d’acord amb l’article 130 i concordants dei Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpeHaciÓ al Consell 
Executiu sobre el Foment del Teatre a Catalunya, presentada El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 25 de maig de 



4952 I3UTtLETr OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Núm. 78 / 5 de juny de 1989 
--l__l 

pel Diputat I. Sr. Ignasi Riera i Ciassiot, dcl Grup parlamentari 
d’tniciativa per Catalunya (Reg. 7284), i Ics esmenes 
presen tadcs. 

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

MOCih 

El Parlament dc Catalunya insta ei Consell Executiu a : 
I .  Informar la Comissió de Cultura del Parlament de Cata- 

lunya, en el termini més breu possiblc, del Pla General dcl 
Teatre Nacional de Catalunyri, detallant la pesiodi ficaci6 co- 
rresponent, els objectius, i’organigrama i l’aphcxCi6 de les par- 
lidcs pressupostiries aprovades pes aquesta Cainbra. 

2. Informar la Coniissib de Culttira del Parlament cfc Cata- 
lunya sobre els treballs rerilitzats i els pro-iectes del Pla de Itehu- 
bilitnció de Locals Teatrals. 

Exposar les mesures que garanteixin ~ i n a  atencib especi- 
al a la promocib ri’autors teatrals catalans, dins i fora del tcrrito- 
ri nacional catali. 

Continuar potenciant la politica de consolidaci6 de la 
Xarxa de Teatres Piblics dc Catalunya amb estreta col4abora- 
ci6 de Ics diverses Administracions Locals. 

3. 

4. 

Palau del Pnrlament, 25 de maig de 1989 

El Secretari Quart El President dei Parlament 
Celestino Andrés Stinchez Ramos Joaquim Xkoy i Bassegoda 

MOC10 22/II1 DEI, PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE MESURES ADMINISTRATIVES 
PER A PREVENlR LA DISCRIMINACIo DE LA DONA TRERALLADORA 

ACATALLINYA 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 25 DE MAIG DE 1989 
~I3SI’C-P, 34) 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessi6 tinguda cl dia 25 de maig de 
1989, d’acord amb l’asticle 130 i concordants del Reglament, 
ha debatut la Moci6 subsegiient ii la intcrpel-Iació iil Consell 
Executiu sobre la Discriminació de la Dona Treballadora, pre- 
sentada per la Diputada 1. Sra. Rosa Fabian, del G r u p  paria- 
mentari d’Iniciativa per Catalunya (Reg, 7288)’ i les esmcnes 
presentades. 

Finalment, d’imrd amb el quc estableixen els articles 130 i 
I 3 5 del Reglament, ha aprovat la segbent 

1 .  Continuar dedicant dos inspecforslores de treball per 
actuar a requeriment de part o d’afici en  matkria ti’incompli- 
ment de normes laborals relatives a possibles discriminacions 
de les dones respecte als homes, tant de manera directa com in- 
directa, i que sc’n passi iníormacib als sectors que 
correspongui. 

2. Inipulsar i mantenir la coordiniicih dels diferents llepar- 
tnments de lii Generalitat, a fi que en puguin dinaanar mesures 
de totes les Conselleries que tenen compct&ncia d’aquestes 
r n ~  t er  i es, 

Palau del Parlament, 25 de maig de 1989 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu il 
El Secretari Segon 
Lluis Andrés tiarcia i Shez 

EI Psesidcnt del Farlamcnt 
Joaquim Xicoy i Hassegoda 

MOC10 23/III DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE L A  PREVENCIO 
DE LA SINISTRARILITAT LABORAL 

APROVAIIA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 25 DE MAIG DE 1989 
(DSPC-P, 34) 

PLE DEL PARLAMENT ha debatut la Moci6 subsegüent a la interpellncib al Consell 
Executiu sobre la Sinistrnbilitat Laboral, presentada per la Uf- 
putada I .  Sra. Rosa Fabian, del Grup parlamentari d’lniciativa 
per Catalunya (Reg. 7287) , i Ics esmenes presentades. 

El Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 25 de maig de 
1989, d’acord amb I’article 130 i concordants del Keglamcnt, 
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Finalment, d’acordamb el que estableixen els articies 130 i la vers I’acci6 preventiva de la sinistrabilitat laboral i més en 
concret en el que es refereix a l’aplicacib del R.D. 555186 sobre 
el pla de seguretat a les obres. 

13 5 del Reglament, ha aprovat la següent 

MOC16 
Palau del Parlament, 25 de maig de I989 

F1 President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

EI Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a poten- 
ciar l’actuacib sistematica de la Tnspeccib de Treball en tot all0 
que sigui competencia dei Departament de Treball .) orientant- 

La Secrethria Tercera 
Flora Sanabra 

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

Interpe~~lacib al Consell Executiu sobre l’aplicacib de la Llei 
de Protecció dels Animals (Reg. 5 1 16; BOPC, 63,3927) 

- Formulada pel Diputat I. Sr. Pere Ayguadé, del G, Mixt, 
i resposta per I’H. Sr. Conseller d’AgricuStura, Ramaderia i 
Pesca en el Ple del dia 24 de maig de 1989 (DSPC-P, 33), 

Interpeklació al Consell Executiu sobre la política general de 
reforma educativa (Reg, 6675; ROPC, 67,4214) 

- Formulada per la Diputada I, Sra. Dolors Torrent, del G. 
Socialista, i resposta per 1”. Sr. Conseller d’Ensenyament en 
eI Ple del dia 24 de maig de 1989 (DSPC-P, 33). 

InterpeHaciÓ al Consell Executiu sobre la política de con- 
certs educatius i d’axtensió de la gratultat de ]’ensenyament 
(Reg. 6693; ROPC, 67,423 4) 

- Formulada pel Diputat I. Sr. Magí Cadevall, del G. Socia- 
lista, i resposta per 1”. Sr. Conseller d’Ensenyament en el Ple 
del dia 24 de maig de 1989 (DSPC-P, 33). 

Interpel4ació al Consell Executiu, tramitada pel procedi- 

ment d’urghncia, sobre el turisme de muntanya (Reg. 7406; 
BOPC, 73,465 1) 

- Formulada pel Diputat I. Sr. Josep Moliner, del G. p. de 
Convergkncia i Unió, i resposta per 1”. Sr. Conseller de 
ComerG, Consum i Turisme en el Ple del dia 24 de maig de 
1989 (DSPC-P, 331, 

Interpeklació al Consell Executiu, tramitada pel procedi- 
ment d’urgkncia, sabre la pelítica general d’informacih de les 
activitats dels Departaments de la Generalitat (Reg. 741 O; 
ROPC, 73,4652) 

- Formulada pe¡ Diputat I, Sr. Joan Oliart, dei G. Socialis- 
ta, i resposta per 1”. Sr, Conseller d’lndústria i Energia en el 
Ple del dia 24 de maigde 1989 (DSPC-P, 33).  

InterpeHaciÓ a1 ConseIl Executiu, tramitada pel procedi- 
ment d’uurgknda, sobre l’assisth5a psiquihtrica a Catah- 
nya (Reg. 7412; ROPC, 73,4652) 

- Formulada pel Diputat T. Sr. Joan Saura, del G. p. d’hici- 
ativa per Catalunya, i resposta per 1W Sr. Conseller de Sanitat 
i Seguretat Social en el Ple del dia 25 de maig de 1989 
IDSPC-P, 343. 
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2, TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI o DECAIMENT 
2.1 5. Mocions __ .- -_ __ subsegüents __ - - a .- interpelulacions --_ -_- . 

MOC16 SURSEGÜENT A LA JNTERPEbEACIo AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
LA POLiTICh D’ORDENACiO DEL LITORAL CATALA ( ~ c g .  7282) 

PLE DEL PARLAMENT sentarla pel Diputat I. Si.. Joan Saura, del Grup parlamentari 
d’iniciativa per Catalunya (Reg. 7282) - 

Posada a votació Ea dita Moció, ha estat rebutjada. 

El Ple del Parliirnent, en sessió tinguda et dia 25 de maig de 
1989, d’acotd amb l’article 130 i concordants del Reglament, 
ha debatut la Mocib subsegüent a la interpeElacib al Consell 
Executiu sobre la 1’olitica d’0rdenacib del Litoral Catala, pre- 

Palau del Parlament, 25 de maig de 1989 

14 President del Parlament 
Joaquim Xicuy i Bassegocla 

El Secretari Primer 
Ramon Camp i Batalla 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.01 
3.01.01, Projectes de llei 

Projectes i proposicions de Hei i altres propostes de normes 
- - - - - ~ -  

PROJECTE DE LLEI DEL PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT (Reg. 2871) 

INFORME DE LA PONENCIA DE LA COMISSI6 D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACl6 
DELA GENERALITAT I GOVERN LUCAL 

COMISSI6 Q’ORGANITZACIO 

1 GOVERN LOCAL 
I ADMINISTRACI~ DE LA GENERALITAT 

La Ponencia de la Comissi6 d’Organitzaci6 i Administracib 
de la Generalitat i Govern Local, nomenada el dia 25 d’abril de 
1989 i formada per les Diputades i eis Diputats I. Sr. Josep M. 
Coll i Majó, del Grup parlamentari de Convergkncia i Wnib, 
Excm. Sr. Antoni Dalmau i Ribalta, del Grup Socialista, 1. Sra. 
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup parlamentari Popu- 
lar, 1. Sr. Ignasi Riera i Gassiot, del G. p. d’hiciativa per Cata- 
lunya, H. Sr. Joan Hortala i Arau, del G .  p. &Esquerra Repu- 
blicana de Catalunya, i I. Sr. Javier Latorre Piedrafita, del 
Grup Mixt, s’ha reunit al Palau del Parlament els dies 4 i 29 de 
maig de 1989. A la vista del Projecte de Llei del Patronat de la 
Muntanya de Montserrat i de les esmenes presentades, propo- 
sa 1’Infornie seguent als efectes del que disposa l’article 97.1 
del Reglament del Parlament. 

tuacions públiques exig¡& per la beliesu i la slngivlaritat de la mun- 
tanya per la importuncia religiosa i cultural del santuari i Monestir 
de Santa Maria de Montserrat, duu a terme ... >) 

La Ponencia recomana I’adopció de l’esmena núm. 2. 

<<...exigides per la bellesa i la singularitat tant de la muntanya 
com del seu entorn, així com per la importaociu política, religbsu, 
cultural i simbblicicr del Santuari i Monestir.. . H 

Esmena núm. 4 D ’addició 

Part dispositiva 

Capí to3 1 
Disposicions generals 

<( J a  gestió del Parc Natural, de la Zona de Resem Nutirral 
Purcial compresa dins dHl i de la zona de protecció de Ikn f u m  i les 
altres actuacions. .. >) 

Article I. El Parc Natural 
Article 3. Natura lesa jurídica 

Esmena núm. 1 De rnodlficació 

G. Socialistu 

<<,..de Montserrat, que té la condicitj de Parc Natural en virtut 
del Decret 5 W 9 8  7 de 2 9 de ge pler, esta subjecta.. . n 

La Ponencia recomana I’adopcio de l’esmena núm. 1, 

Article 2. Finulitats del Patronat 

Esmena núm, 2 De stsprmsiú 

Esmena núm. 5 D ‘addició 

H ,..patrimoni propi per al compliment de les sevesjinalitats, H 

La Ponhncia recomana l’adopció de l’esmena núm. 5 .  

Article 4. Entitats representades 

Encamal ament 

G. p.  de Con vergkncia i Unih Esmena núm. 6 D’addicic) 

H .  ..Montserrat, m u t  per tul d btendre la realització de les ac- 
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D’una llctra f% * (< S6n representades al Patronat les instiiucirvzs ientitats segii- 
ents : }) 

La PonBncia recomana I’adopció de I’csmenn núm. 6.  

Diverses lletres 
Article 5. A mhif territcirioi 

Esmena núm. 7 Be tnndfkacib 

15. p ,  d’lniriutivu p ~ r  Chtulunyu 

(<c) Ets Consells comarmis & IH~iioici, ei RlrKes i P I  Hnix 
Ll0hre:lrt. 

d) La L)ljrutuchi dc Bu~elona. 
e) Lurxidiuwsi de Borcelonn. 
f) YAdministraci6 Central de I’Estat. 
g) El Monestir de Santa Maria de Montserrat. H 

’esmena nirm. 1 1. 

Lletres a) i hr 

Esmena num. 12 D ¿dIicih 

G. Socialista 

No hi ha presentada cap esmena, 

Addicii, d’una nova lletra 

Esmena núm. 8 L) hcídicid 

G. Mht 
Esmena núm, 13 D ’CrddiriCi 

D’una nova lletra, entre les lletres b) i c )  del Projecte, 

Article 6, Seu del Patronat 

No hi ha presentada cap esmena. 

Lletra c) 

. ___ 

Esmena núm. 9 

Capi tol II 
Ccrmpetkncies del Patronat 

Lletres d) i e) 

No hi ha presentada cap esmena. 
Apartat 1 

Addició d’nna nova lletra 

Esmena núm. i 0  

G. J’ocinlistlr 

I1  ’cidcliciú (< 1. ... cls valors naturals, geologia, de vegetació, f u m  i 
paisiitge que conté, ctixí com l’estructusa funcional dels ecosis- 
temes de l’isea; salvaguardar, .. )) 
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La Ponkncia recomana l’adopció d’una esmena transaccional 
entre el text del Projecte i les esmenes mims. 14,15,16, 17’18 
i 19 amb la redacció següent ; 

<<La gestió en ordre a la conservació i la restauració de la 
muntanya de Montserrat, per tal de protegir la singularitat de2 
seu relleu i preservar-ne els valors naturals, gedbgics, de vege- 
taci6, forma i paisatge que conté, aixi com l’estructura funcio- 
nal dels ecosistemes de l’area; salvaguardar eis valors historics, 
arqueologics, monumentals i artistics que atresora Montserrat, 
sens perjudici de facilitar-ne els wsos tradicionals i eI gaudiment 
públic de forma ordenada en tant que siguin compatibles amb 
ies finalitats primordials de la deciaració de parc natural H. 

El Ponent del Grup parlmentari de Convergencia i Unió an- 
uncia la retirada de l’esmena núm. 14 en benefici de l’esmena 
transaccional recomanada per la Ponkncia. 

Esmena núm. 15 D “adirió 

G. Socialista 

(< 1, . . ,fauna i paisatge - que conté. )) 

El Ponent del Grup Socialista anuncia la retirada de l’esmena 
núm. 15 en benefici de I’esmena transaccional recomanada per 
la Ponkncia, 

(< 1. ... amb les aliresfinalitats ... >) 

El Ponent del Grup Socialista anuncia la retirada de l’esmena 
núm. 18 en benefici de l’esrnena transaccional recomanada per 
la Ponkncia. 

Esmena nCm. 19 D ’addicici 

<< 1. ,. .finalitats primordials de la declaració de J ’ m  Natuial. 
)) 

El Ponent del Grup Socialista anuncia la retirada de ¡’esmena 
núm. 19 en benefici de l’esmena transaccional recomanada per 
la Ponkncia. 

Apartat 2 

Esmena núm. 20 De rnod@cució 

G. Socialista 

<< 2. ..,especials aprovats pels orguns competents úe iziúmi- 
nistració de la Generalitat, i la formulació. )) 

Esmena núm. 16 De modificoció La Ponhcia recomana l’adopcio de l’esmena mim. 20. 

G. Socialistu Esmena núm. 21 De moú{ficuíib 

<( 1. ..,ecosistemes de W e a  i restaurur-lm quan hagh sofct-t 
degradacions; salvaguardar,. . H 

El Ponent del Grup Socialista anuncia la retirada de l’esmena 
núm. I6 en benefici de l’esmena transaccional recomanada per 
la Ponencia. 

Esmena núm. 17 De moduicucib 

G. Sociolisto 

(< I. ...q ue atresora Montserrat, sens peuudici de facilitur-ne 
els usos., , )r 

El Ponent del Grup Socialista anuncia la retirada de l’esmena 
núm, 17 en benefici de l’esmena transaccional recomanada per 
la Ponkncia. 

G. Socialista 

<<2. ... a I’aprovacib dels brguns de Mdministruciti de la Ge- 
nerali tat.. . )) 

La Ponencia recornana l’adopció de l’esrnena núm. 2 1. 

Apartats 3,4,5,6 i 7 

No hi ha presentada cap esmena. 

Article 8, Potestats 

Apartats 1 i 2 

No hi ha presentada cap esmena. 

Apartat 3 

Esmena núm. 18 De supmsió Esmena núm. 22 De sirpressici 

G. Suciaiista G. Socialista 
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((3. ...p Úblic les zones forestals de més impurtancjo i cxer- 
cir ... H 

Lletra b) 

La Ponencia recomana l’adopció de l’esmena núm. 22. Esmena nCm. 25 

G. 11. d~ Ctmw~kncio i Ufiiri 

De mcldtfkcrciri 

Apartats 4 i 5 

No hi ha presentada cap esmena. 
t a  Ponencia recomana I’adopció de l’esrnena núm. 25,  

Apartat 6 
Article 11 Pix-.qidbticio 

Esmena niím. 23 mvdlficcrtnib No hi ha presentada cap esmena. 

Article 9. Gestiu de les comp&ncicJs 

Apartat 1 

No hi ha presentada cap esmena. 

Esmena núm. 24 

o. sociu lista No hi ha presentada cap esmena. 

(< 2. La GenetuEitat de Cutalunya realitzurb a cirrec seu .. H 
Addició d’un nou paragraf 

La Ponkncia recornana l’adopció de I’esmcna núm. 24. 

Apartat 3 

No hi ha presentada cap esmena. 

Capítol X€I 
Organització 

Article 10. Orguns dd  Patronat 

( I  ... Monistrol de Montserrat i Marganell. 
I i k  presidents dels Const~Jls Unmam 1s de 1% noicr, Buxes, R u a  

Els Presidents de les Diputacions ... >) 

L Iohreg(1r i Vullk Ucridmtu I .  

Parigraf quart 

Esmena núm. 28 

Lletra a) 

No hi ha presentadu cap esmena. 
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Paragraf segon 
Esmena núm, 29 De modficucib i dkddicii, 

G. p. d’iniciativa per Cutalunyu Esmena núm. 32 De rnodficució 

Modificació del paragraf quart i addició d’un nou parigraf. G. p. d’lniciativa per Catalunya 

(1 El Presidenr de la Diputacii, de Bascelona. 
Els presidents dels Consells ComarcaLs de I’Anoia, el 

<<El president, &gitpelple del Putronat. n 

Bages i el Baix Llobregat, >) 

Paragrwfs cinquk i sis& 

Paxhgrafs tercer, quart i cinqu6 

No hi ha presentada cap esmena. 

No hi ha presentada cap esmena. 
Addici6 d’un nou parigraf 

Paragraf set& 
Esmena nCm. 33 D bddicib 

&supressió G. Mixt 

G. Sociolistu D’un nou parAgraf. 

De tot el text del paragraf, 

El Ponent del Grup Socialista anuncia la retiradit de l’esmena 

(< Ajuntaments per acord entre ells. 
I repreLwntant dels Consells Comarcds de Ixnoia, Bugps, Buix 

Llobregat i Vall& Occidental, per acord entre e h ,  
1 representant de I’AdministraciÓ.. . >) núm. 30. 

Addicib d’un nou paragraf 

Esmena n6m. 31 D ’addició 
~ .. - 

G. Sociaíista 

D’un nou parigraf sete. 

rt Dos representants dels municipis compresos dins la zona de pru- 
tecció de l’entorn, escollits per aquesfs en la forma que es determini 
regEamenthriament. )) 

No hi ha presentada cap esmena. 

Article 15. Composicib de la comissib executiva i desigmcib 
deis seus membres 

Pwrhgraf primer 

No hi ha presentada cap esmena. 

Parigrafs sis6 i set6 

No hi ha presentada cap esmena, 

Addició d’un nou paragraf 

Esmena núm. 34 D ’addició 

G. Socialiyta 

D’un nou parigraf. 

tt I representant dels municipis compresos dins la zona d~ protec- 
cib de I’entorn, ei nomenament i renovacid del yrml corwspon als 
qjuntaments esmentats per acord etitre ells. )) 

Article 16. Funcions dels brgans del Patronat 

No hi ha presentada cap esmena. 

Article 17 Eigerent 

Apartat 1 

No hi ha presentada cap esmena. 
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Apartat 2 Lletra c3 

Esmena núm. 35 De supressió Esmena ním. 39 De mudifkacib 

G. p .  dg Convergkncia i Unih G. p, de Convergencia i Unib 

De tot el text de I’apartat. <<...Pressupostos de les institucions i dels al tres.. . >) 

La Ponencia recomana I’adopcii, de l’esrnena núm. 35. La Ponencia recomana l’adopci6 de l’esmena núm. 39. 

Article 18. Assessorament Lletres d) i e) 

Esmena núm. 36 .De W ~ ~ ~ ~ i ~  No hi ha presentada cap esmena. 

Aparttat 2 
De tot el text de l’article. 

La Ponkncia recomana l’adopcib de I’esmena nhm. 36. 
No hi ha presentada cap esmena. 

Ariicle 21. Pressupostos 
Addicib d’un nou article 

Esmena aúm, 37 D ’addicici 
No hi ha presentada cap esmena, 

La Ponkncia recomana l’adopcib de l’esrnena nirm. 37, Del títol del Capitol VL 

G. p, d’Esquerra RepibliL.clnu 
Esmena niirn, 41 De supressih 

(<. ..nomenat pel president del Patronat, d’acord amb la comis- 
siri exmttivu. )) 15. Shcidisru 

De tot el text de l’article. 
Capí tol IV 

Rkgirn ecorrbmic 

Apartat 1 
Lletres a) i b) 

No hi ha presentada cap esmena. 

G. Socialista 
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Esmena núm. 43 DP modijicucib Esmena núm. 48 De modijicmió 

G. Socialista 

<{ , . .correspondran als Ajuntaments que passin.. a D ({La realitat haconvertit la muntanyade Montserrat ... )) 

La Ponhcia recomana I’adopcib de í’esmena núm. 48. 
Article 23. Rkgitn transitori 

Esmena núm, 44 De modificcarió 

G. Socialista 

t< Disposició Transithria : 
1. Fins que,.. )> 

Resta de pariigrafs 

No hi ha presentada cap esmena 

Títol de la Llei 

No hi ha presentada cap esmena. 

Article 24. IM andat de desen vohpament reglamentari 
ANNEX 

Esmena núm. 45 De rnodi‘cació 

G. Socialista 

<( Disposi& Final : 
En el termini. ,. H 

Esmena núm, 46 

G. Sociuiistu 

<( Dispusicib Derogatbria : 
Queden derogades, ,. )) 

Preambul 

Paragraf primer 

Esmena núm. 47 De modflcacib f de supressió 
. . ... . 

H . ,  les circumsthncies esmentades no poden ser exercides 
pels ens localsque es reparteixen el territori de la muntanya, ni 
tampoc --fegiriem ara- per les tres comarques a les quals 
pertanyen. En realitat,.. H 

La Ponencia recomana l’adopció de l’esmena núm. 47. 

DELIMITAC16 DEL TERRITORI SOBRE: EL QUAL 

EL PATRONAT DE LA MUNTANYA DE 
MONTSERRAT 

EXERCEIX LES SEVES COMPETENCIES 

Títol de 1’AAnnex 

Esmena núm. 49 De modificació 

G. Sodatisfa 

<( ANNEX 1. 
L Í M l E  DEI, PARC NATURAL. DE LA MWNTANYA DE 

MQNTSERRATH 

Addicih de nous Annexs 

Esmena núm. 50 D bddicib 

G. Socialista 

D’un Annex II, 

t{ ANNEX !I 
L/MíTSDELARESER VA NATURAL PARCIAL 

Partht del Call de Can Massana, tot excloent E’cjrrea de serveis, 
P I  Eimii segueix la carretera BP-I 103Jns al torrent de la font dei 
Boix, per on descenderjcflus a trobar la línia de ruptura dependent 
del massís, en la fagam de Ilevuprt, la qual ressegueix i, un cop sota 
els cclntruforts de la S e m  Llargu* voreja la muntanya, i encarant- 
se per damunt de la carretera de Collhtu a Monistrol, segueix per 
la purt superior de la zona de les Feixes i el Clot de Casanelles, 
passa p r  dessota de les coves úel Salnitre i segueix pel peu dels 
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contraforts del Serrut úe la Guhrdiu per dcssota úc la Plnnetu, la 
Murorniu, per samunt de la Vinya Nova tot incloent PIS boscos llcl pi 
blanc, en el cuntactp de Iu muntanyn amb les planm axricdes del 
Buc,  i els pus  úe les serralades de la Palomm, el Faruíí, el Cabrii 
i de les Arnes sota els Pa/lcrsR per incorporar Iu zona de Iu Cuvu del 
Clot i la CQVU megditica de la Tapuda, twvnltar krrniru de Smt 
Puu Vell, en el coller del Gtairlb, i arribur alptlnt de sortilla. 

S'cxclue, de iiimbit de EU Reservo Nuturd I B r m  ncupulln pel Mo- 
nestir i les instal.lacions annexes. I I  

- 
Esmena núm. 51 

G. Socicrlistu 

D'un Annex HI. 

Lktitom de proteccib del Parc Natural de Iu Muntanya de 
Montserrat es delimita per : la riera de JirEenques, la q ~ a l  diriginr 
Ics aigües cap Q Manresa compren la divisut*ia de cumurques qutr 
consfitueix Iu curtretera de Can Massana a Manresa per Sant Sal- 
vador de Guai*dida trucoda seguint la xrun divisuriu d 'aigües, pw, 

Palau dcl Parlament, 29 de maig de 1989 

Josep M. Coll i Majó, Excm. Sr. Antoni Dalmau i Ribalta, 1. 
Sra. M. Dolors Montserrat i Cullere, I. Sr. Ignasi Riera i Gassi- 
ot, H. sr. Joan Hortal&, 1. sr. Javier Latorre Piedraftta 

PROJECTE DE LLEI DE MODIFICACI6 DE LA REGULACIO DE LA LLEG~TIMA 
(Reg. 5795) 

PRORKOGA DEL TERMINI DE PRESENTAC16 D'ESMENES 

PRESIDkNCIA DEL PARLAMENT A LA MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 30 de maig 
de 1989, vista la solkitud presentada pe1 G, p. Popular (Reg. 
7943$, d'acord amb els articles 85 i 94.3 del Reglament del Par- 
lament, ha acordat de concedir una prbrroga de set dics hibils 
del termini de presentacib d'esmenes al Projecte de Llei de 
Modificació de la Regulació de la Llegitima (Reg. 57953, el 
qual termini, atks I'acord de la Mesa del Parlament del 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 2/111, 23), finirii el dia 13 de juny de 
1989, a dos quarts de deu del matí. 

Palau del Parlament, 30 de maig de 1989 

Joaquim Xicoy i Rassegoda 
President del ParIament de Catalunya 

Aleix Vidal-Quadras i Roca, diputat i portaveu del Grup par- 
lamentari Popular, en nom d'aquest, i d'acorcl amb el que 
preveu el Reglament de In Cambra, solkita unii prorroga de 
quinze dies per presentar esmenes al Projecte de Llei de Modi- 
ficacib de la Regulació de la Llegitima (Reg. 5795) .  

Fdau del Piirlament, 30 de maig de 1989 

Aleix Vidal-Qudras i Roca 
Portaveu 
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PROJECTE DE LLEI SORRE LA DISCIPLINA DEL MERCAT I PER A LA DEFENSA 
DELS CONSUMIDORS I ELS USUAIUS (Reg. 68791 

PRbRROGA DEL TERMWI DEPRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESPDI?NCIA BEL PARLAMENT A LA MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 30 de maig 
de 1989, vista la sol-licitud presentada pel G. p. Popular (Reg. 
7939$, d’acord amb els articles 85 i 94.1 del Reglament del Par- 
lament, ha acordat de concedir una prbrroga de vuit dies hhbils 
del termini de presentació d’esmenes al Projecte de Llei sobre 
la Disciplina del Mercat i per a la Defensa dels  ons sumi dors i 
els Usuaris (Reg. 6879$, el qual termini, atks Z’acord de la 
Mesa del Parlament dei 20 de juny de 1988 (BOPC, 2/IIJ, 231, 
finira el dia 19 de juny de 1989, a dos quarts de deu del matí. 

Palau del Parlament, 30 de maig de 1989 

Aleix VidaI-Quadras i Roca, portaveu del Grup parlamentari 
Popular, en nom d’aquest, i d’acord amb el que preveu el Re- 
glament de la Cambra, soklicita una prorroga de quinze dies 
per presentar esmenes al Projecte de Llei sobre la Disciplina 
del Mercat i per a Pa Defensa dels Consumidors i els Usuaris 
(Reg. 6879), publicat en el ROPC núm, 70. 

Palau del Parlament 30 de maig de 1989 

Aleix Vidal-Quadras i Roca 
Portaveu 

Joaquim Xicoy i Rassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROJECTE DE LLEI SOBRE POLICIA DE L’ESPECTACLE, LES ACTIVITATS RECWATJVES 
I ELS ESTARLIMENTS PÚRLICS (Reg. 6880) 

PRQRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACI~ D’ESMENES 

PRESTDENCIA DEL PARLAMENT A LA-MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 30 de maig 
de 1989, vista la sol4icitud presentada pel G .  p. Popular (Reg. 
7938$, d’acord amb els articles 35 i 94.1 del Reglament del Par- 
lament, ha acordat de concedir una prbrroga de vuit dies habils 
del termini de presentacib d’esmenes al Projecte de Llei sobre 
Policia de ]’Espectacle, les Activitats Recreatives i els Establi- 
ments Públics (Reg. 6880), el qual termini, ates l’acord de la 
Mesa del Parlament del 20 de juny de 1988 (ROPC, 2/1II, 23),  
finira el dia 19 de juny de 1989, a dos quarts de deu del matí. 

Palau dei Parlament, 30 de maig de 1989 

Aleix Vidal-Quadras i Roca, portaveu del Grup parlarnenkqri 
Popular, en nom d’aquest, i d’acord amb el que preveu el Re- 
glament de la Cambra, soilicita una prbrroga de quinze dies 
per presentar esmenes al Projecte de Llei sobre Policia de 1%- 
pectacle, les Acvititats Recreatives i els Establiments Pljblics 
(Reg. 688O), publicat en el BOPC nbm, 70. 

Palau del Parlament, 30 de maig de 1989 

Aleix Vidal-Quadras i Roca 
Portaveu 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 
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PROJECTE DE LLEI D’ORDENACIo SANTThIA A CATALUNYA 

TEXT PRESENTAT 
(Reg. 7634 I Admissió a trimit : Mesa del 30.05.89) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Agustí Bassols i Parés, Secretari del Govern de la Generalitat 
de Catalunya, 

CERTIFICO : Que en la sessió del Consell Executiu de la 
Generalitat de Catalunya, celebrada el dia 17 d’abril de 1989, 
es va prendre, entre d’altres, l’acord que es reproduix a conti- 
nuacio : 

<<A proposta del Conseller de Sanitat i Seguretat SQCial, s’a- 
prova I’Avantprojecte de Llei d’OrdenaciÓ SanitBria de Catalu- 
nya i s’autoritza S’esrnentat Conseller perqui? el presenti al Par- 
lament. )) 

I perquk consti i als efectes oportuns, lliuro el present Certi- 
ficat a Barcelona, el vint-i-cinc de maig de mil nou-cents 
vuitanta-nou. 

Agustí M. Bassols 
Conseller Secretari del Govern 

PROJECTE DE LLEI D’ORDENACI6 
SANITANA A CATALUNYA 

Exposicih de motius 

Assolir una ordenació sanitaria basada en la racionalitzacib i 
la coordinacib dels recursos existents que permeti una major i 
més eficaq atenció a la salut dels ciutadans ha estat una vella as- 
piracio de la societat catalana que s’ha plasmat en diversos 
textos legals. Ja l’any 1934, el Parlament de Catalunya dicta fa 
Llei de Bases per a I’Qrganització dels Serveis de Sanitat i As- 
sistimcia Social, que establia un sistema sanitari mixt con- 
figurat per serveis de titularitat pljblica i privada, sota 1st direc- 
ció i I’organitzacio de la Generalitat, i ta Llei de Coordinació i 
de Control Sanitari Públic, que instituia les fórmules de coordi- 
nació entre els diferents organismes, institucions i au toritats 
sanitaris, als efectes del millor desenvolupament dels serveis i 
de l’encadenament de les funcions sanitiries. 

NQ és fins l’any 1983 que el Parlament no torna a abordar 
l’organitzacib dels serveis sanitaris en promu !gar la Llei 
1211983, del 14 de juliol, d’AdministraciÓ Institucional de la 
Sanitat, I’Assistencia i els Serveis Socials de Catalunya, que 
crea I’lnstitut Catala de la Salut corn a entitat gestora dels ser- 
veis i les prestacions sanitaris propis de la Generalitat i dels 
transferils de la Seguretat Social, per tal de desplegar les co- 
mpetencies que la Constitució i ]’Estatut d’Autonomia atri- 
bueixen a la Generalitat de Catalunya i executar els serveis i 
les funcions que li havien estat traspassats, tot avanqant-se a 
I’establiment del model sanitari que amb caracter bhsic havia 
de fixar ]’Estat. 

11 

La Llei 14/1986, del 25 d’abril, General de Sanitat, per tai 
de fer efectiu el dret constitucional de protecció de la salut, es- 
tableix les bases d’un model d’ordenació sanitaria que es bas- 
teix rnitjanpnt la creació del Sistema Nacional de Salut, con- 
figurat pel conjunt dels Serveis de Salut de les Comunitats 
Autbnomes, degudament coordinats, eis quals integren O ad- 
scriuen funcionalment tots els centres, els serveis i els establi- 
ments sanitaris de la prbpia Cornunitat, les Corporacions 
Locals i qualssevol altres Administracions territorials intraco- 
munithies, sota la responsabilitat de la Comunitat Autbnoma. 

En el marc d’aquest model sanitari, el present Projecte de 
Llei té per objecte i’ordenació del sistema sanitari públic de Ca- 
talunya, d’acord amb els principis de simplificacib, racionalit- 
za&, efidcia i eficihcia de I’organització sanithria, concepció 
inlegral de la salut, descentralització i desconcentraci6 de la 
gestió, sectoritmció de l’atenci6 sanitiria i participacib 
cornuni thria. 

Als efectes d’aquesta ordenacib, es cEea un ens pcblic, el 
Servei Catal$ de la Salut, configurat per tots els centres, els ser- 
veis i els establiments sanitaris públics i de cobertura ptjblica 
de Catalunya, al qual corresponen, a mes de les funcions de 
gestió i administracib dels centres, els serveis i fes prestacions 
del sistema sanitari phblic, les funcions d’ordenació, planifica- 
ció, programació i avaluació sanitaries, sbcio-sanithies i de 
salut pfjbliccz, aixi C Q ~  la distribució dels recursos econbmics 
afectes al seu finanqarneni, que s’execciran d’acord amb les di- 
rectrius i les prioritats establertes en el Pla de Salut de Catalu- 
nya i els criteris generals de la planificació sanitiria que deter- 
mini el Departament de Sanitat i Seguretat Social. Es pretén 
així superar determinades deficiencies de I’organitmció sanith- 
ria, com és la desvinculació entre les actuacions en materia 
d’ordenació i planificació i les de gestió dels serveis sanitaris, 
atribu’ides arreu a brgans diferenciats, tot assignant-les a un or- 
ganisme Únic que les desenvolupi sota una direcció hica ,  amb 
I’objectiu d’assolir una adequada coordinacio en les materies 
susdites, del tot aconseilable, d’altra banda, tenint en compte 
la seva estreta interrelació. 

Ates que el Servei Catalh de la Salut és un ens instrumental 
creat per a I’exercici de competkncies i funcions la responsabili- 
tat de Tes quals C O U ~ S ~ Q ~  a l’hdministració de la Generalitat, 
I’esmentat ens s’adscriu al Departament de Sanitat i Seguretat 
Social que, entre d’altres facultats, en té la direccib, la vigilin- 
cia i la tutela, aixi corn el controi, la inspeccib i l’avaluació de 
les seves iictivitats. 

TII 

Un dels aspectes de més novetat d’aguest Projecte de Llei, 
que el diferencia notablement de les lleis de creació dels Ser- 
veis de Salut cl’aaltres Comunitats AutQnornes, rau en la diver- 
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sitat de fórmules de gestió --directa, indirecta o compartida- 
que el Servei Catali de la Salut pot emprar als efectes de la 
gestió i l’administracib dels serveis i les prestacions del sistema 
sanitari públic, D’aquesh manera es preth  avanqas en la incor- 
poració de mecanismes de gestió empresarial, adients amb e? 
caracter prestacional de I’Administració sanithria, no obstant la 
seva naturalesa pública. 

IV 

Des del punt de vista organitzatiu, el Servei Catalh de la 
M u t  s’estructura de forma profundament desconcentrada a 
través de Pes Regions Sanithies, que es corresponen amb les 
Arees de Salut previstes en la Llei General de Sanitat, les quals 
es delimiten atenent eIs factors geogritfm, sbcio-econbmics, 
demogrhfies, etc. de Catalunya, tot tenint en compte l’ordena- 
ci6 territorial que estableixi el Parlament, essent dotades d’un 
ampli ventall de competkncies prbpies. Les Regions Sanititries 
s’ordenen en Sectors Sanitaris, brgans igualment descon- 
centrats, per mitja dels quals es desenvolupen les activitats de 
prevenció de la malaltia, prornució de la salut, salut phblica, i 
I’assistencia sanitarja i &cio-sanithria en el seu nivell d’atenció 
primliria, així corn les especialitats mkdiques de suport i refe- 
rencia dkquesta, coordinadament amb el nivell de I’atenció 
hospi talaria. 

A la vegada, els Sectors Sanitaris s6n conformats per un con- 
junt d’ Arees Bisiques de Salut, unitats territorials elementals 
on es presten, per mitja del Centre d’Atenci6 Primiria, princi- 
pahent ,  i mitjanwnt fórmules de treball en equip, actuacions 
relatives a la salut p6blica i la promoció, la prevenció, la curacib 
i la rehabiiitacib de la salut individual i col-lectiva de la pobla- 
ció, de manera plenament integrada. S’jnstaura, doncs, un 
model basat en la concepció integral de la salut, que posa fi a la 
tradicional i agenksica dicotomia entre la salut pública i l’assis- 
tkncia sanithria. 

V 

Respectuós amb les solucions adoptades pel legislador d’an- 
tany, i d’acord amb I’actual configuraci6 del model sanitari de 
Catatunya plasmat en els treballs de Desplegament del Mapa 
Sanitari de l’aany 1983, ei Projecte de Llei consolida, mitjaqant 
la institucionalització per la llei de la Xarxa Hospitalhria d’Uti- 
lització Pljblica, un sistema sanitari mixt, basat en l’aprofita- 
ment de tots els recursos, j a  siguin pkblics o privats, amb l’ob- 
jectiu d’assolir una optima ordenació hospitalkria que permeti 
f ’adequada homogeneització de les prestacions i la correcta uti- 
Iitzacib dels recursos humans i materials, tot seguint aixi la ten- 
dencia general dels paisos desenvolupats. 

VI 

L‘ordenacib prevista en aquest Projecte de Llei ajusta I’exer- 
cici de les competkncies en matkria de sanitat al principi consti- 
tucional de participacib dernocrhtica dels interessats, donant 
aixi compliment al mandat establert en l’artícle 17.5 de I’Esta- 

tut d’Autonomia de Catalunya. Aquest principi de participaci6 
comunithria, que impregna la totalitat de les estructures del 
Servei Catala de la Salut, s’instrumenta per mitja de la repre- 
sentació de les Corporacions Locals en les brgans col-legiats de 
direccib de les Regions Sanithries, conforme a les previsions 
contingudes en la legislacib basica de I’Estat, i en els brgans de 
participació establerts en tots els seus nivells, en eIs quals 
també tenen representació Ies entitats que en I’imbit de la sani- 
tat s6n representatives del teixit social de Catalunya. 

VI1 

S’estableix el Pla de Salut com a instrument principal de la 
planificació sanithria en e1 qual es contemplen tes linies directi- 
ves i de desplegament de les activitats, els programes i els re- 
cursos del sistema sanitari de Catalunya, i al qual hauri 
d’ajustar-se en la seva actuaci6 YAdrninistraciÓ sanithria. 

Finalment, el Projecte de Llei regula les competkncies dels 
ens comarcals i dels municipis en aquesta matkria, tot cornple- 
tant aixi l’ordenaci6 sanitltria de Catalunya. 

WlI 

dbviament, la implantació d’aquest nou modeí haurh de 
portar-se a terme d’una manera gradual i progressiva, i amb les 
degudes cauteles a fi d’assegurar plenament l’exit de la reforma 
que es propugna, la qual cosa té el seu reflex en les disposicions 
transitbries del Frojecte de Llei, que preveuen I’ineludible pe- 
ríode que ha de transcórrer fins a la plena assumpció de les co- 
mpetkncies del Servei Catala de Ia Salut, que s’aniran comple- 
tant a mesura que es procedeixi a la integració o adscripció fum 
cionaí dels centres, els serveis i els establiments sanitaris de ti- 
tularitat de les Corporacions Locals i altres Administracions 
territorials intracomunithries i a la integració dels serveis i les 
funcions actualment adscrits al Departament de Sanitat i Segu- 
retat Social i I’Institut Catalh de la Salut. 

En definitiva, l’aplicaci6 del model que aquest Projecte de 
Llei configura ens permetra avanc;ar, sens dubte, en la distribu- 
cib adequada dels recursos sanitaris, E’optimització dels mi tjms 
econbmics que s’hi destinen, la coordinació de tot el dispositiu 
de cobertura pública, l’acostament i la participació dels usuaris 
en la presa de decisions i la millora de la qualitat dels serveis sa- 
nitaris, amb I’objectiu Últim i essencial de promoure, protegir, 
restaurar, rehabilitar i millorar la salut dels ciutadans de 
Catalunya. 

Títol I 
Disposicions generals 

Article 1. Objectte 

1. La present Llei té per objecte I’ordenació de1 sistema sa- 
nitari públic de Catalunya, per tal de fer efectius el dret a la pro- 
tecció de la salut previst en I’article 43 i concordants de la Con- 
stitució Espanyola dins el territori de la Generalitat, i I’exercici 
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de les competencies que l i  atribueixen l’articie 9, apartats I I i 
19, i I’article 17 de 1’Estatul d’Autonornia. 

2. Als efectes d’aqwesta Llei, s’entén per sistema sanitari 
públic el conjunt dels serveis i prestacions relatius a la proteccih 
de la salut i I’atenció sanitiria i sbcio-sanit8ria de la poblaci0 la 
responsabilitat dels quals correspon iegalmcnt a la Generalitat 
de Catalunya. 

Article 2. Principis inforrnadm 

L’ordenació del sistema sanilari piiblic de Catalunya s’rijusta 
als principis informadors següents : 

a) Concepció integral de ia salut. 
b) Descentralització i desconcentraci6 de la gcslfb. 
c) Participació comunithria. 
d) Racionalitzacib, efichcia, simplificació i eficihcia de 1 ’ ~ r -  

e) Sectoritzacib de i’alenció saniticiii. 
gmització sanitriria. 

Títol I1 
Del Servei Catali de la Salut 

Als efectes d’una adequada orclenaci6 dcl sistema sanilari 
públic de Catalunya, cs crea cl Scrvei Gatalri de la Salut, que té 
com a objectiu iiltim el manteniment i la millora del nivell de 
salut de la població, rnitjanqant ei desenvolupament de Ics fun- 
cions que li  són encomanades, i es troba configurat per tats els 
recursos sanitaris públics i de cobertura pública de Catalunya, 
en els termes que preveu l’article 5 .  

1. El Servei Cntala de la Salut ks un ens públic, dotat CIC 
personalitat j u d i c a  prbpia i plena capacitat per nl compliment 
de les seves finalitats, que es regeix pels preceptes d’aquesta 
Llei i les seves disposicions cornplement8rics cle 
desen vol u pamen t. 

2. L’Ens phblic Servei Catalh de la Salut queda adscrit al 
Departament de Sanitat i Seguretat Social. 

3. En I’exercici de Ies seves funcions de gestió, el Servei 
Catalh de la Salut, i la totalitat dels organs dotats de personditat 
que en depenen, si n’és el cas, gaudiran de la reserva de noms i 
dels beneficiaris, les exempcions i les franquicies de qualse- 
vulla naturalesa que la legislació atribueixi a E’Administracib 
de la Generalitat i a les Entitats Gestores de la Seguretat Social. 

Article 5. Recursos 

Configuren el Servei Catali de la Salut : 
a) Els centres, eis serveis i els establiments de protecció de 

In salut i d’atenció sanitaria i sbcio-saniticia de la Generalitat, 
inclosos els transferits de la Seguretat Social i de 1’Administra- 
ció Institucional de la Sanitat Nacional, i els funcionaris dels 

COSSOS al servei de la Sanitat Local adscrits al Departament de 
Sanitat i Seguretat Social, que s’hi integrcn a tots els efectes. 

b) Els centres, els serveis i els establiments de protecció de 
la salut i d’atenció sanitiria i socjo-smithria de les Diputacions 
catalanes, dels Ajuntumenits i de les altres Entitats locals clc Ca- 
talunya, que s’hi integren o adscriuen funcionalment, d’acnrd 
amb els tcrmcs que prevegin els respcctius convenis subscrits 
il aquests efcctcs. 

c )  Els centres, els serveis i els establiments de proteccih de 
la salut i d’iitenció sanithria i sbcie-sanitiria no inclosos en els 
epígrafs anteriors, rnitjanpnt els quals es satisfm necessitats 
del sistema sanitari públic a l’ernpara dels pertinents convenis, 
que s’hi adscriuen funcionalment. 

1. Són finalitats del Scrvci Catali de la Salut ; 
a) L’,‘adequada distribució deis recursos sanitaris cn tot el 

terri tori cle Catal unya. 
b) L’optirna distribucib dels mitjans cconornics afectes al fi- 

nanqirnent dels serveis i Ics prestacions que configuren el siste- 
ma sanitari públic i de cobertura piiblica. 

c) Lu coordinacib de tot el dispositiu sanitari públic i de co- 
bertura pública i la millor utilització dels recursos disponibles. 

d) La integracib de les acluacions relatives a la pcotecci6 i la 
millora de la salut dc la poblaci6. 

e) La prestació dels scsveis dc promoció i protecció de la 
salut, cle prevencib de la malaltia, d’assistcncia sanithria i sbcio- 
snnithria i de rehabilitaciú, de carkter individual o colkctiu, i 
In seva extens% progressivii a tots els ciutadans. 

f) La humanitmi6 dels serveis sinitaris, mantenint el 
mixim respecte n la dignitat de la persona i a la llibertat indivi- 
LI ual * 

g> Ln millora i el canvi progressiu cap a la qualitat i Ia rnoder- 
nitzaci6 dels serveis. 

h) l-,’estímul i ei smtenimcnt de !a investigació c i en t ika  en 
l’hmbit de la salut. 

i) L’actuaiitzacib harmonicrz, eficient i coordinada dei siste- 
ma sanitari públic de Catalunya. 

2. El Servei Catali de la Sulut comptara amb una organitza- 
ció adient que permeti : 

a) Una atencii, integral de la salut, comprensiva tant de In 
promoció de la salut i prevenció de la malaltia com de les acci- 
ons curatives i rehabilitadores necessiirics, tot col-laborant en  
la reinserció social. 

b) Una descentniiitzacib i desconcentracib de funcions, 
amb l’objectiu de la gestib territorial dels recursos sanitaris. 

c) iAa participació comunitaria a travks de les difwents Enti- 
tats scpresentativcs : territorials, socials i professionals, 

1.  Per a la consecució de les seves finalitats, el Servei 
Catali de la Salut, en el marc de les directrius i les prioritats cle 
la politica de protecció de fa salut i d’nssistkncia sanithria i 
socio-sanitiria i els criteris generats de la planificaci6 sanitkria, 
desenvolupari les funcions següents : 
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a) L’ordenacib, ia planificació, la programació, I’avaluaci6 i 
la inspecció sanithries, socio-sanitiries i de salut pública. 

b) La distribució dels recursos econbmics afectes al financa- 
ment dels serveis i les prestacions que configuren el sistema sa- 
nitari públic i de cobertura p6blica. 

c) La gestió i I’administracib dels centres, eis serveis i els es- 
tabliments de protecció de la salut i d’atenció sanitiria i sbcio- 
sanithria integrats en el Servei Catali de la Salut, i dels serveis 
administratius que conformen la seva estructura. 

d) La gestió i l’execució de les actuacions i els programes in- 
stitucionals en materia de promoció i proteccib de la salut, pre- 
venci6 de la malaltia, assistimcia sanitaria i socio-sanithria i 
rehabilitacib, 

e) La gestió dels serveis i les prestacions del sistema sanitari 
públic de Catalunya. 

f) L’establiment de directrius generals i criteris d’actuació 
vinculants quant als centres, els serveis i els establiments ad- 
scrits funcionalment al Servei Catala de la Salut, pel que fa a la 
seva coordinacib amb el dispositiu sanitari públic. 

g) L’establiment, ia gesti6 i l’actualització d’acords, conve- 
nis i concerts amb Entitats no administrades per la Generalitat 
de Catalunya, 

2. Per a l’exercici de les funcions a qui: es refereixen els 
epígrafs c), d) i e) de l’apartat anterior, e1 Servei Catali de la 
Salutpodri : 

Primet: Desenvolupar les esmentades funcions directa- 
ment, per mitja dels brgans, dotats o no de personalitat jurídi- 
ca, que siguin competents o puguin crear-se a tal efecte, si 
escau. 

Segon. Establir acords, convenis, concerts o fbrmules de 
gestió integrada o compartida amb Entitats públiques o 
privades. 

TemL Formar Consorcis de naturalesa pública amb Enti- 
tats phbliques o privades amb interessos comuns o concur- 
rents, que podran dotar-se d’brgans amb personalitat jurídica, 
si escau. 

Quart. Crear o participar en qualssevol entitats admeses en 
dret, quan així convingui a la gestió i l’execució dels serveis o 
les actuacions. 

3, La constitució d’brgans dotats de personalitat jurídica 
sota la seva dependkncia, la forrnaci6 de Consorcis i la creació 
o participació del Servei Cat& de la Salut en qualssevol enti- 
tats admeses en drets hauran de ser autoritzades pel Consell 
Executiu de 1aGeneralitat. 

Article 8. Activitats 

En el desenvolupament de les funcions que se li encomanen, 
el Servei Catala de la Salut, directament o, si escau, per mitja 
de qualsevol de les fórmules previstes en Yarticle 7, apartat 2, 
duri  a terme les activitats següents : 

a) Educació sanitiria i promocib de la salut. 
b) Atenció primhia integral de la salut. 
c) Atenció especialitzada i hospitalhria. 
d) Atencib socio-sanitaria, 
e) Atenci6 de rehabilitació. 
f) Desenvolupament dels programes d’atenció als grups de 

població de major risc i programes especifics de protecció 

davant factors de risc, aixi com els dirigits a la prevencib de de- 
ficikncies congkniles o adquirides. 

g> Promoc%, proteccib i millora de la salut mental. 
h) Orientacib i planificació familiar, 
i )  Promoció, protecció i millora de la salut laboral. 
j> Prestacib de productes teraphutics, 
k) Control sanitari i prevenció dels riscs per a la salut deri- 

1) Control sanitari dels establiments públics i llocs d’habitat- 

mS Policia sanitarria mortubria. 
n) Control sanitari i prevenció dels riscs per a la salut deri- 

o) Promoció i millora de les activitats de veterinaria de salut 

p) Control sanitari i prevenció de riscs per a la salut derivats 

q$ Recollida, difusió i control de la informacib 

r) Promoci6 de la recerca en relaci6 amb els problemes de 

s) Formació, perfeccionament i reciclatge dels professionals 

t) Avaluació, control i millora de la qualitat de Menció 

u) Qultlsevol altra activitat relacionada amb el manteniment 

vats de la contaminacib de Vaambient : aire, aigua i sol. 

ge i convivkncia humana. 

vats dels productes alimentaris. 

pública, pet que fa especialment a la higiene deis aliments. 

de les substhncies susceptibles de generar dependhcia. 

epidemiolbgica. 

salut. 

dels serveis sanitaris i administratius. 

sanit 8r ia. 

i la millora de la salut. 

Títol 111 
Cornpethies del Consell Executiu 

i dels Departaments de Sanitat 
i Seguretat Social i d’Economia 

i Finances 

Article 9. Cunsellfiecutifi 

Corresponen al Consell Executiu de la GeneraIitat, en rela- 
ció amb I’ordenació sanitiria que s’estableix en la present Llei, 
les compethies següents : 

a) Vaprovació del Pla de Salut de Catalunya, 
b) Vaprovació de l’estructura organica dei Servei CatalB de 

c )  Yaprovacib del Projecte de Pressupost del Servei Catalh 

d) L’acord de nomenament i cessament del Director del 

e) Yacord de constitució d’brgans dotats de personalitat, 
0 L’autorització de la formacib de Consorcis i la creació o 

participació del Servei CatalB de la Salut en qualssevol entitats 
admeses en dret. 

g) Totes aquelles altres que li atribueix I’ordenarnent 
vigent. 

la Salut, llevat de les seves unitats inferiors, 

de la Salut. 

Servei Catala de la Salut. 

Article 1 O ,  Departament de Sanitat i Segliretat Social 

Corresponen ai Departament de Sanitat i Seguretat Social, 
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cn relaci6 amb l’ordenació sanitiiria que s’cstablcix en la pre- 
sent Llei, les competencies segiients : 

a) La deterniinacib deis criteris, les directrius i ics prioritats 
de la política de protecció de la salut I d’assistkncirt sanitilria. 

b) La deterrninacih dels criteris generals de la planificacil> 
sani taria. 

c)  La direcci6, Ia vigilancia i la tubela del Servei Catrilri de la 
Salut. 

d) EI control, la inspeccib i I’avaluacii, de les activitats dei 
Servei Catala de la Sal u t. 

e) L‘elevació al CQIISCII Executiu de la propwta del Pla CIC 
Salut de Catalunya. 

fl L’elevació ai Consell Executiu cic la proposta de ]’estruc- 
tura organitzativa del Servei Catala de la Salut, i I’aprovacib cle 
I’cstructura de llurs unitats inferiors. 

g) L’eIevnci6 al Consei! Executiu de la proposta de constitu- 
ció d’organs dotats de personalitat, la formació de Consorcis i 
la creació o la participació del Servei Catalii de la Salut en 
qualssevot entitats admeses en dret. 

h) La forrnaci6 de I’avantprojecte de pressupost del Servei 
Catala de la Salut, basat en la proposta acordada pel seu Consell 
de Direcció. 

i) L‘aprovació deis preus i les tarifes per a Ia prcstació i la 
concertaci6 de serveis, així corn la seva modificació i revisib. 

j) L’autoritxacib deis conceptes i ics quanties a que es refe- 
reix la Disposició Addicional Quarta. 

k) L’autorització de la cceacib, la modificació, el trasllat i el 
tancament dels centres, els serveis i els establiments sanitaris i 
sbcio-sanitaris, si escau, i tenir cura del seu enregistrament, ca- 
talogació i acreditament, si n’és el c a .  

I )  Els registres i Ics autoritzacions sanitaris obligatoris de 
qualsevol tipus cl’instaihcions, establiments, activitats, ser- 
veis o articles directament o indirectament relacionats amb 
i’bs o el consum hurna, 
m) L’acord de nomenament i cessament dels vocals del 

Consell CatalA de la Salut i del Consell de Direcciú del Servei 
Catali de la Salut. 

n) Lacord de nomenament i cessament dels membres dels 
Consells de Salut de les Regions Sanithies, així corn dels seus 
respectius Presidents. 

O )  L’acorci de nomenanicnt i cessament dels membres dels 
Corisells de Direcció de les Regions Sanitiries, aixÍ com dels 
seus respectius Presidents i Vice-presidents. 

p) L‘acord de nomenament i cessament dels Gerents de les 
Regions Sanithies. 

q) L’acord de nomenament i cessiament dels membres dels 
Consells de Participació dels Sectors Sanitaris, nixi corn dels 
seus respectius Presidents. 

r) L‘autorització del reglament de funcionament intern del 
Consell Catali1 cle la Salut i dels Consells de Salut de les Regi- 
ons Sanithies, 

s) Totes aquelles altrcs que li  atribueixi I’ocdeníiment 
vigení. 

Corresponen al Departament d’Economia i Financcs, en re- 
lacili, amb cl Servei Catala de la Salut, les competencies segii- 
ents : 

;i) Proposar d Consell Executiu I’avantprojecte de pressu- 
post dcl Servei catdh de la Slilut, que l i  h a  dc ser presentat pel 
Departament de Sanitat i Seguretat Social, iils efectes de la 
scva aprovació i indusi6 en el projecte de pressupost de la 
Generalitat. 

b) Coneixer aquells actes de control, inspecció i nvaluacib 
de ln gestió del Servei Catalii de la Salut quc tinguin contingut 
economic. 

c) Informar amb carkcter previ les actuacions que suposin 
compromisos tic despeses amb ciissec als pressupostos d’excr- 
cicis futurs. 

Títol 1v 
Estructura i ordenacii, del Servei 

Catala de !a Salut 

Capital 1 
Estructura i organitzaciti centrals 

1,  El Servei Gatali de la Salut s’estructura en els brgans 

1.1 De direcció i gestib : 
a) El Conscil dc I h x c i 6 .  
b) El Director. 
c) Els organs, clotats o no de personalitat juridica, i ets ser- 

1.2 De participació : 
El Consell Catalii de la Salut. 

centrals segiients : 

veis i unitats que s’estableixin re%larncntririament. 

Secció Prirncra 
El Consell de Direccib 

1 .  El Consell de Direccib, organ superior de govern i direc- 
cib del Servei Catal& de la Salut, esta format per : 

u )  E3 Conseller de Sanitat i Seguretat Sociai, que en serri el 
President, i corn a tal en tk la representació institucional. 

b) El Secretari Gencral del Depurtamcnt dc Sanitat i Segu- 
re ta t Social, que en seri el Vice-president pri mer. 

c) El Director c k l  Servei Catala dc la Salut, que en sera el 
Vice-president scgon. 

(1) LJn representant de cada Regi6 Snnithla i el mateix 
nonibrc de rcpresentanh del Departament de Sanitat i Segure- 
tat Sociul, així com dos representants dei Departament d’Eco- 
nomia i Finunces, tots els quals en seran vocals. 

Els vocals del Consell de Direoci6 seran norncnats i cessats 
pel Conseller de Smitut i Seguretat Social, a proposta de ciida 
una de les represcntacions que el componen. El nomenament 
cs F d i  per un períodc miixim cie quatre anys, sense perjudici 
que els inkscssats puguin scr reelegits succesivament, sempre 
que gaudeixin de la representucih requerida. 

~ .,.. ... . . . __ . .. ., . . - - , 
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2, Les vacants que es produeixin es cobriran en la forma i 
la proporci6 previstes en l’apartat anterior, 

3. La condició de membre del Consell de Direcció és in- 
compatible amb qualsevol vinculació amb empreses o entitats 
relacionades amb el subministrament o la dotació de material 
sanitari, de productes farmackutics i d’altres relacionats amb la 
sanitat, així com amb tot tipus de prestació de serveis o de rela- 
ció laboral en actiu en centres, establiments o empreses que 
presten serveis en rkgim de concert o conveni amb el Servei 
Catal& de la Salut, o mitjangmt qualsevol altra fórmula de 
gestió indirecta de les previstes a l’article 7, apartat 2. 

Article I4 I Funcions 

1. Corresponen al ConseH de Direcció les funcions segü- 
ents : 

a) Fixar els criteris d’actuació del Servei Catal4 de la Salut, 
d’acord amb les directrius del. Departament de Sanitat i Segure- 
tat Social i del Consell Executiu, en el marc de la política sani- 
tBria de la Generalitat, i establir els criteris generals de coordi- 
nació de tot el dispositiu sanitari públic i de cobertura pública, 
especiaiment pel que fa referkncia a les activitats que portin a 
terme les Regions Sanitiries. 

b) Formular l’avantprojecte del Pla de Salut de Catalunya. 
c> Aprovar les propostes generals en matika d’ordenació i 

planificació sanithies, sbcio-sanithies i de salut phblica, d’a- 
cord amb les previsions del Pla de Salut de Catalunya. 

d) Aprovar les propostes de programes d’actuacib i d’inver- 
dons generals del Servei Catala de la Salut. 

e> Aprovar la proposta de l’avantprojecte de pressupost del 
Servei CatalB de la Salut i elevar-la al Departament de Sanitat i 
Seguretat Sucial perquk li doni el trhmit establert en la Llei de 
Finances Públiques de Catalunya. 

fl Aprovar i elevar al Departament de Sanitat i Seguretat 
Social Testat de comptes i els documents relatius a la gesti6 
econbmica i comptable del Servei Catalh de la Salut. 

g) Fixar els criteris generals, i establir i actualitzar els 
acords, els convenis i els concerts per a la prestaci6 dels serveis. 

h) Acordar l’establimeot de fórmules de gestió integrada o 
compartida amb Entitats públiques o privades. 

i) Establir les directrius generals i els criteris d’actuació a 
qul: es refereix l’articie 7, apartat I,  epígraf f). 
j> Proposar al Departament de Sanitat i Seguretat Social els 

preus i les tarifes per a la prestacib i la concertació de serveis, 
així com la seva modificació i revisió. 
k) Proposar al Departament de Sanitat i Seguretat Social, 

als efectes de la seva elevació RI Consell Executiu de la Genera- 
litat, la constitució d’organs dotats de personalitat, la furmacio 
de Consorcis i la creacib o participació del Servei Catali de la 
Salut en qualssevol entitats admeses en dret, d’acord amb all0 
que preveu l’article 7, apartat 2. 

rn) Aprovar les propostes de normativa en les matkries sot- 
meses a I’ambit de competkncia del Servei Catala de la Salut, i 
elevar-les al Departament de Sanitat i Seguretat Social a l’ob- 
jecte de la seva tramitació, 

n) Elevar a1 Departament de Sanitat i Seguretat Social la re- 
laci6 de llocs de treball del Servei Catala de la Salut. 

o> Proposar al Departament de Sanitat i Seguretat Social el 

nomenament i el cessament defs Gerents de les Regions 
Sani tbies. 

p) Aprovar la Membria anual del Servei Catala de la Salut. 
q) Acordar la delegació de funcions a quh fa referbncia l’arti- 

cle 22, apartat 3. 
s) Aprovar el Reglament-Marc de funcionament intern dels 

Consells de Direcció de les Regions Sanithies. 
tS Qualssevulla altres no assignades als restants brgans del 

Servei Catali de la Salut que li puguin correspondre legalment 
o reglamentariament. 

2. Els acords s’adoptaran per majoria simple, excepte 
aquells a qu& es refereixen els epígrafs a) i e) de l’apartat anteri- 
or, que es prendran per majoria de dos terws defs membres del 
Consell de Direccib. Malgrat aixb, pel que fa a l’apartat a) ser& 
suficient la majoria absoluta si, transcorregut un mes, no s’as- 
soleix l’acord per la majoria qualificada de dos terGos. Pel que 
fa. a l’apartat e), en el cas que no s’aconsegueixi acord per majo- 
ria de dos tercos, la proposta de l’avantprojecte de pressupost 
ser& remesa igualment al Departament de Sanitat i Seguretat 
Social perquh, dins del termini legal, pugui seguir el curs que 
correspongui, fent constar com a annex el sentit del vot de 
cada un dels membres del Consell de Direccib. 

Article 15. Regim de funcionament 

I ,  El Consell de Direm% es seuniri en sessió ordinaria ai- 
menys un cop cada dos mesos, E tambk en cas d’urgkncia a cri- 
teri de2 President o quan ho sol-licitin la meitat dels membres 
titulars. 

2. La convocatoria, que correspon al President, es fara per 
escrit, amb antelacib suficient, i amb un ordre del dia que re- 
culli els punts a tractar en cada sessió, que serh elaborat pel Se- 
cretari, amb e1 vist-i-plau del President. Per a la inclusió d’un 
~ Q U  punt en I’ordre del dia caldra que el Consell accepti tractar- 
lo per majoria absoluta. 

3. El Consell de Direcció aprovarh el seu reglament de fun- 
cionament intern, que s’ajustarh al que es preveu en aquesta 
Llei i en les normes que la desenvolupin. 

Seccio Segona 
El Director 

Article 16. Naturalesa 

1. El Director assumeix la direcció i la gestió del Servei 
Catal& de la Salut, així com la representacib plena del Consell 
de Direcció de l’ens en relació amb I’execució dels acords adop- 
tats per aquest, sens perjudici del que preveu l’article 28. EI 
seu nomenament i el seu cessament s’acordaran pel Consell 
Executiu de la Generalitat, a proposta del Conseller de Sanitat 
J Seguretat Social. 

2. El &rec de Director es desenvolupa en regim de dedica- 
ció exclusiva i al seu titular li seran d’aplicació les mateixes 
causes especifiques d’incompatibilitat que preveu I’article 13, 
apartat 3. 
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Article i T. Iiuncions 

1 .  Corresponen al Director les funcions següents : 
a) Complir i fer complir les disposicions que seguien í’ac- 

tuaci6 del Servei Catali de la Salut i els acords adoptats pel 
Conscll de rlireccih cn les rnatkries que són cie la S ~ V R  

competencia. 
b) Sotmetre a I’aprovacib del Conscll de Direcció les pro- 

postes generals d’ordenació i piani ticació sanitiries, socio- 
sanitriries i de salut phblica; els projectes relatius a programes 
d’actuacih i d’inversions generals; la proposta de I’avantpcojec- 
te de pressupost, l’estut dc comptes i els documents relatius a 
la gestib econbmica i comptable; els criteris generals i I’cstabli- 
ment i l’actualització d’acords, convenis i concerts per a la pres- 
tació dels serveis; I’establirncnt de fbrrnulcs de gesti6 inlegrada 
o compartida amb Enlitats plibliques i privades; les directrius 
generals i els criteris d’aciuació vinculants quant als centres, 
cls serveis i els cstabliments adscrits funcionalment al Servei 
CataíB de la Salut, pel que fa a la seva coordinació amb el dispo- 
sitiu sanitari plrjblic, i la Mernbria anual del Servei. 

c) Elevar al Consell de Direcció propostes relatives a la fixa- 
ci6 dels preus i les tarifes per it la prestacib i la concertació cle 
serveis, la constitució d’organs dotats de personalitat, la formu- 
ci6 de Consorcis i la creació o la participació del Scrvei Carali 
de la Salut en qualssevol cntitals acimeses en dret, i la normati- 
va en les materies sotmeses a I’hrnbit de compctkncia d’aquest 
Ens, als efectes de la scva ulterior tramitació, si escau. 

d) hpuisar, coordinar, inspeccionar i avaiuar els organs del 
Servei Cat& cle la Salut, sens perjudici de les facultats del Dc- 
partament de Sanitat i Seguretat Social en aquestes materies. 

c> Dictur les instruccions i les circulars relatives al funciona- 
ment i l’organització interns del Servci Catali de la Salut, sens 
perjudici de les facultats del Consell dc Direcció. 

f) Actuar com a brgan de contractació del Servei Catali de la 
Salut. 

g) Autorilzar les despcscs i proposar els pagaments del 
Scrvci Catala de la Salut. 

g) Assumir la direcció del personal del Servei Catalh de la 
Sri1 u t. 

i) Elevar ai Consell de Direcció les ~ I - O ~ Q S L ~ S  relatives a la 
relacib de llocs de treball del Servei Calala de la Salut, 

j) Tenir la representació legal del Servei Catala de la Sdut 
en tot tipus d’actuacions, salvant all0 que disposa I’article 57. 

El Director podrli delegar en els Gerents de les Regions Sani- 
tiiries funcions especifiques pel que fa al SCLI respectiu lirnbit 
d’actuació, amb l’autorilzació previa del Consell de 13irccci6 
del Servei Catali de la Salut. 

Secció Tercera 
El Consell Catala de la Salut 

1. El Consell Catali de la Sdut bs I’cirgm central de partici- 

2. El Consell Catala de la Salut esta composat pels mem- 
pació comunithria en el sistema sanitari pfiblic de Catalunya. 

bres següents : 

a) Nou vocals en represcntació dc la Generalitat, un dcis 

b) Tres ei? represcntació dels C~nsclls Comarcals de 

c) Tres en representacih dels Ajuntaments de Catalunya. 
d) ‘Fres en representació de les organitzacions sindicals mes 

re presen tii t i ves de Cat a 1 un ya. 
e) Tres en reprcsentxió de les organitzacions empresarinls 

del sector sanituri i d’asseguranucs d’assistencia sanitkriri més 
represen tatjves de Ca taluny;). 

f) Dos en representxih de les mociacions de consumidors 
i Lisuaris més reprcscntatives de Catalunya. 

g) Dos en representacib de les Corporacions professionals 
sanitaries de Catalunya. 

h) Dos en rcpresentacib de Ics Universitats mtalanes. 
i) Un en representació de les entitats científiques simiriries 

de Catalunya. 
j) Un en representació de la Federació de Mutualitats de 

Catalunya. 
3. El litular dcl Deparlament de Sanitat i Seguretat Social 

t6 la presidkncia del Consell, que porirh delegar en el Director 
del Servei Catali1 de la Salut, i no computa corn íi vocal repre- 
sentant dc la Generalitat. 

4. EIS membres cEcl Consell Catali de la Salut serim nome- 
nats i cessats pel Conscllcr de Sanitat i Seguretat Social, a prti- 
posta cic cada una de les represeritacioris quc el componen. El 
nonscnament es firi1 pcr un període mixim de quatre anys, 
sciis periuclici que els interessats puguin scr reelegits succesiva- 
ment, senipre que gaudeixin de la representacib requerida. 

5 .  reglamentiiriament es fixarh el sistern;i per a la designa- 
ció dels representants dels Consells Comarcals i dels Ajunta- 
ments en el Consei1 CntalB de la Salut, els quals hauran de SCT 
escollits d’enrre els reprcsentants de les Corporacions Lociils 
que formin part dels Consclls de Salut de les Regions 
Sanitiiries. 

quals actuara corn a Secretari. 

Cat a I unya. 

I.  EI Consell Cíifiilii dc la Salut exerceix funcions ú’asses- 
sorament i consulta i ,  entre aquestes, tes següents : 

a) Assessorar i formular propostes af Consell de Direcció 
cfel Servei Catalh de la Salut en tots els assumptes relacionats 
amb I’atencib sanitirja i sbcio-snnitiiriii i la protecció de la sa!ul. 

b) Vetllnr perque les actuacions de tots els scrvcis, els 
centres i els establiments sanitaris que satisfacin necessitats del 
sistema snnitari piiblic catrili s’adeqiiin a la normativa sanitisio 
i es desenvolupin d’r?cord amb les necessitats sociais i amb les 
possibilitats econbniiques del sector públic. 

cS Informar amb carktcr  previ ii la scva aprovacib sobre i’a- 
vantprqjecte del Pla de Salut de Catalunya. 

dS Informar sobre la proposta de l’avantprojecte de pressu- 
post del Servei Ciitalii de la Sr-ilut, prkviment  a la scvii 
a provnci G I 

e) Conkixer la Menibria anual del Servei Catali1 dc la Satut i 
informar-nc previament ii la seva aprovació. 

f> Realitzar quulsevulla al tres tasqucs que l i  siguin atribiii- 
des legalment O reglarnen thriamen t. 

2. El Servei Cutalii de la Salut f‘xilitarh al Consell la docu- 
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mentació i els mitjans materials i personals necessaris per al co- 
mpliment de les funcions encomanades. 

Article 20. X&im dbr~mitzució i, funcionament 

1, EI Consell Catali de la Salut es reunira, com a mínim, 
un cop cada sis mesos i quan ho acordi el seu President, que 
cursari les oportunes convocatories amb expressió dels as- 
sumptes a tractar, bé a iniciativa propia, bé a sol-licitud d’una 
quarta part dels membres que la componen. 

2. Les resolucions O els acords s’adoptaran per majoria 
simple dels membres presents, dirimint els empats el 
President 

3. El Consell Catali de la Salut aprovari el seu reglament 
de funcionament intern, el qual haurh de ser autoritzat pel De- 
partament de Sanitat i Seguretat Social i ajustar-se a les previsi- 
ons contingudes en aquesta Llei i en les disposicions que regla- 
rnenthriament s’estabieixin. En tot cas, el sistema de funciona- 
ment i d’actuació farh possible que les posicions minoritiries 
siguin suficientment recollides i puguin ser conegudes i 
ponderades. 

4. El Consell Catala de la Salut podrh crear les comissions 
especifiques i els grups de treball que consideri necessaris pes 
al desenvolupament adequat de les seves comeses. 

Capítol I1 
De la Regib Sanitaria 

Article 21. Naíuraiesa 

1, El Servei Catala de la Salut s’ordena en demarcacions 
territorials denominades Regions Srtnithries, que equivalen rl 
les Arees de Salut previstes en la Llei General de Sanitat, les 
quals es delimitaran atenent a factors geogrhfics socio- 
econbrnics, demogrkfics, laborals, epidem iologics, culturals, 
climatolbgics, de vies i mitjans de comunicació homogenis, 
així corn d’instalhcians sanitaries existents, tot tenint en 
compte l’ordenacib territorial de Catalunya. Les Regions Sani- 
tilries comptaran amb una dotació de recursos sanitaris d’aten- 
ci6 prirnhria integral de la salut i d’atenci6 especialitzada i hos- 
pitalaria suficient i adequada per atendre les necessitats de la 
població compresa dins el seu respectiu territori, sens perjudici 
de l’existencia de centres, serveis i establiments sanitaris pú- 
blics o de cobertura pública que, en raó al seu alt nivell d’espe- 
cialitzacib, tinguin assignat un Arnbit d’influencia supraregio- 
naP . 

2. Les Regions Sanithies constitueixen organs descon- 
centrats de gestib del sistema sanitari públic de Catalunya als 
quals correspon el desenvolupament de les funcions atribuides 
com a prbpies o que els siguin delegades pels brgans centrals 
del Servei Catala de ia Salut. 

Article 22. Funcions 

1. D’acord amb els criteris generals establerts pel Consell 
de Direcció del Servei Catala de la Salut, les Regions Sanitaries 

desenvoluparan, dins el seu específic Arnbit territorial d’ac- 
tuaci6, les funcions prbpies segiients : 

a) La distribució dels recursos economics afectes al finaqa- 
ment dels serveis i Ies prestacions que configuren el Sistema sa- 
nitari phblic i de cobertura pública. 

b) La gesti6 i l’adrninistracib dels centres, els serveis i els es- 
tabliments sanitaris i sbcio-sanitaris integrats en el Servei 
Cat& de la Salut, i dels serveis administratius que conformen 
la seva estructura. 

c) La gestió i I’execució de les actuacions i els programes in- 
stitucionals en matkria de promocib i protecció de la salut, pre 
venció de la malaltia, assistkncia sanithia i sbcio-sanitiria, 
rehabili tacih 
d La gestió dels serveis i les prestacions del sistema sanitar 

públic de Catalunya. 
e) La gestió dels acords, els convenis i els concerts subscrits 

per a la prestació dels serveis. 
f) EI control de l’apkació de les directrius generals i els cri- 

teris d’actuacib a que es refereix I’article 7, apartat 1 ,  epígraf f) . 
2. Per a l’exercici de les funcions a quk es refereixen els 

epígrafs b), c) i d) de l’apartat anterior, hom podrh utilitzar 
qualsevol de les fbrmules previstes en l’article 7, apartat 2 d’a- 
questa Llei. 
3. A més de les funcions propies que se li encomanen, les 

Regions Sanitiries desenvoluparan les funcions en materia 
d’ordenaci 6, planificació, prograrnacib i avaluaci6 sani taries, 
socio-sanitaries i de salut pfibljca, i d’establirnent i actualització 
d’acords, convenis i concerts per a la prestació dels serveis que, 
en relació al seu respectiu ambit territorial, li siguin delegades 
específicament pel Consell de Direcció del Servei Calala de la 
Salut, 

4. Les activitats que portin a terme les Regions Sanitaries a 
I’empara del previst en els apartats anteriors seran degudament 
coordinades pel Consell de Direcció del Servei Catala de la 
Salut, el qual adoptara en cada moment les mesures que consi- 
deri més oportunes a tal efecte. 

Article 23. Objectius 

En el marc de les finalitats atribuides al Servei CatalA de la 

a) Una organització funcional adrecada al servei de l’usuari. 
b) L‘efectiva participació de la comunitat en les actuacions i 

els programes sanitaris, 
c) Una organitzacib integrada dels serveis de promoció i 

protecció de la salut, prevenció de la malaltia i atenció primaria 
en l’ambit comunitari. 

d) La potenciació del treball en equip en el marc de l’atenció 
primhria de salut. 

e)  L’adequada contjnu‘itat entre I’atenci6 primaria i I’aten- 
ció especialitzada i hospitalhria. 

f) La correlaci6 adient entre els serveis sanitaris, sbcio- 
sanitaris i socials. 

g> L‘bptima coordinació de les actuacions de la Regió Sani- 
thria amb les funcions de control sanitari prbpies dels 
ajuntaments. 

h) L’apropament i accessibilitat dels serveis a tota la 
població. 

Salut, les Regions Sanithies tindran especial cufa d’assolir : 
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Article 24. E:’,r.ttwctut.u 

L a  Regi6 Sanitaria s’estructura en els brgans scgiients : 
1. I .  De direccib i gest5 : 
a> El Consell de Direcció. 
b) El Gerent. 
c) Eis organs, dotats o no CIC personalitat jurídica, i els ser- 

1.2. De participació : 
EI Consell de Salut. 

veis i unitats que s’estableixin reglarnent~~riusnent. 

Secció Primera 
El Consell de Direccih 
de la Regii, Sanitlria 

1. El Consell de Direcció, brgan superior de govern de la 
Regi6 Sanitiiria, esta format per : 

a> Sis representants dei Departament de Sanitat i Seguretat 
Social. 

b) Dos represenlants dels Consells Comarcals del territori 
de la Kegih corresponent. 

c) Dos representants dels Ajuntaments del territori cle la 
Regió corresponent, 

2. Els membres del Consell cle Ilirecció de la Regió Sarzith- 
ria seran nomenats i cessats pel Conseller dc Sanitat i Seguretat 
Social, a proposta de cada una de les representacions que el co- 
mponen. El nomenament es fara  per un periode rnhxim de 
quatre anys, sens perjudici que els interessats puguin sec recle- 
gits successivament, sempre que gaudeixin de la rcpresentacib 
req ucrida. 

3. ReglamentAriament es fixari el sistema per a la designa- 
cib dels representmts dels Consells Comarcals i dels Ajunta- 
ments en el Consell de Direcció de la Regió Saniticia, els yuuls 
hauran de ser escollits d’entre cls reprcsentants de les C Q ~ ~ Q M -  
cions Locals que formin part del Coriscll de Salut de la Regib. 

El President del Consell, que tindrh la representacib in- 
stitucional del Servei Catali de la Salut en l’hrnbit territorid de 
In Regió Sanitiria, serh nomenat pel Conseller de Sanitat i Se- 
guretat Social d’entre els representants del Departament que 
en formen part. 

5 .  El Vice-president serh nomenut pel Consellcr de Sanitat 
i Scguretat Social, a proposta i ci’entre els representants de les 
Corporacions Locals. 

6.  Pel quc fa als membres del Consell de Direcció de la 
Regi6 Sanitiiria regiran les mateixes causes d’incompatibilitat 
que contempla I’article 13, apartat 3. 

A les sessions del Consell de Direcció hi assistiran, amb 
veu perb sense vot, el Gerent de la Regi6 Sanitaria i ,  aixi 
mateix, un teonic superior dc la Regió escollit pel President, 
que act uarh com a Secretari. 

4. 

7. 

Article 26. Funcions 

1. Correspon al Consell cle Direcció de la Regió Sanithria el 
desenvolupament de les funcions segiients : 

a) Formular programes d’actuació de la KegiÓ Sanitiria, d’a- 
cord amb les directrius cstablcrtes pel Consell de Direcció del 
Servei Catala de la Salut. 

b) Formular l’avantprojecte del Pla de Salut de la Regi6 
Sanithria. 

c) Formular ci projcjccte dei Pia d’inversions de la Regi6 
Sanitcicia. 

rl) Aprovar la proposha de I’avmtprejccte de pressupost de 
la Regib Sanitiria i elevar-la al Consell cie Direccib del Servei 
CiitalA de la Salut, per niitjii dcl Director, als efectes de la seva 
tramitació. 

e) Aprovar i elevar al Consell de 0irecciÓ del Servei Catali 
clc la Sallit, per mitjB del Director, l’estat de comptes i els docu- 
ments relatius ;i In gestió econornica i comptable de la Regib 
Sanithrin. 

i‘) Proposar al Consell de Direccib del Servei Catdi de la 
Salut, per mitjh del seti Director, l’establiment i E’actualitzncib 
d’iicorcfs, convenis i concerts per II la prestació ciels serveis, 
sens perjudici d’allb que ~weveu I’epigraf j ) ,  i I’establimcnt clc 
fórmules de gestió integrada o compartida amb Entitats pL‘ib!i- 
ques o privades. 

g) Elevar propostes a l  Consell de Disecci6 dei Scrvei Catalii 
CIC la Salut, per mitji dei seu Director, quant a la constitució 
d’organs clotats de personalitat, Pa formació de Consorcis i la 
creació o participació del Servei Catali dc la Salut en qualssevol 
entitats admeses en dret, (l’acord amb allb que preveu l’articlc 
7, apartat 2. 

h )  Elevar al Consell de Uircccilci dcl Servei CatalA de la 
Salut, per rnitji del Director, propostcs relativcs a ILI relució de 
llocs CIC treball de la Regió SanitBriu, d s  efectes de la seva ulte- 
rior tnimitacib. 

i )  Aprovar la Menioria anual clc lli Regió Sanitiria. 
j) Proposar al Departament de Sanitat i Segurctat Social ct 

reprcsentant de la Regi6 Sanithric? era el Consell de Direccib del 
Servei Catalh de la Salut. 

k) Aquelles funcions que en mr-ttcria ci’ordenacib, planifica- 
ció, prograrnacib i avaluacib sanitiries, socio-sanitiries i de 
salut p i j b h ,  i tl’establiment i actualilzació d’xords, convenis 
i concerts per a la prestacii, dels serveis I t  siguin delegudes cspe- 
cificament pel Consell de Direccib del Servei Catali de la 
Salut, cl’acord anib clllb que preveu I’article 22, apartat 3, i 
qualsevulla altres no atribu‘ides dc manera expressa als restants 
brgans de lii Regib Sanithria que li  puguin correspondre legat- 
ment o reglarnentirin. 

2. Els acords s’adoptíiran per. niajoria ribsoluta, excepte 
aquells il que es refereix l’epígsaf b) de l’iipastat anterior, que 
es prendran per majoria de clos tcrqos deis membres del Consell 
de Direcció. Malgrat uixo, scrit suficient la majoria absoluta si, 
transcorregut uti mes des de la sessió en que no s’assoleixi la 
rni!ioria de dos terpx, nu s’arribes 11 un acord per niajoria 
qual i ficada 

1. El Consell de Direccib es reunich, con1 ii mínim, un cop 
c ~ i a  dos mesos i també en cas d’urgencia a judici del President 
O quan ho sol-licitin el quaranta per cent dels seus components. 

Per 1-1 la convocatbria i la fixació de l’ordre del dia se se- 2. 
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guiran les normes establertes en I’artide 15, apartat 2. 
3. El Consell de Direcció de la Regi6 Sanithria aprovari el 

seu reglament de funcionament intern amb subjecci6 al 
Reglament-marc que estab’liri el Consell de Direcció del 
Servei Catala de la Salut. 

Secció Segona 
El Gerent de la Regió Sanitarla 

Article 28. Natusalesa 

I. El Gerent assumeix la direcció i la gestió de la respectiva 
Regi6 SanitBria, així corn la representació plena del seu Consell 
de Direcció en relaci6 amb I’execució dels acords que aquest 
adopti. 

El seu nomenament i cessament l’acordarh el Conseller de 
Sanitat i Seguretat Social, a proposta del Consell de Direcció 
del Servei Catal& de la Salut. 

2. El carrec de Gerent es desenvolupa en rkgim de dedica- 
ció exclusiva i al seu titular li seran d’aplicaci6 les mateixes 
causes específiques d’iacurnpatibilitat que preveu l’article 13, 
apartat 3. 

Article 29. Funcions 

1. Correspon a1 Gerent l’exercici de les funcions segiients 

a) Complir i fer complir les disposicions que regulen l’ac- 
tuació del Servei Catal& de la Salut, en el marc de la Regib Sani- 
tarla, i els acords adoptats pel Consell de Direcció de la Regi6 
en lesmateries que s6n de la seva competencia. 

b) Gestionar els acords, els convenis i els concerts subscrits 
per a la prestació dels serveis, 

c) Controlar l’aplicacib de les directrius generals i els criteris 
d’actuació a quk es refereix i’article 7, apartat 1, epígraf 0, i 
donar compte del seu incompliment al Director del Servei 
Catali de la Salut. 

d) Sotmetre a l’aprovacib del Consell de Direcció de la 
Regió Sanithria eh projectes relatius als programes d’actuaciú i 
d’inversions, la proposta de l’avantprojecte de pressupost, l’es- 
tat de comptes i els documents relatius a la gestió econhica i 
comptable, i la Membria anual de la Regió. 

e> Aixi mateix, pot elevar propostes al Consell de Direcció 
de la Regió Sanitaria en relació amb I’establiment i l’actualitza- 
ciÓ d’acords, convenis i concerts per a la prestació de serveis, 
I’establiment de fórmules de gestió integrada o compartida 
amb Entitats públiques o privades, la creació d’organs dotats 
de personalitat, la formació de Consorcis i la creació o la partici- 
paci6 del Servei Catala de la Salut en qualssevol entitats adme- 
ses en dret, 

f‘) Impulsar, coordinar, inspeccionar i avaluar els serveis i 
les unitats de la Regió Sanitirria, sens perjudici de les facultats 
dels brgans centrals del Servei Catali de la Salut i del Departa- 
ment de Sanitat i Seguretat Social, 

g) Dictar les instruccions i les circulars internes relatives al 
funcionament i l’organització de la Regi6 Sanithria, sens perju- 

dici de les facultats dels organs centrals del Servei Catalh de la 
Salut i del Consell de Direcció de la Regió. 

h) Autoritzar les despeses i proposar els pagaments de la 
Regió Sanithria. 

i) Gestionar el personal adscrit a la Regió Sanitaria i elaborar 
les propostes relatives a la relació de llocs de treball i elevar-les 
al Consell de Direaió per a la seva ulterior tramitacib. 
j) Aquelles funcions que li siguin delegades expressament 

pel Director del Servei Catal& de la Salut, d’acord amb all0 que 
disposa l’aarticle 17. 

Secció Tercera 
El Consell de Salut 

Article 30. Composicii, 

1. El Consell de Salut de la Regió SanitAria és l’brgan de 
participació cornunithria en les demarcacions territorials del 
Servei Catal& de la Salut, i es compon dels membres segiients : 

a) Sis representants de la Generalitat de Catalunya, un dels 
quals actuarh com a President. 

b) Dos representants dels Consells Comarcals del territori 
de la Regi6 corresponent I 

c) Dos representants dels Ajuntaments del territori de la 
Regió corresponent. 

d) Dos representants de les organitzacions sindicals més re- 
presentatives en i ’Arnbit territorial de la Regió. 

e) Dos representants de les organitzacions empresarials del 
sector sanitari i d’assegurmces d’assistkncia sanithria més re- 
presentatives en l’ambit territorial de la Regió. 

f) Dos representants de les associacions de Consumidors i 
usuaris més representatives en l’imbit territorial de la Regió. 

g) Dos representants de les Corporacions professionals 
sani thries, 

h) Un representant de les Universitats catalanes, 
Actuara com a Secretari un dels membres del Consell de 

Salut. 
2. Els membres del Consell de Salut de la Regió Sanithria 

seran nomenats i cessats pel Conseller de Sanitat i Seguretat 
Social, a proposta de cada una de les representacions que el co- 
mponen, EI nomenament es farh per un període rnhxim de 
quatre anys, sens perjudici que els interessats puguin ser reele- 
gits successivament, sempre que gaudeixin de la representacib 
requerida. 

3. Reglamenthiament es fixara el sistema de designació 
dels representants dels Consells Comarcals i dels Ajuntaments 
en el Consell de Salut de la Regió Sanitaria. 

Article 31. Funcions 

1 .  Correspon al Consell de Salut, en la seva qualitat d’br- 
gan de consulta i seguiment de I’activitat de la respectiva 
Regió, exercir les funcions següents : 

a) Assessorar i formular propostes al Consell de Direcci6 de 
la Regió en els assumptes relacionats amb la protecci6 de la 
salut i I’atenció sanithria en el seu territori. 
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b) Vcrificar que Ics actuacions en la Regió Sanitiria s’;tdequ- 
in a la normativa sanitiria i es desenvolupin d’acord amb les 
necessitats socials i les possihilitais econimiques del sector 
pÚ blic. 

c) Impulsar la participació de la comunitat en els centres i 
els escabliments sanitaris, 

d) Informar, previament a la seva aprovacih, sobre l’a- 
vantprojecte del Pla de Salut de la KegiÓ. 

e) Informar sobre la proposta de I’avantprojecte de pressu 
~5ost de la Regió Sanitiria, prkviament a la seva aprovació. 

f) Coneixer la Mernbria anual de Sa Regi6 Sanitiria 
informar-ne previamen t a la seva aprovxió. 

g) Qualssevulla altres que li  siguin atsibu’ides legalment o 
reglamentiria. 

2. La Kegib Sanithia facifitarri al Consell la docunientacib i 
cls mitjans materials i personals necessaris per al compliment 
de les funcions encomanades, 

..I 

Article 32. Kkgiin i* flrnuiomrmcrlt 

1 .  El Consell de Salut cs reunira, corn a rninim, un cop 
cada sis mesos i quan ho acordi el seu President, el qual cussari 
l’oportuna convocathria, amb expressi6 dels wsumptes a trac- 
tar, be a iniciativa propia, bé B sol4icitucl d’una quarta part dcls 
membres que el componen. 

2. Les resolucions o acords s’adoptaran per rnlijeria simple 
deIs membres presents, dirimint els ernpats et President. 

3. El Consell de Salut de la Kegib Sanithria aprovari el seu 
reglament de funcionament intern, el qual seri autoritzar pel 
Departament de Sanitat I Seguretat Social. En lot cas, es tindri 
en compte el que es disposa a I’article 20, apartat 3 de la present 
Llei pel que fa a les posicions minoritiirics que puguin produir- 
se en el si del Consell de Saiu t. 

4. El Consell de Salut de la Regi6 Sanithria poclrh crear les 
comissions especifiques i grups de treball que consideri neccs- 
saris pes al desenvolupament adequat de les seves comeses. 

Capítol IJI 
Ordenacii, sanitaria territorial 

Secciú Primera 
El sector sanitari 

1. La Regió Sanitariii s’ordena en subunitats territorials in- 
tegracies, que estan conformades per un conjunt d’Arees Bisi- 
ques de Salut, i compten amb una estructura desconcentrada 
de direccib, gestió i participacib cornunitaria, denoniinndes 
Sectors Sanitaris. 

En l’irnbit del Sector Sanitari es desenvolupen les activi- 
tats de prevenció de la malaltia, promoció de la salut i salut pb- 
blica, l’assistcncia sanithria i sbcio-sanithia en el seu nivell d’a- 
tenció primiria, i Ics especialitats rnkdiques de suport i refcrkn- 
cia ci’aqwesta. Així mateix, cada Sector te assignat un hospital 
de rcferkncia d’en trc eis iriclosos dins la Xarxa Ebspitaihia 

2, 

d’UMitzacib PÚbliai, :i fi de garmtir I’adequada atencib hospi- 
talhria de la població compresa en el seu territori. 

La Regi6 Sanithria, pes mitjii de l’cstructura de direccih i 
gestió dei Sector Sanitari, gestiona directament els Equips d’A- 
tenció Primriria de ics Arces Basiques de Salut corresponents, i 
els serveis jerarquitzats d’cspecialiiats mediques de suport i se- 
ferencia d’aquclls, sens perjudici d’ailh que prevcu l’artidc 7, 
ripartat 2, i coordina les activitiits de prcvcnció de la malaltia, 
promoció de la salut i salut pública, i tambk cls recursos sanita- 
ris, hospitalaris i extrahospitalaris, i sbcio-sanitaris públics i dc 
cobertura pública, situats en I’Hnzbit lerritorial cspccific del 
Sec i or. 

3. 

El Consell de Participació, brgan d’assessorament, consulta 
i participució comunitiria, informarli i assessod  els organs de 
direcci6 del Sector Sunitari i els fcjrrnularh propostcs sobre 
qualssevol qiiestions relatives a les activitats que es desenvolu- 
pen en I’imbit del Sector, In seva iidcquacih ii la normativa SB- 

nithrin i a les necessitats socials de la població, i irnpulsarii la 
participaci6 cic la comunitnt en els centres i els establiriienls 
sanitaris. 

1. El Consell dc P:irticipació del Sector Siinitari tindr‘ d 1 aco- 
mposicib següenl : 

a) Sis  representants dei Department de Sanitat i Seguretat 
Social, un dels quals en serh el Prcsident, 

b) Sis representants de la poblwib compresa en l’rirnbit ter- 
ritorial del Sector Sanitari escollits pcr l’hjuntamen t, quan 
l’imbit territorial del Sector coincideixi o sigui inferior a l  d’un 
sol terme municipal, o pcl Consell Comarcal corresponent en 
els casos restants. 

En ei supbsit que un determinat Sector abasti el territori cle 
ducs o més comarques, aquesta representació s’escolliri pels 
Consells Conlarcals respectius en la mateixa proporcib que co- 
rrespongui ii les precitades comarqucs en relació amb la pobla- 
ció compresa dins el Sector. 

2. Els membres del Consell de Participacib s e m  nomenats 
i cessats pel Conseller de Sanitat i Seguretat Social, a proposta 
de cada una de les representacions que el com~ionen. EI nome- 
nament es fasi per un yeriode CIC quatre anys, sens perjudici 
que els interessats puguin ser reelegits successivament, 
sempre que gaudeixin de la represcntacib requerida. 

1, Et Consell de Participació del Sector Sanitari es reunirii, 
com ii mínim, un cop cacla sis mesos i quan ho acordi el seu 
President, el qual cursiu4 l’oportuns convocatoria, arn b ex- 
pressi6 dels assumptes a tractar, bé a iniciativa prbpia, bé a 
soIIicitud d’unn quarta part dels niembres que el componen. 

2. Les resolucions o els licords s’adoptiiran pcr majoria 
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simple dels membres presents, dirimint els empats el 
Psesiden t. 

3. El Consell de Participaci6 del Sector Sanitari aprovarh el 
seu reglament de funcionament intern, el qual serk autoritzat 
pel Departament de Sanitat i Seguretat Social. 

4, El Conseli de Participació podrh crear les comissions es- 
pecífiques i grups de treball que consideri necessaris per al des- 
envolupament adequat de les seves comeses. 

Secció Segona 
L’Area Bjlsica de Salut 

Article 37. Naturalesc4 i,funciom 

1 .  L ‘ h a  BBsica de Salut ks la unitat territorial elemental 
on es presta l’atencib primkria de salut d’accés directe de la po- 
blacib, i en 1’8mbit de fa qual desenvolupa les seves activitats 
1’Equip d’Aknci6 Primkria. 

2. E‘Equip d’AtenciÓ Primhria és el conjunt de professio- 
nals sanitaris i no sanitaris, amb actuació en I’Area Bdsica de 
Salut, que desenvolupa de manera integradzi, mitjanqant el tre- 
ball en equip, actuacions relatives a la salut phblica i la prorno- 
cib, la prevenció, la curacio i la rehabilitació de la salut indivi- 
dual i col-lectiva de la poblacib de 1’Area BBsica. Aquestes acti- 
vitats es realitzen principalment en el marc d’una estructura 
fisica i funcional denominada Centre d ’Atenció Primiria. 

sanitari públic de Catalunya mitjiinqant els convenis perti- 
nents, constitueixen la Xarxa Hospitalacia d’Utilitzacib Pública 
C Q ~  a instrument adreqat a la prestació de l’assistkncia sanitaria. 
púbf ica a aquells pdcknts que requereixin atenció hospitalhria 
aguda. 

2. El Servei Catala de la Salut, només amb carhcter excep- 
cional i per una durada limitada, podri establir convenis amb 
els centres hospitalaris que no pertanyin a la Xarxa per a i’aten- 
ció de malalts aguts de cobertura phblica, en aquells supbsits 
en que els hospitals de la Xarxa no siguin suficients. 

Article 40. 
vells. i areu ú’htiuknciu 

Requisits, prowdimeflt per u la inclusió i exdusib, ni- 

1. ReglslmentAriilrnent es fixaran els requisits i les condici- 
ons i el procediment per a la inclusió i I’exclusib dels centres i 
els establiments en la Xarxa Hospitafiria d’UtilitzaciÓ Phblica, 
i també els diferents nivells en qu6 aquests es classifiquen, ate- 
nent ai seu grau d’especialitzacib i al tipus de prestacions sani- 
thries que han de cobrir. 

2. El Servei Catala de la Salut assignari el nivell que corres- 
pon a cada un dels centres i establiments inclosos dins Ea Xarxa 
i,  en fumi6 d’aquest, determinara el seu imbit d’influkncia es- 
pecific, que abastari un o més Sectors Sanitaris i, si escau, una 
o més Regions Sanitaries. 

Article 41. &fec?es de la inclusiú 
Article 38, Delimitucib i coordinacib 

1. Les Arees Ehiques de Salut es dehi ta ran  atenent a fac- 
tors geogrhfics, demogrhfics, socials, epiderniolbgics i de vies 
de comunicació homogenis, i comptaran, corn a mínim, amb 
un Centre d’AtenciÓ Primhria, 

En l’irnbit de cada Area Nisica de Salut cs coordinaran 
tots els serveis sanitaris i sbcio-sanitaris d’atenció primhria de 
titularitat pública o privada per tal d’assolir una homogene’itat 
d’objectius i un rnhxim aprofitament de recursos, 

3. Les Arees Basiques de Salut integrades en un  maleix 
Sector Sanitari es coordinaran entre elles amb la finalitat d’a- 
conseguir els objectius funcionals i assistencials adequats i ,  
així mateix, amb els serveix jerarquitzats d’especialitats del 
Sector i els hospitals que aquest tingui assignats. 

2. 

Capítol IV 
Ordenacib funcional haspitalaria : 
La Xarxa Haspitalaria #Utilització 

Pitblica 

La pertinenqa deIs centres i establiments hospitalaris a la 
Xarxa Hospitaliria d’UtilitzaciÓ Pública comporta : 

a> El desenvolupament, a més de les tasques estrictament 
assistencials, de funcions de promocib de la salut i educació sa- 
nitirria de la població, medicina prwentiva, recerca clinica i epi- 
derniolbgica, i docencia, d’acord amb els programes dei Servei 
Catala de la Salut i de la Regi6 Sanithria especifica, i també la 
participació en les comeses d’informació sanitaria i estadística. 

b) EI sotmetiment a les previsions que en materia de gestió 
i comptabilitat preveuen els articles 50 i 51 d’aquesta Llei i a 
les normes d’acreditació de centres, serveis i establiments hos- 
pitalaris que s’estableixin reg1arnent;llriarnent. 

c) La submissió als controls i les inspeccions periodics i es- 
poridics que s’escaiguin per tal de verificar el compliment de 
les normes de caracter sanitari, administratiu, econbmic i 
d’estructura que siguin d’aplicació, i també les directrius gene- 
rals i els criteris d’actuació a que es refereix I’article 7, apartat 
1, epigraf 2‘). 

Article 42. Adscri@ciÚ,firncionaI 
Article 39. Composició 

1. Als efectes d’assolir una Bptirna ordenació hospitalaria, 
que permeti l’adequada hornogene’ització de les prestacions i la 
correcta utilització dels recursos humans i materials pel que fa 
a aquest nivell de I’assistkncia, els centres i els estabJiments 
hospitalaris integrats en el Servei Catalh de la Salut, i també 
aquells al tres que satisfan regularment necessitats del sistema 

1. Els centres i els establiments de la Xarxa Hospitalaria 
d’UtilitzaciÓ Phblica no integrats en el Servei Catal’a de la Salut 
s’hi adscriuen funcionalment als efectes de l’adequada coordi- 
nació de tot el dispositiu hospitalari de cobertura pública. A 
aquests efectes, el Servei Catala de la Salut podri fixar di- 
rectrius i criteris d’actuació que seran vinculants pel que fa als 
precitats centres i establiments. 
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2. L’adscripcib funcional al Servei Catali de la Salut dels 
centres i eis establiments inclosos dins la Xarxa suposa que les 
Entitats i els organismes que en tenen la titularitat i la gestib 
continu’in mantenint-les a tots els efectes. 

Per tal d’optimitzar els recursos del sistema sanitari públic, 
reglamentariament s’estnbliran els mecanismes oportuns que 
permetin l’adscripcib de les especialitats rnkdiques que es des- 
envolupen a nivell extrahospitalari als centres i establiments 
de la Xarxa, llevat d’aquelles que per la seva entita1 i les seves 
característiques serveixen de suport i referencia a I’atenció pri- 
mBria de salut. 

Article 44. Xarxa d’hospirals crbnics 

A fi de possibilitar una adequada ordenació dels dispositiu 
hospitalari públic d’atencib al malalt crbnic, el Consell Execu- 
tiu’de la Generalitat podrit crear una xarxa d’hospitals cronics, 
que s’ajustarh a les previsions contingudes en aquest Capitol. 

Capítol V 
Mitjans personals 

Article 45. PcwonaI 

I .  EI personal del Servei CataIa de la Salut és format per : 
a) Els funcionaris i altre personal de la Genernlitat que hi 

prestin els seus serveis. 
b) El personal transferit per a la gestib i l’execucib de les 

funcions i eis serveis de la Seguretat Social a Catalunya. 
c)  Ei personal transferit deis COSSOS a1 servei de la Sanitat 

Local a quk fa referencia l’article 5 .  
d) Ei personal procedent de les corporacions lacals i altres 

entitats que s’hi integrin, en els terrncs i les condicions previs- 
tos en els convenis d’integracih respectius, 

e) EI personal que s’hi incorpori d’acord amb la normativa 
vigen t. 

2. La classificació i el regim juridic del personal dei Servei 
Catali de la Salut es regira per les disposicions que respectiva- 
ment li siguin d’aplicació atenent a la seva procedkncia i a la na- 
turalesa de ia seva relaci6 d’ocupació. 

Capí tol VI 
Mitjans materials i rk im 

patrimonial 

Article 46. E n s  idtws 

1 .  S’adscriuen al Servei Catala de la Salut els següents béns 
i drets per a l’exercici de les funcions i les activitats que té enco- 
manades : 

a> Els béns i els drets de tota mena I n  titularitat dels quals ca- 

rrespon a la Generalitat de Catalunya, afectes als serveis de 
salut i assistencia sanithria. 

b) Els béns i cls drets de tota mena afectes a la gestió i l’exe- 
cució dels serveis sanitaris transferits de la Seguretat Social, tot 
tenint en compte allb que preveu la Disposicib Addicional 
Setena de la Llei General de Sanitat. 

c)  Els béns i els drets de les corporacions locals i altres enti- 
tats que se’ls hi adscrigui, en els termes i les condicions estri- 
blerts en els convenis d’integcació corresponents. 

Constitueixen el patrimoni propi del Servei Catali de la 2.. 
Saiut tots aquells b h s  
vul títol. 

Article 47. RkgimIEat 

drets que adquireixi O rebi per qualsc- 

it710t1¡#1 

1. EI Servei Catak de la Salut establirh la comptabilitat i els 
registres corresponents que permetin de conkixer tothora el ca- 
ricter dels seus E n s  i drets, propis o adscrits, i tambk llur titu- 
laritat i destinació, sens perjudici de les competkncies dels 
altres ens i organismes en la materia. 
2. Els béns i els drets que la Generalitat adscrigui al Servei 

Catala de la Salut revertiran a aquella en les mateixes conrlici- 
ans que tenien cn produir-se l’adscsipci6, en el supbsit que 
aquest ens s’extingeixi o sofreixi una modificació que afecti la 
naturalesa de les seves funcions, quan la modificació tingués 
incidencia en els esmentats bens i drets. 

Els bens i els drets adscrits ni Servei Catali de la Salut 
tindran la mateixa consideracib de que  gaudien en el moment 
de I’adscripcih. 

El patrimoni del Servei Catah dc la Salut afecte al desen- 
volupament de les seves funcions té la consideració de domini 
públic corn a patrimoni afectat a un servei pljblic, i com a tat 
gaudira de les exempcions en I’ordrc tributarj que correspon- 
guin als béns de la naturalesa esmentada, 11 més d’allb que 
preveu l’article 4, apartat 2. 

5 .  S’entkn irnplicita la utilitat phblica en relaci6 amb I’ex- 
pr~piació d’immobles pel que fa a les obres i serveis del Servei 
Catali de la Salut. 

En tot allb que no hi ha previst en aquest capftol, seran 
d’aplicacib als béns i drets del Servei Catalh de la Salut les pre- 
visions contingudes en la Llei de Patrimoni de la Generalitat. 

3. 

4. 

6. 

Capítol VI1 
Rigirn financer, pressupostari 

i comptable 

EI Servei Catalh de la Salut es finanqi amb : 
a) Els recursos que li puguin correspondre per la participació 

de la Generalitat en els pressupostos de la Seguretat Social afec- 
tes a serveis i prestacions sanitaris. 

b) Els recursos aliens a la Seguretat Social que li puguin ser 
assignats amb chrrec als pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya. 

cs Les aportacions que hagin de realitzar les c~rporac i~ns  
locals amb carsec al seu pressupost. 
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d) Els rendiments procedents dels bkns i els drets propis i 

e> Els ingressos ordinaris que estigui autoritzat a percebre, 

f) Les subvencions, les donacions i quaisevulla altra aporta- 

que tingui adscrits. 

d’acord amb la normativa vigent. 

ció d’entitats i particulars. 

Article 49. Pressupost 

I .  Ei pressupost del Servei Catal& de la Salut es regiri pel 
que s’estableix en aquesta Llei, actuant com a supletbries, per 
a tot all0 que no hi sigui previst, la Llei de Finances Pubtiques 
de Catalunya i les successives lleis de pressupostos de la 
Generali tat. 

2. El pressupost a qu& es refereix I’apartat anterior s’oorien- 
tara d’acord amb les previsions contingudes en el Pla de Salut 
de Catalunya. 

3. El pressupost del Servei Catalh de la Salut s’inclourh, 
d’acmd amb I’article 49 de I’Estatut d’Autonomia de Catnlu- 
nya, en el pressupost Únic de la Generalitat, d’una manera per- 
fectament diferenciada, i s’haurh de reflectir en els estats d’in- 
gressos, separadament dels restants, els que afectin 1st Segure- 
tat Social. 

4. Ei Pla de Comptabilitat apiicabIe al Servei Catali de la 
Salut tindri l’estructura que s’estableixi en virtut de l’article 79 
de la Llei de Finances Públiques de Catalunya. 

5. El Servei Catala de la Salut presentard un pressupost 
resum classificat per articles. Aquesta classificació constituira 
el nivell de vinculació dels credits pressupostaris. 

6. D’acord amb la normativa aplicable per les modificaci- 
ons pressupostaries, es podran acordar transferimcies de &dits 
dins del pressupost del Servei Catalit de la Salut. Reglamentari- 
ament es determinaran els brgans que són competents per 
acordar les esmentades transferimcies, 

Article 50, Gesiiú 

1. Els centres i els establiments a que fa referencia l’article 
5 de la present Llei comptaran amb un sistema integral de 
gestió que permetra implantar una direcció per objectius i un 
control per resultats, delimitar clarament les responsabiEitats 
de direcci6 i de gestió, i establir un adequat control en l’ava- 
luació dels diferents parametres que influeixen de manera pre- 
ponderant en els costos i la qualitat de I’assistkncia. 

2. D’acord amb el que s’eestableixi reglarnentariament, els 
precitats centres i establiments confegiran i remetran al Servei 
Catala de la Salut peribdicarnent : 

a) Eis indicadors sanitaris i econbmics, que seran comuns 
per a tots ells. 

b) La valoració econbmica de les activitats que 
desenvolupin. 

3. En els suposits previstos en la Disposició Addicional 
Quarta, els centres i els establiments abans esmentats cobraran 
directament als interessats o a qui estigui legalment obligat al 
pagament, mitjanwnt l’expedició de la factura corresponent, 
els serveis que els hagin prestat. En qualsevol cas, els centres i 
els establiments integrats al Servei Catalh de la Salut ingressa- 

ran aquests pagaments a la Tresoreria General de la Generalitat 
a nom del Servei Catali de la Salut. 

Article 51. Comptabiíi!at 

Els centres i els establiments a qu$ fa referencia l’article 5 
s’aiustaran als criteris que en matkria de comptabilitat s’esta- 
bleixin reglamenthiament, 

Article 52, Ivr/ervenciu 

La Intervenció General de la GeneraIitat exercira les seves 
funcions en l’hmbit del Servei Catala de la Salut de conformitat 
amb allb que es disposa a la Llei de Finances Públiques de Cata- 
lunya, la Llei de L’Estatut de la Funcib Interventora i el Regia- 
ment per a la seva aplicacib, i les disposicions que els 
desenvolupin, 

Article 53, Pesoreriu 

La Tresoreria General de la Generalitat tindri al seu chrrec 
la funció de tresoreria del Servei Catal& de la Salut, centralit- 
zant els recursos corresponents a Vens precitat, tant els propis 
com els procedents de la Seguretat Social o d’altres entitats. 

Article 54 

Reglamen thriamen t s’es tabl iran : 
a) L‘estructura arghnica de direccib, la gest% i I’adrninistra- 

ciÓ dels centres i els establiments de protecció de la salut i d’a- 
tencib sanithria i socio-sanitaria integrats en el Servei Catala de 
la Salut, que permeti la implantació d’una direcció participativa 
per objectius i un control per resultats. 

h) Els sistemes per formar personal especialista en direcció, 
gestió i administracib sanithries. 

Capítol VIIi 
Rkim d’impugnació dels actes5 
responsabilitat i representacih i 

defensa en judici 

Article 55, R&im d’impugflacib dels actes 

1. Contra els actes administratius del Servei Catal6 de la 
Salut els interessats poáran interposar els recursos que corres- 
ponguin en els mateixos casos, terminis i formes previstos en 
la legislació sobre procediment administratiu. 

2. D’acord amb el que hi ha previst en l’apartat anterior, 
els actes dictats pels brgans centrals de direcció i gestió del 
Servei Catala de la Salut seran recurrents en alqada davant el 
Conseller de Sanitat i Seguretat Social i els dels brgans de direc- 
ci6 i gestib de les Regions Sanitaries davant el Director del 
Servei Catalh de la Salut. Les resolucions dictades en alGada es- 
goten, en ambdós casos, la via administrativa. 
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3. Les reclamacions prkvies a la viajurisdiccional civil s’ad- 
reqaran al Consell de Direcció del Consell Catah de la Salut, al 
qual correspondrk la seva resolució, 

Les reclamacions previes a la via jurisdiccional laboral 
s’adreqaran al Director del Servei Catali de la Salut o als ge- 
rents de les Regions Sanitiries, en i’imbit dc les seves respecti- 
ves competkncies. 

Els actes del Servei Catala de la Salut relatius als serveis 
i les prestacions sanitaris de la Seguretat Social s6n impugna- 
bles en els mateixos supbsits i amb els mateixos requisits que 
la legislació general estableix pel que fa :i les Entitats Gestores 
de la Seguretat Social. 

4, 

5. 

El rkgim de responsabilitat del Servei CatalB de la Salut i de 
les autoritats i els funcionuris que hi presten els seus serveis 
s’exigiri en els mateixos termes i suposits que per a I’AAdmi- 
nistracib de la Generalitat i d’acord amb les disposicions d’apíi- 
cació en la materia, 

1. La representació i defensa en judici del Scrvei Catal i  de 
la Salut correspon al Gabinet Jurídic Central de la Generalitat, 
adscrit al Departament de Presidkncia o, si aquest ho autoritza, 
als advocats de plantilla o que siguin contractats a t’efecte per 
aquell Ens, que hauran de ser coklegiats en exercici i haver 
estat degudament apodcrats. Tot aixb, sens perjudici que les 
precitades funcions de representacib i defensa en judici puguin 
ser encomanades, en ciisos aillais, a un  o més advocats coflegi- 
ats en exercici, i tot i que en ells no es donin les ciscumslhcies 
assenyalades, d’acord amb a l b  que preveu I’article 447 de la 
Llei Organica del Poder Judicial. 

2. Sens perjudici de que es preveu en )’apartat anterior, en 
ets suposits de rescabalament de despeses per atenció sanitiiria 
prestada a no-beneficiaris del sistctna sanitari phblic, o quan 
existeixin tercers responsables que hagin de fer-se cirrec de 
l’assistkncia, legalment o contractualmenl, el Servei CatalA de 
la Salut podra contractar, d’acord amb la normativa vigent, els 
serveis de persones jurídiques, dotades de serveis jurídics dins 
la seva matcixa organitsacib, que realitzin totes les gestions 
conduents al cobrament, sigui en fase prejudicial o judicial, en 
el qual cas la representació i la defensa en judici de I’esmentat 
Ens correspondrh als advocats coHegiats en cxcrcici, vinculats 
de manera estable a les persones juricliques contractades, que 
hauran de ser, a més, degudament apoderats. 

Títol V 

El Pla de Salut de Catalunya 

Article 58. Nnturdesu 

1. Les línies directives i de desplegament de !es activitats, 
els programes i els recursos del Servei Catala de la Salut per a 

assolir les seves finalitats constitueixen el Pla de Salut de 
Catnlunya. 

El Pla dc Salut és I’instrurncnt indicatiu i el niarc de rcí‘crkn- 
cia per a totes les actuacions piíbliques en la rnaleria, en l’hmbit 
de la Generalitat de Catalunyu. 

2. EI Pla de Salut de Catalunya és aprovat pcl Consell Exe- 
cutiu de la Generalitat, a proposta del Conseller de Sanitat i Se- 
guretat Social, tenint en compte els objectius dc I n  políticri 

, sbcio-econbrnica i de benestar social cie la Generalitat de 

3. El Pla de Salur de Catalunya tindrh un periode cle 
, Catalunya. 

vigkncia triennal. 

EI Pla de Saiut de Catalunya inclourii : 
a) Una vaioracilj de situació de partida, m b  i’anliiisi deis 

recursos humans, materials i economics esrnert;ats, de I’estat 
de salut, dels serveis i els programes prestats, i de l’orrienncib 
sanitiiriii i juríclico-admi nistrat iva existent. 

b) Els objectius i nivells a assolir : 
- quant a indicadors de salut i mulaltia. 
- en materia de ~ ~ Q I T I O C ~ Ó  de la salut, prevenci6 de la malal- 

- quant a homogen~itzaeió i equilibri entre regions 
tia, atenci6 sanitiria i socio-sanithria i rehabilitació. 

sanitaries. 

establiments. 

i estadística. 

- quant a disposició i 

- quant a personal, orga 

habilitació de centres 

I i t zaci ó ud m i ni st rati va 

serveis i 

n Tor mac ió 

- quant a efichcia, qualitat, satisfaccio dels usuaris i cost. 
c) El conjunt dels serveis, eis programes i les actuacions a 

d) Les previsions econismiques i de finanpment, generals i 

c) Els mecanismes d’rivaluació de l’aplicacib i seguiment 

desplegar, generals i pcr regions sanitiries. 

per regions sanitiries. 

del Pla. 

1. EI Departament de Sanitat i Seguretat Social formulsari 
els criteris generals de la planificació sanithria, i fixarri els objec- 
tius, els Índexs i els nivells bisics a assolir en les matkries es- 
mentades en I’article anterior. Així mateix, cstablirri la meto- 
dologia i el termini per a l’elaboració del Pla de Salut. 

2. La regió sanithria, per mitjk del seu consell de direcció, 
forrnularh l’avantprujecte dei Pla de Salut corresponent al seu 
iirnbit territorial i d’achivitats, escoltats els consells comarcals, 
que tramitari al Consell de Direcció del Servei CatalB de la 
Salut. 

3. Ei Pla sanitari corresponent als serveis i les prestacions 
comuns i generals serh elaborat pel Consell de Direcció del 
Servei Catala de la Salut, qui alhora aplegara els plans de salut 
de les regions i cornprovarh la seva adequaci6 als criteris gene- 
rals de planificació sanitaria; les recomanacions i els suggeri- 
ments que se’n derivin seran trameses a les respectives regions 
sanitiries. 
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4. EI Departamnt de Sanitat integrar& els diferents plans 
juntament amb el pla d’actuacions del Departament, resoldrh 
les qüestions pendents, i adequara el conjunt del Pla a les previ- 
sions de la política sanithria i econbmica. 

Titol VI 
Compethies de les comarques 

i els municipis 

Capítol I 
Compethcies de les comarques 

Article 61, Participacib 

Les comarques participen en els brgans del Servei CatalB de 
la Salut de la manera prevista en aquesta Llei: 

Article 62. Cmp&ncies 

1. En el marc del sistema sanitari públic de Catalunya, les 
comarquers són competents per : 

a) Coordinar els serveis sanitaris municipals entre si i 
aquests amb els de la Generalitat, tot garantint una prestació 
integral en el seu hmbit respectiu. 

b) La realitmcib d’activitats i la prestacib de serveis sanitaris 
d’interks supramunicipd, especialment les referents R I  control 
sanitari de I’ambient, la salubritat pública, l’epidemiologia i la 
salut phblica en general. 

c) Participar en la planificació sanithrja de la Generalitat &aa- 
cord amb el que preveu l’artick 60.2. 

d) Proporcionar suport informatiu i estadístic a I’Admi- 
nistració sanitiria de la Generalitat pel que fa al desenvolupa- 
ment de les seves funcions. 

2. Per al desenvolupament de les funcions a quk es refereix 
Vapartat anterior, els consells comarcals solalicitaran el suport 
tecnic del personal i mitjans de les regions sanithies en la de- 
marcació de les quals es trobin compresos. Et personal sanitari 
del Servei Catala de la Salut que presti suport als consells co- 
marcals en la realització de les referides funcions tindrh la con- 
sideració, nom& a aquests efectes, de personal al servei dels 
consells comarcals. 

A més de les cornpetkncies assenyalades, les comarques 
exerciran aquelles altres que el Consell Executiu de la Genera- 
litat i els municipis eis deleguin o assignin d’acord amb el que 
estableix la Iegislacib sobre regim local, 

3. 

Capítol I1 
Compethcies dels ajuntaments 

Article 63. Purticipcxib 

Els ajuntaments participen en els organs del Servei CatalB de 
la Salut de la manera prevista en aquesta LIei. 

Article 64. Competkncies 

1. En el marc del sistema sanitari públic de Catalunya, els 
ajuntaments exerceixen les competencies següents : 

a) Control sanitari del medi ambient : contaminació atmos- 
fkrica, abastament d‘aigiies, sanejament d’aigües residuals, re- 
sidus urbans i industrials. 

b) Control sanitari d’indústries, activitats i serveis, trans- 
ports, sorolls i vibracions. 

c)  Control sanitari d’edificis i llocs d’habitatge i convivencia 
humana. 

d) Control sanitari de la distribucib i subministracment d’a- 
lirnents, begudes i altres productes relacionats directament o 
indirecta amb 1”s o el consum humans, així com els mitjans 
per al seu transport. 

e) Contro! sanitari dels cementiris i policia sanitiria 
mortuoria. 

2. Per al desenvolupament de les funcions a quk es refereix 
I’apartat anterior, els ajuntaments sol-licitaran el suport tecnic 
del personal i els mitjans de les regions sanitiries en la demar- 
cació de les quals es troben compresos. El personal sanitari del 
Servei Catal& de la SaIut que presti suport als ajuntaments en la 
realització de les referides funcions tindrh la consideracib, 
nomes a aquests efectes, de personal al servei dels 
ajuntaments. 

3, El Consell Executiu de la Generalitat podrh delegar en 
els ajuntaments l’exercici de funcions en materia de promocib 
de la salut, educacib sanitAria, epidemiologia i qualssevol altres 
que consideri procedents i que per la seva naturalesa siguin sus- 
ceptibles de delegació. 

Disposicions Addicionals 

Primera 

1. Es faculta el Consell Executiu de la Generalitat per tal 
de procedir a la integració dels serveis de I’Institut d’Estudis de 
la Salut en el Servei Catalb de la Salut o a la seva adscripció, si 
escau, com a organ funcional dotat de personalitat juridica, i 
pot modificar les seves normes reguladores a fi d’ajustar les 
seves actuals estructura, organització i regim de funcionament 
a Ea nova situació. 

2. Mentrestant, s’adoptaran les mesures oportunes per tal 
de garantir la plena coordinació funcional amb el Servei Catali 
de la Salut, rnitjanpnt I’adequada participació dels responsa- 
bles d’aquest organisme en els organs de govern d’aqueil. 

Segona 

Els organs funcionals dotats de personalitat jurídica que es 
cre‘in, de conformitat amb el que preveuen els articles 7, apar- 
tat 2, i 22, apartat 2, de la present Llei, restaran sotmesos a les 
previsions contingudes en els capítols V, VI, VI1 i VIII del 
TítoI IV, pel que fa al seu rkgim de personal, patrimonial, fi- 
nancer, pressupostari, comptable, d’impugnació dels actes i re- 
presenta& i defensa en judici, i en els mateixos termes que 
s’h i estableixen. 
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Tercera 

El Consell Executiu de la Generalitat podci constituir con- 
sorcis de naturalesa publica amb altres entitats públiques o pri- 
vades per a la consecuciú de finalitats assistencials, docents o 
d’investigació en matkria de salut, que siguin comunes o coti- 
currents, en qualssevol suposits diferents als que es refereixen 
els articles 7, apartat 2, i 22, apartat 2, d’aquesta Llei. Aquests 
consorcis podran dotar-se d’brgans amb personalitat juridica, 
d’acord amb els seus estatuts. 

Quarta 

Sens perjudici del principi de gratuital que regeix en la pres- 
tació de l’assistencia sanitiria de cobertura ptiblica, els centres, 
els serveis i els establiments integrats en el Servei Catali de la 
Salut, així com els que hi s6n adscrits funcionalment, podran 
acreditar determinades quantitats en els supbsits d’atencions 
IIQ sanithries i, hdhuc quan es tracti de serveis i prestacions sa- 
nitaris no coberts pel sistema sanitari públic o per assegurances 
obligatbries especials. En un i altre casos, podra establir-se el 
cobrament si previament han estat autoritzats pel Departament 
de Sanitat i Seguretat Social, a proposta del Servei Catali de la 
Salut, el concepte i la quantia pels quals hom pretén cobrar. 

Disposicions Transithries 

Primera 

I .  En el termini de dos an ’s, comptadors a partir de I’ei.tra- 
da en vigor d’aquesta Llei, el Consell Executiu de la Generali- 
tat i les corporacions I Q C ~ I S  que actualment disposen de serveis 
i establiments sanitaris subscriuran els pertinents convenis per 
a la integració o adscripció funcional d’aquests serveis i establi- 
ments en el Servei Catali de la Salut, pes mitjti de la regió sani- 
tar ia corresponent. 

2. Els esmentats convenis hauran de preveure el termini 
per a la integració o adscripci6, les aportacions de la corporació 
local al finanqarnent dels serveis i establiments de que es tracti 
i, si escau, la fórmumla amb que es gestionaran, d’entre les es- 
tablertes en l’article 7, apartat 2, i podran preservar el manteni- 
ment de llur titularitat per c? la corporació. 

3. El Servei Caiaia de In Salut i les regions sanitiries no 
s’entendran constituits plenament pel que fa a I’exercici de les 
funcions de gestió i administracib de recursos sanitaris fins que 
no s’hagin realitmt efectivament les transferencies de les co- 
rporacions locals a que es refereixen els apartats anteriors, i en 
la mesura que aquestes es vagin realitzant, si n’és el cas. En 
aquests suposits, les corporacions locals continuaran tenint en- 
tretant la titularitat i assumint Ia direcció i la gestió, a tots els 
efectes, dels serveis, els centres i els establiments sanitaris de 
que disposin a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, sens perjufici 
de la coordinació funcional de tot el dispositiu sanitari pljblic. 

Segona 

I .  EI Servei CntalB de la Salut assumirk gradualnien t I’exer- 
cici de les funcions que li són encomanades per la present Llei, 
cornencant per aquelles a que es refereixen els epígrafs i d  , h), 
f) i g) de I’article 7, apartat 1. Amb aquesta finalitat, el Consell 
Executiu de la Generalitat integrarh o adscriurA, si escau, al 
Servei Catali de la Salut els brgans i els serveis del Departa- 
ment de Sanitat i Seguretat Social i de I’lnstitut Catalh de la 
Salut que desenvolupen nqueiles funcions, aixi corn els seus 
mitjans materials, personals i pressupostaris. 

2. Aixi mateix, les regions sanitaries asswmiran de manera 
gradual les funcions que se’ls encomanen per la present Clcj, 
cornent;ant pes aquelles a que fan referkncia eis epigrafs a), e> i 
f) de l’article 22, apartiit 1. A tal efecte, el Consell Executiu de 
la Generiilitat integrath o ildscriurh, si escau, a les regions sani- 
thries els organs i els serveis del Departament de Sanitat i Segu- 
retat Social i de 1’Institut Catali de la Sdut quc desenvolupen 
les funcions abans esmentades, nixi corn els seus mitjans mate- 
rials, personals i pressupostaris. 

3. Les funcions del Servei Catah de la Salut i de les regions 
sanitiries a que fan refcrkncia eis epigriafs c), dS i CS de t’arlicie 
7, apartat 1 ,  i els epfgrafs h) c) i d) de I’article 22, aparat 1 re- 
spectivament, Pes aniran assumint progressivament, a mesura 
que el Consell Executiu, per Decret, els vagi assignant de 
manem gradual els recursos sanitaris que s’esmenten en l’arti- 
cie 5, epígrrif a) i ,  altrament, es vagin fent efectives les transfe- 
rkncies de les corporacions locals, d’acord amb els oportuns 
convenis establerts a I’efecte. Simultaniament, s’aniran adscri- 
vint a1 Servei Catala de la Salut i les regions sanitiries el perso- 
nal, els bens, els drets i les obligacions corresponents, cn els 
termes que prevegin els expressats decrets i convenis, i fins la 
seva definitiva cansolidacib, que coincidirli amb hi integració 
dels centres, els serveis, els establiments, els progcamcs i les 
actuacions de l’lnstitut Catali de la Salut i les corporacions 
locals, si n’és el cas. 

En COE cas, ambdós processos de transferkncies s’hauran de 
programar de manera que hom garanteixi l’adequadc? gestib 
dels centres, els serveis, els establiments, els programes i les 
actuacions sanitaris. 

Tercera 

En el moment en que assumeixi la funció a que  es refereix 
I’epígraf f) de I’article 7, apartat 1, el Servei CatalA de la Salut 
se subrogara en els contractes, els conccrts i els convenis d’as- 
sistkncia sanitriria que tingués establerts I’lnstitut Cat& de la 
Salut * 

Quarta 

1 .  Mentre el ServeiCatalli de la Salut i les regions sanitaries 
no assumeixen el desenvolupament de les seves funcions, 
aquestes tes continuaran realitzant els organs i els serveis co- 
rresponents del Departament de Sanitat i Seguretat Social i de 
l’lnstitut Catala de la Salut. 

2. Els brgstns de participació en el control i la vigilincia de 
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la gestió de I’Institut Catali, de la Salut continuaran en I’cxercici 
de llurs funcions i cornpethies mentre no es constitueixin els 
brgans de participació correlatius previstos en aquesta Llei. 

Cinquena 

1. El personal adscrit al Servei Catal& de la Salut i els seus 
brgans dotats de pesonalitat mantindri el seu nomenament i 
regim retributiu específic que tinguin reconeguts en el 
moment de I’efectiva adscripció al Servei, sens perjudici del 
que preveuen les disposicions que respectivament l i  siguin d’a- 
plicació, d’acord amb l’article 45 de la present Llei. 

2. Salvant allb que preveu l’apartat anterior, el Consell Ex- 
ecutiu de la Generalitat adoptara les mesures pertinents ten- 
dents a l’homologació entre els diferents colkctius que inte- 
gren et Servei Catala de la Salut i els seus brgans dotats de 
personali tat. 

Sisena 

Mentre no es promulgui la legislació especifica a quk es refe- 
reix la disposicib addicional sisena de la Llei de la Funcii, Públi- 
ca de I’AdministraciÓ de la Generalitat, el personal regulat en 
1’Estatut Juridic del Personal MBdic de la Seguretat Social, 
1’Estatut de Personal Sanitari no Facultatiu de les institucions 
sanitiries de la Seguretat Social, Z’Estatut de Personal no Sani- 
tari al Servei de les Institucions Sanithies de la Seguretat 
Social, i també el personal dels COSSOS i les escales sanithies i 
els assessors mbdics que foren transferits a la Generalitat junta- 
ment amb els serveis i les funcions d’assistkncia sanitirla de la 
Seguretat Sociaí, continuarh regint-se per la legislacib que li 
sigui d’aplicació en cada moment. 

Disposicions Demgatbries 

Unica 

En la mesura que el Servei Catala de la Salut i les regions sa- 
nitiries, si escau, assumeixin les funcions estabIertes per 
aquesta Llei restaran derogats, en alfb que s’hi oposin, els arti- 
cles 2.1 a), 3,4 ,7 ,8 ,9 ,  1 O ,  1 1 12 i 1 3 en el que es refereixin a 
1’Institut Catal& de la Salut, i Disposicions Transitbries Prirne- 

ra, Tercera i Quarta, en ailb que afecti serveis sanitaris, de la 
Llei d’AdmfnistraciÓ Institucional de la Sanitat, i de I’Assisten- 
cia i els Serveis Socials de Catalunya, així C Q ~  les disposicions 
d’igual o inferior rang que contrddiguin all0 que estableix 
aquesta Llei. 

Disposicions Finals 

Primera 

1. S’estableixen, transitbriament, les regions sanitaries se- 
güents : 
- Regió Sanitirja de Lleida. 
- Regió Sanitiria de Girona. 
- Regió Sanithria de Tarragona. 
- Regió SanitBrist de Barcelona-Ciutat. 
- Regió Sanitliria de Barcelona-Costa de Ponent. 
- Regió Sanitiria de Barcelona-Centre. 
- Regió Sanitarria de Barcelona-Litoral, 
2. Les expressades Regions Sanithies Ajusten en els seus 

respectius Bmbits territorials i delimi tacions als de les correlati- 
ves Arees de Gestió de I’Institut Catala de la Salut, llevat de la 
Regió SanitBria de Tarragona que comprkn, aixi mateix, l ’ h -  
bit territorial de 1’Area de Gesli6 de Tortosa. 

3. S’autoritza el Consell Executiu de la Generalitat a modi- 
ficar I’irnbit territorial i la delimitació de les Regions Sanithies 
i a realitzar-ne les oportunes adaptacions, atenent als factors 
que es determinen en I’article 21, i tot tenint en compte l’orde- 
nacib territorial de Catalunya vigent en cada moment. Adhuc 
podrh modificar la seva denominació. 

4, Mentre coexisteixin les Regions Sanitaries i les Arees 
de Gestió de l’lnstitut Catal& de la Salut, d’acord amb el que 
preveu la Disposicid, Transitoria Segona, es procurara que les 
respectives gerencies coincideixin en una sola persona, amb la 
finalitat de facilitar l’adequada coordinació de funcions. En 
aquest supbsit, el desenvolupament d’ambdós llocs no es con- 
siderara incoinpatible als efectes d’allo que preveu l’article 28, 
apartat 2. 

Segona 

S’autoritza el Consell Executiu a dictar les normes de carac- 
tec general i reglamentari necessaries per a desenvolupar f apli- 
car la present Llei. 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.10. Projectes i propostes de resolucid, 
3.10.35. Proposicions no de llei i altres ” _  propostes _ _ _  -. de resolució - 

PROPOSICIo NO DE LLEI SOBRE I A  RECEPCIÓ DE LA TELEVISIÓ DE CATALUNYA 
A MADRID 

PRFSENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI D’FSQUERKA REPUBLICANA 
DECATALUNYA 

(Reg. 7538 I Admissió a trhrnit : Mesa del 30.05.89) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Lluis Carod-Rovira, en qualitat de portaveu del Grup 
parlamentari d’ERC, presenta, d’acord amb alIB que preveu el 
Reglament de la Cambra, el text de l’exposicib de motius i la 
Proposició no de Llei relativa a la recepció de la ’klevisió de 
Catalunya a Madrid. 

Exposicib de motins 

Les relacions entre els pobles, I’accés a les seves cultures na- 
cionals i el coneixement i el respecte per les seves llengües re- 
spectives constitueixen un element enriquidor per a I’intercnn- 
v i  constant i necessari d’informacib entre territoris propers, ja 
sigui per proximitat geogrific o bé juridico-administrativa, 

La televisió, corn a principal vehicle Audio-visual de difusió 
de la cultura, és un mitjh de gran impacte poblacima1 que facili- 
ta l’intcrcanvi cultural. Gairebé des de la seva creació, les 
emissions de RTVE es capten amb tota normalitat a Catalunya 
i la seva recepció enriqueix I’oferta televisiva, augmenta el p h -  
ralisme informatiu i permet el seguiment d’una realitat 
lingiilstico-cultural forca destacada en el context mundial. 

Corn sigui, perb, que els ciutadans de Madrid no frueixen de 
la mateixa diversitat televisiva i lingiiistica que els de Catalu- 

nya, per tal de no veure’s privats per mks temps d’una oferta te- 
levisiva que els situa en inferioritat de condicions pel que fa a 
la recepció d’aquests nous canals europeus (TV3 i Canal 33$, 
amb la voluntat, a més, de garantir en el terreny de la cornuni- 
caci6 hudio-visual els úrets dels prop de 80.000 ciutadans de 
llengua catalana residents en aquella comunitat autbnorna, el 
Grup parlamentari d’EKC, en justa reciprocitat, i &acord amb 
l’espcrit de solidaritat, obertura i col.laboraciÓ característic del 
poble cntaia, proposa, pes ai eu  debat i votacib, el text de la 
segijent 

PROPOSICIÓ NO DE LLEI 

El Parlament de Ciitalunya insta el Govern de Pa Generalitat 
a iniciar els trirnits adients amb el Ministeri de Transports i Co- 
municacions, així corn amb el Govern de la Comunitat Autb- 
noma de Madrid, per tal que el senyal de les emissions de la Te- 
levisió de Catalunya pugui scr captat amb normalitat en aquella 
comunitat autonorna. 

Palau dei Parlament, 24 de maig de 1989 

Josep Lluis Casod-Rovirn 
Portaveu del G. p. d’ERC 

TERMINI BE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PIiESIDENClA DEL PARLAMENT 23), finirh el dia 14 de juny de 1989, a dos quarts de deu del 
matí. 

D’acord amb el que disposa I’article 134.3 del Reglament del 
Parlament, es fa avinent que els grups parlmentaris disposen 
d’un termini de set dies hhbils per a presentar esmenes a la Pro- 
posició no de Llei sobre la Recepci6 de la Televisi6 de Catalu- 
nya a Madrid (Reg. 7538), el qual termini, ates l’acord de la 
Mesa del Parlament del dia 20 de juny de 1988 (BOPC, 2/11l, 

Palau del Parlament, 30 de maig de I989 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
Pr’esident del Parlament de Catalunya 
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PROPOSICIb NO DE LLEI SORRE LA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE D’ASSISTDNCIA 
PRT-IA DE VILADECANS 

PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA 
(Reg. 7559 I Admissió a trhnit : Mesa del 30.05,89) 

A LA MESA DEL PARLAMENT PROPOSICI6 NO DE LLEI 

Higini Clotas i Cierco, Portaveu del Grup Socialista, fent hs 
del que determinen els articles 134 i 135 del Reglament del 
Parlament, presenten per a la seva tramitació davant el Ple la 
següent Proposició no de Llei sobre la Construccib del Centre 
d’Assisthcia PrimBria de Viladecans. 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a 
prendre fes mesures necesshries perquk en el termini maxim 
de sis mesos s’endeguin les obres de construcció del Centre 
d’Assisthcia Primaria previst a la 1ocaEitat de Viladecans. 

Palau del Parlament, 1 I de maig de 1989 

Higini Clotas i Cierco 
Portaveu 

TERMINI DE PRMENTACIÓ D’ESMENEX 

PRISIDENCIA DEL PARLAMENT (BOPC, 2/ZII, 231, finirh ei dia 14 de juny de 1989, a dos quarts 
de deu del matí, 

D’acard amb eI que disposa l’article 134.3 del Reglament del 
Parlament, es fa avinent que els grups parlamentaris disposen 
d’un termini de set dies hibils per a presentar esmenes a la Pro- 
posició no de Llei sobre la Construcció del Centre d’Assistkn- 
cia Primhia de Viladecans (Reg. 7559) ,  el qual termini, atks 
l’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de juny de 1988 

Palau del Parlament, 30 de maig de 1989 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSICIO NO DE LLEI SOBRE L’ABOCADOR CQMARCAL D’OSQNA 

PRESENTADA PEL DIPUTAT I. SR. JOAN ROMA, JUNTAMENT AMB 
ALTRES QUATRE DIPUTATS DEL GRUP SOCIALISTA 

(Reg. 7577 / Admissil, a trhmit : Mesa del 30.05.89) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Roma i Cunill, diputat del Grup Socialista, amb la sig- 
natura deis diputats Manuel Nadal, Rafael Madueño, Lluís 
Medir i Daniel TerradeIlas, del mateix Grup parlamentari, 
fent hs del que determinen els articles I34 i 135 del Reglament 
del Parlament, presenten per a Ia seva tramitació davant el Ple 
la següent Proposició no de Llei sobre I’Abocador Comarcal 
d’Osona. 

És ben coneguda la problematica existent a la comarca d’0- 
sona pel que fa a Vabocament d’esconibraries. El Consell Co- 
marcal d’Osona sembla decidit R situar l’abocador comarcal en 
el terme municipal de Masies de Roda, en un indret forFa 
proper a l’embassatnent de Sau, la qual cosa pot comportar in- 

crementar el grau de contaminacib, ja totalment insuportable, 
d’aquest panth. 

És per aixb que aquests diputats presenten la segiient 

PROPOSICI6 NO DE LLEI 

El Parlament insta el Consell Executiu a emprendre les ac- 
tuacions necessaries per a garantir que la ubicació de l’abocador 
comarcal d’Osona no representi cap perill de contaminaci6 per 
al panth de Sau, ni de manera directa ni per afluhncia dels 
lixiviats. 

Palau del Parlament, 11 de maig de 1989 

Joan Roma, Manuel Nadal, Rafael Madueñio, Lluís Medir i 
Daniel Terradel las 
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TERMINI DE PRESENTACIO D’ESMENES 

PRESDENCIA DEL PARLAMENT del dia 20 de juny de 1988 (BOPC, M I I ,  231, finiri  el dia 14 de 
juny de 1989, a dos quarts de cieu del mati. 

D’acord amb el que disposa I’article 134.3 del Reglament del 
Parlament, es fa avinent que els grups parlarnentaris disposen 
d’un termini de set dies hhbils per a presentar esmenes a la pro- 
posició no de Llei sobre 1’Aboeador Comarcal d’Osona (Reg. 
7577), el qual termini, atks I’acord de la Mesa dei Parlament 

Palau del Parlament, 30 de maig de 1989 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSKIQ NO DE LLEI SOBRE LA RECEPCIO DE LA TELEVISIo VALENCIANA 
A CATALUNYA 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA 
DE CATALUNYA 

(Reg. 7592 / AchissiÓ a trhrnit : Mesa dei 30.05.891 

A LA MESA DEL PARLAMENT PROPOSTCIÓ NO DE LLEI 

Josep Lluis Carod-Rovira, en qualitat de portaveu del Grup 
parlamentari d’Esquerra Republicana (ERC), presenta, d’a- 
cord amb allb que preveu el Reglament de la Cambra, el text 
de la Proposició no de Llei sobre la Recepció de la Televlsib Va- 
Eenciana a Catalunya. territori. 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat 
a iniciar els trhmits pertinents per tal que al Principat de Catalu- 
nya pugui captar-se la Televisi6 Valenciana (TW), cas que les 
seves emissions siguin fetes en Pa llengua prbpia d’aquell 

Palau del Parlament, 24 de maig de 1989 

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

TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 23) ,  finirh el dia 14 de juny de 1989, a dos quarts de deu del 
matí, 

D’acord amb el que disposa I’article 134.3 del Reglament del 
Parlament, es fa avinent que els grups parlamentaris disposen 
d’un termini de set dies hhbils per a presentar esmenes a Ea Pro- 
posició no de Llei sobre la Recepció de la Televisió Valenciana 
a Catalunya (Reg, 75921, el qual termini, atks I’acord de la 
Mesa del Parlament del dia 20 de juny de 1988 (BOPC, 21111, 

Palau del Parlament, 30 de maig de E. 989 

. Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 
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PROPOSICIO NO DE LLEI SORRE L‘APLLCACIO DELS DECRETS DE DECLARACIO 
DE ZONES D’ORDENACJO D’EXPLMTACIONS 

PRESENTADA PEL DIPUTAT I, SR. JOAN GANYET, JUNTAMENT AMB 
ALTRES QUATRE DIPUTATS DEL GRUP SOCIALISTA 

(Reg. 7745 / Admissió a trhmit : Mesa del 30.05.891 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Ganyet i Sol& Diputat del Grup Socialista, amb la sig- 
natura dels diputats Joan Reventós i Carner, Ramon Aleu i 
Jornet, Joan Roma i Cunill i la diputada M. Teresa Ugés i 
Nogués, del mateix Grup parlamentari, presenta, per a la seva 
tramitació davant el Ple la següent Proposició no de Llei sobre 
1’ApliwciÓ dels Decrets de Declaraci6 de Zones d’OrdenaciÓ 
d’Explo tacions, 

Els Decrets de Declaracib de Zones d’Ordenaci6 d’Explota- 
cims del Pallars, la Terra Alta, el Solsonks i el Rerguedi, que 
generaren esperances en els habititnts d’aquestes comarques si- 
tuades entre les menys desenvolupades de Catalunya, han con- 
egut una desigual aplicació per la no-execució d’obres amb ca- 
lendari previst o per la inexistencia de terminis concrets de rea- 
lització de les inversions. 

A la vista dels perjudicis que l’esmentada situació comporta 
per als piigesos afectats, i a partir de la necessitat ineludible de 
fer cara als compromisos d’inversió, es presenta la següent 

PROPOSICId> NO DE LLEI 

EI Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a : 
1. Donar compliment, dins I’exercici d’enguany, a les in- 

versims previstes en I’Ordre de 27 de maig de 1983, per la qual 
s’aprova la primera fase del Pla d’Obres i Millores Territorials 
de la Zona d’QrdenaciÓ d’Explotacions del Pallars, que preveia 
un termini mixirn d’inici de les obres fins al 31 de desembre 
del 1987. 
2. Definir abans del 31 de desembre d’enguany els termi- 

nis d’execució de les inversions previstes a la segona fase del 
Pla d’Obres i Millores Territorials de la Zona d’OrdenaciÓ 
d’Explolacions del Pallars, i del Solsonbs, de la Terra Alta i del 
Berguedh, establerts en les Ordres de 7 de gener de 1987, de 9 
de mar$ de 1987, de 4 de maig de 1987 i de 4 de novembre de 
1988, respectivament. 

3. Aprovar la Declaració de Zona d’OrdenaciÓ d’ExpIotaci- 
ons a la cornarcil de 1’Alt Urgell i part de la Noguera, abans del 
3 1 de desembre de 1989. 

Palau del Parlament, 25 de maig de 1989 

Joan Ganyet i Solé, Joan Reventós i Carner, Ramon Aleu i 
Jornet, Joan Roma i Cunill, M. Teresa Utgés i Nogués 

TERMINI DE PRESEWACib D’ESMENES 

PRIESJDENCTA DEL PARLAMENT 

D’acord amb el que disposa l’article 134.3 del Reglament del 
Parlament, es fa avinent que els grups parlamentaris disposen 
d’un termini de set dies habils per a presentar esmenes a la Pro- 
posició no de Llei sobre E’AplicaciÓ dels Decrets de Declaracib 
de Zones d’OrdenaciÓ d’Explotacions (Reg. 7745)’ el qual ter- 
mini, ales I’acord de la Mesa dei Parlament del dia 20 de juny 

de 2988 (ROPC, 21111, 2 3 ,  Finira el dia 14 de juny de 1989, a 
dos quarts de deu del matí. 

Palau del Parlament, 30 de maig de 1989 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSICIr) NO DE LLEI SOBRE EL FUMENT I LA DIFUSTO DE LA CANCO 
EN LLENGUA CATALANA 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI DTNICIATIVA PER CATALUNYA 
(Reg. 7867 I Admissió a tramit Mesa del 30.05.891 

A LA MESA DEL PARLAMENT amb aI1b que preveu I’article 128 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent Proposició no de Llei sobre el Foment i la 
Difusió de la Can@ en Llengua Catalana. EI Grup parlamentari d’hiciativa per Catalunya, d’acord 
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Tota cultura normalitracla garanteix la creacib i I’expansió 
de les manifestacions culturals nacionals i autbctcrnes en tant 
que expressió del taranna d’una colkctivitat i com a expressió 
de la crcativitat d’un poblc. En la histbria catalana oontemporh- 
nia, eis cantants catalans van ser i són un element fonamental 
dc populasitzacib del catali corn a vehicle quotidih de cornuni- 
cació, així com de difusió d’una part important de In poesia ca- 
talana. Fora de les fronteres catalancs, els cantants catalans 
donen a conkixer Catalunya, les seves aspiracions nacionals i Ia 
complexitat del seu folklore. ks per aquestes saons, entre 
altres, que presentem aquesta 

I .  Crear una infrastructura consolidada que permeti la pro- 
ducció sistematica de can@ catalana i que garanteixi als profes- 
sionals de la c a n ~ 6  suports estables de tota mena tendcnts it ufii- 
vorir la creativitat i la coordinació dels cantants. 

2. Donar suport des de les empreses que depenen dc la Co- 
rporacib Catalana de RAdio i Tekvisib (TV3, Canal 33, Catalu- 
nya Rhdio, Catalunya M6sica f Khdio Associacib de Catalunya) 
a la difusib sistedtica de la canqÓ catalana i c? establir C Q ~ W I I ~ S  

amb altres mitjans de comunicació QUC col-laborin en aquesta 
íl i fus i 6 I 

Palau del Pnrlamcnt, 30 de maig de Z 989 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de ILI Generalitat 
¿i : 

Jaume Nualart i Serrats 
Portaveu adjunt del G. p. d’1C 

TERMINI IIE PRUENTAC16 D’ESMENES 

PRESID~NCIA DEL PARLAMENT 23) ,  f h i r h  el dia 24 de juny de 1989, a dos quarts de deu del 
matí. 

D’acord amb el que disposa l’article 2 3 4 3  del Reglament del 
Parlament, es fa avinent que els grups parlamentaris disposen 
d’un termini de sct dies hhbils per a presentar esmenes a la Pro- 
posició no de Llei sobre el Foment i la Difusió de la C a n ~ 6  en 
Llengua Catalana (Reg. 7&67),  el qual termini, aths I’acord de 
la Mesa del Parlament del dia 20 de juny de I988 (BOPC, 2/M, 

Paliiu dei Parlament, 30 de maig de I989 

Joaquim Xicoy i Basscgoda 
President del Parlament de Catalunya 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.15. Mocions . . _ _  .. - - subsegüents , . I . . , a interpeklacions - ---- .--I-------- I_ 

MOCZQ SUBSEGÜENT A LA INTERPEhLACIo AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
LA POLÍTICA GENERAL DE REFORMA EDUCATIVA 

PRESENTADA PER LA DIPUTADA I. SRA. DOLORSTOKKENT, 
DELGRUP SOCIAL1STA 

(Reg. 763 I I Admissió a tskrnit : Mesa del 30.05.89) 

A LA MESA DEL PARLAMENT caiiva, per  tal que sigui debatuda i votada cl la sessió plenAria 
vi nen t. 

Dolors Torrent i Rius, diputada del Grup Socialista, fent CE 
del que determina l’article 130,2 del Reglament dei Parlament, 
presenta la segiient Moció subsegüent it la intespeHaciÓ sub- 
stanciada ahir en el Ple sobre la política general de reforma edu- 

Mom 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a : 
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I ,  Presentar a aquest Parlament, en el termini de tres 
mesos, I’avaluació del Programa Experimental de Reforma 
Educativa. 

2. Presentar a aquest Parlament, en el termini de tres 
mesos, un pla per a la impIantaci6 de la Reforma Educativa 
que contempli : el pla de construccions i d’aclaptacions deis 
centres, el pia de formació del professorat i els recursos d’in- 

versió, així corn la metodologia general prevista per a la seva 
implantacib, 

Palau del Parlament, 25 de maig de 1989 

Dolors Torrent i Rius 

MOCIO SUBSEGÜENT A LA INTERPEIiLACIO AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
LA POLiTICA DE CONCERTS EDUCATIUS I D’EXTENSIO DE LA GRATUITAT 

DE L’ENSENYAMENT 

PRESENTADA PEL DIPUTATI. SR.  MAG^ CADEVALL, 
DEL GRUP SOC1 ALlSTA 

(Iieg. 7632 / Admissió a trhmit : Mesa del 30.05.89) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Magí Cadevall i Soler, diputat del Grup Socialiw, fent Ús 
del que determina i’article 130.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la següent Moció subsegüent a la interpeIlacf6 sub- 
stanciada ahir en el Ple sobre la Política de Concerts Educatius 
i #Extensió de la Gratuitat de 1’Ensenyarnent , per tal que sigui 
debatuda i votada a la sessió plenhria vinent. 

M O C I ~  

El Paríament de Cadunya insta el Consell Executiu a es- 
tendre abans del setembre de 1989 els concerts generals que 
garanteixen la gratuitat de l’ensenyament a tots els centres d’E- 
ducaci6 General Bhsica i de Formació Professional de Primer 
Grau que compleixin les condicions necessaries. 

Palau del Parlament, 25 de maig de 1989 

Magí Cadevall i Soler 

MOCIÓ SUBSEGÜENT A LA XNTEWEhLACIU AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
LA POL~TICA GENERAL D’INFQRMACIo DE LES ACTIVITATS 

DELS DEPARTAMENTS DE LA GENERALITAT 

PRESENTADA PELS DIPUTATS I.  SRS. JOAN OLIART, JOSEP CLOFENT 
I JOSEP M. SALA, DEL GRUP SOCIALISTA 

(Reg. 7633 / Admissib a trimit : Mesa del 30,05.89) 

A LA MESA DEL PARLAMENT MOCIÓ 

Joan Oliart, Josep Clofent i Josep M. Sala, diputats del Grup 
Socialista, fent tis del que determina l’izrticle 130.2 del Regla- 
ment del Parlament, presenten la segiient Moció subsegüent a 
la interpel.laci6, substanciada ahir en el Ple, sobre la política 
general d’informació de les activitats dels Departaments de !a 
Generalitat, per tal que sigui debatuda i votada a la sessió ple- 
naria vinent. 

El Parlament de Catalunya encomana al Consell Executiu 
que adopti les mesures mks pertinents per tal que tots els De- 
partaments dei Govern, especialment la Conselleria de Renes- 
tar Social, ajustin les seves respostes i trameses d’informació 
als diputats, d’acord amb l’esperit i la lletra del Reglament de la 
Cambra i de les seves normes interpretatives. 

Palau del Parlament, 25 de maig de 1989 

Joan Oliart, Josep Clofent i Josep M. Sala 

- 

Fascicle segon 



MOC10 SURSEGÜF!” A LA INTERPEkLACIo AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
L’ASSISTlNCIA PSIQUlhTRTCA A CiWALUNYA 

PRESENTADA I’EIL DIPUTAT 1. SR. JOAN SAUKA, 
I3 EL (i K UP PA K L AM ENTA KI I) ’INICI ATI VA PER CAT/\ I, U N  Y A 

(Reg, 771 3 / Admissió a trhrnit 1 Mesa del 30.05.89) 

A ESA I EL PARLAMENT 

JQXI Saura i Laporta, portuveu dcl G r u p  parlamentarj d’lni- 
ciativa per Catalunyii, d’acord amb allb que preveu l’arlicle 
130,2 del Reglament de la Cambra, presenta la segiicnt Mocib 
subsegüent a la interpeHaci6 sobre I’Assistencia I’slquiBtria a 
Catalunya. 

MOCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Exccutiu a : 
1 ,  Elaborar un Pla de Salut Mental potenciador dels recur- 

sos assistencials a nivell ambulatori i dels sistemes d’hospitalit- 
laci6 parcial i d’atenci6 a domicili, que redueixin al miixim pos- 
sible la necessitat d’hospitalitzacions, amb especial atenció u la 

psicageriatria i la psiquiatria infmtil i que contribucixin 11 l’xa- 
barncnt de la murginació dels malalts psiquiitrics. 

Integrar en el sistcnia sanituri general, amb carkter 
d’urgcncia, les xarxes psiquiiitriques dependents de les diputa- 
c ims  cntriianes, així corn obrir un procés de negociació amb 121 

Diputaci6 i amb Ics entitats concertades d’assistencia pbblica 
en salut mental per tal d’evitar cl pr~pei* 30 de juny, data en 
que expira la prorroga dels concerts per la Diputació de Barce- 
lona, una possible situaci6 cle caos assistencial i laboral de la 
xrirxa d’assistkncia psiquilitrica cle la provincia de ihrcelona. 

2. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.20. In ___ terpeklaeions - - 

Palau del Parlament, 26 de maig de 1989 

Joan Saura i Liiporta 
Portaveu del G. p. cl’IC 

INTERPEIiLACIb AI, CONSELL EXECUTIU SOHRE LA POLÍTKA D’INTEGMCIÓ 
DELS CENTRES DEL CEPEPC A LA XARXA ESCOLAR PÚJHLICA 

QUE FOKMüLhlihN L A  !)IPUTADA 1. SRA. DOLORS TOIiRENT 
1 EL UiPUTATl. SK. M h G i  CADEVALL, DEL GKUPSOCl ALlSTA 

(Keg. 7517 I Adrnissiha trdmit : Mesa de! 30.05.89) 

A LA MESA DEL PARLAMENT INTEKPELLACI~ 

Dolors Torrent i Rius i Magí Cadevall i Soler, diputats del 
Grup Socialista, fent Ús d’dli, que preveu E’articlc 128 del Re- 
glament de la Cambra, formulen la. següent interpehció U I  
Consell Executiu, 

Quins shn els propbsits de capteniment del Consell Executiu 
sobre la politica d’integracib dcls centres del CEPEPC a la 
x m a  pbblica, d’r-lcord amb la Llei 14/1983‘? 

PaEriu del Parlament, 19 de maig de 1989 

Dolors Torrent i Rius Magí Cadevall i Soler 
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INTERPEhLACIo AL CONSELL EXECUTJU SOBRE L’EMPRESA FAMILIAR AGRkRIA 
1 LA INCORPORACIo DEES JOVES A L’AGRKULTUM 

QUE FORMULARAN LA DIPUTADA I, SRA, TERESA UTGÉS 
I ELS DIPUTATS I ,  SRS. RAMON ALEU, JOAN GANYET, JOAN ROMA, 

ESTEVE TOMAS, MANUEL NADAL 3 JOSEP CLOFENT, DEL GRUP SOCIALISTA 
(Reg. 7544 / Admissió a trhrnit : Mesa del 30.05.89) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Aleu i Jornet, Joan Ganyet i Sok, Teresa Ugés i 
Nogués, Joan Roma i Cunill, Esteve Tomiis i Torrens, Manuel 
Nadal i Farreras i Josep Clofent i Rosique, diputats del Grup  
Socialista, fent i s  d’allb que preveu l’article 128 del Reglament 
de la Cambra, formulen la següent interpeMaciÓ al Consell 
Executiu. 

Les actuals estructures de produccib en el camp catala es fo- 
namenten sobretot en l’empresa familiar agrhria, que és la 
forma de conreu de la terra en una bona part de les hrees rurals 
de Catalunya. 

De la continu’itat d’aquestes empreses familiars d e p h  en 
bona part el que aquestes gran irees rurals continu’in habitades. 

Verbalment, el Govern ha repetit que cal que l’empresa fa- 

miliar agrhria es senti sostinguda per I’actuació de 1’Admi- 
nistració, pero la sensació en el mbn rural és molt diferent a 
aquests proposits. 

Per aquests motius es formula la següent 

Quins són els proposits de capteniment del Consell Executiu 
en relacib a l’empresa familiar agraria i la incorporació de joves 
a I’agricultura? 

Palau del Parlament, 1 9 de maig de I989 

Ramon Aleu i Jornet, Joan Ganyet i Sole, Teresa Utges i 
Nogués, Joan Roma i Cunill, Esteve Tornis i Torrents, 
Manuel Nadal i Farreras i Josep Clofent i Rosique 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.30. Altres tramitacions 
3.30.05. Procediments davant el Tribunal Constitucional 

RECURS D*INCONSTITUCIONALITAT INTERPOSAT PEL GOVERN DE L’ESTAT 
CONTRA LA LLEI 13/1988, DEL 31 DE DESEMBRE, DE PRESSUPOST 
DE LA GENERALITAT DE CATALWNYA I DE LES SEVES ENTITATS 

AUTONOMES I DE LES ENTITATS GESTORJES DE LA SEGURETAT SOCIAL 
PER AL 1989 

ALLEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT 

AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ficaciones de las cuales ya fueron remitidas en su dia a ese Tri- 
bunal, en el recurso 568/89, interpuesta por el Presidente del 
Gobierno contra la T)isposicibn Adicional Vigksimoprimera de 
la Ley del Parlamento de Cataluña 13/88, de 3 1 de Diciembre, 
por la que se aprueban 10s Presuwestos de la Generalidad de 

Esther Andreu i Fornós, abrando en nombre y representa& 
bn del Parlamento de Cataluñia, en virtud del acuerdo de la 
Mesa del Parlamento de Cataluña de 25 de abril de 1989, certi- 
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Cataluña, de ~ U S  Entidades Autónomas y de las Enticlades Ges- 
toras de la Scguridad Social para 1989, anle el Tribunal Consti- 
tucional comparcce y formula las siguientes 

ALEGACIONES 

El presente recurso de inconstituciorialiclitd se ha dirigido 
contra la Disposición Adiciontzl Vigesimoprimera de la Ley del 
Parlamento de Cataluna 13/1988, de 31 de Diciembre, poc la 
que se aprueban 10s Presupuestos de la Generalidad de Catalu- 
ña, de sus Entidades Autónomas y de las Entidades Gcstoras 
de la Seguridad Social para 1989, que da nueva redacción a di- 
versos preceptos legales; concretarnente, su apartado prirnero 
modifica. 10s articulos 172 y 173.2 de In Lcy 8/1987, de 15 de 
Abril, Municipal y de Régimcn Local de Cataluña, y su  aparta- 
do segundo da nucva redacción a 10s artículos 2.2,2.3,5.1 apar- 
tado segundo y 7.2 de la Ley 23/1987, de 23 de Diciembre, por 
la que se cstablecen 10s criterios de financiacibn del Plan ~ n i c o  
de Obras y Servicios de CataluAa y las bases para la seleccibn, 
distribución y financiación de las obrcls y servicios que han de 
incluirse. 

Sin embargo, a pesar de que e1 recurso va dirfgido contra la 
totalidad de la Disposicibn y es respecto de ella que la actora 
invoca la aplicación del articulo 161.2 CE, de las alegaciones 
forrnuladas se deduce que el verdadero objeto del recurso es 
tan sólo una parte de la referida Disposición, concretarnente, 
aquella que da meva redacción al articulo 2 de la Ley 23/1987. 
En ef'ecto, tras manifestar que interpone recurso contra la Dis- 
posición Adicional Ugéshoprimera de la Ley 1311988, la 
parte actora precisa que 10 hace <(concrelarnente confra aquella 
parte de la referida Disposicibn en la que se da meva redacción 
al articulo 2 de la ley 23/1987, de 23 de Diciembre>> y, en la pri- 
mera de sus alegaciones, afirma que (<la razon fundamental de 
la presente impugnacibn es que el sistema de aportaciones del 
Plan Único de Obra  y Servicios tal y como viene contemplado 
cn el articulo segundo supone una violación de la autonomia 
presupuestaria de las Diputaciones Provinciales, que es i n he- 
rente a la autonomia de las mismas)>. Pues bien, de la simple 
lectura de la DisposiciÓn Adicional Vigesimoprimera de la Ley 
13/1988 se desprende que el Único apartado de dicha Disposici- 
Ón que hace referencia a esa ((meva redacción,) y, por tanto, 
al sistema de aportaciones al PIan Único de Obras y Servicios, 
es el apartado 2 , segundo inciso ((<Articulo 2.2. Las diputacio- 
nes actualizarán periódicamente, en función de la duracicin del 
Plan Único de Ohras y Servicio, sus aportaciones, de acuerdo 
con la ratio de variación de sus recursos ordinarios. Para calcu- 
lar esta ratio entre los dos periodos que se consideren il efectos 
de la actualización, se descontarán del primer0 10s recursos 
que hayan sido objeto de transferencia, de acuerdo can la Ley 
5/1987, de 4 de abril, del Rcgimen I'rovisional de las Compe- 
tencias de las Diputaciones Provincialcs. 

Por acuerdo entre la Generalidaci y las Diputaciones Provin- 
ciales se podrá determinar la pacte de 10s Recursos Provinciales 
que se aplicaran al programa general del Plan hnico de Obras y 
Servicios y la parhe destinada a financiar programas específicos 
de ámbito provincial a que se refiere el iisticulo 1.3. 

Sin perjuicio de 10 establecido por ei aparfado i .cS, todos 3. 

10s dcrnás recursos financieros que las diputacioncs de Barcelo- 
tia, Gecona, Lerida y Tarragona desiitien, cn eoncepto de COO- 

peración econórnica, para la realización, la r-impliacibn o h 
mejora de las obras y de 10s servicios de competeiiciu municipal 
se harhn efectivos medinnte cl Plan Únic0 CIC Ubras y Secvicios 
de Cataluña, de acuerdo con 10 establecido por el artículo 
9.1 ,a> de la Lcy 5'1987, de 4 de abril, del Régimen Provistonul 
de las Competencirrs de las 13iputacioncs Provinciaies ,>I, el 
resto de la Disposición modifica por una parte 10s artículos I 7 2  
y 173 de la Ley U1987 y por otra (apiirtacfo 2, tercem y cuasto 
incisos) 10s urtículos 5.1 y 7 dc la Ley 23/1987 que en nada 
afectan al sistema de aportaciones al Han Único de Obras y Ser- 
vicios diseiado por el articulo 2 de la Lcy 23/1987 ya cuestjo- 
nndo por la contrapartc con motivo de la impugnacibn de dicho 
articulo (Recurso núm. 579/88). Finalmente, el hecho de que 
tan s61a se ha querido impugnar el segundo inciso del apartrido 
seguncfo de In Disposición Adicional Vigesimoprimera de In 
Ley 13/88 queda evidenciado al comprobar con la lectura de la 
alegaciones formuladas que las mismas atañen Únicamente a 
csa meva redacción dada por la Disposición Adicional impug- 
nada a dicho articulo 2 de la Cey 23/1987 y que en rnodo 
alguno hacen referencia ni ponen en entrcdicho ILI constitucio- 
naliáad del resto de lm preceptos alli contemplados. 

Esta confusión en la determinación concreta del precepto 
que se ha querido impugnar y que sin duda vulnera el conteni- 
do de 10s articulos 33.1 y 85.1 de la LOTC, obedecc sin duda ii 
un error sufrido por la parte demandante, que se hace patente 
en el siguiente fragmento de las alegaciones que fundarnentan 
el recLirso : 

<{ Establece la Disposicibn Adicional Vigesimoprimera una 
nueva redaccibn de la Ley 8/1987, de 15 de Abril, Municipal y 
de Régimen Local de Cataluña, disponiendo una nueva redac- 
ción del articulo 173, que a su ve% prevee una nuem redaccih 
del articulo 2, n ú m .  2 y 3 ,  de la Ley 23/1987, de 23 de Dicicm- 
bre )>, 

En efecto, el error queda aqui perfectamente reflejado, 
puesto que el articulo 173 de la Ley 8/1987, ni cn su primera 
redacción, ni en la que resuíta de las modificaciones introduci- 
das por la Disposición Adicional Vigésirnoprirnera de la Ley 
13/88 prevee modificacih alguna de 10s apartados 2 y 3 del ar- 
ticulo 2 de la Ley 23/1987, como se puede cornprobar con su 
simple lectura, sino que es Ira m i m a  Disposicibn Adicional 
Vigésimoprimesa la que, por separado, y en dos diferentes 
apartados, establece las nuevas redacciones de 10s articulas 172 
y 173 de laLcy 8/1987 y 2 , 5  y 7 de la t e y  23/1987. 

Por todo 10 expuesto, esta representación entiende que el 
precepto objeto del presente rccucso no es en rcalidad la Dispo- 
siciÓn Adicional Vigksimoprimera en su totalidad, sino tan 
sblo la parte de dicha Disposición que da nueva redaccibn al ar- 
ticulo 2 de la Ley 23/1987, es decir, el apartado 2, primer 
inciso, y, consecuenternente, a ella cefiirci sus alegaciones. Por 
otra parte, y dado que csta confusih junt0 con la invocación 
del articulo 161 CE comporta la suspensión de vigencia y apli- 
cación de preceptos cuya constitucionalidad en ningún mo- 
mento se ha querido cuestionar, en otrosi al presente escriio 
solicitari del Tribunal que declare ljnicamente afectada por el 
recurso y consecuentc suspensión la referida parte de la Dispo- 
sición Adicional impugnada. 
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Il. ldmidud del presente recurso con el anteriormetite inrerpuesto 
contra d articulo 2 de la Ley 23/J 98 7. 

Como ya se ha tenido ocasibn de comprobar, la Disposici6n 
Adicional Vigésirnoprimera de la Ley 13/1988, de 33 de Dic¡- 
embre, en su apartado 2, segundo inciso, da nueva redaccibn a 
10s nGmeros 2 y 3 del articulo 2 de la Ley 23/1987. Ahora bien, 
las modificaciones introducidas en el texto de ese articulo me- 
diante su nueva redwccibn, y como tambien reconoce la contra- 
parte, en nada afectan a las cuestiones que en su dia motivaron 
la interposicibn del recurso de inconstitucionalidad número 
579/88, planteado por el Presidente del Gobierno. 

En efecto, la nueva redaccibn dada a esos dos apartados del 
articulo 2 de la Eey 23/1987 se limita, en el caso del articulo 
2.2, a sustituir el concepto de anualidad )) (texto anterior) 
por el mhs amplio de uperíodo de duración D, que posibilita la 
forrnulación de un Plan b i c o  de Obras y Servicios por un per[- 
odo de tiempo superior a la anualidad, y ello en nada incide en 
la discusibn acerca de si la Generalidad puede o IIQ establecer 
la actualización de las aportaciones minimas de las Diputacio- 
nes catalanas al Plan h i c o  de Obras y Servicios. Además, el 
segundo inciso de ese apartado segundo prevee también la po- 
sibilidad de, previo acuerdo entre las Diputaciones y la Genera- 
lidad, destinar parte de las aportnciones de las Diputacimes a 
financiar (< programm especificos de cimbito provincial n, tal 
como ya disponia el articulo 1,3 de la Ley 23/1987. Igudmente, 
en el C ~ S Q  del articulo 2,3, la nueva redaccirin se limita a afiadir 
la expresibn <(en concepto de cooperación >>, 10 que tampoco 
supone una modificación sustancial respecto a la anterior re- 
dacción puesto que sblo podia interpretarse as; el mencionado 
precepto si se tiene en cuenta 10 dispuesto por el articulo 9.1 de 
la Ley del Parlamento de Cataluña 5/1987, de 4 de Abril, del 
Régimen Provisional de las Diputaciones Provinciales. Se trata 
pues, en este caso, de ailadir una mera ((expresibn formal>>, 
como bien sefiala la actora en su escrito de demanda. En conse- 

' cuencia se puede afirmar que el objeto de la actual controversia 
es idéntico al planteado en el recursu que interpuso el Presi- 
dente del Gobierno contra el articulo 2 de la. Ley del Parlamen- 
to de Cataluñia 23/1987, de 23 de Diciernbre y, por elle, como 
también hace la contraparte, esta representacibn se limitará a 
reiterar las alegaciones forrnuladas en su dia en 10s recursos de 
inconstitucionalidad acumulados números 579/88 y 541/88, y 
que abonan la completa constitucionalidad del precepto impug- 
nado en su dia y del que es ahora objecto este recurso. 

Tras la aprobación de la Ley 7/f985, Reguladora de las Bases 
de Régirnen Local, el Parlamento de Cataluña ha aprobado du- 
rante et pasado afio dos importantes leyes que afectan directa- 
mente al contenido competencial de las Diputaciones catalana 
: la Ley 5/1987, de 4 de Abril, que regula el Régimen Provisio- 
nal de las Diputaciones Provinciales, y la Ley 2311937, de 23 
de Diciembre, ahora modificada por la Disposicibn AdicionaE 
Vigksimoprirnera de la Ley 13/88, que desarrolla el rnandato 
contenido en el articulo 10 y la Disposición Transitoria Segun- 
da de la Ley 5/1987, que C Q I I ~ ~ ~ I I  a1 Parlamento de Cataluña la 

regulacibn de 10s criterios de financiación del Plan u n i m  de 
Obras y Servicios y de las bases para la selección, dístribucibn y 
financiación de las obras y servicios que han de incluirse en el 
mismo. 

Ahora bien , interesa destacar que, como también reconoció 
en su dia Ia parte actora, la regulación contenida en la Ley 
23/1987 no es en absolut0 innovadora respecto a 10 previsto en 
la Ley 5/2987, al contrario, tiene un carácter meramente in- 
strumental y eomplementario de la misma. 

En efecto, la Ley 23/1987, así como la hoy recurrida, se limi- 
taba a concretar el principio legal ya contenido en el Capitulo 
I11 de la Ley 9 1 9 8 7  (artjculos 9 y 101, de que 10s recursos desti- 
nades por las Diputaciones catalanas a financiar inversiones en 
obras y servicios municipales, han de instrumentase exclusi- 
vamente a travks de un Plan Ujnico de Obras y Servicios y, en 
este sentido, preven que las Diputaciones catatanas aporten al 
Plan h i c o  de Obras y Servicios una cantidad minirna igual a la 
media aritmktica de 10s recursos que dichas cor poraciones 
hayan presupuestado en concepto de cooperación económica 
para financiar inversiones en obras y servicios de competencia 
municipal en 10s ejercicios 1985, 1986 y 1987, y que en el su- 
puesto de presupuestar más recursos, estos también se hayan 
de aportar al plan. 

Pues bien, es este principio unificador del Plan, corno se des- 
prende de 10s escritos de demanda, el que es juzgado contrario 
a1 orden constitucional y, concretamente, incompatible con el 
principio de autonomia provincial y con la competencia de las 
Diputaciones en materia de planes provinciales de abras y ser- 
vicius, reconocida en el articulo 36.2,a) de ia Ley 5/1987, de 2 
de Abril, de Bases de Régimen Local. 

En 10s apartados siguientes de las presentes alegaciones se 
intentará demostrar la completa adecuación constitucional y 
estatutaria del planteamiento realizado por estas dos leyes en 
relación al Plan Único de Obras y Servicios, y ello, a la luz de 
determinados parámetros constitucionales y legales que, sin 
duda, no han sido adecuadamente considerados por la parte re- 
currente. Sin perjuicio de profundizar en su análisis en las pági- 
nas que siguen, debe dejarse desde ahora canstancia de que el 
problema p'lanteado en el presen te recurso no puede resolverse 
correctarnente sin tener en consideracibn : 

1.  El articulo 2 del Real Decreto 21 15/78, deTransferencia 
de competencias de la Administracibn dei Estado a la Generali- 
dad en materia de Interior, Turismo, Actividades Molestas, In- 
salubres y Peligrosas y Transportes, que unifica en Cataluña el 
sistema de planes provinciales de obras y servicios, atri- 
buyendo a la Generalidad las competencias que al m i m o  se 
refiem. 

2. La Disposicibn Transitoria Sexta, número 6, del Estatu- 
to de Autonomia de Cataluña, que ratifica también las compe- 
tencias asumidas en fa etapa preestatutaria por la Generalidad. 

3. La expresih << sin perjuicio de las competencias recono- 
cidas en 10s Estatutos de Autonomia y de las anterjorrnente 
asumidas y ratificadas por estos)), contenida en el articulo 
36.2.a) de la Ley de Bases de Régimen Local. 

4. La STC 32/81, de 28 de Julio, que a pesar de declarar la 
inconstitucionalidad de la Ley, salva expresamente la compe- 
tencia de la Generalidad de Cataiuña para elaborar y aprobar 
un plan Único de abras y servicios. 

Pues bien, en opinión de esta representacibn, estos cuatro 
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parimetros d e s v i r t k  cl plantcamiento que se hace en el escsi- 
to de demanda y abonan la plena constitucionalidad de 10s pse- 
ceptos impugnados. 

Por otra parte, tarnbién interesa a esta rcpsesentación poner 
de manifiesto la falta de congruencia que evidencia la parte 
actora al no haber impugnado en su dia la Ley 5/1987, de 4 de 
Abril, pues es ella lli que realmente contiene 10s efementos 
estructurales y esenciales del sistema de Plan h i c o  de Ubras y 
Servicios, y de la integracihn en ei m i m o  de las apartacimes 
de las diputaciones que es, en sealidad, el verdadero objclo del 
presente recurso. 

La Disposición Transitoria Sexta n6m. 6 ,  del EAC, dispone 
que : 

<(La Generalidad asurnira con carácter definitho y automati- 
CQ, y sin solución de continuidad 10s servicios que ya le han 
sido traspasados desde el 29 de septiembre de 1977 hasta la 
vigencia del presen te Estatuto. En relmión a las competencias 
cuyo traspaso esté en curso de ejecucih, se continuarit su tra- 
rnitacibn de acuerdo con 10s términos establecidos por el co- 
rrespondiente Decreto de traspaso. Tanto en uno como en otro 
caso las transferencias realizadas se adaptaran, si fuera preciso, 
a 10s términos del presente Estatuto >>. 

El significado de esta previsión estatutaria se deduce de su 
propio tenor literai, que no es otro, eumo ha reconocido ese 
alto Tribunal (STC 32/81), que el de ratificar estatutariamente 
las competencias asumidas por la Generalidzid de Cataluña en 
la etapa preestatutaria, y asegurar asi su obligado respeto por el 
legislador ordinario. 

Pues bien, como ya se ha señalado anteriormente y se tendrá 
ocasión de comprobar mi& adelante, la constitucionalidad de 
10s preceptos impugnados deriva precisarnente de la existencia 
de esta previsión estatutaria dacias las competencias que, en 
materia de Planes provinciales de obras y servicios había reco- 
nocido la legislación preestatutaria a la Generalidad de 
Cataluña. 

Para determinar cuales son concretemente estas competen- 
cim, seri necesario acudir al Real Decreto 21 15/78 ya citado, 
que en su articulo 2.2 y 3 prevee textual men te : 

{< 2. La Generalidad de Cataluñia confeccionará y aprobarB 
un plan ljnico de obras y servicios para su territorio. La ejecuci- 
ón del plan corresponcierá a la Generaliclad de Cataluña, quien 
podrh encomendar a las correspondien tes Enlidades Locales 
previa solicitud a las mismas y justificación de tener capacidad 
de gestibn y medios técnicos para ellos, 

La aportación de la Administración del Estado a la realixaci- 
ón de dicho plan se librara a la Generalidaci de Cntaluña, a 
quien correspondera su distri bución conforme al phn.  

3. Se tmnsfieren a la Generalidad las funciones que en rela- 
ción con el nhmero anterior corresponden a las Cornisiones 
Provinciales de Colaboracibn del Estado con las Corporaciones 
Locales de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona. )) 

Ahora bien, el alcance real de este precepto tan s61e podrh 
establecerse examinando la regulacibn contenida en la norma- 

tiva vigente en materia de planes provincialcs de obras y servi- 
cios en ei inomcnto de su cntmda en vigor. En este sentido, se- 
M a r  que el Real Decreto 688/1978, de 17 de febrero lasí 
como ei Real Decreto 1087/76, de 23 de abril, sustituido por 
éste), establecio un plan Único de obras y servicios dc carkter  
provincial (con antcrioridatl a dichas norrnm existim dos 
clases de planes provinciales, uno elaborado por las Diputacia- 
nes y otro par las Cornisiones provinciales de servicios técni- 
cos), cuya elaborncióti y ejecucibn se ittrihuia ii las Iliputacio- 
nes Provinciales y respecto del cual las cornisiones provinciales 
de coiaboración del Estado con las Corporaciones Locales (sus- 
titutoriw de las Comisiones provinciales de servicios técnicos}, 
asurnian Ias funciones de control de su ejccución, respecto de 
la aplicacibn de las subvenciones estatales. 

A la vista de la regulación existente en el momento de dictar- 
se cl Decreto 2 1 15/78, no hay ducln alguna sobre el significado 
de esta Última disposicibn. De acuerdo C Q ~  cl apartado 2 del ar- 
ticulo segundo, la General idad itsurnía la cornpetencia para ela- 
borar, aprobar y ejecutar un plan Único de obrw y servicios 
para su territorio, es riecir, la competencia atribuida en aquel 
momento a las Diputaciones. Y, de acuerdo con el apartado 3 
del mismo articulo, la Generalidad también asurniu las funcio- 
nes que correspondían, sobre 10s planes provinciales, a las Co- 
mlsiones provinciales de colaboracibn del Estado con las co- 
rporaciones Locales de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona. 
Corno consecuencia de ello, el mismo articulo 2.2 del Decreto 
2 1 15/78 establecib tambien que las aportaciones del Estudo se 
librarian a partir de entonces directarnente a la GenerdlidLtd. 
En resurnen, pues, todo ei sistema de actuacibn p6blica en ma- 
teria de planes de obras y serviclos conternpiado en e! Real De- 
creto 688/78 paó a atribuirse a la Generalidad en virtud del 
Real Decreto 2 1 15/78. 

La normativa posterior al Decreto 21 15/78, dictada por la 
Generalidaci, confirma, en todos sus extremos, 10 que se acaba 
de exponer. AsÍ, por ejernplo, el Qecreto de 17 de abril de 
1979, cuyo articulo 15 establecia la obligacibn de las Diputacio- 
nes catalanas de induir en sus presupuestos las cantidades que 
les fuesen exigida en virtud de Iris disposicioncs dictaclas en 
tal sentido y, en todo caso, canalizadas a través del Plan Único 
de Obras y Servicios de CataluAa; en curnplimiento de este De- 
creto se dictaron las Ordenes de 25 de Mayo de 1979 y de 6 de 
Junio de 1979, en las que se determinaba el importe a destinar 
en sus respectivos presupuestos para su aportacihn al Plan 
Onico de Obras y Servicios de Catnluñii. 

En definitiva, a través del Real Decreto 2 I 15/78, todo el sis- 
tema de actuacih pljblicc? en materia dc planes de obras y ser- 
V ~ C ~ O S  contemplado en el Real Decrcto 688/78, pasb a atri- 
buirse a la Generalidad, y en virtud de la 1T)isposición Transito- 
ria Sexta núm. 6 del EAC, las competencias así asumidas han 
de considerarse defhitivamente atribuidas a la institución 
autonhica;  wSi 10 ha reconocido ese Tribunal en su STC 
32/81, de 21 de Julio, cuancio tras dcclartlr inconsfitucionales 
determinados preceptos de la ley catalana 6/198O, de E 7 de I l i -  
dembre, de transferencia urgente y plena de las Diputaciones, 
por considerarlos incompatibles en la autonomia reconocida 
constitucionalmente a la provincia, especifica, en su último 
phrrafo, que las precisiones sobre la declaración de inconstitu- 
cionalidad (<no afectan, como es obvio, a la campctencia que 
atribuye a la Generalidad d articulo 2.2 del Real Decreto 
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21 15/78, de 26 de Junio, de confeccionar y aprobar un Ran 
Unim de Obras y Servicios>>. 

Esta declaraci6njurisprudencia1, en el contexto en que se re- 
alizn, no puede tener otro sentido que el de considerar que la 
competencia provincial de elaborar y aprobar 10s planes de 
obras y servicios dei6 de formar parte del contenido competen- 
cia1 de las Diputacimes catalanas y, en consecuencia, dicha CQ- 

mpetencia no puede tener, contrariamente a 10 sostenido por 
la recurrente, la consideración de elemento fundamental del 
contenido de ia autonomia de las Diputacimes catalanas, 
Corno se verb en el siguiente apartado de estas alegaciones, 
esta es también la h i c a  conclusibn posfble tras la lectura del ar- 
ticulo 36.2,a) de la LBRL, que ahora pasamos a analizar. 

K Las competencias provinciales en la Ley 7/1985, de Bases de 
Régimen Local : la interpwtacibn del articulo 36.2.0) 

Amparándose en el articulo 149.1.18 de la CE, Ia ley 7/1985 
ha definido el contenido anfnirno de las competencias de las Di- 
putaciones Provinciales, señalando así el núcleo indisponible 
para el legislador autonbmico, Concretarnente, el precepto a 
considerar en este caso para poder establecer la cornpatibilidad 
de 10s preceptos impugnados con el citado <<contenido minirno 
H establecido por el legislador bhsico estatal, es el articulo 36 
que determina las competencias de las Diputacimes Provincis- 
les y, rnhs concretamente, su apartado 2, letra a), donde se con- 
templa la figura del plan provincial de cooperación en las obras 
y servicios de cornpetencia municipal. Este precepto prevé lite- 
rnlmente 10 siguiente : 

<{A 10s efectos de 10 dispuesto en las ietras a) y b) del 
numero anterior, la Diputación : 

a) aprueba anualmente un Plan provincial de coopeiacibn a 
las obras y servicios de competencia municipal en cuya redacci- 
bn deben participar 10s municipios de la provincia. El Ran, que 
deberá contener una Memoria justificativa de sus objetivos y 
de 10s criterios de distribución de 10s fondos, podrh financiarse 
con medios propios de la Diputacih, las aportaciones rnunici- 
pales y las subvenciones que acuerden Za Comunidad Autbno- 
rna y el Estado con cargo a sus repectivos presupuestos. Sin 
perjuicio de las competencias recmocidas en 10s estatutos de 
autonomia y de las anteriormente asumidas y ratificada por 
&os, la Cornunidad Aut6noma asegura en su territorio la co- 
ordinación de 10s diversos planes provinciales de acuerdo con 
10 previsto en el articulo 59 de esta Ley, 

EI Estado y la Comunidad Autbnoma, en su caso, pueden 
sujetar sus subvenciones a determinados criterios y condicio- 
nes en su utilización o empleo. >) 

El punto clam de la interpretación de este precepto radica en 
la expresibn << sin perjuicio de Zas competencias reconocidas en 
10s estatutos de autonomia y de las anteriormente asumidas y 
ratificadas por estos)), puesto que su existencia permite afir- 
mar que el legislador básica, respetuoso con el orden constitu- 
cional y estatutario, ha consagrado una dualidad de regimenes 
competenciales autonómicos en materia de planes provincia- 
les. En efecto, este precepto establece un rkgirnen general, en 
el cual la Comunidad Autónoma ejerce meramente facultades 
de coordinación que ha de forrnalizar a través del procedimien- 
to previsto en el articulo 59 de la LBRL pero, en aquéllos su- 

puestos en que existe, como es el caso de la Comunidad Autó- 
noma Catalana, una atribución competencial expresa conteni- 
da en el propio Estatuto o en normas anteriores preautonómi- 
cas de transferencia de competencias, este régimen común 
será desplazado por el especial contenido en dichas normas 
que pueden, en consecuencia, otorgar una mayor capacidad de 
intervención. En realidnd, como se desprende del apartado pre- 
cedente de estm aiegaciones, el criteri0 seguido por el legisla- 
dor básico en este punto, no podia ser otro, puesto que de 10 
contrario estaria desconociendo la Disposición Transitoria 
Sexta, nhm. 6, del EAC. Abonan también la interpretacibn 
que sostiene esta represenbción, 10s propios debates parla- 
mentarios de la elaboración del precepto básico que ahora nos 
ocupa. 

En efecto, la redacción inicial del proyecto de ley enviado 
por el Gobierno a las Cortes Generales (B.O,C.G,, serie A, 
nhn, 97-1, de 3-IV-741, no incluíst la cliiusuia win  pesjuício >) 

que aparece en el texto definitivo de la ley, con 10 cual quedaba 
clam que cada Diputacibn elaboraba su propio plan provincial 
de obras y servicios y la Cornunidad Autbnurna sólo tenia la fa- 
cultad de coordinar 10s diversos planes en su territorio, 

En el trámite de enmiendas al proyecto de ley, el Grupo par- 
lamentario de Minoria Catalana present6 la ntim. 974 que adi- 
cionaba un nuevo apartado al articulo, s e g h  el cual las Comu- 
nidades Autónomas podfan recabar para si la elaboracibn, ges- 
tibn y ejjecución de un plan h i c o  en su Itmbito territorial que 
substituiria a 10s planes provinciales (pág, 387 de la relacibn de 
enmiendas preparada y publicada por la Comisibn de Admi- 
nistraciones Públicas del Congseso de tos Diputados), Así Ias 
cosas, se Ilegh al debate en comisibn del cua1 merece destacarse 
la intervención el Diputado Sr. Cuatrecasas en defensa de la 
enmienda; dice el Sr. Diputado 10 siguiente (DSCG. Comisibn 
de Régirnen de las Administraciones Públicas, núm. 228, pág 
7170) : 

<<Por Ijltimo, Sefilar Presidente, querría referirme a la enmi- 
enda 974, en cuanto que hace referencia a tos Planes provincia- 
tes de obras y servicios, En el apartado b) del texto que nosot- 
ros proponemos se dicc : “Las Cornunidades Autónomas 
podrán recabar para sí la elaboración, gestión y ejecución de un 
plan Únic0 en su ámbito territorial, que substituirá a 10s planes 
establecidos de caricter provincial que se enumeran en el apar- 
tado a) de nuestra enmienda” Es decir, nosotros respetamos 
plenamente la filosofia que aqui se prevk de 10s planes provin- 
ciales de obras y servicios que puedan ser realizados por las Di- 
putaciones. Pero también pedimos el respeto cuando existe 
una realidad, como es el caso de Cataiuña, en donde, en funci- 
Ón de lm traspasos de competencias acordadas en 1978, se esta- 
bleció que la Generalidad de Cataluña confeccionaria y aproba- 
ria un pfan Único de obras y servicios para todo el territorio de 
Cataiuña. Esto est6 vigente, esto se aplica, esta es una de las la- 
bores importantes anualmente del Parlamento de Cataluña en 
cuanto a 10 que eflo supone de intervencih en un mejor funci- 
onamiento, una mejor prestación de servicios en todo ei 
ámbito territorial catalán. Por tanto, pedimos que se reconozca 
10 que, en definitiva, por ser ya una competencia vigente, 
quedaría mermado si en este texto que ahora vamm a aprobar 
como Ley de Bases no tuviese un refrendo adecuado. >> 

Esta intervencibn es contestada por el diputado del Grupo 
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parlamentacio Socialista, Sr, Fajacdo, en 10s siguientes tkrmi- 
nos (piigs. 7 17 1 y 7 172 del misrno DSCG) : 

<< . # .  somm conscientes de quc el tratamiento de los planes 
provinciales en una concreta y particular Cornunidad Autóno- 
ma, en la de Catahfia, ostenta antes de esta ley, antes incluso 
de su Estatuto de Autonomia, y ratificado por el rnlsmo, un r6- 
gimcn singular, un régimen distinto en algunas C O S ~ S  del que 
el articulo 36.2.a) establece. Por tanto, nuestro Gsupo, no soia- 
mente porque se vc obligado a respetar el mandat0 concreto de 
¡a disposición estatutaria catalana, sino pcrrque no es su volun- 
tad alterar algo que ha sido querido por la rnayoría de las 
fuerzas politica en Cataluña, quiere introducir una modi ficaci- 
Ó n  transaccional que haga compatible esa diversidad de 10s 
planes provinciales en Cataiufia con el tratamiento general que 
queramos dar en esta materia en el resto de las Comunidades 
Autónomas. w 

Así pues, en este número 2.a) vamos a introducir una trans- 
accional, que se colocará precisamente en el pirrafo prirnero 
de esta letra a), casi al final, a partir de un punto y seguido, 
donde dice : {<En todo caso, la Comunidad Autónoma asegura 
en su territorien, dirh : ((Siri perjuicio de las competencias re= 
conocidas en 10s Estatutos de Autonomia y de las anteriorrnen- 
te asumidas y ratificadas por estos, la Comunidad Autónorna 
asegura en sw territori0 Is coordinación de 10s diversos planes 
provinciales en 10s términos de sus respectivos estatutos, a 
cuyo efecto podrá aprobar.. . )), etdtera.  

Es decir, se incluye ahi un texto distinto, substitutorio del 
que destaca, en el sentido de recoger precisarnente la singular¡- 
daá catalana, el hecho de que una legislación preestatutaria es- 
tableciera un sistema peculiar de formacih y elaboracih de 
10s planes provinciales, y que este régimen peculiar fuera apro- 
bado y ratificado por el propio Estatuto de Cataluña. 

Por 10 demás, el régimen que aquí se establece para el resto 
de 10s planes provinciales en el resto de las Comunidades 
Autbnomas sera el común, es decir, aquei que se indica en el 
phrrafo corresporadiente. 

Queda claramente expresada en la génesis del articulo 36 de 
la Ley de Bases de Régimen Local, y muy especialrnente en el 
Diario de Sesiones de la ComisiÓn, cu61 fue la voluntad del le- 
gislador estatal al introducir la clhusulfi ((siri perjuicio)} en el 
apartado 2, letra a), del precepto. Esta no fue otra que la de re- 
spetar el régimen singular de Cataluña cn materia de planes de 
obras y servicios estabiecido por el Reai Decreto 2 1 15/78 y rati- 
ficado por el Izstatuto de Autonomia. Se puede pues afirmar 
que la aprobación de planes provinciales propios no es una co- 
mpetencia básica de las Diputaciones catalanas, según resulta 
de la mima Ley dc Bases de Régimen Local, 

Destaquemos, en este punto, que el Tribunal Constitucional 
ha tenido especialmente en cuenla 10s antecedentes parlarnen- 
tarios como criteri0 para interpretar la voluntad del legislador 
(sentencia de 5 de Agosto de 1983, fundarnento 2.b), 

Asi pues, la misma redaccibn de la Ley de Rases de Regimen 
Local y sus antecedentes parlamentarios, desmientcn Ia inter- 
pretsción de que la Generdidad sblo puede coordinar 10s 
planes provinciales de ob ra  y servicios sostenidc? en el escrito 
de demanda. Ni siquiera permite adrriitir la tesis de que el régi- 
rnen especial de Cataluña supone una coordinación ~ s u i  gene- 
ris>> tal como pretenáe el Letrado del Estado pues, si como é1 
mismo adrnite (pap, 15 del escrito de demanda) el rkgimen es- 

pecial de Cataluña ha sustraido de las Diputaciones la compe- 
tencia para elaborar y aprobar 10s planes de obras y servicios y 
ésta corresponde a la Generalidad, no puede en m o d ~  alguno 
hablarse aquí de coordinación, ya que es la m i m a  capacidad 
decisoria la que se ha trasladado ii la institlmcih f iutonhica,  y, 
en cambio, In coordinacibn implica que la capacidad decisorifi 
continúa pertencciendo a las corporaciones locales, COMO así 
se desprende del r-lrticulo 59 de la Ley de Rases de Regimen 
Local y de la Jurisprudencia Constitucional establecida en la 
sentencia 27/87, de 27 de fehrero (asi C Q ~  en las STC 32/83, 
de 28 de abril, y 42/83, de 20 de mayo) y esto no ocurre, obvia- 
mente, en el supuesto especiat que ahora conternplamos, pues 
estamos ante una vecdadera alteración dei régirnen de las co- 
mpetencias provinciales y no mte una coordinación de las 
mismas, 

A ln vista de So que se acaba de exponer en 10s dos apartados 
anterlores, no ofrece dificul tad alguna est ablecer la cornpati bi- 
lidad de las leyes aprobadas por el Parlamento de Cataluña con 
la Ley de Rases de Régimen Local y 10s antecedentes norrnnti- 
vos del Plan Único de Obra  y Servicios, pues la legislación ca- 
talana en rehci6n al Plan Único de Obras y Servicios no esth ha- 
ciendo otra cosia que ratificar lo ya existente y puede inciuso 
afirmarse que no incorpora nada sustancial en este punto. 
Además, la regulnción del Plan ünico de Obras y Servicios shlo 
afecta a un aspecto de la cooperacibn económica de las Diputa- 
ciones. Por de pronto, las funciones de cooperacih y asistencja 
jurídica, técnica y administrativa, no quedan en rnodo alguno 
afectadas (como se reconoce en el articulo 4 de la Lcy 5/1987 y 
en cl articulo 83 de la Ley 8/1987, Municipal y de Régirnen 
Local de Gataluila) y, dentro de la función de cooperacih eco- 
nórnica, tan sólo afecta a la cooperación destinada a financiar 
inversiones en obras y servicios municipales, única función 
que ha de integrarse en el plan. La cooperacibn ecanbmica para 
otros fines no quedn incluida en el plan y, por consiguiente, se 
deja a la libre conftguración de las Diputaciones. 

Se evidencia asÍ una especial sensibilidad del legislador auto- 
nbmico al acotar el campo de actuación del Plan Onico y su in- 
cidencia sobre las Diputaciones, sobre todo si se ticne en 
cuenta que la forma en que se alude a1 mismo en el articulo 
36.2.a) de la Ley de Bases, como instrumento general para el 
ejercicio de la cooperación, permitia atribuir al Plan onico de 
Obrds y Servicios de Catalulla un contenido mayor, extensible 
a todn la función cooperadora con contenido econbmic~, sin 
distinguir entre la financiacibn de inversiones o de gastos 
corrientes. 

Tmbién intecesa destacar que con et Real Decreto 2 1 15/78, 
y con la ratificacibn posterior que supone Ea Disposición Transi- 
toria Sexta, nGm. 6, del EAC, y el articulo 36.2.a) de la Ley de 
Bases de Régimen Local, se produee una inflexibn importante 
en el régirnen de las Diputaciones catalanas en 10 que concier- 
ne, especificarnente, a la cooperacibn económica que debe ren- 
lirarse a través de 10s planes provinciales de obras y servicios. 
Inflexibn que consiste en la unificacibn de 10s cuatro planes 
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provinciales en el Plan Único de Obrns y Servicios de Cataluña, 
con ei subsiguiente desapoderamiento de las Diputaciones ca- 
talanas de la facultad de elaborar y aprobar sus propios planes. 
El10 significa que la funci6n cooperadora de las Diputaciones 
catalanas debe ejercerse necesariamente a Iravés del Plan 
h i c u  de Obras y Servicios de Cataluña. No se trata de la pérdi- 
da de la competencia de cooperación por parte de las Diputacio- 
nes catalanas, sino de la facultad de elaborar y aprobar de 
forma independíente el instrumento para ejjercerla, este es, su 
propio plan provincial de obras y servicios. 

Pues bien, dada esta premisa, cuyo fundarnento constitucio- 
nal quedi arnparado por tos antecedent es normativos ya ex- 
puestos y por Ica propia jurisprudencia de ese alto Tribunal, no 
se acierta a ver que base pueden tener los argumentos esgirni- 
dos en la demanda contra la Ley impugnada, Si resulta que en 
Catahfia las Diputacimes han perdido ?a facultad de aprobar 
sus propios planes de obras y servicios y que, por otra parte, 
deben ejercer su competencia de cooperacibn a traves del Plan 
6Jnico de Obras y Servicios, las previsiones contenidas en 10s 
preceptos recurridos resultan totalmente coherentes y a&- 
cuados al orden constitucional. Concretamente, el articulo 2 y 
la Disposicibn Trmsitoria Segunda de la Ley 23/19&7, de 23 de 
diciembre, así como las modificaciones introducias por ia Dis- 
posici6n Adicional VigMnoprirnera ahora impugnada, regu- 
lan las aportaciones de las Diputaciones a dicho PZan en base a 
un criterio de aportacih minima y de una previsión adicional 
respecto de 10s demiis recursos complementarios que las Dipu- 
taciones pueden consignar con la finalidad de financiar inversi- 
ones en obras y servicios municipales. 

Pues bien, si, en el rkgimen ordinario, las Diputaciones han 
de instrumentsr sus recursos econbmicos a travks de sus propi- 
os planes provinciales, el mismo principio debe rnantenerse en 
la legislación catalana, con la llrnica salvedad de que el cauce de 
aplicacibn de estos recursos ha de ser segúin 10 estabiecido en el 
articulo 36.2,a) de la LBRL, el Plan lhico de Obras Servicios 
de Catalufiia. En definitiva, 10 que persiguen 10s preceptos im- 
pugnados es garmtizar la realización del contenido de este 
Plan. 

VU El articulo 2 y /u Dispsición Transitorin Segunda de la Ley 
23/1987, de 23 dc Dickmbre, usi como la nuevu redarcihn que re- 
sulta de la Disposición Adicional Vt&ésimoprimeru de la Ley 13/88, 
no ufiectan la autonomia /luesupuestaria de las Diputaciones 
ca fa la nas. 

En el escrit0 de demanda, se alega también que el articulo 2 
y la Disposicibn Transitoria Segunda de la Ley 23/1987, así 
como las modificaciones introducidas por la Disposicibn Adici- 
ona1 Vigesimoprirnera de la Ley 13/1988, ahora impugnada, 
conculcan el principio de autonomia presupuestaria de las Di- 
putaciones, al imponer obligaciones concretas para sus presu- 
puestos en 10 que se refiere a las aportciones mínimas d Plan 
Único de Obras y Servicios y a la obligacih de cranalizar, a 
través del mismo, 10s dem& recursos consignados para eoope- 
ración en inversiones en ob ra  y servicios municipales. 

En este punto conviene recordar que la autonomia hace si- 
empre referencia a un poder limitado, 10 cua1 significa que el 
ejercicio de las cornpetencias debe hacerse siernpre en el marco 

de las leyes, yuesto que es Irz ley, en definitiva, la que concreta 
el principio de autonomia local, 

Ha de ponerse de relieve que el principio de autonomia no 
puede observarse desde su aspecto competencial como una fa- 
cultad de iibre y discrecional ejercicio de las potestades, sin 
condicionante legal alguna La prueba más evidente de el10 
nos la proporcionan la misma Ley de Bases de Régimen Local, 
al establecer la categoria de 10s servicios minimos municipales, 
puesto que, al hacerlo, la Ley impone a 10s Municipios la 
obligación de consignar en sus presupuestos las partidas nece- 
sarias para atender a dichas responsabilidades, como garantia y 
en beneficio de h correspondiente colectividad territorial. 

Pero es que, además, la posibilidad de que la misma ley esta- 
blezca la reserva de determinados recursos para atender 10s ser- 
vicios locales est& expresamente prevista en la m i m a  legislaci- 
ón general de régirnen local. Así, el articulo 60 de la LBRL se 
refiere expresamente al supuesto de incumplirniento de 
obligaciones locales, cuya cobertura econhica estuviere legal- 
mente garantizada; ello significa reconocer que las leyes 
pueden contener criterios mínimos para que las corporaciones 
locales destinen parte de sus recursos al ejercicio de funciones 
de su competencia. Por otra parte, la normativa que regula la 
elaboracibn de 10s presupuestos de las corporaciones locales y, 
mhs en concreto, del estado de gastas, puntualiza ciararnente 
que el misrno deberá comprender 10s créditos necesarios para 
atender 10s servicios obligatorios de la corporacibn y, en gene- 
ral, cuantos deriven de disposiciones legales, estableciéndose 
sw importe de forma fija o variable, en funcibn de la obligación 
a satisfacer (articulo 444.2 dei texto refundido de las disposici- 
ones de régirnen local de I 8  de Abril de 1986). 

Pensemos tarnbién en otros supuestos ya previstos en varias 
leyes de diferentes Comunidades Autonomas, que establecen 
el marco para distribuir algunas competencias de las diputacio- 
nes, de acuerdo con la doctrina sentada por ese alto Tribunal 
en la sentencia 32/81, de 28 de Julio. Tmto en la Cey 8/1985, 
de 20 de Diciembre, de relaciones entre la Comunidad Autb- 
noma de Aragón, corno en la Ley catalana 5/1987, de 4 de 
abril, del Régimen provisional de las competencias de las Dipu- 
taciones Provinciales,' cotno en la Ley 3/1983, de 1 de Junio, 
de Qrganizacibn Territorial de la Comunidad Autónoma anda- 
IUZB, se establecen 10s criterios legales para establecer la fbrmu- 
la de cálculo de 10s recursos econbrnicos que las Diputaciones 
deberán transferir en funcih de la nueva distribución de CQ- 

mpetencias, 10 que supone para estas la obligación de estable- 
cer fas correspondientes consignaciones presupuestarias. 

Las reflexiones expuestas hasta ahora sirven para situar en 
sus justos términos el concepto de autonomia presupuestaria y 
su xelacibn con la ley. En lo que concierne a 10s planes de obras 
y servicios, que es el supuesto que ahora nos ocupa, ha de de- 
cirse que para las Dipu taciones sujetas al régirnen ordinario del 
articulo 36.2.a) de la LBRL, el Real Decreto 1673í81, de 3 de 
Julio, sobre régirnen de planes provinciales de obras y servici- 
os, establece que las aportaciones de las Diputaciones y 10s 
Ayuntarnientos para financiar 10s proyectos de obras y servicios 
incluidos en 10s planes provinciales, deberh { c  alcanzar, 
cuanto menos, una cuantia igual al 25% de la subvencibn del 
Estado y de sus organismos aut6nomos H. Naturalrnente, esto 
significa que las Diputaciones provinciales estan obligadas a re- 
servar en sus presupuestos las consignaciones mínimas que re- 
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sultan de dicha norma. Pues bien, si el establecimiento de esta 
cuantia minima es posible cuando se trata de competencias pro- 
pias de las Diputaciones, con mayor motivo 10 es en el. caso que 
ahora nos ocupa en que existe un régimen especial que integra 
10s recursos económicos de las Diputaciones catalanas en un 
Plan Único de Obras y Servicios elaborado y aprobado por la 
Generalidad, puesto que, si en este caso se negara a la Genera- 
lidad la capacidad para poder determinar las aportaciones de las 
Diputaciones, el m i m o  Plan 'Ijnico podria quedar sin efecto, 
ya que seria posible que las Diputaciones dejaran de consignar 
recursus para evitar su inclusión en el PIan y esta situación no 
puede tener arnparo constitucional ni legal. 

Puede conduirse, pues, que el sistema especial del Plan 
Onico de Obras y Servicios de Catalwña repercute necesaria- 
mente, por su propia naturaleza y características, sobre la auto- 
nomia de las Diputaeiones, ya que el10 es consecuencia directa 
de la atribucibn de la facultad de elaboracibn y aprohaciún del 
plan que corresponde a la Generalidad. La pkrdida por las Di- 
putaciones catalanas de la facuitad de elaborar y aprobar sus 
propios planes, impide en este caso hablar de competencia 
propia de las Diputaciones y si, en cambio, de una abligacibn 
legal de canalizar parte de sus recursos econhicos, 10s que se 
han de destinar a la finalidad prevista en el plan, a través dei 
plan Único. 

Por 10 demas, 10s criterios de financiacibn recogidos en la 
Ley 2311987, de 23 de Diciembre, no pueden considerarse en 
modo a1gu1-1~ arbitrarios. La Disposicibn Transitoria Segunda 
que es la que fija las aportaciones mínimas, adopta, COMO base 
de cálculo, las consignaciones establecidas por ias mismas Di- 
putaciones en 10s tres últimos ejercicios, criteri0 sumarnente 
realista y respetuoso con las Diputaciones, que tampaco puede 
comprometer su futuro en virtud de la cláusuia de actualizaci- 
ón establecida en el articulo 2,2 de la rnisma Ley, en función 
de 10s recursos totales disponibles en cada ejercicio n u e m  Por 
10 que respecta al articulo 2.3 de la Ley, es evidente que en este 
caso existe una total y absoluta libertad para establecer las con- 
signaciones presupuestarias, pues 10 h í c o  que se impme por 
la norma en su ulterior apiicación a través dei ~ ~ a n  h i c o  de 
Obras y Servicios, corno consecuencia ibgica de la existencia 
de ese Único plan en todo el territori0 de Cataluña. 

Por todo 10 cual, al Tribunal Constitucional 

SUPLICA : Que teniendo por presentado este escrito, se 
sirva admitirío y por evacuado el tramite de alegaciones, conce- 
dida y, en mérito a las mismas y previos 10s trárnites oportu- 
nos, dicte en su dia sentencia en la que se declare la plena con- 
stituciondiidstd de la DisposiciÓn Adicional. Vigksimoprimern 
de la Ley 13/1988, de 31 de Diciembre, de Presupuestos de la 
Generalidad de Cataluñia, de sus Entidades Autbnomas y de 
las Entidades Gestoras de la Seguridad Social para 1989. 

PRIMER mROSÍ DICE ; En la primera de las alegaciones 
formuiadas por esta representacibn, se ha tenido ocasibn de 
subrayar que el objeto real del presente recurso no es Ea Dispo- 
sición Adicional Vigksimoprirnera de la Ley 13/1988, en su 
conjunto, sino tan sólo el segundo inciso de su apartado segun- 
do, es decir, aquella parte de la referida DisposiciÓn que da 

nueva reciaccibn al articulo 2 de la Ley del Parlamento de Cata- 
luña 2311987, de 23 de Diciernbre, por la que se establecen 10s 
criterios de financiación del Plan OJnico de Obras y Servicios de 
Catalufia y las bases para la selección, distribución y financiaci- 
6n de las obras y W V ~ C ~ Q S  que han de incluirse. Tarnbién ha 
quedado establecido que, COMO admite la actora, las modifica- 
ciones que la nueva redacción introduce en dicho articulo son 
irrelevantes respecto de 10s rnotivos que fundarnentan el recur- 
so y que, en consecuencia, ei recurso que ahora nos ocupa 
guarda estrecha relacibn con el formulado en su dia contra el 
articulo 2 de la Ley dei Parlamenta de Catalufía 23/1987. 
Existe pues una casi total identidad entre el precepto hoy im- 
pugnado y el que fue objeto de 10s recursos de inconstituciona- 
lidad acumulados 579/88 y 541/88. Por tanto, si se tiene en 
cuenta que ese Tribunal estimó en su dia 10s argumentos aduci- 
dos por la representación de la Generalidad, dictando un auto 
que decretaba el inrnediato levslntarniento de la suspensión del 
entomes impugnado articulo 2 de la Ley 23/1987, resulta evi- 
dente que la actual suspensión de la nueva redacci6n dada a 
dicho precepto por la Disposicibn Adicional ahora impugnada, 
entra en clara contradicción con el contenido dispositivo de 
dicho auto, dejando sin efecto 10 ya resuel to por el Tribunal en 
su auto del 12 de juli0 de 1988. En este sentido cabe recordar 
que este m i m o  Tribunal, en su auto de 22 de setiernbre de 
1987, declaró 10 siguiente : 

H ... si se diera la contradicdbn (en aquel caso, entre un auto 
que resolvió el levantamiento de suspension y la providencia 
que acordaba la suspensión de I A  Disposicibn en parte equiva- 
lente) habria de accederse a 10 solicitado (el levantamiento in- 
mediato de la suspensión de la nueva Disposición) para rnante- 
ner la efectividad de Jo ya resuelto por el Tribunal que no 
podria dejarse sin efecto poc una resolucibn contradictoria 
sobre la mismar) 

Por este motivo, que ya de por si parece suficiente, y por 10s 
argumentos aducidos en su dia para levantar la suspensión del 
articulo 2 de la Ley 23/1987, y que no reproducimos en aras 
del principio de economia procesal aÚn considerándolos plena- 
mente vigentes en celación al supuesto que nos ocupa, esta re- 
presentación considera que procede levantar de forma inrnedi- 
ata la suspensibn acordada por ese Tribunal en su providencia 
de 17 de abril de 1989. 

Por todo 10 cual, al Tribunal Constitucional 

SOLICITA 

Que teniendo por cumplimentado et traslado conferido por 
providencia de 17 de abril de 1989 y en mérito a 10 expuesto en 
este escrlto, dicte auto acordando el inmediato levantamiento 
de la suspensión en su dia decretada contra la Disposición Adi- 
cional Vigésimo Primera de la Ley del Parlamento de Cataluña 
13/1988, de 3 1 de Diciernbre, y precisando, en cualqlmier caso, 
y sea cual sea el sentido del acuerdc, que adopte ese alto Tribu- 
nal, que el objeto de la suspensión acordada en la referida pro- 
videneia de 17 de abril de 1989, se contrae exclusivamente a la 
nueva redacción dada por esa Disposicih Adicional a 10s apar- 
tados 2 y 3 del artícuio 2 de la Ley 23/1987, de 23 de 
Diciernbre. 
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SEGUNDO OTROSi DICE : Esta parte, como ya tuvo oca- 
sión de manifestar en su escrito de personación al presente re- 
curso, y al igual de la actora, solicita también la acumulacibn 
de este conflicto con el número 579/88, que a su vez se halla 
acumulado al 541/88, por concurrir en su mhs pleno sentido 
corno se desprende de 10 manifestado en la alegacih primera 
de este escrito, la conexión objetiva exigida por el articulo 83 
de la Ley Orginica del Tribunal Constitucional. 

Por todo 10 cual, al Tribunal Constitucional, 

SOLICITA 

Se acuerde la acumulacibn del presente recucso con el núm. 
579/88, a su vez acumulado al 541/88. 

Barcelona para Madrid, a 22 de mayo de 1989 

RECURS D’INCQNSTXTUCEONAL,XTAT INTERPOSAT PEL PARLAMENT DE CATALUNYA 
CONTRA LA LLEI 4/1989, DE L’ESTAT, DEL 27 DE MARC, DE CONSERVACI6 

DELS ESPAIS NATURALS I DE LA FLORA I LA FAUNA SILVESTRES 

COMPAREIXENCA DEL PARLAMENT 

PWTDENCIA DEL PARLAMENT direcció lletrada del Parlament de CataIunya en la interposició 
davant el Tribunal Constitucional del Recurs d’inconstitucio- 
nalitat contra la. Llei 4/1989, de YEstat, del 27 de maq, de Con- La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 30 de maig 

de 1989, en compliment de la Resoluci6 74/III del Parlament , servació dels Espais Naturals i de la Flora i la Fauna Silvestres. 
de Catalunya, del 24 de maig de 1989, d’acord amb els articles I 
82.1 i concordants de la Llei Organica 2/1979, de 3 d’octubre, 
del Tribunal Constitucional, i 8.g) dels Estatuts del Rkgirn i el 
Govern Interim del Parlament de Catalunya, ha designat la 
lletrada dels Serveis Jurídics de la Cambra, senyora Esther 
Andreu i Fornós, perquk tingui la representació processal i la 

I 

Palau del Parlament, 30 de maig de 1989 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 
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4. INFQRM ACIÓ 

4.40. Amrds, __ resolucions .- i comunicacions ~ dels - , 

brgans _ de la Cambra - 

RESOLUCIO SORRE LA RENÚNCIA 
D’UN SiNDIC DE 

LA SINDICATURA DE COMPTES 

PRESlDENCIA DEL PAIXLAMENT 

Atesa la renúncia presentada amb data 22 de maig pel senyor 
Antoni Castells i Oliveres, el President de Parlament de Gata- 
lunya fa avinent que, d’acord amb l’articlc 26.21) de la Llei 
6/84, del 5 de marq, de la Sindicatuni de Comptes, el dit 
senyer ha deixat de tenir la condició de Sindic de la Sindicatura 
de Comptes per a la qual híwia estat elegit pel Paslamcnt de 
Catal un ya. 

Palau del Parlament, 24 de maig de 1989 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlamcn t de Catalunya 

4.55. Activitat parlamentbia 
4.55.05. Reunions tingudes i qiiestions tractades I .  - _. -- 

2.5 de mnig 

Junta de Portaveus 

Mesa 

2 9 de mnig 

Comissió d’Organitzacib i Adrninistraci6 de la Generalitat 
Govern Local 
- Ponencia de IA Comissió que ha d’elaborar I’informc de 
Projecte de Llei del Patronat de la Muntanya de Montserrat. 

M csa 

4.55. Activi tat parlarnenthria 
4.551 O. Relaci6 de documents entrats a la Cambra _ .  - . -- 

II íl m ‘ 

749 1 

7492 

7493 

7494 

7495 

7496 

7497 

7498 

7499 

75oa 

23-5 

23-5 

23-5 

23-5 

23-5 

23-5 

23-5 

23-5 

23-5 

23-5 

í: o ricep te 

Escrit de la Sra. I leide Nabbefeld aclsevat al Servei 
de I>ocumentaci6, Biblioteca i Arxiu del Parlameni 
de Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiu sobre l’acord entre 121 

Fundacib Assistkncial de I’Anoia i I’l-Eospiial Cu- 
m i m i l  d’lgualada, formulada per la Diputada I .  Sra. 
M. Dolors Montserrat i Cullere, del G. p, Popular, 
per ta l  que sigui resposta pes escrit, 
Pregunta al Consell Executiu sobre el I-’monat 
Catalri Pro-Europa, formulada pcr In Diputada I .  
Sra, M, Dolors Montserrat i Cwlleré, del G. p. Papu- 
lar, per la1 que sigui resposta per cscrit. 
Pregunta a 1’11. Sr. Conseller de Justícia sobre els 
presos que desenvolupen alguna tascn en el centre 
Imitenciari, formulada pel Dipulat 1. Sr. Alcix 
Vidal-Quadras, del G. p. Popular, per tal que sigui 
resposta oralment en Comissió. 
Pregunta a 1’1-1. Sr. Conseller de Justícia sobre les 
mesures que s’adoten quan ii un reclús se l i  diagnos- 
tica una malaltia conlagiosa, formulada 1x1 Diputat 
1. Sr. Aleix Vidal-Quadras, del G. p. Popular, per tal 
que sigui resposta oralment en Comissib. 
Pregunta a 1’1 I .  Sr. Conseller de Justícia sobre el 
transport de Ics extraccions de sang dels presos Wr 
al seu anhlisi, formulada pel Dipulat I .  Sr. Aleix 
Vidal-Quadras, del G. p. Popular, per tal que sigui 
resposta oralment en Cornissih. 
Pregunta a I’M. Sr. Conscller de Justicia sobsc els 
inipresos d’entracla i els documents del personal de 
la presb Modcl, formulada pel Diputat I.  Sr. Aleix 
Vidal-Quadras, del G. p. Popular, per tal que sigui 
resposta milment en Comissió. 
Pregunta ii 1’1.1- Sr. Conseller de Juslicia sobre les 
places de Sotsdirector de Tractament cle la Presó 
Mociet i dc hi Presó de I u  Trinital, formulada pcl I l i -  
putat I .  Sr. Aleix Vidal-Quaclras, del G. 11. Popular, 
per tal  que sigui resposia oralment en Comissió. 
Prcgunta A 1’1-i. Sr. Conseller de Justícia sobre els 
permisos als presos per bona conducta, foriiiulacla 
pcl Diputat 1. Sr. Aleix Vidal-Quadras, del G. p. Po- 
pular, iw tal quc sigui resposta oralment en Comis- 
sió. 
Pregunta a I’H. Sr. Conseller dc Justicia sobrc els 
funcionaris destinats ii escorcollar a les persones 
que entren i surtcn de l k b  presó Model, f‘orrnuluda 
pel Iliputal i .  Sr. Aleix Viclat-Quadrus, del G. po Po- 

_. _. _ . _ . . . . . . . . _._ .... ~ . . . . ~ .. . - 
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Reg, cnt. Data Concep te 
mim. 

7501 

7502 

7503 

7504 

7505 

7506 

7507 

7508 

7509 

7510 

7511 

7512 

23-5 

23-5 

23-5 

23-5 

23-5 

23-5 

23-5 

23-5 

23-5 

23-5 

23-5 

23-5 

pular, per tal que sigui resposta oralment en Cornis- 
sib. 
Pregunta al Consell Executiu sobre l’avaria i caiguda 
d’un ascensor a I’Hospital dels Princeps d’Espanya, 
de Bellvitge, formulada pels Diputats 1. Srs. Daniei 
Font i Josep M. Sala, del G. Socialista, per tal que 
sigui resposta oralment en el Ple. 
Pregunta al Consell Executiu sobre el programa de 
manteniment dels ascensors dels hospitals de 
1’Xnstftut Catalh de la Salut, formulada pets Diputats 
1. Srs. Daniel Font i Josep M. Sala, del G. Socialista, 
per tal que sigui resposta oralment en el Ple. 
Pregunta al Consell Executiu sobre l’aplicacib del 
Reglament d’Aparells d’Elevaci6 i de Manutencib, 
formulada pels Diputats 1. Srs. Daniel Font i Josep 
M. Sala, del G. Socialista, per tal que sigui resposta 
per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la darrera revi- 
si6 de manteniment de I’ascensor avariat el dia 21 
de maig a I’Hospital de Bellvitge, formulada pels Di- 
putats I. Srs. Daniel Font i Josep M. Sala, del G. So- 
cialista, per tal que sigui resposta per escrit. 
Escrit adregat al M. H. Sr. President del Parlament 
referent a una sollicitud al Consell Executiu, pre- 
sentat pels T. Srs, Daniel Font i Josep M. Sala, del G, 
Socialista. 
Escrit adrqat al M. H. Sr. President del Parlament 
sobre poposar la interpeilació (Reg. 3669) per la 
propera sessió plenhria, presentat per 1’1, Sr. Antoni 
Fernhndez Teixidó, del G. Mixt. 
Ehcrit adreqat al M. H. Sr. President del Parlament 
sobre la retirada de i’escrit (Reg. 74631, presentat 
per 1’1. Sr. Antoni Fernhndez Teixidó, del G .  Mixt. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la inclusió dels 
aiguamolls de Pals al Pla #Espais d’lnterks Natural, 
formulada pel Diputat I. Sr. Antoni Fernández i 
Teixidó, del G, Mixt, per tal que sigui resposta per 
escrit. 
Esmena presentada pel G. p. d’Esquerra Republica- 
na de Catalunya a la Mwi6 subsegüent a la inter- 
pel.lació al Consell Executiu sobre la Política del , 
Llibre, presentada pel Diputat 1. Sr. Ignasi Riera i 
Gassiot, del G. p. d’hiciativa per Catalunya (Reg. 
7283). 
Esmena presentada pel G. p. d’Esquerra Republica- 
na de Catalunya a la Moci6 subsegiient a la inter- 
peldació al Consell Executiu sobre la Preparació 
deis Jocs Olímpics a Barcelona, presentada pel Di- 
putat 1. Sr. Antoni Subirh, del G. p. de Gonverghxia 
i Unió (Reg. 7254). 
Esmena presentada pel G. Socialista a la Moció sub- 
següent a la interpeklacib al Consell Executiu sobre 
el Pla de Metros de Barcelona, presentada pel Dipu- 
tat 1. Sr. Celestino Sánchez Ramos, del G. Mixt 
(Reg. 7285). 
Esmena presentada pel G. Socialista a la Moció sub- 
següent a la interpellació al Consell Executiu sobre 

Reg. ent. Data Concepte 
núm. 

7513 

4514 

7515 

7516 

7517 

7518 

7519 

7520 

7521 

’7522 

7523 

7524 

23-5 

23-5 

23-5 

23-5 

24-5 

24-5 

24-5 

24-5 

24-5 

24-5 

24-5 

24-5 

el Foment del Teatre a Catalunya, presentada pel 
Diputat I. Sr. Ignasi Riera i Gassiot, del G. p. d’Inici- 
ativa per Catalunya (Reg. 7284). 
Esmena presentada pel G ,  Socialista a la Moció sub- 
segiient n la interpellació al Consell Executiu sobre 
la Politica del Llibre, presentada pel Diputat I. Sr. 
Ignasi Riera i Gassiot, del G. p. d’lniciativa per Cu- 
talunya (Reg. 7283). 
Esmena presentada pel G. Socialista a la Moció sub- 
següent a la interpeHaci6 al Consell Executiu sobre 
la Sinistrabilitat Laboral, presentada per la Diputada 
I. Sra. Rosa Fabian, del G .  p. d’Iniciativa per Catalu- 
nya (Reg. 7287). 
Esmena presentada pel G. Socialista a la Moció sub- 
segiient a fa interpel-lació al Consell Executiu sobre 
la Discriminació de la Dona Treballadora a Catalu- 
nya, presentada per la Diputada 1. Sra. Rosa Fabian, 
del G, p. d’Inicialiva per Catalunya (Reg. 72881, 
Pregunta a 1”. Sr. Conseller de Benestar Social 
sobre el Pla d’Actuaci6 al Districte de Ciutat Vella, 
formulada pel Diputat I. Sr. Joan Oliart, del G. Soci- 
alista, per tal que sigui resposta oralment en el Ple. 
Interpel-laci6 al Consell Executiu sobre la integració 
dels centres de Pa CEPEPC a la xarxa pbblica, for- 
mulada per la Diputada I. Sra. Dolors Torrent i pel 
Diputat I, Sr. Magí Cadevall, del G. Socialista. 
Pregunta al Consell Executiu sobre els centres del 
CEPEPC, formulada per la Diputada I. Sra. Dolors 
Torrent i pel Diputat 1. Sr. Magí Cadevall, del G. So- 
cialista, per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la integració de 
I’escola Sol Ixent a la xarxa pública, formulada per 
la Diputada 1. Sra. Dolors Torrent i pel Diputat I. Sr. 
Magí Cadevall, del G ,  Socialista, wr tal que sigui re- 
sposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la integració de 
I’escola Canigó a la xiwxa pública, formulada I>er la 
Diputada I. Sra. Dolors Torrent i pel Diputat I. Sr. 
Magi Cadevall, del G, Socialista, per tal que sigui re- 
sposta per escr i t. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la integració de 
I’escola Miralles-La Salut a la xarxa pública, formu- 
lada per la Diputada I. Sra. Dolors Torrent i pel Di- 
putat 1. Sr. Mwgi Cadevall, del G. Socialista, per tal 
que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre les subvencions 
rebudes pel Casal de Cultura i Esplai, de Sabadell, 
formulada pel Diputat I. Sr. Santiago Riera i Qlive, 
del G. Socialista, p r  tal quesigui resposta per escrit. 
Pregunta a i”. Sr. Conselier de Politica Territorial i 
Obres Públiques sobre els regadius del Baix Ter, for- 
mulada pels Diputats I. Srs. Esteve Tornis i Manuel 
Nadal, del G. Socialista, per tal que sigui resposta 
per escrit. 
Pregunta a 1”. Sr. Conseller de Politica Territorial i 
Obres Públiques sobre els regadius de la Muga, for- 
mulada pels Diputats 1. Srs. Esteve Tornis i Manuel 
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Nadal, del G. Socialista, per tal que sigui resposta 
per cscril. 
Resposta ii la pregunta formulada pels Diputats E. 
Srs. Josep Lluís Carod-Rovira, Marqal Casanovas, 
Angel Colom, Miquel Pueyo, I1.tm. Sr, Joan M. Sa- 
banza i H. Sr. Joan Hortala, del G, p, cl’Esquerra Re- 
publicana de Catalunya (Reg. 67841, sobre l’ús de la 
normativa de l’ztranes; tramesa per 1’14. Sr, Con- 
seller de Cultura, 
Resposta a la pregunta formulada pels Diputats I. 
Srs. Josep Lluís Carod-Rovira, MarGal Casanovas, 
Angel Colom, Miquel Pueyo, IElm. Sr. Joan M. Sa- 
banza i H, Sr. Joan Hortalh, dei G. p. cl’Esyuerra Re- 
publicana de Catalunya, sobre les mesures per a in- 
crementar la freqükncia d’ús públic del crttalii; tra- 
mesa per 1’1-1. Sr. Conseller de Cultura. 
Rcsposla a la pregunta iorrnulada pls Diputats 1. 
Srs, Josep Lluís Carod-Rovira, Marqal Cnsinovas, 
kngel Colom, Miquel Pueyo, Illm. SI.. Joan M. Sa- 
banza i H. Sr. Joan Hortald, del G .  p. d’Esquerra Re- 
publicana de Catalunya (Reg. 67881, sobre els me- 
todes emprats per a avaluar !’aplicació de fa politica 
lingüística; tramesa per I’H. Sr. Conseller de Cultu- 
ra. 
Resposta a la pregunta formulada pels Diputats I ,  
Srs. Josep Lluís Carod-Rovjra, Marcal Casanovis, 
kngel Colom, Miquel Pucyo, Illrn. Sr. Joan M. Sa- 
banxa i H. Sr. Joan Hortalh, del G. p. d’Esquerra Re- 
publicana de Catalunya (Reg. 67W$, sobre les rela- 
cions amb la comunitat catrrlanupaaslant de I’Aiguer; 
tramesa per I’H. Sr. Conseller de Cultura. 
Resposta a la pregunta fbrrnulada {EIS Diputats I. 
Srs, Josep Lluís Carod-Rovira, Marval Casanovas, 
kngel Colom, Miquel Pueyo, PI-lm. Sr. Jmn M. Sa- 
banza i H. Sr. Joan HortaIi, del G,  p. d’Esquerra Re- 
publicana de Catalunya (Reg. 67921, sobre la Biblio- 
teca de I’lnstitut de Sociolingüística Catalana, de la 
Direcció General de Politicu Lingiiistica; tramesa 
per 1”. Sr. Conseller de Cultura. 
Solkitud adrqada a la Mesa del Parlament pel G. 
p. de Convergkncia i Unib de prbrsoga dc set dies 
del termini de presentmi6 d’esmenes ii la Proposició 
no de Llei sobre la SuprcssiÓ de la Segona Classe en 
els Ferrocarrils de la Generalitat. 
Retirada de l’esmena presentada pel G. p. de Con- 
vergencia i Unib (Keg. 7467) a la Mocib subsegüent 
a la inler~l lació al Conscll Exccutiu sobre la Politi- 
ctl del Llibre, presentada pel Diputat I. Sr. Ignasi 
Riera i Gassiot, del G. p. ri’lniciativa per Catalunya. 
Retirada de l’csrnena presentada pel (3. p. de Con- 
vergkncia i Unió (Reg. 7466) a la Moció subsegüent 
a la inlerpelkió al Consell Executiu sobre la Políti- 
ca del Llibre, presentada pel Diputat 1. Sr, Jaume 
Sebrequés, del G. Socialista, 
Esmena presentada pel Ci.. p. de Convergknciu i 
Unió a la Moció subsegiient a In interpeklacib al 
Consell Executiu sobre la Discriminació de fa Ilona 

Reg. ent. 
níim. 

7534 

7535 

7536 

7537 

7538 

7539 

7540 

7541 

7542 

7543 

7544 

Treballadora ii Catalunya, presentacla per la Diputa- 
da I .  Sra. Resa Fabian, del G .  p. d’lniciativa per Ca- 
talunya CKeg. 7288). 

24-5 hrnena presentada pel G. p. de Convcrghcia i 
Uni6 n la Moci6 subsegiient a i;i interpel-lacid, al 
Conselt Executiu sobre la Politica del LEibre, pre- 
scntada pct Diputat I .  Sr. Jaume Sobrcqués, del G. 
Socialista (Reg. 7257). 

24-5 Esmena presentada 1x1 G. 1). de Convergencia i 
Unib a la Moció subsegüent H la interpellaei6 al 
Consell Executiu sobre la Iblitica del Llibre, p e -  
sentada pel Diputat 1. Sr. Ignasi Riera i Gassiot, del 
G. p. d’lniciativa 

24-5 Esmena prcsentada pel G. p. de Converghicia i 
Unió R la M o G Í ~  suhsegiient ti la interpellació al 
Conscll Executiu sobre el Pla de Metros de Rarcelo- 
na, presen(ada pd Diputat 1. Sr. Cclestino Sinchcz 
Ramos, del Ci. Mixt (Keg. 7285). 

24-5 Escrit del Consell Escolar de C. P. Antoni Gaudí ad- 
recat a la Comissi6 cS’Etisenyament. 

24-5 Proposició no de Llei relativa a la rcccpció clc la Te- 
levisib de Catalunya a Madrid, presentada ]>el G. p. 
d’Esquersa Republicana de Catalunya. 

24-5 Projecte de Llei de Concessió d’un Credit Extraor- 
dinari i de Suplement de Credit per a Owracions de 
Capital al Pressupost dcl 1989, presentat pel Conscll 
Executiu de la Generalitat. 

24-5 Resposta a la pregunta formulada pels Diputats I .  
Srs. Rafael Maclueho i Ramon Aleu, del G. Socialis- 
ta (Reg. 40631, sobre la installació cl’un abocador 
de residus industrials a la Palma d’Ebre; tramesa 
p r  1’1-1, Sr. Conseller de Política Territorial i Obres 
Phbiiques. 

24-5 Kesposta II la pregunta formulacla pel Diputat I. SI-. 
Josep M. Rañe, del G. Socialista (Reg. 57341, sobre 
l’entrada cn funcionament d’un CAP a Viladecans; 
tramesa per 1’11. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat 
Social. 

24-5 Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Manuel F. HauzA, del G. p. Popular (Reg. 67631, 
sobre el Centre d’Higienc Mental Infmtil de Noi1 
Barris, a Rarcelona; tramesa Ixr I’H. Sr. Conseller 
de Sanitat i Seguretdt Social. 

24-5 Sol-licitud presentada pels G. p. d’iniciativa wr Ca- 
talunya, d’Esquerra Republicana de Catalunya i So- 
cialista al Parlament de Catalunya, perqub el Consell 
Consultiu de la Generalitat elabori el Dictamen 
sobre I’adequació a 1’Estatut de Catalunya del Dicta- 
men de la Comissió d’Organitzaci6 i Administraciú 
dc la Generalitat i Govern Local sobre el Projecte 
de Llei d’Organitzaci6, Procediment i Regim Jurídic 
de i’hdministracio de la Generalitat de Catalunya i 
les esmenes i vots purticulars reservats per a defen- 
sar cn el Ple. 

24-5 Interpd-lacib ;i\ Consell Executiu sobre I’cmprcsa 
familiar iigriria, formulada pels Diputats 1. Srs. 
Ramon Aleu, Joan Ganyet, Joan Roma, Esteve 

Catalunya (Reg. 72831, 
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Tom& Manuel Nadal, Josep Ciofent i per la Dipu- 
tada i. Sra. Teresa Utgés, dei G, Socialista. 
Escrit adrwat al M. H. Sr. President del Parlament 
relatiu a una sollicitud d’informació al Consell Exe- 
cutiu, presentat per 1’1, Sr. Josep M. Rañé, del G. So- 
cialisra. 
Pregunta al Consell Executiu sobre els EAP de les 
escoles del Baix Llobregat, formulada pel Diputat I. 
Sr. Josep M. Rañé, del G. Socialista, per tal que 
sigui resposta per escrit, 
Pregunta al Consell Executiu sobre la clausula 
XIII. 1 dei contracte $’adjudicació dels habitatges 
del grup b n s  Aires de Martorell, formulada pel Di- 
putat I. Sr. Josep M. hñé, del G .  Socialista, per tal 
que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la clausula 11 del 
contracte d’adjudicació dels habitatges del grup 
Bons Aires de Martorell, formulada pel Diputat I. 
Sr. Josep M. Rañk, del G. Socialista, p r  tal que 
sigui resposta per escrit. 
Pregunta a 1”. Sr. Conseller d’Agricultura, Rams- 
deria i Pesca sobre les subvencions per a la transfor- 
mació en regadius, formulada pel Diputat 1. Sr. 
Esteve Tom& del G. Socialista, per tal que sigui re- 
sposta per escrit. 
Pregunta a 1”. Sr. Conseller d’IndÚstria i Energia 
sobre una empresa concessionaria de la Generalitat 
per r d i  t zar inspeccions privades industrials, for- 
mulada pel Diputat I. Sr. Esteve Tomhs, del G. Soci- 
alista, per tal que sigui resposta per escrit. 
kcrit aclregit al M, B, Sr. President del Parlament 
relatiu a una sollicitud d’informació nl Consell Exe- 
cutiu, presentat per 1’1. Sr. Joan Oliart, del G, Socia- 
lista. 
Escrit adrqat al M. H. Sr. President dei Parlament 
relatiu a una sollicitud d’informació al Consell Exe- 
cutiu, presentat per 1’1. Sr. Joan Oliart, del G. Socia- 
lista. 
Pregunta a 1’H. Sr. Conseller de Política Territorial i 
Obres Pirbliques sobre la inversió de bens destinats 
a I’Ús general, infrastructura bhsica, formulada pel 
Diputat I. Sr, Esteve Tomiis, del G. Socialista, per 
tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta a 1”. Sr. Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques sobre la inversió de béns destinats 
a I’& general, regadius, formulada pel Diputat 1. Sr. 
Esteve TomBs, del G. Socialista, per tal que sigui re- 
sposta per escrit. 
Pregunta a 1”. Sr. Conseller de Politica Territorial i 
Obres Públiques sobre el programa SAIH, forrnula- 
da pel Diputat 1. Sr. Esteve TomAs, del G .  Socialista, 
per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta a 1”. Sr. Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques sobre la inversió de b h s  destinats 
a 1% general, abastaments, formulada pel Diputat 
1. Sr. Esteve Tornis, del G. Socialista, per tal que 
sigui resposta per escrit. 
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Pregunta al Consell Executiu sobre els centres con- 
certats per a serveis de rehabilitacih, formulada per 
la Diputada I. Sra. Pilar Ferran, del G .  Socialista, 
per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Exzcutiu sobre un spot pubíici- 
tari emes per TV3, formulada pel Diputat Excm. Sr, 
Felip Lorda, del G. Socialista, per tal que sigui re- 
sposta oralment en el Ple. 
Proposició de Llei sobre la construccib del 
Centre d’Assist8ncia Primaria de Viladecans, pre- 
sentada pel G. Socialista. 
Pregunta a 1”. Sr. Conseller d’Ensenyament sobre 
els estudis de I’Institut de Formacib Professional 
de Pintors i Decoradors, formulada pel Diputat I. 
Sr. Ignasi Riera i Gassiot, del G. p. d’lniciativa pes 
Catalunya, pcr tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre el desenvolupa- 
ment agricola, industrial i turistic de 1’Alt Camp, 
formulada pel Diputat 1. Sr. Joan M. AbelIÓ, del G. 
Socialista, per tal que sigui resposta per escrit. 
Retirada de la interpel.laci6 tramitada pel procedi- 
ment d’urgkncia, al Consell Executiu sobre el 
desenvolupament dels Decrets 126/1988 i 
287/1986 (Reg. 73011, presentada pel Diputat I. Sr. 
Josep Moliner, del G. p. de Convergkncia i Unió. 
Resposta SL la pregunta formulada pel Diputat I, Sr. 
Antoni Fernández i Teixidó, del G. Mixt (Reg. 
65741, sobre Ies deficibncies de construcci6 de I’In- 
stitut de Batxillerat Montju’ic; tramesa per 1’1-i. Sr. 
Conseller d’Ensenyament . 
Resposta a la sol-licitud d’informació (Reg. 6691), 
tramesa per 1”. Conseller d’Ensenyament. 
Resposta a la sol-licitud d’informació (Reg. 41061, 
tramesa per 1”. Conseller d’Ensenyarnent, 
Sol-licitud adreqada a la Mesa del Parlament pel G .  
p. Popular de prbrrogn de cinc dies del termini de 
presentacib d’esmenes al Projecte de Llei de Modi- 
ficacib de la Regulació de la Llegítima. 
Retirada de les preguntes al Consell Executiu 
sobre I’homologacib dels docents amb la resta de 
funcionaris de la Generalitat (Reg. 4567) i sobre el 
conflicte del professorat no-universi tari (Reg. 
4568), presentada pcl Diputat 1. Sr. Victor 
Gimeno, del G. p. d’Iniciativa per Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiu sobre l’adquisició 
d’uns edificis propietat de la Caixa de Pensions 
situats a la Via Laietana de Barcelona, formulada 
pel Diputat 1. Ss. Joan Saura, del G ,  p. d’Iniciativa 
per Catalunya, per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre el lliurament 
de llibres d’escriptors catalans a la Biblioteca 
Nobel, formulada pel Diputat 1. Sr, Jaume Nualart, 
del G. p. d’Iniciativa per Catalunya, per tal que 
sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre les obres U I  
carni rural que enllaqa la LV-9125 amb el Castell de 
Mur. formulada ml Dimtat I. Sr. Jaume Nualart. 
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del ci, p. d’lniciativa per Catalunya, per tal que 
sigui resposta per escrit. 
Esmena a la Proposició no de Llei sobre la Infor- 
mació i Control de la Norrnltiva Cornunithria Eu- 
ropea, presentada pel G. Socialista. 
Esmena a la Propsocicib no de Llei sobre la Com- 
posici6 del Patronat Catalh Pro Europa i del seu 
Consell Consultiu, presentada pel G. Socialista. 
Proposicib no de Llei sobre l’abocador comarcal 
d’Osona, presentada pels Diputats i, Srs. Joan 
Roma, Manuel Nadal, Kafael Maduefio, t luis 
Medir i Wlm. Sr. Daniel Terradellas, del 6. Socia- 
lista. 
Pregunta a I’II. Sr. Conseller de Corner$, Consum 
i Turisme sobre les característiques deis parcs 
tematics d’atraccions en cent ses recreatius turistics, 
formulada pel Diputat 1. SI-, Arseni Gibert, del G. 
Socialista, per tal que sigui resposta oralment en 
Comissió. 
Pregunta a 1’H. Sr. Conseller de Comerg, Consum 
i Turisme sobre la facuttat pcr autoritzar el trastlat 
del parc temhtic, formulada pel Diputat I. Sr. 
Arseni Gibert, del G. Socialista, per tal que sigui re- 
sposta oralment en Comissió. 
Pregunta a 1”. Sr. Conseller de Comerq, Consum 
i Turisme sobre la legislació que permet el trasllat 
del parc temitic, formulada pel Diputiit I. Sr. 
Arseni Gibert, del G. Socialista, per tal que sigui re- 
sposta oralment en Comissió. 
Pregunta a I’M. Sr. Conseller de Corner$, Consum 
i Turisme sobre la possibilitat de canviar I’emplaqa- 
ment del parc tem&, furrnulada pel Diputat I, Sr. 
Arseni Gibert, del G, Socialista, per tal que sigui re- 
sposta oralment en Comissió. 
Pregunta a 1’1-1, Ss. Conselles de Comerc, Consum 
i Turisme sobre la compra de sol rhtec al municipi 
de la Nou de Gaia, formulada pel Diputat I .  Sr. 
Arseni Gibert, del G ,  Socialista, per tal que sigui re- 
sposta oralment en Comissió. 
Pregunta a 1”. Sr. C~nseller de Corner$, Consum 
i Turisme sobre la sequalificnció d’urbanitzables 
els terrenys que han estai parc temitic, formulada 
pel Diputat I. Sr. Arseni Gibert, del G. Socidista, 
per tal que sigui resposta oralment en Comissió. 
Pregunta a 1”. Sr. Conseller de Corner$, Consum 
i Turisme sobre el canvi d’ernplapment del parc 
tematic i la requalificació dels terrenys, formulada 
pel Diputat I. Sr. Arseni Gibert, del G. Socialista, 
per tal que sigui resposta oralment en Comissió. 
Escrit adreqat a la Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, presentat per 1’L Sr. Josep Liuis Carod- 
Rovira, del GI p. d’Esquerra Republicana. 
Pregunta al Consell Executiu sobre F’ediciÓ del 
llibre ((Encontre d’htropologia i Diversitat 
Hispirica, formulada pel Diputat I .  Sr. Josep Lluís 
Carod-Rovira, del G. p. d’Esquesra Republicana de 
Catalunya, per tal que sigui resposta oralment en el 
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Ple. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la destinació 
dels llibres editats pels Departaments de la Genera- 
Mal, formulada pel Diputat 1 .  Sr, Josep Lluis 
Casod-Rovira, del G. p, d’Esquerra Rcpu blicana de 
Catalunya, per tal que sigui resposta oralnient en el 
Ple. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la destinació 
dcls Ilibres adquirits ~1 Departarncni dc Cultura, 
formulada pe1 Lliputat I ,  Sr. Josep Lluís Carod- 
Rovira, del Ci. p. d’Esquerra Republicana de Catrt- 
lunya, per tal que sigui resposta oralment en el Ple. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la convocatoria 
d’eleccions sindicals al COS de la policia autonbmica, 
formulada pel Diputat I. Sr. Josep Lluis Carod- 
Rovira, del G. p. d’Esquesra Republicana de Cata- 
lunya, per tal que sigui resposta oralment en el Ple. 
Pregunta al Consell Executiu sobre l’obertura de la 
biblioteca pfiblica de Tarragona, formulada pel 
Diputat I .  Sr. Josep Lluis Carod-Rovira, del G .  p. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, per tal que 
sigui reqmosta oralment en el Ple. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la seguretat in- 
dustrial dels aparells devadors de persones, for- 
mulada 1x1 Diputat I. Sr. Marval Casanovas, del G. 
p. d’Esquerta Republicana de Catalunya, per tal 
que sigui rcsposta oralment en el Ple. 
Proposició no de Llei relativa a la recepció de la 
Televisió Valenciana a Catalunya, presentada 1x1 
G. p. d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Pregunta d Consell Executiu sobre la Cooperativa 
Escolar Anderssen de Vic, formulada pels Diputats 
I. Srs. Josep Lluís Garod-Kovira, Margal Casano- 
vas, Angel Colom, Miquel Pueyo, Ilnlm. Sr. Joan 
M. Sabanza i f i .  Sr. Joan Iiortala, del G. p. 
&Esquerra Republicana de Catalunya, per tal que 
sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre el Centre 
Docent EDUMAR, formulada PIS Diputats I. Srs. 
Josep Lluis Carod-Rovira, Marqal Casunovas, 
Angel Colom, Mique1 Pueyo, b l m ,  Sr. Joan M. 
Sabanza i H .  Sr. Joan Hortal& del G. p. d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, per tal que sigui respos- 
ta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la construccib 
del Canal Segarra-Giarrigues, formulada pels Dipu- 
tats I. Srs. Josep Lluís Carod-Rovira, Marval 
Casanovas, Angel Colom, Miquel Pueyo, 1l.lrn. Sr. 
Joan M. Sabanza i 11. Sr. Joan Hortafi, del G. p. 
d’Esquerra Kcpublicana de Catalunya, per tal que 
sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la integració 
social de la comunitat gitana, formulada pels Dipu- 
tats I .  Srs. Josep Llufs Carod-Rovira, Mar@ 
C~SWIQWS, Angel Colom, Miquel Pueyo, Il.lrn. Sr, 
Joan M. Sabanza i 11. Sr. Joan Hortali, del G. 1). 
d’Esqucrra Republicana de Catalunya, per tal que 
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25-5 

sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre els parallamps 
radioactius, formulada pels Diputats 1. Srs. Josep 
LluÍs Carod-Rovira, MarGal Casanovas, Angel 
Colom, Miquel Pueyo, 1l.lrn. Sr. Joan M. Sabanza i 
H, Sr. Joan Hortalh, del G.  p, d’Esquerra Kcpu- 
blicana de Catalunya, per tal que sigui resposta per 
escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la instalnlació 
d’hipermercats a Olot i Valls, formulada pels Dipu- 
tats I. Srs. Josep Lluis Carod-Rovira, Marval 
Casanovas, Angei colom, Miquel ~ u e y o ,  il.irn. Sr, 
Joan M. Sabanza i H. Sr. Joan ElortalA, del 6. p. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, per tal que 
sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la campanya in- 
stitucional de la Generalitat sobre les cfeccions al 
Parlament Europeu, formulada pels Diputats I. 
Srs. Josep Lluís Carod-Rovira, Marqal Casanovas, 
hngel Colom, Miquel Pueyo, Il*lm. Sr, Joan M. 
Sabanza i H. Sr. Joan Hortali, del G. p. d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, per tal que sigui respos- 
ta per escrit. 
Resposta a la pregunta formulada pels Diputats I. 
Srs. Josep Lluís Carod-Rovira, Marral Casanovas, 
hngel Colom, Miquel Pueyo, Ilelm. Sr. Joan M. 
Sabanza i H. Sr. Joan Hortalh, del G. p. #Esquerra 
Republicana de Catalunya (Reg. 67851, sobre l’en- 
senyament del catal& a la franja catalanoparlant 
d’Arag6; tramesa per I’H. Sr. Conseller de Cultura. 
Resposta a la pregunta formulada pels Diputats I. 
Srs. Josep Lluís Carod-Rovira, Marqal Casanovas, 
Angel Colom, Miquel Pueyo, IbIm. Sr. Joan M. 
Sstbanza i H. Sr, Joan HortaIB, de1 G. p. d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (Reg. 6787), sobre el 
seajustameflt de la política lingüística corn a con- 
seqiikncia de l’ingrés a les Comunitats Europees; 
tramesa per I’H. Sr. Conselles de Cultura. 
Escrit adreqat a la Mesa relatiu al X.c aniversari de 
1’Església Parroquial de la Selva del Camp, presen- 
tat pel Patronat de ¡’assumpció de la Selva del 
Camp. 
Escrit al Servei Jurídic sobre la Llei d’Arxius, pre- 
sentat pel Secretari General del Depertament de 
Cultura. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I, Sr. 
Esteve Tornis, del G. Socialista (Reg. 37691, sobre 
un protocol entre el consorci de Promoció Turística 
de Catalunya i I’Oficina de Turisme de I’Estat de 
Rio; tramesa per 1”. Sr. Conseller de Comerq, 
Consum i Turisme. 
Escrit adregat al M. H. Sr. President del Parlament 
adjuntant informe sobre el districte de la Ciutat 
Vella, presentat per I”. Conseller de Benestar 
Social, 
Pregunta al Consell Executiu sobre I’lnstitut 
Catali de Finances, formulada pel Diputat I. Sr. 

Reg. ent. 
níirn. 

7607 

7608 

7609 

7610 

761 1 

7612 

7613 

7614 

7615 

7616 

Data con cep te 

Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 76061, per tal 
que sigui resposta per escrit - 

25-5 Pregunta al Consell Executiu sobre la construccib 
d’un Centre d’Assistkncia Primaria a Sant Andreu 
de la Barca, formulada pel Diputat I. Sr. Javier 
Latorre, del G. Mixt, ~>er tal que sigui resposta per 
escrit. 

25-5 Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I .  Sr. 
Javkr Latorre, del G. Mixt (Reg. 59351, sobre des- 
peses d’a tencions pro tocol-laries i representatives 
efectuades pel Gabinet del Conseller i Secretari 
General del Conseller de Governació; tramesa per 
1”. Sr, Conseller de Governacib, 

25-5 Resposta a la pregunta formulada pel Diputat 1. Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 59361, sobre sub- 
VmCiQnS atorgades pel Gabinet del Conseller i Se- 
cretaria General del Departament de Governacih 
d’acord amb la Llei 911988; tramesa per 1”. Sr. 
Conseller de Governació. 

25-5 Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 5937) sobre des- 
peses de la Direcció General d’Administraci6 
Local; tramesa per I”. Sr. Conseller de Gover- 
nació. 

25-5 Resposta a la pregunta formulada pel Diputat 1. Sr. 
Javier Latorre, del 6. Mixt (Reg. 59381, sobre 
transferimcies corrents de la Direcció General 
d’AdministraciÓ Local a municipis per als plans de 
contaminació atmosfkrica; tramesa per I’H. Ss, 
Conseller de Governació (Reg. 761 1). 

25-5 Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. SI-. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 59391, sobre 
ajuts extraordinaris als municipis atorgats per la 
Direcció General d’Administració Local; tramesa 
per 1”. Sr. Conseller de Governació. 

25-5 Resposta a la pregunta fmnulada pel Diputat 1. Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 59401, sobre 
ajuts extraordinaris atorgats per la Direccio Gener- 
al d’Administraci6 Local per a dkficits de xarxes 
d’aigua; tramesa per I’H. Sr. Conseller de Gover- 
nació. 

25-5 Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I.  Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg, 5941), sobre 
transferencies de capital de la Direcció General 
d’Adrninistraci6 Local per al foment de la fusió de 
municipis; tramesa per I’H. Sr. Conseller de Gover- 
naci6. 

25-5 Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I .  Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg, 5942), sobre des- 
peses d’atencions pro tocoblaries i representatives 
de la Direcció General del Joc i d’Espectacles; 
tramesa per 1”. Sr. Conseller de Go.vernaci6. 

25-5 Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I .  Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 5943), sobre des- 
peses protocol-18ries i representat ives de la Dele- 
gació Territorial de Barcelona del Departament de 
Governacib; tramesa per 1”. Sr, Conseller de 
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Reg. ent. Data Concepte 
núm. 

7617 

7618 

7619 

7620 

762 1 

7622 

7623 

7624 

7625 

7626 

25-5 

25-5 

25-5 

25-5 

25-5 

25-5 

25-5 

25-5 

25-5 

25-5 

Governació. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat 1. Sr. 
Javier Latorre, del G .  Mixt (Reg. 59441, sobre des- 
peses d’atencions protocolnlhries i representatives 
de la Delegació Territorial dc Girona del Departa- 
ment de Governació; tramesa per 1”. Sr. Conseller 
de Governacib, 
Rcsposta a la pregunta formulada pel Diputat I .  Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 59451, sobre des- 
peses de publicitat i propaganda de la Delegació 
Territorial de Girona del Departament de Gover- 
nació; tramesa per C’H. Sr. Conseller de Gover- 
nació. 
Kesposta a la pregunta formulada pel Diputat 1. Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 59461, sobre des- 
peses d’atencions protocol *Ih ries i rcprcsen t atives 
de la Delegncib Territorial de Lieida del Departa- 
ment de Governació; tramesa pcr 1”. Sr, Conseller 
de Governació. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 59471, sobre des- 
peses d’atencions protocol. lhries ¡ representatives 
de la Delegacib Territorial de Tarragona del 
Departament de Governació; tramesa per 1%. Sr. 
Conseller de Governació. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat 1. Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 59481, sobre gra- 
tificacions per serveis extraordinaris atorgats per la 
Direcció General de Seguretat Ciutadana; trurnesa 
per 1”. Sr. Conseller de Governació. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. SF. 
Javier Latorre, del G. Mixt  (Reg. 59491, sobre des- 
peses de publicitat i propaganda de la Direcció 
General de Seguretat Ciutadana; tramesa per 1’14. 
Sr. Conseller de Governació. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 59501, sobre iid- 

judicacions de la Direcció General de Seguretat Ci- 
utadana en obres d’adequació d’edifrcis i instakla- 
cions; tramesa per 1”. Sr. ConselIer de Gover- 
nacih. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat 1. Sr. 
Jnvier Latorre, del G. Mixt (Reg. 5951), sobre ad- 
judicacions de la Direccib General de Seguretat Ci- 
utadana en cqwipament del servei de telecornunica- 
cions; trnmesa per I’H, Sr. Conselles de Gover- 
nació. 
Kesposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, del G .  Mixt (Reg. 59521, sobte gra- 
tificacions per serveis extraordinaris atorgades per 
la Direcció General de Prevencib i Extinci6 d’ln- 
cendis; iramesa per I’FL Sr. Conseller de Gover- 
nació. 
Kesposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Keg. 59531, sobrc des- 
peses de lloguer d’helicbpters de la Direcció Gener- 
al de Provenció i Extinció d’lncendis; tramesa per 

Rep. cnt. Data Concepte 

núm. 

7627 

7628 

7629 

7630 

763 1 

7632 

7633 

7634 

7635 

7636 

i636 

25-5 

25-5 

25-5 

25-5 

25-5 

25-5 

25-5 

25-5 

25-5 

25-5 

25-5 

1’1-1. Sr. Conseller de Governació. 
Resposta a la pregunta formulada liel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 59541, sabre ad- 
judicacions de la Direcció General de Prevenció i 
Extinció d’lncendis per a la construccio de parcs de 
bombers; tramesa per 1”. Sr. Conseller de Gover- 
nació. 
Resposta a la pregunta formulada pel Iliputtit I .  Sr. 
Javier Latorrc, del Ci. Mixt (Keg. 5955), sobre sub- 
vencions a municipis de la Direcció General de Pre- 
venci6 i Extinció d’incendis; tramesa per 1”. SI-. 
Conseller de Governació. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, del G .  Mixt (Reg. 59561, sobre gra- 
tificacions per serveis extraordinaris atorgats pel 
Gabinet del Consellers i Secretaria General del 
Departament de Governaci6; tramesa pcc I’H. 5r. 
Conseller de Governació. 
Memoria relativa als antecedents i centigut del Pro- 
jecte de liei de Concessib d’un Crkdit Extraordinari 
i de Suplement de Crkdit p e r  a Operacions de Capi- 
tal al Pressupost de 1989, presentat per I’H. Consel- 
ler de J usticia. 
Mocib subsegiient a la interpelkcib al Consell Exe- 
cudiu sobre la Política General de Reforma Educati- 
va, presentada per la Diputada I. Sra. Dolors Tor- 
rent, del ci, Socialista. 
Moció subsegiient a la interpel-lacib al Consell Exe- 
cutiu sobre la Política de Concerts Educatius i d’Ex- 
tensió de la Grutu*i!at dc I’Ensenyament, presenta- 
da pel Diputat I .  Sr. Magi Cadevall, del G. Socialis- 
ta. 
Moció subsegiient r‘i la interpel-laci6 al Consell Exe- 
cutiu sobre la Política General d’lnformació de les 
Activitats dels Departaments de la Generalitat, 
presentada pels Diputats I. Srs. Joan Oliart, Josep 
Clofent i Josep M. Sala, del G.  Socialista. 
Projecte de Llei d’OrdenaciÓ Sanitiria de Catalun- 
ya, presentat pel Conseil Executiu de la Generrali- 
tat. 
Pregunta a 1”. Sr. Conseller de CornerG, Consum 
i Turisme sobre la ubicació del Centre Kecreatiu 
Turistic, formuladas pels Diputats I .  Srs. Rafael 
Madueño i Arseni Gibcrt, del G. Socialista, per tal 
que sigui resposta oralment en Corn issib. 
Pregunta a I”. Sr. Conseller de Gornerq, Consum 
i Turisme sobre l’ernplaqament del Centre Recrea- 
tiu Turistic a Vilaseca-Salou, formuladas pels Dipu- 
tats 1. Srs. Rafael Maduehe i Arseni Gibert, del G .  
Socialista, per tal que sigui resposta oralrncnt en 
Comissió. 
Pregunta a I”. Sr. Conseller de Comerq, C Q ~ S L I ~  
i Turisme sobre els possibles riscs d’accidents al 
Centre Recreatiu Turistic, forrnuladas pels Dipu- 
tats I. Srs. Rafael Madueiío i Arseni Gibert, del G. 
Socialista, per tal  que sigui resposta oralment en 
Comissió. 
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Reg. ent. Data Concepte 
núm, 
7638 

7639 

1641 

7642 

7643 

7644 

7645 

7646 

7647 

7448 

7649 

25-5 

25-5 

25-5 

26-5 

26-5 

26-5 

26-5 

26-5 

26-5 

26-5 

26-5 

Pregunta a 1”. Sr. Conseller de Cornerq, Consum 
i Turisme sobre els riscs potencials de la Z O ~ R  de 
Vilaseca-Salou, formuladas pels Diputats 1. Srs. 
Rafael Madueño i Arseni Gibert, dei G. Socialista, 
per tai que sigui resposta oralment en Comissió. 
Escrit adreqat al M. H. Sr. President del Parlament 
relatiu al Dictamen del Consell Consultiu del Pro- 
jecte de Llei d’organització, Procediment i R B g h  
Juridic de 1’AdministsaciÓ de la Generalitat de 
Catalunya, presentat pel Sr . Francisco Villavicen- 
cio. 
Resposta a la pregunta formulada pels Diputats f .  
Srs. Josep Lluh Carod-Rovira, Marval Casanavas, 
Angel Colom, Miquel Pueyo, Il+lm, Sr. Joan M. 
Sabanza i H. Sr. Joan Hortala, del G. p. d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (Reg. 67821, sobre eis 
ajuts a la investigacib socioiingiiística; tramcsw wr 
I’H. Sr. Conseller de Cultura. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr, 
Javier Latorre, del G. Mixt (Keg, 58991, sobre ad- 
judicacions d’obres en edificis culturals i edificis 
seu del Departament de Cultura; tramesa per I’iI. 
Sr. Conseller de Cultura. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javiec Latorre, del G. Mixt (Reg. 5900$, sobre in- 
versions del Departament de Cultura wr a la infor- 
matització del Departament; tramesa per I’H, Sr. 
Conseller de Cultura, 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I, Sr. 
Javier Latorre, del G .  Mixt (Reg. 59011, sobre in- 
versions del Departament de Cultura en concepte 
de banc de dades culturals; tramesa per 1”. Sr. 
Conseller de Cultura. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt  (Reg. 59021, sobre des- 
peses de la Direcció General de Promoció Cultural 
p e r  l’organitzacib, ek muntatge i trasllat d’exposi- 
cions; tramesa per 1”. Sr. Conseller de Cultura. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latosre, del G. Mixt {Reg. 59031, sobre des- 
peses de funcionament del Centre d’Art Santa 
Monica; tramesa per I”. Sr. Conseller de Cultura. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat i .  SI-. 
Javier Latorre, del 0, Mixt (Reg. 59041, sobre 
transferkncies corrents lliurades per la Direcció 
General de Promoció Cultural per a la promoció de 
la música, el teatre i la dansa en col-laboració amb 
entitats territorials; tramesa per 1”. Sr. Conseller 
de C u1 t ura. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, del G .  Mixt (Reg. 59051, sobre 
tcansferkncies corrents lliurades per la Direcció 
General de Promoció Cultural a empreses privades 
per a la prornocib de la música, el teatre i la dansa; 
tramesa per 1”. Sr. Conseller de Cultura. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, del G .  Mixt (Reg. 59061, sobre 

Reg. ent. 
num. 

7650 

765 i 

7652 

7653 

7654 

7655 

7656 

7657 

7658 

Data Concep te 

26-5 

26-5 

26-5 

26-5 

26- 5 

26-5 

26-5 

26-5 

26-5 

transferkncies corrents lliurades per la Direcció 
General de Promoció Cultural a empreses privades 
per a publicacions de periodicitat setmanal integra- 
ment en catala; tramesa per I”. Sr. Conselles de 
Cultura. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, del G .  Mixt (Reg. 59071, sobre 
transferkncies corrents lliurades per la Direccib 
General de Promoció Cultural a empreses privades 
per a la promoció del llibre, el cinema, el video i la 
televisi& tramesa per I ’ H  Sr. Conseller de Cultura. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg, 59081, sobre 
transferhcies corrents lliurades per la Direcci6 
General de Promoció Cultural a farnilies i institu- 
cions sense finalitat de lucre; tramesa per 1”. Sr, 
Conseller de Cultura. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I .  Sr. 
Javier Latorre, del G ,  Mixt (Reg. 5909), sobre 
transferimcies de capital lliurades per la Direcció 
General de Promoció Cultural a corporacions 
locals per a reconversió i equipament de ~QCRIS clc 
música, teatre i dansa; tramesa per 1’1-1. Sr. Consel- 
ler de Cultura. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I .  Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 59101, sobre 
transferkncies de capital lliurades per la Direcció 
General de Promoció Cultural a famílies i institu- 
cions sense finalitat de lucre per deutes financers 
d’operacions de prkstecs en teatres; tramesa per 
1”. Sr. Conseller de Culturw, 
Resposta a Itt pregunta formulada pel Diputat I. Ss. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg, 591 I ) ,  sobre ad- 
judicacions d’estudis i treballs tkcnics a carrec de la 
Direcció General de Politica Lingüística; tramesa 
per 1”. Sr. Conseller de Cultura. 
Resposta R la pregunta formulada pel Diputat I .  Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 59121, sobre 
tramferencies corrents lliurades per la Direcció 
General de Politica Lingüística a corporacions 
locals per a cursos de catala per a adults; tramesa 
per I’H. Sr. Conseller de Cultura. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Ss. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 59131, sobre 
transferkncies corrents lliurades per la Direcció 
General de PoIítica Lingüistica a corporacions 
locals per a campanyes de normalització 1ingUistica; 
tramesa per 1”. Sr. Conseller de Cultura. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I .  Sr, 
Javier Latorre, del G .  Mixt (Reg. 59141, sobre 
tra’nsferkncies corrents lliurades per la nirecció 
General de Politica Lingüística a corporacions 
locals per al foment de I’nranks; tramesa per i”, 
Sc. Conseller de Cultura. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat 1. Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 5919,  sobre 
tramferhies corrents lliurades per la Direcció 
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Reg. cnt. 
nCm. 

7659 

7660 

766 1 

7662 

7663 

7664 

76G5 

7666 

7667 

7668 

Data conucptc 

26-5 

26-5 

26-5 

26-5 

26-5 

26-5 

26-5 

26-5 

26-5 

26-5 

General dc Patrimoni Cultural a faniilies i institu- 
cions sense finalital de lucre per al forncnt de la 
culturu tradicional i popular; tramesa per 1’1 i .  Sr. 
Conseller de Cultura. 
liesposta ;I la pregunta formulada pel Iliputal I .  Sr. 
Javier Latorre, del ti. Mixt (Reg. 59161, sobre 
t rii ns~ercnci es co Tren t s 11 i LI rades per I [i 13 i recci 6 
General CIC Patrimoni Cultural B famílies i institu- 
cions scnse liniilitai CIC lucrc per a fundacions d’art; 
tramesa per 1’1 I .  Sr. Conscllcr de CuSturii. 
Resposta ii I u  pregunta formulada pe! Iliputnt 1. Sr. 
Javier taiorre, del Ci. Mix1 (Reg. 5917), sobre ad- 
judicacions d’obres dc rcstauracih i conservacih CIC 
monuments a chrrcc de la Dircccib General de Pa- 
trimoni Cultural; trarnesii per 1’1-1. Sr. Conseller de 
c L I  I t ura . 
Kesposta ii la prcgunta formul:ula pel 13iputat 1. SI.. 
davier I,atorrc, del G. Mixt (Rcg. 59181, sobrc 
transfer&ncies CIC capi tal lliurades per t i t  13irccciO 
Gcneral de Patrimoni Cultural II. famílies i institu- 
cions sense finaiitat de lucrc per r? obres de restau- 
taci6 d’edificis d’intercs historico-ar tislic; traiiiesa 
per I’iI. Sr. Conseller de Cultura. 
Resllosla ii la pregunta formulada pel Diputat I .  Sr. 
Iavier Latorre, del (ja Mixt (Reg. 59191, sobrc 
tr-ansfcrencies dc capital lliurades per la Direcciii 
General de Patrimoni Cultural a consorcis dc cluc 
formi part el Departament de Cuhura; t rmca i  Ixcr 
I’I I .  Sr. Conseller de Cultura. 
liesposta ii ta pregunta formulada pel Diputat 1. SI.. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 59201, sobre des- 
peses d’atencions protocolhrics i rcprcscntatives 
del Departament de Cultura; tramesa per 1’11. Sr. 
Conseller de Cultura. 
Resposta a la pregunta formulada pcl Diputat I .  Sr. 
Javicr Latorre, ric1 G. Mixt (Reg. 5921 ), sobre ad- 
judicacions &estudis i trcballs tecnics del Departa- 
ment de Cultura; tramesa per I’M. Sr. Consellcr dc 
Cultura. 
Kesposta a la pregunta furmulada pel Diputat E. Sr. 
Javier Latorre, del C;. Mixt (Reg. 5922), sobre des- 
peses de publicitat i propuganda del Dcpartametit 
de Cultura; tramesa per I’FX. Sr. Conseller de Cultu- 

Kcsposla a la pregunta formu1ad;i pel Diputat 1. SI-. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Keg. 5923), sobre des- 
peses de projcccib interior i extcrior de la cultura 
catalana del Departament dc Cultura; trnrncsa per 
1’H. SI*. Consellcr dc Cultura. 
Reslmta ii la pregunta forrnulacla pel Diputat 1. Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 59241, sobrc des- 
peses de convenis d’kmbit cul tural cn mitjans dc 
comunicacih a cltrrec dcl I.)cpurlament dc Cultura; 
tramesa per 1’1 1. Sr, Consellcr de Cultura. 
liesposta ii la pregunta formulatia pel Diputat I .  Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 59251, sobrc 
transferencies corrents 21 emprem públiques del 

F21. 

7669 26-5 

76711 26-5 

7671 26-5 

7672 26-5 

7673 26-5 

7h74 20-5 

71075 26-5 

7676 26-5 

7677 26-5 

7678 26-5 

7679 26-5 

B Cn accp te 

Ilepartament de Cultura ~ ~ e r  a accions de difusih 
cullliral cn mitLjans dc comunicació; tramesa per 
I’t I .  Sr. Conseller de Cultura. 
Respmta H la pregunta formu1ad:i pel 13ipulai E .  Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Ilcg. 5926), snhre 
tramferencies corrents a les corporacions locals del 
D e p m i m n i  de Culliira lier a dil’usib i prnmncib 
cultural; tramcsa per I’H. Sr. Consellcr de Cultura. 
Resposta a la l~regunta thsmiilada 1x1 Diputat I. St.. 
Iauicr I,atorre, rlet G,  Mixt CKeg 5927$,  sobte 
transferencies corretits ii Iiirnilics i institucions 
sense finalilat de lucre per H activitats culturals del 
llepnrtamcnt dc Cul tura ;  tramesa per 6’1 I. Sr. Con- 
scllcr de Cullurii. 
Itesposta ii la pregunta formulada pel Dipular I .  SI.. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Iicg. 59281, sobre 
transferencies de capital del Ilepirtarncnt de Cuftii- 
r;i 1x1. ii inf‘raestructura i equiptmcnl de locals cul- 
turals de corporacions locals; tramesa per l ’ f l .  Sr. 
Conseller dc Cullurii. 
Kcsposla it la preguntii formuluda pet Diputat I .  Sr. 
Javier Liilorrc, del Ci. Mixt (fieg. 5929)’ sobre 
~ransf‘cr~ncics dc capital clcl Ilcpaslament de Cultu- 
ra, a institucions culturals, c a ~ l s  i ateneus per i\ in- 
lrastructures; trnrnesa per l’ii. Sr. Consel ter de 
C u I t ur ii . 
Resposta ii la pregunta formulada pel Diputat I .  Sr. 
Javier Latorre, del C;. Mixt (Reg. 5030),  sobrc gra- 
t iticacions [Er scrvcis cx trnordinaris atorgades per 
la Secretaria Ucneral clcl Departament de Cultura; 
tramcsa ~m I’f-i. Sr. Conscller de Cultura. 
licsposta :i la prcgunta formutarla pel Diputkit I .  Sr. 
Javicr Latom, del C;. Mixt ( k g .  59311, sobre des- 
peses d’atencions ~irolocolhies i representatives de 
la Secretaria C;cneral del Departament dc Cultura; 
~ramcsa 
Kesposta it 121 pregunta fortnuluda pel Diputat 1. SI-. 
Javicr Latorre, del 6 ; .  Mixt (Keg. 59321, sobre ad- 
judicacions d’estudis i treballs tecnics dc la Secreta- 
riu Gencral del Ilepartarnent de C h l  turu; trarncsa 
per 1’1 I .  St-. Conseller de Cultura. 
Iicslmsta ii la pregunta formulada pel Diputat I .  Sr. 
Javier Latorre, del G,  Mixt (Keg. 5933), sobre clcs- 
peses de publicacions i trcbnlls de In Secrctijriii 
General del Departament de Cultura; tramcsa per 
!’I I .  Sr. Chnscller dc Cultiira. 
Resposta ii la prcgunta formulada pel Diputat E. St. 
Jnvier tatorrc, del ci. Mixt (Reg. 59341, sobre des- 
peses de publicitut i propaganda de la Secrctariu 
General del Dcpartamcnt de Cultura; tramesa per 
1’1-1. Sr. Conseller de Cultura. 
Pregunta al Consell Executiu sobre el Polígon In- 
dustrial del Francoli, SA, ti>rmulada 1x1 Iliputat 1. 
Sr. Celestino Sinchez I<amos, del Ci.  Mixt, per tat 
que sigui resposta per escrit. 
Respnsta a la pregunta formulada pels Diputats I. 
Srs. Josep Lluís Cnrod-Rovira, Marpi! Casanovas, 

1”. Sr. Conseller de Cultura. 
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Reg. ent. 
núm. 

7680 

768 1 

7682 

7683 

7684 

7685 

a 
7686 

7687 

7688 

7689 

7690 

26-5 

26-5 

26- 5 

26-5 

26-5 

26-5 

26-5 

26-5 

26-5 

26-5 

26-5 

Angel Colom, Miquel Pueyo, 11-lm. Sr. Joan M. 
Sabanza i H. Sr. Joan Hortah, del G. p. d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (Reg. 56631, sobre 
l’eventual instablacib d’un magatzem radioactiu al 
Priorat; tramesa per I’H. Sr. Conseller d’lndústria i 
Energia. 
Kesposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr, 
Victor Gimeno, dei G. p. d’hiciativa per Catalunya 
(Reg. 55351, sobre el control de la radioactivitat 
del riu Ebre; tramesa per I’H. Sr. ConselEcr d’lndií- 
stria i Energia. 
Resposta a la pregunts formulada per la Diputada 1- 
Sra. M. Dolors Montserrat i CuEleré, del G .  p. 
Popular (Reg. 65541, sobre la política de promocib 
internacional de les empreses catalanes; tramesa 
per i’H, Sr. Conseller d’lndhstria i Energia. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat T. Sr. 
Martí Carnicer, del G .  Socidista (Reg. 69071, 
sobre la partida 13.03.770.01 del Pressupost per al 
1988; tramesa per 1”. Sr. Conseller d’hdústria i 
Energia. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Martí Carnicer, del G. Socialista (Reg. 69061, 
sobre la partida 13.03.481.03 dei Pressupost per al 
1988; tramesa per 1”. Sr. Conseller d’hdústria i 
Energia. 
kesposta n la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Martí Cucnicer, del G .  Socialista (Reg. 69051, 
sobre la partida 13.03.480.01 del Pressupost per al 
k988; tramesa per 1”. Sr. Conseller d’lndustria i 
Energia. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat 1. Sr, 
Martí Carnicer, del G. Socialista (Reg. 69041, 
sobre la partida 13.03.445.03 del Pressupost per al 
1988; tramesa per 1”. Sr. Conselles d’lndústria i 
Energia. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I .  Sr. 
Martí Carnicer, del G. Socialista (Reg. 69271, 
sobre la partida 13.05.770.03 del Pressupost per al 
1988; tramesa per 1”. Sr. Conseller d’IndÚstria i 
Energia. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat 1. Sr. 
Martí Carnicer, del G. Socialista (Reg. 69261, 
sobre la partida 13.05.770.02 del Pressupost per ai 
1988; tramesa per I”. Sr. Conseller d’hdústria i 
Energia. 
Resposta a la pregunta formulada pet Diputat I. Sr. 
Martí Carnicer, del G .  Socidista (Reg. 69251, 
sobre la partida 13.05,770.01 del Pressupost per al 
1988; tramesa per 1’14. Sr. Conseller d’lndústria i 
Energia, 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Martí Carnicer, del G. Socialista (Reg. 6924), 
sobre la partida 13.05.480.02 del Pressupost per al 
1988; tramesa pes 1”. Sr. Conseller d’Indústria i 
Energia. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 

Reg. ent, 
núm. 

769 1 

7692 

7693 

7694 

7695 

7696 

7697 

7698 

7699 

7700 

7701 

1 h t a  Concepte 

26-5 

26-5 

26-5 

26- 5 

26-5 

26- 5 

26-5 

26-5 

26- 5 

26-5 

26-5 

Martí Carnicer, del G, Socialista (Reg. 69231, 
sobre la partida 13.05.480.01 del Pressupost per al 
1988; tramesa per 1”. Sr, Conseller d’lndústria i 
Energia. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I ,  Sr. 
Martí Carnicer, del G. Socialista (Reg, 69221, 
sobre la partida 13.04.782.01 del Pressupost per al 
1988; tramesa per 1”. Sr. Conseller d’hdústria i 
Energia. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I .  Sr. 
Martí Carnicer, del G. Socialista (Reg. 69161, 
sobre la partida 13.04.480.01 del Pressupost per al 
1988; tramesa per I”. Sr. Conseller d’IndÚstria i 
Energia. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I .  Sr. 
Marti Carnicer, del G. Socialista (Reg. 6917), 
sobre la partida 13.04.481.01 del Pressupost per al 
1988; tramesa per 1’14. Sr. Conseller d’IndÚstria i 
Energia. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I .  Sr. 
Marti Carnicer, del G. Socialista (Reg. 69181, 
sobre la partida 13,04.760.01 del Pressupost per al 
1988; tramesa per 1”. Sr. Conseller d’lndhstria i 
Energia. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
MartÍ Carnicer, del G. Socialista (Reg. 69191, 
sobre la partida 13.04,761.01 del Pressupost per al 
1988; tramesa per I’H. Sr, Conseller d’lndústria i 
Energia. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I .  Sr. 
Martí Carnicer, del G .  Socialista (Reg. 69201, 
sobre la partida 13.04.771.01 del Pressupost per al 
1988; tramesa per 1”. Sr. Conseller d’indústria i 
Energia. 
Resposta R la pregunta formulada pel Diputat 1. Sr. 
Marti Carnicer, del G. Socialista (Reg. 68971, 
sobre la partida 13.05.780,Ol del Pressupost per al 
1988; tramesa per I’H. Sr. Conseller d’Indhstria i 
Energia, 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Martí Casnicer, del G .  Socialista (Reg. 6898), 
sobre la partida 13.01.480.01 del Pressupost per al 
1988; tramesa per 1”. Sr. Conseller d’hdústria i 
Energia. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat 1. Sr, 
Marti Casnicer, del Q. Socialista (Reg. 69121, 
sobre la partida 13.03.780.01 del Pressupost per al 
1988; tramesa per 1”. Sr. Conseller d’lndústria i 
Bnergia. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat 1. Sr. 
Martí Carnicer, del G. Socialista (Reg, 68993, 
sobre la partida 13.03.460,Ol del Pressupost per al 
1988; tramesa per 1’M. Sr. Conseller d’hdhtria i 
Energia. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Martí Carnicer, del G. Socialista (Reg. 6913), 
sobre la partida 13.04.460.01 del Pressupost per al 
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Reg. eat. Data Calicep te 

nilnl. 

7702 

7703 

7704 

7705 

7706 

7707 

7708 

7709 

771 o 

771 I 

7712 

26- 5 

26-5 

26-5 

26-5 

26-5 

26-5 

26-5 

26-5 

26-5 

26-5 

26-5 

1988; tramesa per 1”. Sr. Conseller d’lndhtria i 
Energia. 
Resposta a la pregunta formu1td;i pel Diputat 1. Sr. 
Marti Carnicer, del C;. Socialista (Reg, hC)OQ), 
sobre la partida 13.03.470.01 del Pressupost per al 
1988; tramesa per ]’i-i,  Sr. Conseller d’Indhtria i 
Energia. 
Ilcsposta a la pregunta formulada pel Diputat I .  Sí-. 
Martí Carniccr, del Ci. Socialista (Rcg. 6901), 
sobre la partida 13.03.471,Oi del Pressupist per al 
1988; tramesa per 1”. Sr. Conseller d’IndÚstria i 
Energia. 
Resposta a la pregunta formdada pel Diputat i. Sr. , 
MartÍ Carnicer, del G. Socialista (Keg. 69141, 
sobre la partida 13.04.470.02 del Pressupost pcr al 
1988; tramesa per 1”. Sr, Conseller d’lndústria i 
Energia. 
Resposta a la pregunta iormulada pel Diputat I .  Sr. 
Martí Carnicer, dei Ci. Socialista (Reg, 6902)’ 
sobre la partidii 13.03.412,Ol del Pressupost per al 
1988; tramcsa pes I’H. Sr. Conseller d’hhistria i 
Encrgiu. 
Kesposta a la pregunta formulacla pel Diputat I .  Sr. 
Martí Carnicer, del C;. Socialista (Reg. 6911$, 
sobre la piir-lrtida 13.03.774.03 del Pressupost per al 
1988; tramesa per I’H. Sr. Conseller d’indirstria i 
Encrgia. 
Rcsposta a la pregunta formulada pel Diputut 1. Sr. 
Martí Cimicer, dcl Ci. Socialista (Reg. 691 9, 
sobre la partida 13.04.471.01 del Pressupost per al 
1988; tramesa per I”. Sr. Conseller d’lnilhstriu i 
Energia. 
Resposla a la pregunta formulada pel Diputat I .  Sr. 
Martí Carnicer, del G .  Socialista (Keg 69031, 
sobre la partida 13.03.473.01 del Prcssupost per al 
1988; tramesa per 1’1-1. Sr. Consellcr d’indústria i 
Energia. 
Resposta a la pregunta t’ormulada pel Diputat 1. Sr. 
Martí Carnicer, del G. Socialista (Reg. 69211, 
sobre la partida 13.04,781.01 del Prcssripost per al 
1988; tramesa pcr I’H. Sr. Conseller d’IndÚstria i 
Energia. 
Rcspsta a la pregunta foririulada pcl Diputat I .  Sr. 
Martí Carnicer, del (i. Socialiskt (Reg, 69101, 
sobre la partida 13,03.774.02 del Pressupost per al 
1988; tramesa per 1”. Sr. Conseller d’lndilstria i 
Energia. 
Keslwsta a la pregunta formulada pel Diputat I .  Sr. 
Martí Carnicer, del G. Socialista (Reg. 69091, 
sobre la partida 13.03,774,01 del Pressupost per a1 
1988; tramesa per 171, Sr. Conseller d’hdústria i 
Energia. 
Iksposta a la preguntu fc,rrnulada pel Diputat I .  SI.. 
Martí Carnicer, LM G. Socialista (Reg. 69081, 
sobre la parlidii 13.03.773.02 dcl Pressupost per al 
1488; tramesa per I’H. Sr. Consellcr d’Indústria i 
Energia. 

Reg. eat. 
ni1 111. 

7713 

7730 

773 1 

7732 

7733 

7734 

7735 

7736 

7737 

7738 

7439 

7740 

7741 

7742 

7743 

Ilata Concepte 

26-5 

26-5 

26-5 

26-5 

26-5 

26-5 

26- 5 

29-5 

29- 5 

29- 5 

29-5 

29-5 

29-5 

29- 5 

29-5 

Moció subsegüent a la interpcl*laciÓ a1 Consell Exe- 
cutiu sobre l’assistencia psiquiR trica a Catalunya, 
presentada pel Iliputiit I. Sr. Joan Saura, del G. p. 
d’lniciativa IXS Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiu sobre el Projecle de 
Llei de Cossos Docents, formulada pe1 Diputat I .  
Ss. Ignasi Riera i Gassiot, del G. p. d’lniciativa per 
Catalunyii, per tal que sigui rcsposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre el proccs d’intc- 
gració dc les escoles del CEPEPC ii la xarxii d’c- 
scoles pihliqucs, forniulada pel Diputat I .  Sr. 
Ignasi Riera i Ciassiot, del G, p. ct’hiciativa per 
Catiitunya, per \al que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre el calenduri 
previst pcr a la integració del colalectiu CEPEPC a 
la xarxa d’escolcs públiques, formulada pel J l iputa~ 
I,  Sr. Ignasi Riera i Gassiot, del G. p. d’Inicintiva 
Wr Catalunya, pa tal que sigui resposta Ier escrit. 
Reswsta a la preguntes formulades pet Diputat I. 
SI=, Javier Latorre, dcl O .  Mixt (Regs, del 6473 al 
6481 i cicl 6333 a1 6344), ; tramesa per ]’i-i, Sr. Con- 
seller d’Economia i Finances, 
Respxta N la sol-licitud d’informació ( I k g  6679) , 
tramesa ixr I’ii.  Sr. Conseller d’Economiti i Fi- 
na nces. 
Kespxta B la sol*licitud ri’infermació (Reg. 5720), 
tramesa per l’ii. Sr. Conseller d’Ekonomia i Fi- 
nances. 
Escrit adreqa t ii lu Mesa del Parlainent pel President 
de la Comissió de Política. Cuttural, en relwió ii 

una petici6 Ibrmulada pe1 G. p. d’Esquerra Repu- 
blicana (Keg. 7585). 
ProposiciO IIQ de Llei sobrc la colnparcixenCik del 
Delegial del Govern i del Governador Civil de Bar- 
celona II la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat 
Ciutadana, presentada p i  G. p. d’lniciativa per 
ca ta 1 u nya . 
Escrit del Sr. Jaume Nualast adrqa t  ii I’Oficial 
Major del Parlament. 
Escrit relatiu a una erradu dc la Llei 3/1982, prcscn- 
tat pel Ss. Ricard Lobo. 
Resposta ii la pregunta formulada per la Diputada I. 
Sra. Rosa Fabihn, dci G .  p. d’Iniciativa pzer Catalun- 
ya (Reg. 6655) sobre la funció actual de la residen- 
cia de Vilanova i la Gelltr6; tramesa per I’H Sr. 
Conseller de Treball. 
Resposta a la pregunta formulada per la Diputada I .  
Sra. Rosa Fabirin, del G. p. d’lniciativa per Catalun- 
ya (Reg. 66571, sobre la C Q I X ~ ~ U C C ~ Q  clhn edifici de 
E’INEM ii la partida de Bolladera, de Tarragona; 
tramesa p e r  1”. Sr. Conseller de Treball. 
Resposta ii la prcgunta formulada per la Diputada I .  
Sra. Rosa Aibiin, del ti. p. d’Iniciativa per Catatun- 
ya (Reg. 6658)’ sobre la gestió del restaurant de la 
residknciu de ’I‘iirragona; tramesa p r  1’1 I .  Sr. Con- 
seller de ‘Treball. 
Reswsta ii la pregunta formulada per  la Diputadu I .  
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Reg. ent, Data C o n cep te 
núm. 

7744 

7745 

7746 

7747 

7748 

7749 

7750 

775 1 

7752 

7753 

7754 

29-5 

29-5 

29- 5 

29-5 

29-5 

29-5 

29-5 

29-5 

29-5 

29-5 

29-5 

Sra. Rosa Fabián, del G. p. d’lniciativa per Catalun- 
ya {Reg. 66591, sobre el conveni entre la Federació 
Catalana de Vela i el Departament de Treball, rela- 
tiu a la ciutat residencial de Tarragona; tramesa per 
1’H. Sr. Conseller de Trebali 
Esmena a la Proposició no de Llei sobre la Su- 
pressib de la Segona Classe en els Ferrocarrils de la 
Generalitat, presentada per el G. Socialista. 
Proposició no de Liei sobre l’aplicació dels Decreis 
de Declaració de Zones d’Ordenaci6 d’Explata- 
cions, presentada pel Diputat I. Sr. Joan Ganyet 
amb la signatura dels Diputats H. Sr. Joan Re- 
ventbs, 1. Srs. Ramon Aleu i Joan Roma ¡ de la 
Diputada 1. Sra. M. Teresa Utgés, del G. Socialista. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la partida núm, 
02,01.46O.O1 del Pressupost per al 1988, formulada 
pels Diputats 1. Srs. Marti Carnicer i Lluís A. 
Garcia i S k z ,  del Ci. Socialista, per tal que sigui re- 
sposta oralment en Comissi6, 
Pregunta ai Consell Executiu sobre la partida núm. 
02.01.470.01 del Pressupost per al 1988, formulada 
pis Diputats 1, Srs. Martí Carnicer i Lluís A. 
Garcia i Sáez, del G. Socialista, per tal que sigui re- 
sposta oralment en Comissió. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la partida núm. 
02.01.480.02 del Pressupost per al 1988, formulada 
pels Diputats i. Srs. Martí Carnicer i LluÍs A. 
Garcia i Siez, del G. Socialista, per tal que sigui re- 
sposta oralment en Comissió. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la parlida núm. 
02.01.480.13 del Pressupost per al 1988, formulada 
pels Diputats I. Srs. Martí Carnicer i Lluís A. 
Garcia 3 Sáez, del G. Socialista, per tal que sigui re- 
sposta oralment en Cernissib. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la partida núm, 
02.01.48O. 15 del Pressupost per al 1988, formulada 
pels Diputats I. Srs. Martí Carnicer i Llul’s A, 
Garcia i Shez, del G. Socialista, per tal que sigui re- 
sposta oralment en Comissió. 
Pregunta al Cunsell Executiu sobre la partida núm. 
02.01,481.01 del Pressupost per al 1988, formulada 
pels Diputats I, Srs. Martí Carnicer i Lluis A. 
Garcia i Sáez, del G. Socialista, per tal que sigui ce- 
sposta oralment en Comissió, 
Pregunta al Consell Executiu sobre la partida nbm. 
02.01.481.02 del Pressupost per al 1988, formulada 
pels Diputats I .  Srs. Martí Carnicer i Lluls A. 
Garcia i Sáez, del G. Socialista, pec tal que sigui re- 
sposta oralment en Comissió. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la partida núm. 
02.01.76Q.01 del Pressupost per al 1988, formulada 
pels Diputats 1. Srs. Martf Carnicer i Lluis A. 
Garcia i Sáez, del G. Socialista, per tal que sigui re- 
sposta oralment en Comissib. 
Pregunta al Conseli Executiu sobre la partida núm. 
02.01.762.01 del Pressupost per al 1988, formulada 
PIS Diputats I, Srs. Martí Carnicer i Lluis A. 

Reg. ent. 
lbúm, 

7755 

7756 

7757 

7758 

7759 

7760 

7761 

7762 

7763 

7764 

7765 

llata Concepte 

29-5 

29-5 

29-5 

29-5 

29-5 

29-5 

29-5 

29-5 

29-5 

29-5 

29-5 

Garcia i Saez, dei G. Socialista, per tal que sigui re- 
sposta oralment en Comissib. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la partida núm. 
02.02.480,Ol del Pressupost per al 1988, formulada 
pels Diputats I. Srs. MartÍ Carnicer i Lluís A. 
Garcia i S k z ,  del G. Socialista, per tal que sigui re- 
sposta oralment en Comissió. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la partida núm. 
02.02.760.01 del Pressupost per al 1988, formulada 
pels Diputats E. Srs. Martí Carnicer i Lluís A. 
Garcia i Sáez, del G. Socialista, per tal que sigui re- 
sposta oralment en Cornissib. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la partida núm. 
02.02.780.01 del Pressupost per al 1988, formulada 
pels Diputats I. Srs, Marti Carnicer i Lluis A. 
Garcia i Sáez, del G. Socialista, per tal que sigui re- 
sposta oralment en Comissió, 
Pregunta al Consell Executiu sobre la partida núm. 
02.03-421 .O1 del Pressupost p r  al 1938, formulada 
pels Diputats I. Srs. Marti Carnicer i LluÍs A. 
Garcia i S k z ,  del G. Socialista, per tal que sigui re- 
sposta oralment en Comissib. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la partida nhm. 
02,03.461.01 del Pressupost per al 1988, formulada 
pels Diputats i. Srs. Martí Carnicer i LluIs A. 
Garcia i Sáez, del G. Socialista, per tal que sigui re- 
sposta oralment en Comissió. 
Pregunta al ConseEl Executiu sobre la partida núm. 
02.03.461.02 del Pressupost per al 1988, formulada 
pels Diputats I. Srs. Martí Carnicer i Lluís A, 
Garcia i Sáez, del G, Socialista, per tal que sigui re- 
sposta oralment en Comissió. 
Pregunta a I’H. Sr. Conseller de Governació sobre 
la partida n i h .  04.02.480.01 dei Pressupost per al 
1988, formulada pels Diputats I .  Srs. Martí Carni- 
cer i Lluís A. Garcia i Sáez, del G. Socialista, per 
tal que sigui resposta oralment en Comissió. 
Pregunta a 1”. Sr. Conseller de Governació sobre 
la partida núm. 04.03.461.02 del Pressupost per al 
1988, formulada pels Diputats i .  Srs. Marti Carni- 
cer i Lluís A. Garcia i Sáez, del G. Socialista, per 
tai que sigui resposta oraiment en Comissió. 
Pregunta a 1”. Sr. Conseller de GovemCib sobre 
la partida núm. 04.03.461.03 del Fressupost per al 
1988, formulada pels Diputats I. Srs. Martí Carni- 
cer i Lluis A. Garcia i S k z ,  del G .  Socialista, per 
tal que sigui resposta oralment en Comissió. 
Pregunta a 1”. Sr. Conseller de Governació sobre 
la partida núm. 04.03.461.04 del Pressupost per al 
1988, formulada pels Diputats I ,  Srs. Martí Carni- 
cer i Lluís A. Garcia i Sáez, del G .  Socialista, per  
tal que sigui resposta oralment en Comissió. 
Pregunta a 1”. Sr. Conseller de Governació sobre 
la partida núm. 04.03.760.02 del Pressupost per al 
1988, formulada pels Diputats I. Srs. Marti Carni- 
cer i Lluís A. Garcia i Sáez, del G. Socialista, per  
tal que sigui resposta oralment en Comissió. 
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Pregunta a 1’1 E. Sr. Conscllcr d’1:nscnyamcnt sobre 
la partida núm. 06.02,460.01 del Pressupost per al 
1988, formulacla 1x1s Diputats I .  Srs. Marti Carni- 
cer i Magi Cadevall, del G .  Socialista, per tul  cluc 
sigui resposta oralmcnt CCI Comissib. 
Pregunta ii I’I I .  SI*. Conseller d’Ensenyatnent sobre 
la partida núm. 06.03.480. I 2  del Pressupost pcr al 
1988, I‘ormuluda wls I3iputats I .  Srs. Martí Cnrni- 
cer i MagÍ Cadcvall, clel (i. Socialistu, per tat que 
sigui resposta oralment en Comissib. 
Prcgunla a I”. Sr. Conseller d’Enscnyament sobre 
la partida núm. 06.03.480.13 del Pressupost per al 
1988, I‘ormulada pels Diputats I. Srs, Martí Carni- 
cer i Magi Cadevall, dcl ci. Socialista, pcr tal que 
sigui resposta oralment en Comissih. 
Pregunta ii 1”. Sr. Conscller d’Ensenyariient sobre 
la partirla niirn. U6.03.480.14 clel Pressupost pcr al 
1988, formulada p A s  Diputats I ,  Sss, Martí Carni- 
cer i Magí Cadevall, del Ci. Socialista, per lul cluc 
sigui rcsposta oralment en Comissió. 
Pregunta a 1’f I. Sr. Conselles d’tinsenyarncnt sobre 
la parlida núm. 06.03.480.15 del Pressupost per al 
1988, formulada pels Diputats I, Srs. Martí Carni- 
cer i Magi Caclevall, del G. Socialista, per la1 que 
sigui resposta oralmen t en Cornissih. 
Pregunta a 1’14. Sr. Conseller d’l’nscnyament sobre 
la partida núm. 06.04.750.01 del Pressupast per u1 
1988, formulada pcls Diputats 1. Srs. Martí Carni- 
cer i Magi Cadevall, del G. Socialista, per tat que 
sigui rcsposta oralment en Cornissih. 
l’rcgunta a 1’E i .  Sr. Conseller d’Eiisenyament sobre 
la partida mim, 06.04.751.01 del Pressulmst per al 
1988, formulada pels Diputats 1. Srs. Martí Carni- 
cer i Magí Cidevall, del G. Socialista, per ta l  que 
sigui resposta oralment en Cornissili. 
Pregunta a 1%. Sr. Conseller d’Ensenyament sobre 
la partida núm. 06.04.760,01 del Pressupost per al 
1988, formulada pels Diputats 1. Srs. Martí Carni- 
cer i Magi Cadevall, dr:l G. Socialista, per t a l  que 
sigui respostu oralmcnt cn Cornissib. 
Pregunta a 1’1 I .  Sr. Conseller d’Bnsenyarnent sobre 
la partida nhm. 06.05.481,02 del Pressupost per al 
1988, formulada pels Diputats I. Srs. Martí Carni- 
ccs i Magí Cadevall, del G. Socialista, per tal que 
sigui resposta oralment en ChmissiO. 
Pregunta ii l’f I. Sr. Conseller d’Ensenyament sobre 
la partida núm, 06.05,481.03 del Pressupost per al  
1988, formuladu pels Diputats I .  Srs. Martí Carni- 
cer i MagÍ Cadevall, dcl G, Socialista, per tal que 
sigui resposta oralment en Comissib. 
Prcgunta a t’i-i. Sr. Conseller d’Ensenynment sobre 
la particla núm. 06.05.48 1 .O4 del Pressupost per  al 
1988, Ibrmulada pels Diputats I .  Srs, Martí Carni- 
cer i Magí Cadevull, ilcl G .  Socidista, pcr tal que 
sigui rcsposta uralment en Comissih. 
Prcgunta a I’H Sr. Conseller d’iinsenyament sobre 
la partida nbm.  06.05.481 .O5 del Pressupost per al 
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1988, formulada pels Dipuhts 1. Srs. Marti Carni- 
cer i Magi Cadevall, del Ci. Socidista, pes ta l  quc 
sigui rcspusta or:tlment en Comissió. 
Pregunta a 1’1 1, Sr. Conseller d’hsenyarnent sobre 
la pariida núm. O6.OS.48 1 .O6 dcl Pressupost per* :i1 

1988, f’ormulwia pels Diputats I .  Srs. Martí Carni- 
ccr i Magí Cudevall, dcl G.  Socialista, per tal qiic 
sigui resposta oralment en Comissib. 
1’regunt:i a 1’1 i. Sr. Conscllcr d’Enscnyament sobre 
li1 partida nlirn. 06.05.481.07 del Pressupost p i *  al 
1988, formulaiIu 1x1s Diputats 1. Srs. Martí Carni- 
cer i Magí Chdevall, dcl G. Socialista, ller ta l  que 
sigui resposta oralment en Cornissib. 
Pregunta ii l ’ l i .  Sr. Conseller rl’Enscnyameni sobre 
la pariida niin-1. O6.05.48 1 .O8 del Pressupost pcr al 
1988, fbrmulacla ie ts  Diputats I. Srs. Marti Carni- 
ccr i Magí Caclevall, dcl G. Socialista, per tal que 
sigui resp>sia oralment en Comissih. 
Pregunta i i  l’i-I. Sr. Conscllcr de Cultura sobrc la 
partid;i mh i .  07.04.471 .O1 del I’ressulmst pcr al 
1988, forinulacla PIS Diputats i. Srs. Martí Carni- 
cer i Jaunie Sobreques, dei G. Socialista, per tal 
yuc sigui resposta orulmeni en Comissió. 
Pregunta ii 1’1-i. Sr, Conseller de Cultura sobre la 
partida n Ú r i i .  07.04.471 .O2 del Pressupost pcr al 
E 988, formulada pels Diputats I .  Srs. Marti Carni- 
cer i Jaumc Sobrequés, del (3. Socialista, per tal 
que sigui reswsla orulment cn Cornissib. 
Pregunta ii I’H Sr. Conseller de Sanitat i Segurciat 
Social sobre la partida num, 08.02.760.01 del 
Pressupost p al 1988, formulada pels Diputats I .  
Srs. Martí Carnicer i Daniel Font, del C’r. Socialistu, 
p r  tal que sigui resposta oralment en Comissió. 
Pregunta ii I’II ,  Sr. Conselles de Sanitat i Scgurctat 
Social sobre lu pi~tida núm. 08.02.762.01 clel 
I’ressullost per al 1988, formulada pels 13ipuiats I. 
Srs. Martí Carnicer i Daniel Font, dcl O. Socialista, 
per tal  que sigui resposta oralment en Conaissi6. 
Pregunta a I’H. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat 
Social sobre la partida nllrm. 08.02.762.02 dcl 
Pressupost per al  1988, ferniulada pels Diputats I .  
Srs. Martí Carnicer i h n i e l  Font, del G. Socialistii, 
pcr tal que sigui resposta oralnient cn Comissió. 
Pregunta :I 1’1 I .  Sr. Conselles de Política Territorial 
i Obres Piibliqucs sobre la partida nlim. 
09.01.456.01 dei Pressupost pcr al 1988, fnsrnulada 
1x1s Diputats I. SIS. Martí Cnrnices i Gsicvc 
Tomris, del G. Socialista, per tal que sigui resposta 
oralment en Comissih. 
Pregunta a I’H. Sr. Conseller de Políticn Territorial 
i Obres Piibtiques sobre la partida nhm. 
09.01.460.0 1 del Pressupost px ai 1988, formulada 
pels Diputats 1. Srs. Martí Carnicer i Esteve 
Tomris, clel G, Sociulista, pcr tal que sigui resposta 
oralment CII Comissib. 
Pregunta a 1’1 I .  Sr. Conseller de Politica Territorial 
i Obres Públiques sobrc la partida nlirn. 

.. .. . , . . .~.. _. ,.. .” .. 
~~ 

. .. 



BUTLLETf OFlCIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Nhm. 78 I 5 de juny de 1989 501 1 

Reg, ent. 
núm. 

7789 

7790 

7791 

7792 

7793 

7794 

7795 

7796 

7797 

Data Concepte 

29-5 

29-5 

29-5 

29-5 

29-5 

29-5 

29-5 

29-5 

29-5 

09.01.469.01 del Pressupost per al 1988, formulada 
pels Diputats I. Srs. Martí Carnicer i Esteve 
Tomas, del G. Socialista, per tal que sigui resposta 
oraiment en Comissib. 
Pregunta a 1”. Sr. Conseller de Política Territorial 
i Obres Piibliques sobre la partida nbm. 
09.01.470.01 del Pressupost per al 1988, formulada 
pels Diputats I. Srs. Martí Carnicer i Esteve 
Tornis, del G. Socialista, per tal que sigui respesta 
oralment en Comissib. 
Pregunta a I’I-I. Sr. Conselles de Política Territorial 
i Obres Públiques sobre la partida nhm. 
09.01.471.01 del Pressupost per al 1988, formulada 
pels Diputats I, Srs. Marti Carnicer i Esteve 
Tornas, del G. Socialista, per tal que sigui resposta 
oralment en Comissió. 
Pregunta a I’M. Sr. Conseller de Política Territorial 
i Obres Pbbliques sobre la partida núm. 
09,01.481 .O1 dei Pressupost per al 1988, formulada 
pls Diputats 1. Srs. Martí Carnicer i Esteve 
Tom& dei G. Socialista, per tal que sigui resposta 
oralment en Comissió. 
Pregunta a 1’W. Sr. Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques sobre la partida núm. 
09.01,489.01 del Pressupost per al 1988, formulada 
pels Diputats I. Srs. Martí Carnicer i Esteve 
Tom& del G. Socialista, per tal que sigui resposta 
oralment en Comissib. 
Pregunta al Consell Executiu sobre I’Institut 
Catalh d’Estudis Mediterranis, formulada pels 
Diputats I. Sra Josep Lluis Carod-Rovira, Mar@ 
Casanovas, hngel Colom, Miquel Pueyo, íl-lm. Sr. 
Joan M. Sabanza i H. Sr. Joan Hort&, del G,  p. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, per tal que 
sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la carretera de 
Terrassa, formulada pels Diputats 1. Srs. Josep 
Lluís Carod-Rovira, Marqal Casanovas, Angel 
Colom, Miquel Pueyo, 11-lm. SI-. Joan M. Sabanza i 
H. S c .  Joan Hortala, del G. p. d’Esquerra Repu- 
blicana de Catalunya, per tal que sigui resposta per 
escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la gratu‘itat del 
transport escolar, formulada pels Diputats i. Srs. 
Josep Lluís Carad-Rovira, Marp l  Casanovas, 
hngel Colom, Miquel Pueyo, 11-lm. Sc. Joan M. 
Sabanza i H. Sr. Joan HortaIB, del G. p, #Esquerra 
Republicana de Catalunya, per tal que sigui respos- 
ta per e m  i t I 
Pregunta al Consell Executiu sobre camins rurals, 
formulada pels Diputats I. Srs. Josep Lluís Cnrod- 
Rovira, Marpl Casanovas, Angel Colom, Miquel 
Pueyo, 11-lm. Sr. Joan M. Sabanza i H. Sr. Joan 
Hortali, del G. p. d’Esquesra Republicana de Cata- 
lunya, per tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la carretera 
comarcal 1410, formulada pels Diputats I. Srs. 
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Josep Lluís Carod-Rovira, Marcal Casanovas, 
Angel Colom, Miquel Pueyo, Il+lm. Sr. Joan M. 
Sabanza i H. Sr. Joan Hortali, del G. p. d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, per tal que sigui respos- 
ta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la Casa Museu 
Verdaguer, formulada pels Diputats I. Srs. Josep 
Lluís Carod-Rovira, Marcat Casanovas, Angei 
Colom, Miquel Pueyo, 11-lm. Sr. Joan M. Sabanza i 
H. Sr. Joan Hortala, del G. p. d’Esquerra Repu- 
blicana de Catalunya, per tal que sigui resposta per 
escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la carretera na- 
cional 141, Manresa-Vic, formulada pels Diputats 
I. Srs. Josep Lluís Carad-Rovira, Marpl Casano- 
vas, Angel ~oiorn,  Miquel ~ u e y o ,  ~in~rn. Sr. Joan 
M. Sabanza i 14. Sr. Joan Hortalh, del G. p. 
d’bquerra Republicana de Catalunya, per tal que 
sigui resposta per escrit, 
Pregunta a !’EI. Sr. Conseller de Política Territorial 
i Obres Phbliques sobre la partida nbm. 
09,02.760.01 del Pressupost per al 1988, formulada 
pels Diputats I. Srs. Martí Carnicer i Esteve 
Tornis, del G .  Socialista, per tal que sigui resposta 
oralment en Cornissib. 
Pregunta a I”. Sr. Conseller d’Ggricultura, 
Ramaderia i Pesca sobre la partida núm. 
10.01.461 .Oi del Pressupost per al 1988, formulada 
pels Diputats I .  Srs. Martí Carnicer i Ramon Aleu, 
del G. Socialista, per tal que sigui resposta oralment 
en Comissió. 
Pregunta a 1’H. Sr. Conseller d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca sobre la partida niun. 
111.01.471 .U1 del Pressupost per al 1988, formulada 
pels Diputats I. Srs. Martí Carnicec i Ramon Aleu, 
del G. Socialista, per tal que sigui resposta oralment 
en Comissib. 
Pregunta a 1”. Sr. Conseller d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca sobre la partida n h .  
10.01.471.02 del Pressupost per al 1988, formulada 
pels Diputats 1. Srs. Martí Carnicer i Ramon Aleu, 
del G. Socialista, per tal que sigui resposta oralment 
en Comissió. 
Pregunta a 1”. Sr, Conseller d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca sobre fa partida nhm. 
10.01.481 .O1 del Pressupost per a1 1988, formulada 
pels Diputats 1. Srs. Martí Carnicer i Ramon Aleu, 
del G. Socialista, p r  tal que sigui resposta oralment 
en Cornissib. 
Pregunta a 1”. Sr. Conseller d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca sobre Ia partida núm. 
10.01.482.01 del Pressupost per al 198&, formulada 
NIS Diputats I .  Srs. Martí Carnicer i Ramon Aleu, 
del G. Socialista, per tal que sigui resposta oralment 
en Comissió. 
Pregunta a 1”. Sr. Conseller d’Agricultusa, 
Ramaderia i Pescsk sobre la partida núm. 
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10.01.483.01 del Prcssuwst r>cr al 1988, formulada 
~ 1 s  Diputats i .  Srs. Mimi Carnicer i Ramon Aleu, 
del ui. Socialista, per tal que sigui resposta oralment 
cn Comissió. 
Pregunta a 1’1 I .  Sr. Conseller d’hgriculturu, 
Ramaderia i Pesca sobre la partida núm. 
10,01.741.01 del Pressupost per al 1988, formulada 
pels Diputats 1. Srs. MartÍ Carnicer i Ramon Aleu, 
del G. Socialista, per tal quc sigui resposta oralment 
cn Comissió. 
Pregunta ii 1’I-I. Sr, Conseller d’Agricult ura, 
Ramaderia i Pesca sobre In partida núm. 
10.01.741 .O2 del Pressupost per al 1988, fbrrnulada 
pels Diputats 1. Srs. Marti Carnicer i Hamon Aleu, 
del G. Socialista, wr tul que sigui rcsposta oralment 
en Comissió. 
Pregunta a 1”. Sr, Conseller d’Agricul tura, 
Rarnadcria i Pesca sobrc la partida núm. 
I0.01.741 .O3 del Pressupost per al 1988, forrnutadu 
pels Diputats 1. Srs. Martí Carnicer i Ramon Aleu, 
del G. Socialista, per tal que sigui resposta oralment 
en Comissió. 

Pregunta a l’H, Sr. Conseller d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca sobre Ja purtida nirm. 
10.01.761.01 del Pressupost Wr al 1988, formulada 
pels Diputats I. Srs, Marti Carnicer i Ramon Aleu, 
del Ci. Socialista, pcr tal que sigui resposta oralnient 
en Comissib. 
Pregunta a I’i I .  Sr. Conseller d’ Agricultura, 
Ramaderia i Pesca sobre la partida núm. 
10.01.762.01 dcl Pressupost per al 1988, formulada 
1x1s Diputats I. Srs. Marti Carnicer i Ramon Alcu, 
del 6. Socialista, per tal que sigui resposta oralment 
en Comissió, 
Pregunta ii 1”. Sc. Conseller d’Agricultura, 
Kamaderia i Pesca sobrc la partida n h i .  
10.01 -77 1 .O1 del Pressupost per at 1988, formulada 
pels Diputals 1. Srs. Martí Carniccr i Ramon Aleu, 
del G. Socialista, per tal que sigui resposta oralment 
en Comissió. 
Pregunta a I”. Sr. Conseller d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca sobre la partida núm. 
10.01.77’ 1.02 del Pressupost per al  1988, formulada 
1x1s Diputats 1. Srs. Martí Carnicer i Ramon Aicu, 
dcl G. Socialista, px tal que sigui resposta oralnient 
en Comissió. 
Pregunta a 1’1 I .  Sr. Conseller d’Agsicultura, 
Kamaderia i Pesca sobre la partida núm. 
10.01.772.01 del Pressupost per al 1988, formulada 
IEIS Diputats i. Srs. Martí Carnicer i Ramon Alcu, 
del G. Socialjsta, per tal que sigui resposta oralmcnt 
en Comissió. 
Pregunta ii I”. Sr. Conseller d’Agricultura, 
Ramaderia i i’cscii sobre la partida nÚm, 
10.01.773.01 del Pressupost wr a l  1988, forniulnda 
pAs Jliputats I .  Srs. Marti Carnicer i Ramon Aleu, 
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del cli. Socialista, per tal que sigui resposta oralment 
CIE Comissió. 

29-5 Prcguntu ii 1’M. Sr. Conseller d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca sobre la partida niini. 
10.01.775.51 del Prcssupost per al 1988, forniuladit 
pels nipuluts I. Srs. MartÍ Carnicer i Ramon Aleu, 
dcl Ci. Socialista, pcr tal que sigui resposta oralment 
en ComissiO. 

29-5 Pregunta a 1”. Sr. Conseller d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca sobre la p7rlida num. 
tO.OS.781 .O1 del Pressupost per al  1988, formulada 
1x1s Diputats I .  Srs. Marti Carnicer i K ~ r n o n  Aleu, 
del G. Socialista, ~>cr tal que sigui resposta oralment 
en Comissih, 

29-5 Preguntii a 1”. Sr. Conseller d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca sobrc la partida núm. 
10.01.781.51 del Pressupost per al 1988, formulada 
1x1s Diputats I .  Srs. Marti Carnicer i Ramon Ateu, 
del G. Socialista, ix r  tal que sigui resposta oralment 
en Comissib. 

29-5 Pregunta a l’ii. Sr. Conseller d’Agricultusa, 
Ramaderia i Pcsca sobre la parlida núm. 
10.01.782.51 dei Pressupost pcr al 1988, formulada 
pels Diputats I .  Srs. Martí Carnicer i Ramon Aleu, 
del G .  Socialista, per la1 que sigui respxta orahent  
cn Comissió, 

29-5 Pregunta a 1’1 1, Sr. Conseller d’Agricultura, 
Rariiaderia i Pesca sobrc la partida núm.  
10,01.783.01 del Pressuposi per al 1988, furmulada 
1x1s Diputats I, Srs. Martí Carnicer i Ramon Aleu, 
del G. Socialisla, per tal que sigui resposta otalmenl 
en Comissib. 

29-5 Pregunta a 1’11, Sr, Conseller de Treball sobre la 
partida núm. 11.02.480.01 del Pressupost per al 
1988, formulada pels Diputats I, Srs. Martí Carni- 
cer i Xavier Guitart, del G. Socialista, per tal que 
sigui resposta oralmcnt en Cornissib. 

29-5 Pregunta a 1’1-i. Sr. Conseller dc Treball sobre la 
partida núm. 11.02.480.02 del Pressupost per al  
1988, formulacia pels Diputats i .  Srs. Martí Carni- 
cer i Xavier Guitart, del G. Socialista, per tul que 
sigui resposta oralment en Comissió. 

29-5 Pregunta a 1’11. Sr:Conseller de Treball sobre la 
pnrlida núm. 11.04.460.01 del Pressupost per al 
1988, rormulacla pels Diputats I .  Srs, Martí Carni- 
cer i Xavier Guitart, clet G. Socialista, per tal que 
sigui resposta oralment en Comissió. 

29-5 Pregunta a 1’1-1. Sr. Conseller de Justiciii sobre la 
partida núm. I2.01.450.08 del Pressupost pcr al 
1988, fbrznulada pels Diputats I. Srs. Martí Carni- 
ccr i Joan M. Abe116, del G, Socialista, per tal que 
sigui reslwstit oralnicnt cn Comissih. 

29-5 Pregunta a 1’f I .  Sr. Conseller de Justícia sobre la 
partida ~iúni, 12.01.480.03 del Pressupost pcr u1 
1988, formulada pels Diputats 1. Srs. Martí Carni- 
ccr i Joan M. hbelló, del ti, Socialista, per ta l  que 
sigui resposta oralment en Comissió. 
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Reg. ent. 
núm. 
7826 

7827 

7828 

7829 

7830 

7831 

7832 

7833 

7834 

7835 

Data Concepte 

29- 5 

29-5 

29-5 

29-5 

29-5 

29-5 

29-5 

29-5 

29- 5 

29-5 

Pregunta a 1”. Sr. Conseller de Justícia sobre la 
partida núm. 12.01.480.04 del Pressupost per al 
1988, formulada pels Diputats I. Srs. Marti Carni- 
cer i Joan M, Abelló, del G. Socialista, per tal que 
sigui resposta oralment en Comissió. 
Pregunta a I”. Sr. Conseller de  gomer^, Consum 
i Turisme sobre la partida niírn. 14.01.761.01 del 
Pressupost per al 1988, formulada pels Diputats I. 
Srs. Martí Carnicer i Santiago Riera i Olivé, del G, 
Socialista, per tal que sigui resposta oralment en 
Comissió. 
Pregunta a I’W. Sr. Conseller de Corner$, Consum 
i Turisme sobre la partida núm. 14.02.482.01 del 
Pressupost per al 1988, formulada pels Diputats I, 
Srs. Martí Carnicer i Santiago Riera i Olivé, del G. 
Socialista, per tal que sigui Sesposta oralment en 
Comissib. 
Pregunta a I”. Sr. Conseller de ComerG, Consum 
i Turisme sobre la partida núm. 14.02.741.01 del 
Pressupost per al 1988, formulada pels Diputats I. 
Srs. Marti Casnicer i Santiago Riera i Olivé, del G. 
Socialista, per tal que sigui resposta oralment en 
Comissió. 
Pregunta a 1”. Sr. Conseller de Cornerg, Consum 
i Turisme sobre la partida núm. 14.02.781.01 del 
Pressupost per al 1988, formulada pels Diputats I. 
Srs. Martí Carnicer i Santiago Riera i Olivk, del G. 
Socialista, per tal que sigui resposta oralment en 
Comissió. 
Pregunta a 1’H. Sr. ConSeller de Comerg, Consum 
i Turisme sobre la partida núm. 14.02.782.01 del 
Pressupost per al 1988, formulada pels Diputats I. 
Srs. Martí Carnicer i Santiago Riera i Olivé, del G, 
Socialista, per tal que sigui resposta orafment en 
Comissió, 
Pregunta a 1”. Sr, Conseller de Comerq, Consum 
i Turisme sobre la partida núm. 14.02.784.01 del 
Pressupost F>sr al 1988, formulada pels Diputats I. 
Srs. Marri Carnicer i Santiago Riera i Olivé, del G. 
Socialista, per tal que sigui resposta oralment en 
Comissió. 
Pregunta a 1”. Sr. Conseller de ComerG, Consum 
i Turisme sobre la partida núm. 14.02.785.01 del 
Pressupost per al 1988, formulada pels Diputats I. 
Srs. Martí Carnicer i Santiago Riera i Olivé, del G. 
Socialista, per tal que sigui resposta oralment en 
Comissió. 
Pregunta a 1”- Sr. Conseller de Comcrq, Consum 
i Turisme sobre la partida num. 14.03.461.01 del 
Pressupost per a1 1988, formulada pels Diputats 1. 
Srs. Martí Carnicer i Santiago Riera i Olivé, del G. 
Socialista, per tal que sigui resposta oralment en 
Comissió. 
Pregunta a I”. Sr. Conseller de Corner$, Consum 
i Turisme sobre la partida núm. 14.03.481.01 del 
Pressupost per al 1988, formulada pels Diputats I, 
Srs. Martí Carnicer i Smtiago Riera i Olivé, del G .  

Reg. ent, 
n i m .  

7836 

7837 

7838 

7839 

7840 

7841 

7842 

7843 

7844 

7845 

Data Concepte 

29-5 

29-5 

29-5 

29-5 

29-5 

29-5 

29-5 

29-5 

29-5 

29-5 

Socialista, per tal que sigui resposta oralment en 
Comissió. 
Pregunta a 1”. Sr. Conseller de Corner$, Consuili 
i Turisme sobre la partida n i n .  14.03.481.02 del 
Pressupost i-er al 1988, formulada pels Diputats I. 
Srs. Martí Carnicer i Snntiago Riera i OIivé, del G. 
Sociaíista, per tal que sigui resposta oralment en 
Cumissió. 
Pregunta a 1”. Sr. Conseller de Corner$, Consum 
i Turisme sobre la partida núm. 14.03.751.01 del 
Pressupost per al 1988, formulada pels Diputats I. 
Srs. Martí Carnicer i Santiago Riera i Olivé, del G. 
Socialista, pes tal que sigui resposta oralment en 
Comissió. 
Pregunta a 1”. Sr. Conseller de Cornerg, Consum 
i Turisme sobre la partida núm. 14.03.761.50 del 
Pressupost per al 1988, formulada pels Diputats I. 
Srs. Martí Carnicer i Santiago Riera i O h & ,  del G. 
Socialista, per tal que sigui resposta oralment en 
Comissió. 
Pregunta a 1”. Sr. Conseller de Comerg, Consum 
i Turisme sobre la partida núm, 14.03.771.50 del 
Pressupost per al 1988, formulada pels Diputats I. 
Srs. Martí Carnicer i Santiago Riera i Olivé, del G. 
Socialista, per trll que sigui resposta oralment en 

Pregunta a l’H. Sr. Conseller de Cornerq, Consum 
i Turisme sobre la partida núm. 14.03.772.01 del 
Pressupost per al 1988, formulada pels Diputats I. 
Srs. Marti Carnicer i Santiago Riera i Olivé, del G. 
Socialista, per tal que sigui resposta oralment en 
Comissió. 
Pregunta a 1’H. Sr. Conseller de Corner$, Consum 
i Turisme sobre la partida n i h .  14.03.773.01 del 
Pressupost per al 1988, formulada pels Diputats 1. 
Srs. Martí Carnicer i Santiago Riera i Olivé, del G. 
Socialista, per tal que sigui resposta oralment en 
Comissib. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat 1. Sr. 
Javier Latorre, del G+ Mixt (Reg. 58661, sobre 
transferkncies corrents lliurades per la Direcció 
General de Relacions amb I’Administració de 
Justícia a famílies i institucions sense finalitat de 
lucre; tramesa per 1”. Sr. Conseller de Justícia. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat 1. Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 58521, sobre 
transferkncies corrents lliurades per la Direcció 
General de Protecció i Tutela de Menors a corpoca- 
cims locals; tramesa per 1%. Sr. Conseller de Justí- 
cia. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I, Sr. 
Javier Latorre, del G.  Mixt (Reg. 58511, sobre in- 
versions en edificis i altres construccions a &rec 
del Gabinet del Conseller i Secretaria General del 
Departament de Justicia; tramesa per 1”. Sr. Con- 
seller de Justícia. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 

CQmiSi6. 
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Reg:. ent. 
níi M rn 

7846 

7847 

7848 

7 849 

7850 

7851 

7852 

7853 

7854 

7855 

nata  Concepte 

29-5 

29-5 

29-5 

29-5 

29-5 

29-5 

29-5 

29-5 

29-5 

29-5 

Javiar Latorre, del G. Mixt (Reg. !%SO), sobre 
Lransferkncies corrents lliurades pel Gabinet del 
Conseller i Secretaria General del Departament de 
Justícia a famílies i institucions sense finalitat de 
lucre; tramesa per 1”. Sr. Conseller de JustÍcia. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 58531, sobre 
transferencies corrents lliurades per la Direcció 
General de Protecció i Tutela de Menors a instilu- 
cions que tenen cura cíc menors; traniesa per l’i-I. 
Sr, Conseller dc J uslicia. 
Rcsposla a la pregunta formulada pel Diputat i. Sr. 
Javier Latorse, del G .  Mixt (Reg. 58541, sobre in- 
versions de la Direccid, General de Protecció i 
Tutela de Menors en construcció i obres de reforma 
de centres; tramcsu per 1’14, Sr. Conseller de Justi- 
cia, 
Respsia it la pregunta formulada pel Diputat i. Sr. 
Juvier Latorre, del G. Mixt (Reg. 5849,  sobre 
transferkncies correnis lliurades pel Gabinet del 
Conseller i Secretaria General clel üepartament de 
Justícia a empreses públiques; tramesa per !’H. Sr. 
Conseller de Justícia. 
KesImsta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, del G, Mixt (Reg. 58481, sobre des- 
peses d’estudis i treballs tkcnics del Gabinet del 
Conseller i Secretaria General del Departament de 
Justícia; tramesa per I’H. Sr. Conseller de Justícia. 
Resposta a la pregunta. formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Keg. 58471, sobre des- 
peses d’atencions protocol.liiries i representatives 
del Departament de Justícia; tramesa per IW. Sr, 
Conseller de Justícia. 
R e s p t a  a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 58413, sobre gra- 
tificacions p r  serveis extraordinaris atorgades pel 
Gabinet del Conseller i Secretaria General del 
Departament de Justicia; tramesa per 1’J-I. Sr. Con- 
seller de Justícia. 
Resposta a la pregunta forrnukida pel Diputat E. Sr, 
Javier Latorre, del G .  Mixl (Reg, 58651, sobre 
transferencies corrents lliurades per la Direcció 
General de Relacions amb I’AdrninistraciÓ de 
Justícia ii empreses públiques; tramesa per I’H Sr. 
Conseller de Justícia. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Keg. 58641, sobre des- 
p e s  de publicitat i propaganda de la Direcci6 
General de Relacions amb \’Administració dc 
Justícia; tramesa per I”. Sr. Conseller de Justicia. 
Itcsposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr, 
Javier Latorre, del G.  Mixt (Reg. 58631, sobre des- 
peses d’estudis i treballs tkcnics de la DEreccih 
General de Relacions amb I’Aidministraci6 de 
Justícia; tramesa per I’H. Sr. Conseller de Justicia. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I .  Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg, 58621, sobre 

Reg. ent. 

núm. 

7856 

7857 

7858 

7859 

7860 

7861 

7862 

7863 

7864 

7865 

29-5 

29- 5 

29-5 

29-5 

29-5 

29-5 

29- 5 

29-5 

29-5 

29-5 

transferkncies corrents lliurades per la Direcció 
Gcncral &Entitats Jurídiques i Dret a famílies i 
institucions sense finalitat de lucre; tramesa per 
1”. Sr. Conseller de Justícia. 
Resposta a En pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, del 6. Mixt (Reg. 58611, sobre 
transferkncies corrents lliuradcs pcr la Direcció 
General d’Entitats Juridiques i Dret; tramesa per 
1’1.1. Sr. Conseller de Justícia. 
Resposta a la pregunla formulada 1x1 Diputat i. Sr. 
Javies Latorre, dcl G. Mixt (Reg. 58601, sobre des- 
peses d’cstudis i treballs t h i i i c s  de la Direcció 
General d’En1itats Juridiques i Dret; tramesa per 
1’I-I. Sr. Conseller de Justicia. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. 58591, sobre in- 
versions de lti Direcció General de Serveis Peniten- 
ciaris i Rehabilitació en la construcció d e  centres 
penitenciaris nous; tramesa per 1’1 1. Sr. Consellcr 
de Justicia. 
Resposta ii la pregunta formulada pel Diputat I, Sr. 
Javier Latorre, del Ci. Mixt (Reg. 58581, sobre in- 
versions de tn Direcció General de Serveis Peniten- 
ciaris i Rehabilitació en la construcció de I’hospilal 
penitenciari; tramesa per \‘EL Sr. Conseller de 
Justícia. 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat 1. Sr. 
Javier Latorre, del G, Mixt (Reg. 58571, sobre in- 
versions de la Direcció General de Serveis Peniten- 
ciaris i Rehabilitacih en conslrucció i obres de 
reforma cle centres; iramesa per 1”. Sr. Conseiler 
de Justícia. 
Resposta a la pregunta fbsmulada pel Diputat 1. Sr. 
Javier Latorre, del 6. Mixt (Reg. 58561, sobre 
tsrlnsferkncics corrents lliurades per la Direcció 
General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitaei6 ii 
institucions sense Finalitat de lucre; tramesa per 
1‘14. Sr. Conseller de Justicia. 
Resposta H la pregunta formulada pel Diputat 1. Sr. 
Javier Latorre, del G. Mixt (Reg. SSSS), sobre des- 
peses de publicitat i propoganda de la Direcció 
General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació; 
tramesa pes 1’1 I .  Sr. Conseller de Justícia. 
Resposta a ia pregunta formulacia per la Diputada 
1l.lma. Sra. Rosa Martí C Conill, del G. Socialista 
(Reg. 6688), sobre I’apticació de l’article 409 de Ia 
Llei Orginica del Poder Judicial; tramesa per 1”. 
Sc. Conseller de Justícia. 
Resposta a la pregunta formulada pels Diputats I. 
Srs. Josep Lluís Carod-Rovira, Marca1 Casanovas, 
Aiigel Colom, Miquel Pueyo, Ii.lrn, Sr. Joan M. 
Sabanza i i 1. Sr. Joun Hortali, del G. p. d’Esquerru 
Kepublicana de Catalunya (Reg. 67851, sobre l’en- 
senyament del catali a la franja catalanopiulant 
d’ Aragó; tramesa per I’H Sr. Conseller d’Ensenya- 
ment. 
liesposta a la pregunta forinulada pel Diputat 1. Sr. 
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nhm. 

Magí Cadevall, del G. Socialista (Reg, 6689)’ sobre 
les unitats concertades d’EGB, FP 1 i 2 i batxillerat; 
tramesa per 1”. Sc. Conseller d’Ensenyament. 

7866 29-5 Escrit presentat per la Sra. Francesca Castellet 
renunciant a la placa d’interina de secretaria- 
transcriptora. 

29-5 Pcowsició no de Llei sobre el Foment i Difusi6 de 
la Cant$ en Llengua Catalana, presentada pel G. p, 
d’hiciativa per Catalunya. 

7868 29-5 Pregunta per escrit sobre el municipi de Begues, 
formulada pel Diputat I. Sr. Ignasi Riera i Gassiot, 
del G. p. d’lniciativa per Ctitalunya, per tal que 
sigui resposta per escrit. 

1867 

Comunicacions dels grups parlamentaris - - 4.67. 

SOIiLICITUD DE CQMPAREIXENCA DEL 
DELEGAT DEL GOVERN A CATALUNYA 

I DEL GOVERNADOR CIVIL DE RARCELONA 
DAVANT LA COMISSI0 DE JUSTICIA, 

DRET I SEGURETAT CIUTADANA 

PRESENTADA PELGRUP PARLAMENTARI 
D’INICIATIVA PER CATALUNYA 

(Reg. 7737 / Mesa del 30.0539) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

EI Grup parlamentari d’hiciativa per Catalunya, fent Ú s  
d’allo que preveuen els articles 134 i I35 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent Proposici6 DO de Llei. 

4.60. R&im interior 

PROPOSICIÓ NO DE LLEI 

PROVES PERA PROVEIR UNA PLACA 
DE XOFER/A DEL PARLAMENT 

RESOLUCIb DELTRIBUNAL 

Atks que cap dels aspirants ha superat la primera prova de la 
convocatoria per a proveir una plaqa de xofeda del Parlament 
de Catalunya (BOPC 32, del 26.1.89, i DOGC 1105, del 
10.2.89) i segons el que preveu la base 10 de la mateixa convo- 
catbria, el Tribunal acorda declarar la placa deserta. 

Palau del Parlament, 25 de maig de 1989 

La Comissió de Justicia, Dret i Seguretat Ciutadana, d’acord 
a m b  l’article 40. I ,3. del Reglament de la Cambra, acorda de- 
manar la compareixenqa del Delegat del Govern a Catalunya i 
del Governador Civil de Barcelona, 

Palau del Parlament, 29 de maig de 1989 

Jaume Nualart i Serrats 
Portaveu adjunt del G. p. d’IC 

4.70. Comunicacions del Govern 

E? Secretari El President 
Vicenq Casanova i Roselló Antoni Dalmau i Ribalta 

SOkLICITUD DE COMPAREIXENCA 
DE L’H. SR, CONSELLER DE 

BENESTAR SOCIAL DAVANT LA 
COMISSIÓ DE POLirTLCh SOCIAL 

(Reg. 7389 / Mesa del 30.05.89) 
RENONCIA DWNA FUNCIONARIA 

INTERINA DEL PARLAMENT 

OFICIALXA MAJOR AL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 30 de maig 
de 1989, d’acord amb l’article 29 dels Estatuts del Rkgim i el 
Govern Interiors, ha acceptat la renúncia presentada per Ia se- 
nyora Francesca Castellet i Blat, secretaria-transcriptora interi- 
na del Parlament de Catalunya (Reg. 7866), amb efectes del 22 
de juny de 1989. 

Palau del Parlament, 30 de maig de 1989 

Ismael E. Pitarch 
Oficial Major 

D’acord amb el que estableix l’article 138 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, aquest Conseller soMicita que les co- 
mpareixences pendents davant la Comissió de Política Social, 
en compliment amb el que disposen les proposicions no de llei 
acordades per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutada- 
na, en sessió tinguda el proppassat dia 29.1 1.83 (BOPC nbm, 
26, de 5.12.88), se celebrin el proper dia 28 de juny de 19 89. 

Barcelona, 12 de maig de 1989 

Antoni Comas i Baldellou 



Rectificacions per error tkcnic . 4.95. . . . . 

Rectificacib al IIOPC núm. 76, pag. 4802. 
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5. ÍNDEX DE TRAMITACIONS 

Enclou tots els documents en tramitacih i tramitats en el 
període de sessions actual, excepte les gregunles. 

Text original entrat a l  Parlament (corresponent al 
número de registre d'entrada que figura abans de 

Disposicions referents a 121 tsarnitacilj del document 
Informe de Ponkncia 
Dictarnen deComissib 
Text aprovat pel Ple del Parlament o per la Comissió 
per delegació d'aquell 
Rebuig del document 
Ketirada o deca'iment del document 
Control del curnpliment de resolucions i de mocions 
Compliment de resolucions i de mocions 
Acord de compareixenqa 
Demanda pec la qual s'hterposa recurs 
Allegacions que formula el Parlament 
Sollicitud de Dictamen al Consell Consultiu 
Esmenes presentades pels Grups 
Sentimcia del Tribunal Constitucional 
Dictamen Consell Consultiu 
Rectificacions per error tkcnic 
Acord d'interposició de recurs 
Canvi de trami tació 
Substanciació 
Informe de la Sindicatura de Comptes 

Cada iitQl) 

1, TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT 
APROVAT O CLOSES EN LA FsRMULACIb 
1,01, Lleis i altres normes 
1.01.01. Lleis 

- Llei &J Crcacih de 1 'Instituí CatoIu d 'I3tudi.v Meditciaranix 
/COAG/. BOPC, 16, 728 (O); 17, 784 (T); 22, 1441 CT); 
24, 1531 (E); 31, 2362 (T i PI; 34, 2564 (T, I) i E); 
DSPC-P,19 (A); BOPC, 38,2697 (A). 
Llei sobre Centres /<ecrearius Turistics. /CIE/. ROPC, 20, 
1221 (O); 21, i309 {T) i 1357 (Rect.); 24, E532 dT); 28, 
2013 ITT); 31,2368 (E); 35,2572 (T, P, I) i E); DSPC-P, 20 
CAS ; BOPC, 41,2790 (A), 
Llei de Creacih del Cot-lwi de Poddegs úe Catalijnya. /CJD/. 
ROPC, 17, 784 (O); 14, 1092 (T); 24, 1531 (T); 31,2367 

43,2910 (A). 
Llei de Creaeih dei Cd&¡ de Protesics Dentals de Calulunya. 
/CJD/. BOPC, 26, 1774 (O); 28, 2015 (T); 32, 2534 
(Rect.1; 41, 2797 (E i T); 43, 2915 (P); 48, 3194 (D); 
DSPC-P, 23 (A); BOPC, 53,3405 (A) 
Llei de Creucib del Ccntre d'lniciatives pcr a la Reinwrcih. 
/CJD/. BOPC, 30, 2129 (OS; 36, 2599 IT); 43, 2917 (T); 
53, 3414 (T); 60, 3756 (P); 62,3884 (D i E); DSPC-P, 30 
CA); BOPC, 67,4194 (A). 

- 

* 

(T); 38, 2700 CP); 40, 2784 (D); DSPC-I', 22 (A); BOPC, 

A 

e 

Sigles de les Comissions parlamenthies que tramiten o han 
tramitat els textos: 

/COhG/ 

ICJ D/ 
/CEF/ 
/CIE/ 
ICAKPI 
/CPT/ 
ICPCl 
lCPSl 
ICSGI 
JCRI 
JCED/ 
/CGI/ 
/CUT/ 

ICSCI 
/CCE/ 
/CSIDA/ 

Comissió d'0rgani tsació i Administració de la 
Generalitat i Govern Local 
Comissió de justícia, Dret i Seguietat Ciutadana 
Comissió d'honomia, Finances i Pressupost 
Comissi6 d'hdústria, Energia, Comer~ i Turisme 
Comissió d'Agricultura, Kamaderia i Pesca 
Comissi6 de Política Territorial 
Comissi6 de Política Cultural 
Comissió de Politica Social 
Comissió del Síndic de Greuges 
Comissió de Reglament 
Comissió de 1'Estatut dels Diputats 
Comissió de Govern interior 
Comissió de Control Parlamentari de I'ActuaciÓ 
de la Corporació Catalana de RIdio i 
Televisió i de les Empreses Filials 
Comissió de la Sindicatura de Comptes 
Comissió de Seguiment Catalunya-CEE 
Comissió d'Estudi sobre la Problematica de la SIDA 

- Llei de Mod[fiuacih de Iu Llei lY1985, de 1'1 de J d i d ,  de 
Caixes dEstalvis de Cutcrluplya. /CEF/. BQPC, 41, 2797 (O i 
T); 46, 3019 (T); 53, 3414 (PI; 56, 3600 (T, D i E); 58, 
3683 (SDCC); 68, 4273 (T), 4274 (DCC); DSPC-P, 32 
(A) ; BOPC, 73,4614 (A) ; 76,4800 (E). 
I X i  de Mudjfiiwih Pcrrrial de lr Llei tip Prrmíelriri dc IXmbient 
Aimosfiric. /CPT/. ROPC, 36, 2599 (U i TI; 65,4061 (T i 
PI; 70,4412 (D i E); DSPC-P, 33 (A) ; BOPC, 78 (A).  
LI& de Mod!fkacib de la Llei 6/1985, del 26 dXbril, dlrxiiis. 
ICPCI. BOPC, 32, 2458 (O); 36, 2599 (T); 43, 2918 (T); 
58,  3682 (T); HOPC, 63, 3911 (PI; 70, 4410 (D i E); 

I 

- 

DSPC-P, 33 (A); ROPC, 78 (A). 

l,íil.lO, Normes de riigirn interior 

A Modificucih dds Esfatu/s del i<cgim i el Govern In ter im dí.1 

Parlament de Catalunya. ICGII. BOPC, 48, 3192 (A); 51, 
3329 (Rect.), 
&tofuts del RkRitn i el Govern Interiors del Parlameni de Cutu- 
lunya. Textrefhs. BOPC, 55,3541 (0); 58,3705 (Rect.). 
Estututs del R&im i el Govern interiors del P,wlammr de Catu- 
lunya, Modifmcib del kx! rpfh del 29 de murc de 1489. 
ROPC, 65,4057 (A), 

- 

I 
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Cutdirtrya, Anys 1984, 1985 i i986 ICSCI. ROPC, 46, 3021 

13OPC, 63,3904 (A). 
Kesohicih 61/ / I ¡  deIPiwlumenf de Cn faliinya, sobre el FiuanCa- 
m n t  de IPS Obws d'lqficrstrutiiwa Hidrhi/lica (I les 1,leres Piibli- 
g r m  /CPT/, BOPC, 41, 2806 (O i T); 49, 3217 (E); 

R ~ ~ o I i i r i b  62/ 111 del Parlament de Catdurva, so bw Iu Supres- 
siri dc lr F i g ~  dds Govmudors Civils. ICOAGI. BOPC, E 7 ,  
802, i 20, 1242 (O); 20, 1240 (T); 21, 1312 i 1313 (T); 22, 
1445 i 1446 (T); 46, 3022 i 3025 (T); 58, 3684 i 3686 (T); 
DSPC-C, li2 (A) ; BOPC, 67,4196 (A). 
Resolucib 63/11! dei Purlummt de C'crfulimya, per la y i i d  s 'en- 
comanu U I  Gowrn yuc (.xerceki la Iniciuriva Lcgislutivu per al 
IJcspl~gomcnt de la Di-ywsicirj Addicinnul Prirneru de IEstaíirf 
dluutonomia. ICOAGI. BOPC, 49, 3221 (O i T); 53, 3421 
(T); 58, 3687 (E), 3705 (Kect.); DSPC-P, 62 (A); BOPC, 
67,4197 (A). 
RCSOIM~Ó 44/111 del Parlament de Cataliiqya, sobre 10 Disposi- 
cih a/ Palau dp la Generalitot d'trna Gderia de Retraís d d ~  Prp- 
sidenis de la Generalitat i la Mancomunitat, ICOAGI. BOPC, 
58, 3690 (O i T); 65,  4070 (E); DSPC-C, 62 (A); BOPC, 
67 ,497  CA), 
Resolucih 65/111 del Parlatnen! de Catalunya, per b qual s 'a- 
proven el Compte General de la Generalifat de Cufulunya CQ- 

rrcvponenf a I'FXercici del I clN6 i I Tuforme de la Sindicatzm d~ 
Comptes, ICSCI, BOPC, 38, 2721 (T); 60, 3762 (O i D); 
DSPC-P, 30 (A); BOPC, 67,4198 (A). 
ResoIucio 66/11! del Parlament de CutuIunyu, sobre I'Hsme- 
natge Nacional a la Catalunyu dc l'Exi!i. ICPCI. RQPC, 43, 
2923 (O i T); 46, 3027 (T); 49, 3217 (T); 51, 3320 (T); 

(A). 
Resohicib 6 7/111 del Parlament ú~ CatuEunya, p r  la quaies de- 
e l m  I l n y  199ZAny OlhpicCatalh. /CPC/, BOFC, 51,3322 
(O) ; 53,3422 (TS ; 60,3766 (E) ; DSPC-C, 64 (A) ; BOPC, 
70,4406 (A}. 
Re.ducih 68/111 del PurIument de Cafalimnyo, sobre cl Mnpa 
Ewdur de Ccltulunyu i el Pla Quadriennal de Reciclatge i For- 
mncih úeel Projkssorut. /CPC/. ROPC, 55,  3 563 (O i T) ; 58, 

BOPC, 70,4407 CA). 
RcsciEucih 69/ I11 del Parlament de Cu faIunyu, sobre la Política 
dc Joventut a Catalunya. /CPC/. BOPC, 58,3689 (O i T); 65, 

Resoli~iri 701 I11 del Parlamenr de Cata/unyu, sobm la Posada 
CPI Funcionament de EEk Mediterrani Firroviari d l  mplada 
UIC. /CPT/, BOPC, 49, 3219 (O i T); 53,  3420 (T); 55, 

70,4408 (A). 
Rcsoli{cii, 71/ III  del Pariament de Cutulunya, s o b r ~  el Control 
en els Dfferenfs Usos dc IXiguo. /CPT/. RUPC, 55,3564 (O i 

Resnlucih 72/111 dei Parlament de Cotalunya, sobre la Inclusih 
del Catal& en el Programa Comunitari Lingi.ra. /CPC/. ROPC, 
65, 4073 (0 i T); 73, 4626 (El; DSPC-C, 68 CA); ROPC, 
76,4797 (A). 
Resolucii, 73ii11 dei Purlament de Catalunyu, sobre la Rerupc- 
tuciri del Mafwial Documental Requisat a Cntaiiinyu corn CI 

(T), 3075 CISC); BOPC, 63, 3917 (0); DSPC-C, 60 (A); 

I 

DSPC-C, 61 (A> BOPC, 65,4058 (A). 
- 

, 

- 

- 

- 

- 

ROPC, 58,3690 (0 i T) DSPC-C, 64 (A); BOPC, 70,4406 

- 

I 

3688 (T); 60, 3768 (TI, 65, 4069 CE); DSPC-C, 64 (A); 

- 

4069 (E); DSPC-C, 64 (A) BOPC, 70,4407 (A), 
I 

3562 (T); BOPC, 63, 3918 (E); DSPC-C, 65 (A); BOPC, 

- 

T); 58,3688 (T); DSPC-C, 65 (A); ROPC, 70,4408 (A).  
I 

- 

1-15. Mocions 

Mwih ¡O/ I I  del Parlament de Ccrtalimya, sobre el Compliment 
de1 Pla Quadtknnul de Constimiions Emlars. BOPC, 74/11, 
3394 (O); 77/11, 3488 (E); DSPC-P, 33/11 (A); BOPC, 
91/11, 4218 (A); l l l / l t ,  5273 (CRM); 148/11, 7154 
(CRM); 174/I1, 8916 (CRM); 2131i1, 10993 (CRM); 
244/II, 12858 (CRM); 61111, 156 (CRM); 17/IIi, 872 
(Rect.1; 36/JII, 2612 (CRM). 
Mociii 2/11! del Parlament de Cutaitinya, sobre la I~roblemafií~u 
de les Riuades CI Cafalunycr. BOPC, 26, 1785 (O); 31, 2373 
(E); DSPC-P,18 (A); UOPC, 31, 2353 (A); 36, 2615 
(CCRM) I 
Mori6 31111 del Parlament d~ Catahnyu, sobrr la Politica d~ 
Recerca de la Generalitat Pn i'kmbit de la Stw Compefi.ncia. 
BOPC, 26, 1783 (O); 30, 2135 (E); 31, 2372 (E); 
DSPC-P, 18 (A) ; BOPC, 3 1,2354 (A) ; 36,261 5 (CCRM) . 
MociÚ 4//III  del Parlatnenf de Catalunya, sahw la Drokw. 
BOPC, 26, 1783 (0); 31, 2372 (E); DSPC-P,18 (A);  
BOPC, 3 I ,  2354 (A) ; 36,261 5 (CCRM) , 
Mori6 51111 del Parlament de Catalunya, sobw el Manteniment 
i la Millora d~ la fndwsíria Tkxtil Cafcrlmu. BOPC, 26, 1784 

36,2615 CCCRM). 
Mocih 6/ I I I  del Parlament de CalaIunyu, so hrc IXplic'acih de Irr 
Llei dXlEta Muntanya. BOPC, 41, 2809 (O); 43, 2930 (E); 

Mocib 71 111 del Parlament de Ca falunya, sobre rl Millmmiir 
de Ics Prestacions Sunithries. ROPC, 41, 2810 (O); 43, 2932 

- Mocih 8/111 del Parlament de Catalunya, sobre M w w s  SP- 
guretut per al Transport de Mmadcr i~s  Pcri1lmt.s y r  Corret+ 
ra. BOPC, 46, 3033 (O); 51, 3325 (E); DSPC-P, 24 (A); 
BOPC, 53,3410 (A); 58,3693 {GCRM). 
Mocib SEJIII del Partciment de CuruEunyu, sobre el Compliment 
dels Requisits Lrgdr en Matkria d~ l ' rotmih del Medi Exiriblc 
uls Prqiectes #Obres PÚbliqms. ROPC, 55, 3566 (O); 60, 

67,4218 (CCMR). 
Mocici JO/  111 dcl Purhment de Cafulmya, sobre la I3firsiCi &is 
Ajuts a IPS Ekpiotacions Agit&s. BOPC, 62, 3890 (O) ;  
DSPG-P, 29 (A); BOPC, 67,4198 (A); 73,4628 (CCRM), 
Mocib I I / I I f  del Parlament & Catalttnyo, sobrc Formacili dí4 
Prqfe.worat. BOPC, 62, 3891 (O); 65,  4076 (E); DSPC-P, 
30 (A); BOPC, 67,4199 (A); 73,4628 (CCRM). 
Mocih 12/1/1 delParlumenf ClE Catalunya, sobre els Drets i fes 
Lliberíats rcconeRuts per IYrticle 13 de la Constifirciri. BOPC, 

4199 (A) ; 73,4628 (CCRM). 

I 

I 

- 

L 

(O); 31, 2373 (E); DSPC-P,18 (A); BOPC, 31,2355 (AS; 

c 

DSPC-P, 21 (A); BOPC, 46,3014 (A),  3036 CCRM) , 
I 

(E); DSPC-P, 21 (A); ROPC, 46,3014 (A), 3037 (CCRM). 

I 

3775 CE); DSPC-P, 21 CA); BOPC, 63, 3905 (A); BOPC, 

I 

I 

62, 3892 (O); 65, 4078 (E); DSPC-P, 30 (A); ROPC, 63, 
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3933 

4008 

4107 
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4169 

4300 

4307 

4526 

4527 

4528 

5255 

565 I 

5733 

5796 

675 1 

6809 
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onipcrcioriaf del Depariameni de Twhcril. BOPC, 43, 2934 

fntwpel-lacici ai M. H. Sr. PríJsiclcnt dc la GcPrcrdim sohre iG 

polí ficu g m w l  en el debai intcrpartidist~i i liis dds mitjans de 
comunicacici, BOPC, 40, 2785 !O> ; DSPC-P, 21 IS) ; ROPC, 
46,3015 6). 
lntcvpdimkí al ConsdI Fxccrrtii, sobre ,fbrm(icih &I prq f h o -  
ral. ROPC, 46,3034 (O);  DSPC-P, 26 ( 5 ) ;  BOPC, 63,3906 

Intcvp+lucii, al Consdl Faeciitiir sobri> la protmib dels espuis 
nuti4tds u fcciat.r pet* les activita/s: cxtractivps dels wcutxos mi- 
ners. BOPG, 46, 3034 {O); DSPC-P, 26 (3); BOPC, 63, 
3906 (SI. 
Inferpcl-lucib ai Consell Executiu sobre Ihgrcsdb al medi, feta 
per un nrgunismc o uncl insiitucih dependent ( I  ’una administracici 

23 (SI; BOPC, 53,3410 (SI. 
Interpefilucih al Consel! fixecutiu m b w  la polirien clbrdenacii, 
del litoruf cufula. BOPC, 43, 2934 (O); DSPG-P, 31 (SI; 
BQPC, 73,4617 (S). 
Inierpdlaci6 al Consell L-wutiu sobre la poljlicu Kcncrcrul de 
llurs d’iqfanfs iporvularis, BOPC, 46,3035 (0) ; DSPC-P, 29 
(SI; BOPC, 67,4200 (SI, 
InterpcI*lacih al Conxll fimutiii sobre la discrimimcib de Iu 
dona fri4alladot~a a Catalunya. ROPC, 46, 3035 (O i T) ; 49, 

Interpel*lmiri al Consell Fsecutiu so h e  la sinis frtrbilitat laborui. 
BQPC, 53,3423 (O); DSPC-P, 32 (S) ; BUPC, 73,4618 (S). 
Inrerpeihcih al Consell fiecuriu sohre Iu problemAtit.a causadu 
per Iu sequera que afecta Catalunya. ROPC, 49, 3225 (O); 

Inferpcl.lacili al Consell Ewcutiu sobw la políiim generd d’as- 
sist&nciu pr‘imurio. BOPC, 51, 3327 (0); DSPC-P, 29 (SI; 
BOPC, 67,4200 (SI, 
l r t t ~ p d l a c i ~  al Consell Execirtiir sobre la polilica de1 l/ibrp. 
BOPC, 5 1,3327 (O) ; DSPC-P, 3 1 CSS ; BOPC, 73,461 8 IS), 
Interpel.lacici al Consell Executiu sobre Iu polítim de formaciri 
imfessioPIcI1 i ocupaeional de l i  dona írch~ll~dora. BOPC, 53, 
3423 (O) ; DSPC-P, 29 (SI ; ROPC, 67,4200 (SI. 
Inte~pdlucib al Ctmxell Ewcutiu sobrp el f i l  rcljgihs a C‘atulu- 
fiyoa BOPC, 58,3714 (0); DSPC-P, 26 6); BOPC, 63,3906 
(SI. 
In ferpel-lacih ai Consell I5ectuiir sobre P I  compliment de la nor- 
maiiva legal vigeut en les corpormWs loculs dp Ccrfuiunya. 

Interpc.l.laciÓ al Consell h-eciitiu sobre P I  c i m j h e n t  de la nor- 
mcltivcr legal v&ent en les corporacions lords de CalaIunyu. 
BOPC, 62,3893 (O); DSPC-P, 29 (SI; BOPC, 67,4200 (SI. 
i ~mpel - lu~%? al Consell Fxecirffij s d m  la prohlemhtica dei 
sector dp la fiuitu seca a Curaiunya. BOPC, 62, 3893 (O); 
DSPC-P, 29 (SI ; BOPC, 67,4200 IS). 
hferp~l~lacii? al Consell Executirr sebw Icr poliiicu & suport ds 
Jocs Olimpics de Barcelona. BOPC, 67, 4215 (O) ;  DSPC-P, 
31 (SI; BOPC, 73,4618 (SI. 
InkrjieI.lacib al Consell Ekecutiu sobre la prepurucirj dels Jocs 
Olirnpics de Bardonu. BOPC, 67, 4215 (O); DSPC-P, 31 
(SI; BOPC, 73,4618 (SI. 
Interpekio al Consell Exccutiir sobre la poliiiín de realimci- 
ons i ip?frustruC/wo amb vism oh Jocs Olímpics dc Barcelona. 

(O> DSPC-P, 26 IS> ; ROPC, 63,3905 IS> 

(SI. 

no catOrrlt7na. BOPC, 46, 3034 (0); 49, 3225 (T); DSPC-P, 

3225 (T); DSPC-P, 31 (SI i BUPC, 73,4617 (SI, 

DSPG-P, 29 (S) BOPC, 67,4200 (3). 

BOPC, 62,3893 (0); DSPC-P, 29 ( 5 ) ;  BOPC, 67,4200 (SI. 

2. TRAMITACIONS CUISES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAiMENT 
2,Ol. Prqiectes i proposicions de llei 
i al tres propostes de normes 
2,01,02, Praposicions de Llei 

1 737 Pr’oposicid de Llei de Compe íencics per a IAipmvacici dels Piuns 
Urbunistirs. BOPC, 19, 1092 (O); DSPC-P, 19 (RI; BOPC, 
41,2795 (RI. 
Proposicil, de Llei de Modifkacih de Ilr/icle 30. I & la Lki 
~ ~ / ¡ ~ 8 ~ ,  de h t e c c i h  de hfenors. ROPC, 36, 2600 (0); 
DSPC-P, 23 (RI ; BOPC, 53,341 1 (RI. 
Proposicih de Llei de Sanitat úe Catalunya BOPC, 38, 2702 
(0); 43, 2918 (Rect.); DSPC-P, 27 (RI; BOPC, 63, 3907 
(R). 
PropnsiciÓ ck! Llei per Iu qud es modifica la Llei IO/J 983, dc 30 
de Mui,g, de Creució cle I B i s  Ptiblic Corporuciá Catalana tir 
Radio i Televisió i de rexdacici dels Serveis de Rudlodijusih i 2.- 
Ievisiri de Iu Generalitat de Cafulunyu. BOPG, 5 1 ,  33 19 (0) ; 
DSPC-P, 30 (R) ; BOPC, 67,4201 (RI. 

3381 

3600 

4523 

2.01.20, Propostes de normes de skgim interior 

1917 i 
P- 130 Proposto dhnpiiuciri dp la plantilla orgbnica de Iu Sindicatura de 

2912 (RI. 
C O ~ ~ ~ P S .  ROPC, 23,1493 (O); DSPC-C, 40 (R) ; ROPC, 43, 

2. XO Projectes J propostes de resoIuci6 
2.10.35. Proposicions no de Llei 

I344 

1693 

I743 

2028 

2238 

2267 

2445 

Proposicih no de Lici sobre Ajuts a 12griwitwn de 1 ~ s  Conicrr- 
p e s  de I3lt i Baix Pcnc&s. /CARP/. RUPC, 15, 673 (Q); 
17, 791 (T); 19, 1110 (T); 30, 2132 (E); 36, 2602 (T); 
DSPC-C, 46 CR); ROPC, 5 5 , 3 5 5 9  (RI. 
proposicib no de Llei sobre la constitucib d’lma P d i i c b  E.$jw- 
r@ica per u I Estudi de 12pliracib dc la Llei de Pmtecció dds A tti- 
mals. /CARP/. BOPC, 19, 11 13 (O i T); 46, 3023 U); 
DSPC-C, 46 (RI ; BOPC, 55,3559 (RI. 
Proposicih no d~ Llei sobre 12pliCac¡(j de la Llei de Proteccih 
úíJh Animuls. /CARP/. ROPC, 19, 1120 (0 i T); 46, 3024 
(T); DSFC-C, 46 (R); BOPC, 55,3559 (RI. 
Proposirib nn de Llei sobre Segurcfal Vial u ll.lu/nvia de Cus- 
idldefels. /CPT/. BOPC, 21, 1318 (01; 22, 1448 CT); 
DSPC-C, 41 (RS; BOPC, 43,2913 (RI. 
Proposicib no de Llei sobre Mprovacib Definitiva dds Plans C ~ I -  
marcds de Muntmya. /CPT/. BOPC, 22, 1452 (O i T); 46, 

Proposiciri no de Llei sobre I’Impuis i I%.cpIeru& del Procés 
d Elaboraciri del Pla Territorial Geplerai de Ca!aliinya. ICPTI. 
BOPC, 24, 1534 (O);  26, 1777 (T); DSPC-C, 41 (RI; 
BQPC, 43,2914 (RI. 
Proposicih no de Llei sobre EEstmio Depuradora d2igiSiim Resi- 
dmls d’lgualudu, ddena, Santa Margarida de Montbui i Vila- 

3.025 (T); DSPC-C, 61 (RD); BOPC, 65,4059 (RUS I 
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2452 

2761 i 
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3179 
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3367 
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3398 

3677 

3682 

3782 

3935 i 
4147 

3937 i 
4147 

4339 

4354 

2.3 0.60. Propnstes de resolucii, per a crear comissions 

2.15. Mscions subsegüents a interpeklacions 
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3826 
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4168 

4823 
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6749 

6759 

6760 
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6774 

7282 

Mncifi suhegiicnf u 10 inrrJrpcl~lacib al C'onscll f h w i i i i  I sobre 
/2plicucii, dc Iu Llei Forestal. ROPC, 41, 2809 (O); 43, 2930 
(E); DSPC-P, 2 I (R); ROPC, 46,3016 (RI. 
MociCi subsegiien f a la itif~vpl~lacici al Ck~ns~l l  I h w t i i i  so brc la 
Pditicu Urneml d~ FinunCament Smiiuri. ROPC, 4 1, 28 1 O 

Mncih sirbsegüent a IQ intcrp&xib (11 Consell Executirc sobre. 
I 'Imjiuls del Coptsdl Assessor de la Comissili Interdeparfam~ntal 
fic la Iloníj. BOPC, 41, 2811 (O); 43,2933 (E)üSPC-P, 21 
(R) ; HOPC, 46,301 7 CR) . 
lwocih whsegiienr a la intqdlució al M. li. Sr. Pwsidenf de Iu 
Generalitat sobre Iu Pdittw Gmwrul en el Debot Intcrpartidista i 
/'us dds Mitjans dc Cornunich5 BOPC, 46, 3032 (O); 51, 
3324 (E); DSPC-P, 24 (RI; BOPC, 53,3412 (RI. 
Mncirj subscgwen f a la interpel.krcih ai Consell k w t i u  sobre Is 
Ac&acions per a guranrir la No-ioxicitní de I'Aigua. ROPC, 46, 
3033 (O); 51, 3325 (E) ; DSPC-P, 24 (RI; ROPC, 53,3412 
(RI 4 

Moció subsegüent a la inferpel.lacili al C¿ns~ll k í w t i i r  sobre Iu 
Conservació di3 les CurríJterm, Ics A idnpistes i les Autovies de la 
Gencrulitat de Catalunya. BOPC, 55,3565 (O); 60,3773 (E); 
DSPC-P, 26 (RI; BOPC, 63,3909 (RI. 
khcib subsegiienf a la Inlerpel.laci6 al Consell Fxecutiu sobre els 
Seruris Socials dHtendh Primariu. BOPC, 55, 3566 (O); 60, 

Mocici subsegüent a la interpdlacih al Consell Executiu sobre et 
Fct Kelkibs a Cnfulunya. 13UPC, 62, 3890 (0); 65,4075 (E); 
DSPC-P, 29 (R); BOPC, 67,4202 (RI. 
Mocili subbwgÜont u Iu inierpdlacit? crl Consell Executiu sobre IQ 
Formucii, Prqfkssional Ucipwional del Departumcnr de Treball 

ROPC, 67,4202 (RI. 
Moció suhhwgfieni ~1 la interpl.lacili al Consell Faecuíiu sobw la 
Proteccici dds Espuis No furals qjeciuts per' les Ac fivitu fs Fxtracíi- 
ves dels Recmos Miners. ROPC, 62,3892 (O); 65,4077 (E); 

Mociri subs&knf u la interpeHacib ai Consell fiecutiir sobre la 
Prrdhnatica causudla p ~ r  Iu Scqmrr que afpctu Catnlitnya, 
BOPC, 67,421 O (0); DSPC-P, 32 (RI; BOPC, 73,4620 (RI. 
Mocih suhsegiknt a la interpel.lacii, nl Consell &~culiu sobre la 
Politira Generui de Llars d'lrlfirnts i Purvulwis. BOPC, 67, 
4211 (O); 70,4444 (E); DSPC-P, 32 (RI; BOPC, 73,4621 

Mocib sirbsegüetit a Iu Interpdlacib al Consell Executiu sobre la 
Politicu de Formaci6 Projkssional i Ocupaeional de la Dona T k -  
bulladorn. ROPC, 67, 4212 (0); 70, 4445 (E); DSPC-P, 32 
(RI ; BOPC, 73,4621 (RI, 
Mociri subsegiient u 1~ intelpel-laci6 al ConseEf fkcut iu  sobre lu 
Politica General díi ssistkncia Sunitatiu Primuriu. BOPC, 67, 
4212 (O$; 70, 4445 CE); DSPC-P, 32 (R);  BOPC, 73,4621 
(RI. 
Mncih suhsegüenl a la interpel.lació al Consell Executiu sobre la 
Politica Relntiva al Medi Nalurul. BOPC, 67, 4213 (0); 70, 

Mori6 subsegüent a la Inferpel~lacib al Consell Execuliu sobre la 
Politica d0rdenarib rlel Litord Cutalir, BOPC, 72, 4604 10) ; 

(O); 43,293 1 (E); DSPC-P, 21 (RI; ROPC, 46,3016 (RI. 

3774 (E); DSPC-P, 26 (R); BOPC, 63,3909 (RI. 

. BOPC, 62, 3891 (O); 65, 4075 CE); DSPC-P, 29 (R); 

DSPC-P, 29 (RI ; BOPC, 67,4202 (RI. 

(N. 

4448 (E) DSPC-P, 32 CR) BOPC, 73,4622 (RI, 

DSPC-P, 34 CR); BOPC, 78 (R). 

2,20. I nterpeklaci ons 

I695 

2090 

2540 

2936 

3099 

3 102 

3 104 

3250 

3 668 

3886 

lnterpel*/acib al Consell Executi11 so lw lu yolitirn generd de 
ci,cumi)al*lrcici en IEs gtans iwm tirhnes. ROPC, 20, 1248 
(O); 28,2022 (T); 46,301 7 (RI)). 
Intmpetlarib al Consell iixeaitiir so brc la política d krnbcrssu- 
ments dei üeparlammi dHgri:'ldturu, Ramadetilr i Pclscu. 
ROPC, 22,1455 (O); 32,2465 (T); 46,3017 (RD). 
lnterpel*lacih al M, H. Sr. President de Iu Generalitut so bw lli pno- 
ljf ieu regional u 41 ssam blm Regional Europa. ROPC , 2 6, 
1788 (0); 32,2465 (T); 60,3755 (RD). 
Inierpel~iucib al Consdl Execiitiw sobre b política d $fertes dbcu- 
pacih en Iu flanrji, publica. BOPC, 32,  2466 (O); 49, 3214 
(RD). 
Intwpel.lacih al Co~lsell rxectrtiu sobre els serveis socicrls d'atcn- 
cirjprimariu.BOPC, 32,2467 (O); 53,3413 (RD). 
Intwpcl*laciÓ al Consell Executili sobrc els setveis socials cl 'ateu- 
cibprinz&rio. ROPC, 32,2467 (O);  46,3018 (RD). 
ínterpehciri al Consell Fxccutb sobre els serveis S O C ~ U ~ S  d'aten- 
cióprimuriu. ROPC, 32,2468 (0); 53,3413 (RD). 
InlerpdIaciÓ al Consell Exmuiiu sobre el problema del comerc 
petitjmi[ju. BOPC, 32,247U (O); BOPC, 63,3910 (RD). 
Inierpel.lacib al Consell Exfcutiu sobre la celebracih dels Jocs 
Olhpics: dc Barcelona. BOPC, 38,2725 (0) ; 73,4622 (RD) . 
Intcrpdlucih U I  Consell Fxeciitiu sobre la problematica dels gita- 
nos i sobre el compliment de la Resolucirj 79/L BOPC, 43,2933 
(01 ; DSPC-P, 26 (RD). 

2.30, Altres tramitacions 
2.30.05. Procediments davant el nibuna1 
Constitucional 

- Recurs d 'incoptstitircinnalifut inttlrposuuf p r l  Parlammt comau 10 
Llei 7/1988, del S d'abril, de YLiiiat, de Funcionamenf del Tribii- 
nal de Comptes (Rmsoiucih 2/ 111: BOPC, Sí l / / ,  64). RO PC , 6 ,  
146 (AC i ALFP); 65,4060 (RD). 

C .  3 TRAMITACIONS EN CURS 
3.01. Projectes i proposicions de llei i 
altres projectes de normes 
3.01.01, Prqiectes de llei 

1 907 Pmjme de Llei li Drgmitzacih, Procediment i R +Rim Jurídic de 
Ildministracirj dt- la Generulifat de Cataiunyu. /CO AG/, 
BOPC, 20, 1224 (O); 21, 1309 (T); 24, 1532 IT); 36,2598 
(T); 38,2701 (E); 49,3215 (T); 58,3682 (T); 68,4244 (P); 
70,4409 (T) ; 74,4656 {D i E) ; 76,4799 ISDCC) , 
Prqjmtt. de Llei del Patronut de 10 hdunrunyu de Montserrat. 
ICOAGI, ROPC, 30,2125 (O}; 36,2593 (T); 43,2917 (T); 
67,4203 (T) ; 70,4409 (T) ; 78 (PI 
ProjecttJ de Llei de Creacih de I'lnstitut Catala de Serveis u la 
Dona. /COAG/. BOPC, 55,  3560 (O); 58, 3683 (T); 65, 
4062 CT) ; 70,4413 CE) ; 76,4800 (T) . 
Frqjwie de Llei dc Moíi$racih de la Regulucib dc la LleRitima. 
/CJD/. BOPC, 65,4062 (O); 67,4203 (T); 76,4800 (T); 78 
0). 
Pmjccte dp Llei sobre la Disciplina del Mercat i per a la Defensa 

2871 

4822 

5195 

6879 
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3.01.112. Proposicions de llei 

- 

- 

6775 

7064 

7339 

3.10. Projectes i propostes de resolucih 
3.10.35, Proposicions no de Liei i alltres 
propostes de resoluci6 

1598 

1600 
i 1615b 

1602 

1725 

3394 

4584 

4642 

5107 

5115 

5223 

5424 

543 1 

5537 

6673 

6674 

6779 

6956 

6957 

6960 

7396 

7400 

7429 

7538 

7559 

7577 

7592 

7745 

7867 
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3,10,40, Projectes i propastes de resolucib 
d'actuacib davant les Corts Generals 

1643 Prqjecte de Rwolució per la qual s'acorda de preseniar a la 
Mesa del CongréA dels Diputats la Proposi& de Liei Orghnicu 
per la qual es dóna Compliment a la Disposicib Addiciono1 Pri- 
mera de la Llei 5/1987, del 4 d2bril, dd R&¡m Provisionalde 
les Competkncies de lm D@utacions ProvincialLT. /COAG/. 
BUPC, 19, 1121 (0); 21, 1319 (T); 46,3029 (T); 58,3691 
(T) ; 65,4074 (T) . 

3.15, Mocions subsegknts a interpeklacions 

763 1 

7632 

MouiC; strbsegüeni CI Iu intqdlucici crl Consell Ewcutiu sobre Iu 
Politica Generalde Rqjorma Educativa. BOPC, 78 (0) . 
Mouih subsegknt a b /nteerpe&cio crl con~scii EwcutizA sobre In 
Política de Conceris: Educatius i d'fitensih de la Gratiri'tat de 
I Ensenyament. BOPC , 7 &  (0). 
Mori6 subsegüent a la interpel*lmiÓ al Consdl Executili sobre la 
Política General d'lnformacio de lm Activita fs  dels Depwtoments 
de la Gcncwlirat. BOPC, 78 (O). 
Mocici subsegüeni a la hterpeklacih al Consell &ecufiu sobre 
EXssistkncia Psiqtriutrica a Catalunya. BQPC, 78 (0). 

7633 

7723 

3.20, Im tespelhcions 

3669 

4988 

51 16 

6675 

6693 

6839 

6841 

7013 

7226 

7406 

7410 

7422 

7435 

Interpel~lució al Consell Executiu sobre el problema de la sanitat 
a C~talunyu. BOPC, 38,2725 (0). 
Interpdlacib al Consell kecutiir sobre e h  acords entre la Gene- 
ralitat de CufaIunyu i eis consells regionals. ROPC, 63, 3927 
(0). 
Interpdiacib al Consell Faecutiu sobre I'aplkaciCi de la LM de 
PmtecciÓ dels Animuls. BOPC, 63,3927 (0). 
Interpdlacib al Consell Executiu sabre la politica xcncrd de re- 
,fnrma~ducafiva. BOPC, 67,4214 (O). 
In ferpel-lacirj al Consell hecuriu sobre Iu política de concerts 
educatius i dkxfensió d~ Iu grmtTtat dr. I'ensenyameni. BOPC, 
67,4214 (O). 
Inferpel.luciri al Consell ExecutilA sobre la polítim relariva al 
medi naiurui. ROPC, 10,448 (O),  
Inferpel*hciri al Consell &ecu fiu sobre les*funcions i les cnmpe- 
tbplcics dc les cumbres agruries. BOPC, 70,4449 (O). 
I nferpel.lacki al Consell Esceecutiu so btv IQ moder pr i fzmib, i ágilit- 
zacih i la desburocrutitmcib de la juncib púhlicu de Iu Generalltat, 
BOPC, 70,4449 (01, 
hferpe/lucib al Consell Fxcutiu sobre la polilica de relarions la- 
borals. BOPC, 73,4627 (0). 
inrerpe!Iucifi ai Consell &ecu fiu sobre el tirrisme de muntanyu. 
BOPC, 73,4651 (O$ 
hter.pe/lacib al Consell Facc'utiu sobre la polit ¡cu general d Tqfbr- 
mucib de /es activitats dels Departamt'nts de la Generditai. 
BOPC, 73,4651 (O) .  
In ferpel-lucib al Consell &ecuriu sobre I hssisthcia psiquiarrku 
a Cuiulunya. BOPC, 73,4652 (0). 
Interpel.lacib al Consell Executiu sobre la politica de prevencib 

3,30,05, Procediments davant el Tribunal 
Consti tucianal 

- Recurs d 'inconstitiicionali~ut inteiposar pel Govern de IEstat 
contra la Llei del Joc. BOPC, 8/11, 170 (AC i ALFP) ; 32/11, 
1193 (AEFP). 
Recurs d'inconstiruciont intprpsat pel Parlament conira 
~ 1 . r  articles 10, 10, 71 i 72 i la DisposiciCi Addicional Terrera de 
la Llei 50V84, del 30 de desembre, de Pressupomy Generais dc 
IEsfat per al i985 (Resolucirj 2WII: RUPC, 48111, 2093). 
BQPC, 52/11, 2372 (AC); 53III,2395 (ALFP}; WII ,  3094 
1T). 
Recurs d'inconsti/wioPla¡itat interposi pel Parloment contra la 
Llei 7/1984, del 2 ú'abril, Reguladora de les Bases de R&im 
Lomi (Resolucib 44/11: BOPC, 79/II, 3643). ROPC, 79/11, 
3678 (AC i ALW] . 
Recurs d'inconstitucionalitrst interposat pel Parlament contra Iu 
Ley 16W98.5, de 25 de jmio, dei Patritnonio His fbrico Espaiiol 
(Resolució 47/11: BOPC, 87/11, 40481, BOPC, 88/Ii, 4110 
(AC) ; 89/II,4132 (ALFF). 
Recurs d'inconstituciomlitat interposat pel Parlament conira la 
Ley Orgánicu 6W985, de 1 de juiio, dpl Poder Judicial (Reso- 
lució 48fli: BOPC, 87/íJ, 4048). ROPC, 83/11, 41 10 (AC); 
89/II,4138 (ALFP) 
Reccurs d 'iPrconrsfitucionalt interposat pel Govern de I 'Estat 
coníra la Llei de Modernimcib de /Empresa Fumiliar Agraria. 
ROPC, 90/113 4202 (AC); 109/II, 5136 (ALFP); 112113, 
5298 (ALFP). 
Recurs d 7ncons fifucionalt intmposat pel Govern de I Esrai 
contra la Llei de Coixes dEsfalvis de Cafatunyu. BOPC, 
96/11, 4417 (AC); IOlIII, 4621 (ALFP); 116/11, 5542 
(ALEP). 
Recurs d'incons3slitucionalifut interposar pel Govern de I Estat 
contra la Llei de la Euncirj Pública de IiAdministracib de la 
Generalitat. BQPC, 102/II, 4734 (AC); 104/11, 4792 

Recurs d 'iPlconslilucionaIifut interposa/ pel Govern de I Estat 
contra la Llei de Cambres PrqfksLyionals Agraries. ROPC, 
102/11, 4735 (AC); lOS/II, 4862 (ALFP); 123111, 5971 
(ALFP) . 
Recurs d 'intons fitucionalitat hterposal pel Govern de I Estut 
conm la Llei de Prevenció i Assinqf&ncia en Materia de Sub- 
stancies que poden generar Dependencia. BOPC, 102/11, 
4735 (AC) ; 205/II, 4866 ( ALFP) ; 123111,5972 (ALFP) . 
Recurs d'inconstitucioncsiitaitat interposat pel Govern de 1 'Estat 
contra la Llei de Pesca Marítima de Catalunya. BOPC, 
144/Ii7 6975 (AC); 147111, 7118 (ALFP); 158/II, 7528 
CALFP) , 
Recurs d'inconstitwcionalitat interposat pel Parlament contra la 
Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinacibn 

I 

- 

- 

- 

I 

3 

- 

(RLFP); i m r ,  5794 CALFP). 
I 

I 

c 

- 
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Urrreml dc. la In vestigmibn Cient{$icu y Tkcnica (Resoiucia 86/ 
I I :  BOPC, I44//II, 6'165). ROPC, 147/11, 7122 (AC i 
ALFP). 
Recurs d 'incons t it ucionuli f a t inrwposa t pe  I I-'nralutnen t con tm el 
Real I7ecrelo LegMativo 781A 986, de 18 de ahril, pot* el qire 
se aprueba el Texto Rcfirndido de las Disposicimes Legalcs 
Vigmtes cn Materia de RéKitnm Local (Kcsotucih K?//i: 
BOPC, I43/íI, 6943). ROPC, 1471'11, 7127 (AC i ALFP). 
Rccur.s d~ticonstitucionulirar interposar p ~ l  G ~ ~ v w n  d~ I'Esic~r 
conbw la Llei d'OvdenaciÓ dels Ensenyutnmls no Rerrla/.v en el 
R&tn Edumíiu comú i de Cwacih de I'lnstitut &tu/Q de 
NovesAnJksions. BOPC, 160/II, 7688 (AC i ALFP). 
Recurs d 'inconstiiur fonalitat interposat pel Govern de I%=stu/ 
conm la Dispokvicih Addicional de Iu Lki sobre Residim Indus- 
trials, cwada pel Deerer Legislntiu 6/1983, d%k~qiiucili ii~ tu 
I X  a tu Notmaiivu Cornunitarin. ROPC, 173111, 8866 (AC i 
ALFP) . 
Recurs d 'inconsiiíucionalitut interposat per cinq i ranta-sis dipu- 
tats dei Comyés contra la Llei d'Equipamwtrs Comercids. 
RCIPC, 214JI1, 11010 {AC); 215/II, I1080 (ALFP). 
Recurs d 'incensliíuuionalitut interposat pel Govern de I Estot 
contru In Llei Municipid i dii Rkgim Local de Cclialunyn. 
BOPC, 216/1J, 11132 (AC i ALFP); 235/11, 12201 
(ALFP) 
Recurs d'inconstitucionalt interposat pel Govern de /Estot 
cotitru In Llei de Regulació del Trunspmt de Viatgers per Car- 
reteta !nitjancant Vehicles de Motor. ROPC, 224/1I, 1 i469 
(AC i ALFP) ; 245/II, 12902 (ALFP). 
Recuis d'Eneonsriluci~nult interposar 1x1 Govern de IEstat 
contra la Llei Cle Successió Intestada. BOPC, 224/IT, 1 1473 
(AC i ALFP). 
fiecurs d 'fnconsrituciorraiituitar interposat pel Pariament uoittrn /a 
Llei 16JI 987, dci 30 de juliol, d'llrrfenació dds Transports Ter- 
restres (Rmolucib 135'11: BOPC, 222/11, 1 I3 75, i 229/1I, 
11865). BOPC, 227/Il, 11758 (AC i ALFP); 229111, 11865 
(Rect.). 
Recirrs d 'inronsíitucionalt intprposat pel Parlament contra ln 
Lki Orgunicn 5/i 98 7, del 30 de, j u b / ,  de Delegmib dtJ Facul- 
tuls c k  EEWt a les Coniunitats Autbnomes en tduciÓ amb els 
Tratisports per Ccmytwa i Cable (Xesolucib 135/11: ROPC, 
222/Ii, 1137.5, 226/1i, 11746, i 2-29/11, IJ86S). ZIUPC, 
227/11, 11764 (AC i ALFP); 229/It, 11865 (Rect.). 
Recurs d ~t~~onstilucinnalilal ¡timposat pul G o w n  de I Esf~t 
contru Iu Liei Reguludora ú~ I IAdministrució i-fdruuiica de 
Catalunya. BQPC, 239113, 12390 (AC i A L P ) ;  252/II, 
13367 (ALFP). 
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