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1. 
1.01. Lleis i altres normcs 
l.OI..Oi.. LIeis 

TRAMITACXONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACI6 

-- 

LLEI DE FORMAC16 D’ADULTS 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 27 FEBRElR DE 1991 
(DSPC-P, 90) 

PLEDEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 27 de febrer de 
1991, ha debatut el Dictamen de la Comissió de Politica Cultu- 
ral referent al Projecte de Llei de FomacM d’Adults (Rcg, 
17644), i les esmenes reservades pels grups parlamentaris. 

Finalment, el He del Parlament, en virtut del que estableix 
l’article 33.1 de 1’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i d’acord 
amb l’article 103.3 del Reglament del Parlament, ha aprovat la 
Llei de Catalunya segiient: 

LLEI DE FORMAC16 D’ADULTS 

El desenvolupament de l’educació, fonament de1 progrds, és 
conclició prkvia de tota prosperitat i benestar social, i, a la vega- 
da, autimtic suport de les llibertats individuals en tota societat 
dernocritica. 

Essent la formaci6 un procks inacabat per a tota persona, 
ha d’esser atesa i promoguda adequadament pels poders pri- 
blics en el marc dels principis establerts pels articles 9.2, 
27.1 i 2 i 44.1 de la Canstitnci6 i per l’article 8.2 de 1’Estatut 
d ’ Ari t o110 M i a. 

La miIlor manera de promoure i garantir el dret a la igualtat 
6s pcr mitja de la formaci6 pemanent, entesa com el procés 
educatiu que ha d’acompmyar la persona al llarg de tota la seva 
vida. La formacili cl’adults, part fonamenta1 d’aquest procés, ha 
d’ksser considerada com el conjrint d’anctivitats de tota mena, 
educatives, culturals, cíviques, socials i formatives, que tendei- 
xcii a l  perfeccionament de les habilitats de la persona, al millo- 
rament dels seus coneixements i capacitats professionals, a 
l’aprofunclhnent de les seves possibiiitats de rehci6, a la corn- 
prensió de l’entorn que l’erwolta, a la interpretació correcta dels 
fets que es produeixen en el seu 1n6n i B I’enfortiment de la de- 
rnwricia per tal de facilitar una clinhica participativa en el si 
de la societat catalana. 

La formació d’adults, part fonamental cl’aquest prec&, ha de 
donar rcsposta educativa a tots els ciutadans, tant des d’una di- 
rnensi6 formal com no fonnal, amb especial emfasi en la for- 
mació compensadora d’ma formació deficitLria. Alhora, la 
dinhmica canvimt en les necessitats de famaci6 d’adults fa ne- 
cesshries l’actuditzacid i I’especialització constant dels forma- 
dors. 

Aquesta Llei t6 corn a objectiu establir el marc general de la 
fonnaci6 permanent d’adults i mgular aquelles activitats especi- 
fiques no considerades en el cos normatiu vigent, d’acorct amb 
les competkncies que els articles 9.25 i 15 de I’Estatut d*Auto- 
noniia atorguen a la Generalitat. 

Titol Prelimintw 
Disposicions gcncrals 

Article 1 

La formaci6 d’adults comp&n eis h b i t s  fonamentals d’ac- 
tuació segiients: 

a) La formació instrumental i la fommaci6 bhsica, enteses 
com a forma& general i compensadora d’una formaei6 defici- 
thia en relació amb el desenvolupament i les eigencies de la 
societat actual. Aquest h b i t  ha de pemetre I’acch de la per- 
sona adulta a tots els nivells de l’ensenyament reglat, fins a la 
universitat, i a altres modalitats noves que puguin sorgir en el 
futur. 

b) La formaci6 per al món laboral, entesa com l’aprenentatge 
inicial per a poder incorporar-se al món del treball, i l’actualit- 
zaci6, la reconversió i e1 perfeccionament de coneixements i 
habilitats per a exercir una professi6 o un ofici segons les exi- 
gkncies del desenvolupament social i del cmvi constant del sis- 
tema productiu. 

c )  La íormaci6 per a l  lleure i la cultura, entesa com una di- 
rnensi6 de la fomraci6 d’adults que cerca I’apro€tament, amb 
finalitats formatives, del temps lliure i de desocupació laboral, i 
l’aprofundiment en els valors cl’vics, en una participaci6 més 
plena en la vida social i en ei coneixement de la realitat social i 
cultural de Catalunya dins un procés de recuperaci6 nacional. 

Aquests tres Arnbits incideixen des de c;unps d’actuació d i f e  
rents en la fomaci6 integral de la persona. 

Article 2 

Són objectius d’aquesta Llei: 
a> Eliminar progressivament 1 ’analfabetisme. 
b) Procurar que tots els ciutadans adults tinguin la possibi 

c) Promoure el coneixement de la nostra realitat naciona 
d’assolir la formació bhsica que la societat actual demana. 

¡tat 

en 
tots els seus aspectes i ,  de manera especifica, en tot allb que es 
relacioni amb la llengua i la cultura, i el coneixement de la re- 
alitat dels altres pobles de 1’Estat i d’Europa, 

d) Afavorir l’accés a l’educaci6 reglada, obligatbria i no obli- 
gatbria, en les seves diverses modalitats i amb la metodologia 
adequada a la formació d’adults. 

e) Possibilitar ei dxet que t t  tota persona a I’actuaiització i ei 
perfeccionament dels seus coneixements i destreses, d’acord 
amb les exigZmcies laborals, socials i culturals de ia mateixa so- 
cietat¶ i dedicar una atenci6 preferent als sectors socials amb 
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mis mancances, per tai de tractar de reequilibrar el conjunt de 
la societat catalana. 

fj Contribuix a atendre les necessitats de formaci6 proposa- 
des pels agents socials, i l’assoliment, per tota la població adul- 
ta, dels nivells de creaci6 i participaciú cultural de les societats 
avanqades. 

g) Fomentar els hhbits de responsabilitat cívica i participació 
social, 

h) Afavorir hhbits i actituds que permetin de viure el temps 
de lleure de manera creativa. 

i) Facilitar la integració plena dels ciutadans de Catalunya a 
Europa a f i  de participar, en peu d’igualtat, dels béns culturds 
europeus. 

Titol 1 
Deis cnsenyamcnts 

Capítol I 
Caractcristiqucs gcncrats 

Article 3 

Els ensenyments per a adults han de donu resposta als o b  
jectius d’aquesta Llei dins els llmbits de forrnaci6 instrumental i 
bhsica, laboral, del lleure i de la cultura, atenent les característi- 
ques generats següents: 

a) Possibilitar la permeabiritat entre ensenyaments reglats i 
no reglats. 

b) Utilitzar metodologia adaptada a les característiques per- 
sonals dels alumnes i les peculiaritats prbpies del context sbcio- 
ciilturitl en el qual es ciesenvolupin, i incorporar-hi, cl’una 
manera sistemhtica, els avengas tecnolbgics destinats a optimit- 
zar els recursos aplicats a la formaci6 permanent d’adults. 

c> Contemplar actuacions especf€iques adreqades a sec tors de 
poblaci6 que no hagin assolit els nivells bhsics de formació, 

d) Ajustar-se, en tot cas, a la nannativa aplicable, segons que 
es tracti d’ensenyaments inclosos en e1 regim educatiu comú o 
d’ensenyaments no reglats, de fonnació ocupacional, o regulats 
per aquesta Llei, 

e) UQXW preeininkncia a l’estructura modular i de crkdits en 
l’organització curricular, fent compatibles teoria i prhctica i fa- 
cilitant la participació de l’adult en la confecció i l’orientació 
del seu propi procés fonnatirr. Tot projecte cunicular que hagi 
d’ksser homologat ha d’incloure els mínims establerts err la le- 
gisla& vigent. 

f) Preveure l’accés a diversos nivells del sistema eciwatiu 
sense que aixb comporti necesshriament el recaiiejxement dels 
nivelIs previs ni de la titulacj6 conesponent. 

g) Tenir en compte ef desenvolupament de tots aquells aspec- 
tes que permetin incrementar el grau de satisfacció i de benestar 
de Ia persona. 

Capítol I1 
De Ics mo(1alitats de fornraci6 d’adults 

Article 4 

La formaci6 permanent d’adiilts es pot dur a terme: 
a) En el marc dels ensenyaments reglats. 

b) En el marc de la Llei 711986, del 23 de maig, d’Ordenaci6 

c) Mitjanqant les diverses modalitats de formnci6 ocupacia- 

d) Mitjmc;ant les activitats i els centres que es regulen en el 

e) Mitjangant la preparaci6 especifica per a l’accés a la mi- 

E, Mitjatipnt els cursos de catal& per a adults. 

dels Ensenyaments no Reglats en el Rkgim PAucatiu Camk 

nal i professioiial, 

Titol II i següents d’aquesta Llei. 

versitat. 

Títd 11 
Dels diplomes i les certificacions, dcls centres, 

dels formatiors i deis alumnes 

Capítol 1. 
Deis diphmes i les certificacions 

Article 5 

1. La formació d’adults &a lloc, amb el compliment dels 
requisits assenyalats pcr l’Administraci6 educativa competent, 
a l’obtenci6 de les mateixes titulacions acadhiques previstes 
en el sistema educatiu vigent. 

2, Ei Govern de la Generalitat pot crear diplomes i certifica- 
cions acreditatives de la realitzaci6 d’activitats i I’obtenci6 de 
coneixements, 

Capitol ll 
Dcls centres 

ArticIc 6 

S6n centres de formació d’adults aquells en que, en exclusiva 
o no, es cieserivolupen aquestes activitats, en qualsevol dels Ln- 
bits d’actuaci6 definits per l’article 1. 

Articlc 7 

1. Els centres de formació d’adults poden ésser de titularitat 
piibIica O privada i han d’ésser creats o autoritzats per la Gene- 
ralitat d’acord amb la normativa que s’estableixi. 

2. S6n centres públics de formació d’adults aqueIIs dels quals 
s6ri titulars les administracions p6bliques, a les quals correspon 
la iniciativa de llur creaci6. 

3. S611 centres privats de formació d’adults els promoguts per 
persones físiques i jurídiques privades, els quals cenires han 
d’ésser autoritzats per 1’Administració de la Generalitat d’acord 
amb els requisits que s’estableixin per reglament. 

4. Tots els centres públics i privats de forrnaci6 d’adults 
s’han d’inscriure en el Registre de Centres de Formació 
rl’ Adults. 

Article 8 

La foimacici cl’ adult s ha d’acloptas les mocialitats de presen- 
cia i a disthulcia. 
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ArticIc 9 Article 15 

1 .  La Generalitat pot establir convenis i acords de cal-labora- 
ció amb Ics administracions locals i ahes entitats ptibliques i 
privades amb la finalitat de racionalitzar la utilitzacih dels re- 
C U ~ S Q S  materials i humans i carit.ribuir a un millor co~npliment 
dels objectius d’aquesta Llei. 

2. Atesa 1.especificitat dc la formaci6 d’adults s’ha de pro- 
molire també l’cstabliment de convenis i acords amb empreses, 
associacions i entitats d’iniciativa social, amb la fhatitat de ra- 
cior~alitzru: la utilitzaci6 dels recursos materials i humans i con- 
tribuir a un millor desenvolupament comunitari. 

Els alumes participen en la programació i la planificaci6 de 
les activitats de forrnaci6 rnitjanqant els mecanismes que s’esta- 
bleixin per reglament. 

Capitol V 
Dc la formació de formadors 

i la recerca 

Article 16 

Article 1.0 

Els ensenyaments conduents a l’obtenci6 d’un titol xadkmic 
o pro€essiond previst en el sistema educatiu han d’ésser irnpar- 
tits per professors que tinguin els requisits establerts per Ia le- 
gislació vigent. 

Article 11 

Els ensenyaments no reglats han d’ésser impartits per perso- 
nes cxpertes i especialitzades que hi acreditin, amb la titulació 
corresponent, Elur adequada capacitaci6. 

Article 12 

Els formadors d’adults, a mks d’exercir activitats docents, 
han de contribuir a l’orientaci6 i a la formació integral de la 
pcrsmi. 

Et Govern de la Generalitat hrt de promoure I’orgmitzaci6 
d’activitats i cursos de rwicIatge apropiats per als formadors 
d’adlults tenint en compte ilurs titulacions actuals, experihncia 
pr&via i adequacid al perfil especffic. 

Articlc 1.7 

Les activitats de recerca i estudi s’han de fomentar en els 
programes de formaci6 de formadors d’adults. En aquest sentit 
s’han de: 

a) Potenciar els coneixements i l’intercanvi d’experikncies 
amb altres pa‘isos. 

b) Impulsar la investigaci6 i l’aprofundiment tebric, especid- 
ment en collaboració amb les universitats, 

c)  Fomentar la recerca a partir de les experhcies de forma- 
ci6 cl’adults pxbpies. 

d) Promoure el concurs de les universitats, les empreses, les 
associacions i les entitats d’iniciativa social en la capacitaci6 
d’ adult s. 

e) Dedica uiia atenci6 especial a les dades estadistiqucs i als 
estudis sociolbgics que expliquin tant els canvis socials com les 
previsions d’evoluci6 en un fiitus immediat. 

Article 18 
Articlc 13 

El Govern de la Generalitat ha de promoiirc la creació de 
centres de recursos especialitzats en les diferents modalitats dc 
la formiici6 d’aclults. 

Els forrnndors d’un ccritre o els que exerceixin l’activitat en 
i111 hibit  territorial cl’actiraci6 s’hm cle coordinar a fi d’ intepr  
u11 equip tinic que doni resposta it LIII projecte eci~icatiu corns. 

Articlc 14 

Títol ILI 
De la programació i la 

coo r (i inació 

Capitoi I 
De la programaci6 

1. S h  destinattaries de la formxi6 d’adults totes les persones 
adultes que desitgin accedir a algun dels hmbits d’actuacib defi- 
nits per l’ai-ticle 1 .  

2. Als cfcctes d’aquesta Llei, es comideren com a persones 
aclultes les que han superat l’edai mhxima de pcrrnanhciit en 
els centres ordinaris, cursant l’ensenyarnent bhsic, fixada en el 
sisterna educatiu. 

Articlc I3 

1.  El Programa General de Pomaci6 d’Adults ha d’ordenrtr 
globalment les activitats a (lesenvolupar per a la realització per- 
sonal i per a donar resposta a les necessitats socials i culturals 
existents i previsibles, S’h‘m de tenir en compte els progranes 
cxistcnts relatius a les diverses modalitats i una implantació 
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equilibrada territorialment, d’acord arnb la distribuci6 de la po- 
blaci6 a Catalunya. 

2. Dins d’aquest Programa General cal tenir en compte plans 
especfics per a satisfer les demandes de col-lectius concrets o 
d’gmbits territorials determinats. 

Article 20 

1. Les corporacions locals han d’elaborar plans locals de for- 
maci6 en els quals cal expressar les necessitats existents i fum- 
res i ies iniciatives per a resoldre-les. Els plans Iocds han de 
preveure la locditzaci6 de les activitats. 

2. En la gestió dels serveis regulats per aquesta Llei s’ha de 
sollicitar la coHaboraci6 activa dels ens locals, en els termes es- 
tablerts per l’article 9. 

Capítol 31 
Dc la coordinació 

Article 21 

Els brgans competents en la matteria han de fomentar ía rela- 
ció i la coordinaci6 entre els diferents organismes que actuen i 
realitzen activitats en l’hmbit de forma& d’adults d’una zona. 

Capitol HI 
De l’organitmci6 de suport a la 

polr’tica de formaci6 d’adults 

Article 22 

I, El Consell Assessor de Formació d’Adults 6s l’6rgan d’as- 
sessorament creat amb la finalitat d’incorporar les diverses ins- 
thcies socials amb incidhncia en aquest camp. 

2. És president del Consell Assessor de Fomaci6 d’Adults el 
Conseller del Departament competent en matkria de formació 
d’adults i n’Bs vice-president el Director General competent en 
la matkia. 

3, El Consell Assessor de Formaci6 d’Adults es compon, 
com a m h h ,  dels vocals segiients: 

a) Set representants de la Generalitat, arnb categoria de direc- 
tor general, nomenats pel Govern, directament relacionats amb 
els arnbits fonmentals d’actuaci6 en matkria de f~mnaci6 
d’adults. 

b) El President del Consell Social de cadascuna de les uni- 
versit at s de Cat itlunya, 

c )  Un representant de 1’Associació Cataicula de Municipis. 
d) Un representant de la Federació de Municipis de Catalun- 

Y a- 
e) Un representant de les entitats que desenvolupen activitats 

en els Arnbits de fortnació d’adults, nomenat pel President del 
Consell . 

f) Dues persones d’un prestigi reconegut en els hrnbits de for- 
maci6 d’adufts, nomenades pel President del Consell. 

g) Un representant de cadascun dels dos sindicats més repre- 
sentatius. 

h) Dos representants de les associacions d’ernpresaris mes 
representat ives. 

4. És secretari del Consell Assessor de Formació d’Adults un 
funcionari del Departament competent en mat&ria de formació 
d’adults, nomenat pel Conseller. 

5.  El President del Consell Assessor de Forma& d’Adults 
pot nomenar membres del Consell fins a quatre persones que, 
per IIur prestigi reconegut Q per llur vincdaci6 a la fomaci6 
d’adults, consideri que s6n adequades a les funcions prbpies del 
Consell, 

Article 23 

Les funcions del Consell Assessor de Formac 

Primer. D’assessorament: 
les següents: 

d’ Adu .s són 

a) Per a l’elaboraci6 del Programa General de Formació 
d’Adults i de plans específics. 

b) Per a la coordinació de les actuacions relacionades amb la 
formació d’adults que es duen a terme per mitja dels diferents 
departaments de la Generalitat. 

c) Per a les accions de formaci6 d’adults que es duen a teme 
des dels ens locals i des de les institucions privades sense finali- 
tat de lucre. 

d) Als diferents departaments i organismes sobre possibles 
actuacions per tal de fer més efectives i multiplicadores les ac- 
cions que es duguin a terme. 

e) Per gwantir una correcta informació a tota la població 
adulta de les diverses activitats que es reditzen en aquest camp. 

f) Per promoure la participaci6 de les persones adultes en les 
diverses activitats que es realitzin. 

Segon. De proposta: 
a) De formes de relació amb eis programes que desenvolupen 

les diverses adminis&acions piibliques i també les institucions 
privades que, sense finalitat de lucre, realitzen activitats dins el 
camp de la formaci6 d’adults. 

b) De les mesures necesshrics per tal de garmtir el dret a la 
formació d ’ adults. 

c )  D’iniciativa i actuaci6 pcr a la millora de la formació 
d ’ adult s. 

Capítol IV 
nc la coordinaci6 interdcpartarnental 

en la forrnaci6 d’atlutts 

Article 24 

Es crea la Comissi6 Interdepartamental per a la Formació 
d ’Adult s. 

Articte 25 

La Comissió Xnterdepartarnental per a la Fomaci6 d’Adults 
tt5 com a objectius fonamentals promoure i coordinar les activi- 
trits relatives a la formació d’aduits. 
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Article 26 

Corresponen a la Comissi6 Interdepartamental per a la For- 

a) Elaborar d programa interdepartmental per a fa formació 

b) Promoure i coordinar els projectes de fornació d’adults. 
c) Avalualm els resultats obtinguts en l’execució dei programa 

d) Q U ~ ~ S S ~ V Q ~  altres que el Govern Li atribueixi. 

rnaci6 d’Adults les funcions segiients: 

d’adults. 

general. 

Article 27 

Interdepartamental per a la Formaci6 d’Adw,s 
és integrada pels directors generals directament xelacimats amb 
els h b i t s  fonamentals d’actuació en rnatkria de formació 
d’adults i per les altres persones relacionades amb Ia rnathria, 
d’acord amb el que s’estableixi per reglament. 

Títol TV 
De les cornpetbIicies 

Article 28 

c )  Establir nomes per a l’atorgament de diplomes i certifica- 
cions o altres documents acreditatius dels estudis realitzats en el 
marc de les seves compethcies, 

Article 30 

El Departament competent en rnatlxia de formaci6 d’adults 
ha de desenvoEupar les funcions de: 

a) Promoure i coordinar les activitats de formació d’adults i, 
si 11’6s el cas, en coktboració amb altres departaments, a&- 
nistracians públiques i entitats pfibliques i privades. 

b) Organitzar i dirigir els serveis propis. 
c )  Aprovar els programes i els plans de les entitats locals. 
d) Elaborar el Programa General de Formaci6 d’AduIts, 
e) Elaborar i aprovar plans de desenvolupament del Progra- 

f )  Organitzar activitats per a la realització personal. 
g) Coordinar les activitats realitzades en els C Q ~ S ~ ~ S  comar- 

h) Promoure projectes d’experimentació, recerca i estudi. 
i) Atorgar els ajuts per a la realitzaci6 d’activitats de forma- 

ma General. 

cals i els altres ens locals. 

ci6 d’adults. 

Correspon a l  Govern de la Generalitat regular, prugramar, 
fomentar* supervisar i gestionar activitats relatives a la forma- 
ció d’adults. 

Disposició Final 

S’autoritzen el Govern i els consellers competents per raó de 
la matbria perque dictin les nomes reglamenthies per al desen- 
volupament d’aquesta Llei, 

Article 29 
Palau del Parlament, 27 de febrer de 1991 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

El Govern de la Generalitat te les competkncies següents: 
a) Aprovar el Programa General de Formació d’Adults. 
b) Dictar les normes de regzzlaci6 de l’activitat, 

La Secretaria Tercera 
Flora Sanabra i Villmoya 

LLEI DE MESURES URGENTS PER A LA REDUCCI6 I L A  GEST16 
DELS RESIDUS INDUSTRIALS 

APROVADA PEL PLE DEL PARIAMENT EL DIA 27 DE FEBRER DE 1991 
(DSPC-P, 90) 

PLE DEL PARLAMENT 

El PIe del Parlament, en sessió tinguda el dia 27 de febrer de 
1991, ha debatut el Dictamen de la Comissi6 de Politica Terri- 
torid referent al Projecte de Llei de Mesures Urgents per a la 
Reduccib i la Gestió dels Residus Tndustrials i les esmenes re- 
servades pels grups parlamentaris. 

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que estableix 
l’article 33.1 de 1’Estattut d’Autonomia de Catalunya, i d’acord 
amb l’article 103.3 del Reglament del Parlament, ha aprovat la 
Llei de Catalunya segiient: 

LLEI DE MESURES URGENTS PER 
A LA REDUCCIb I LA GEST16 
DELS RESIDUS m u s m w u  

Per manament constitucional, tots els poders públics han de 
vetllar per la utilització racional dels recursos naturals, amb ia 
finalitat de protegir i millorar la qualitat de vida i de defensar i 
restaurar el medi ambient. 

Els residus d’origen industrial, i molt especialment els classi- 
ficats com a especials per llur toxicitat O perillasitat, constituei- 
xen un €actor de degradaci6 del medi ambient d’ampli espectre, 
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d’on sorgeix la necessitat de donar uila resposta institucional 
immediata que permeti afrontar a m b  garanties la greu i comple- 
xa pxoblemhtica que plantegen a Catalunya aquests residus. 

Aquesta Llei, que comphmenta la Llei 6/1983, del 7 d’abril, 
sobre Residus Industrials, regula tota una skrie de mesures i 
d’actuacions pljbliques destinades a reduir la generaci6 de resi- 
dus i a assegurar que les activitats de tractament tinguin el m e  
nor impacte ambiental possible. 

Amb aquesta finalitat, la Llei d6na prioritat a Ses actuacions 
pirbliques destinades a la minimització progressiva de la pro- 
ducci6 de residus, a afavorir-ne el reciclatge i l’aprofitarnent i a 
promoure els sistemes de tractament a l’origen. 

En segon lloc, estableix la forndaci6 de programes especí- 
fics, amb la collaboració dels ens locals, per a la restauraci6 de 
les &rees degradades per descitrregues incontrolades, 

Finalment, encomana a la Junta de Residus la pomoci6 de 
les instaklacions necessbies i tecnolbgicarnent més adequades 
per a cobrir el dhfiicit de plantes de tractament de residus. 

Corn a principals instruments d’acci6 prSblica al servei 
d’aquests objectius, la Llei garanteix la dotació pressupost&- 
ria dels programes de reducci6 de la generaci6 de residus, de 
tractament a l’origen dels residus E de restauraci6 de les 
bees degradades; crea la borsa cle gestió de residus; determi- 
na la creació de gravarnens especifics sobre la producció de 
residus, harmonitzats amb la normativa de les comunitats eu- 
ropees i amb la normativa bhsica de I’Estrtt; potencia la Junta 
de Residus; crea una comissi6 d’experts perqub actui com a 
brgan assessor de la Junta i una comissi6 parltkia entre rep- 
resentants de l’Administraci6 de la Gene.ralitat i dels ens lo- 
cals perquh faci el seguiment i el control de les actuacions de 
gestió, amb funcions de conciliaci6 interadministrativa; esta- 
bleix el procediment per a l’aprovació dels projectes d’ins- 
talhicions, i regula la participació dels ens locals en 
l’execució dels projectes i en la gesti6 i l’explotaci6 del ser- 
vei. 

Finalment, de conformitat amb l’objectiu que inspira el 
conjunt de mesures establertes per aquesta Llei, es modifica, 
en el marc de la legislació basica en materia de medi arn- 
bient, e1 rhgirn sancionadar establert per la dita Llei 6/1983, 
del 7 d’abiil. 

Capitol I 
Disposicions gencrals 

Secci6 Primera 
Ji’inalilat i objcctirrs 

Article :i 

Aquesta Llei té per objecte establir una skrie cle mesures ur- 
gents necessbies per a la reducci6 dels residus industriials i la 
coordlnaci6 de la gestió d’aquests residus, que inclouen, 
d’acord amb la normativa cornunithia, diverses actuacions des- 
tinades a reduir-ne la generacili i a assegurar que les activitats 
de tractament, tant s i  s6n d’aprofitarnent can  si són d’eiirnim 
ci6, s’efectu’in en les colidicions adequades per a la protecci6 
del medi ambient i la preservaci6 dels recursos naturals i de la 
salut humana. 

Article 2 

Als efectes del que disposa l’article 1, la Junta de Residus ha 
de desenvolupar les actuacions establertes en aquesta LIei a fi 
d’assolir els objectius segiients: 

a) La minimització progressiva de: la producci6, el tractament 
a l’origen i el reciclatge dels residus, 

b) La restauració de Ias bees degradades per deschegues 
incontrolades. 

c )  La gesti6 dels residus, la promoci6 d’instalhcions de trac- 
tament dels residus i el control de l’activitat, 

d) Qualsevol altre que derivi de l’aplicació de la normativa 
comunitkia. 

Semi6 Segona 
Programes d’actuacid 

Article 3 

1.  La Junta de Residus, per assolir plenament els objectius 
que fixa aquesta Llei pel que fa a la minimitzaci6, el reciclatge i 
el tractament dels residus industrials a l’origen, ha de: 

a) Elaborar programes sectorials de desenvolupament tecno- 
lbgic per a la implantaci6 de mhodes i processos productius 
destinats a aquesta finalitat. 

6) Fomentar programes i projectes de recerca i desenvolupa- 
ment (R43) que tinguin per objecte el desenvolupament & tec- 
nologies netes en els processos productius i de gestid 

c) Donar incentius a les inversions que tinguin per objecte de 
reduir la generacid de residus i de recuperar-ne i reutilitzar- 

d) Crear una borsa de gestió de residus amb Ia finalitat de 
disposar d’un banc de dades relatiu a Ies primeres mat&rles con- 
tingudes en els resich.us industrials que són susceptibles d’bsser 
aprofitades posteriorment per tercers i d’afavorh-ne la reutilit- 
zació. 

e) Impulsar les empreses productores a consumir mathies i 
substhncies recuperades o transfonnades corn a primeses mate- 
ries, com a energia o com a combustible. 

f) Elabrar programes específics amb vista a la reutilització i 
l’eliminaci6 tl’olis usats i a I’eliminaci6 de pdiclorobifenils i 
policloroter€enils. 

2. La Junta de Residus pot imposar e1 tractament a I’origen 
dels residus especials que generen deteminades indústries si el 
volum i les característiques d’aquests ho permeten i ho fan 
aconsellable, d’acorcl amb les cleterminachs que siguin fixa- 
des per reglament, 

ne. 

Articic 4 

1. Per a executar els programes sectorials A qu& es refereix 
l’article 3.1 .a, la Junta de Residus pot concertar Ia col-laboració 
cl’altres organismes i entitats, pdblics o privats, que per ra6 de 
llurs activitats puguin coadjuvar a millorar-ne la gesti6, i ha 
d’establir un sistema d’ajuts financers i subvencions als projec- 
tes que promoguin amb aquest objectiu els productors o els ges- 
tors de residus industrials. 
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2. La Junta de Residus ha de presentar al Parlament, amb pe- 
riodicitat biennal, una rnemnhria de gestió relativa a tots els pro- 
grames determinats per aquesta Llei que refereixi els resultats 
obtinguts en cada cas, 

Article 5 

Els programcs sectorials de minimització i de tractament de 
residus a l’origen, que tenen el carhcter de prioritaris, han d’es- 
tar clotats, COM a mínim, amb uiza quantitat equivalent al vint 
per cent de les dotacions pressupostades per la Generalitat, en 
el periode de cinc anys, per al conjunt dels programes determi- 
nats per aquesta Llei. 

Article 6 

1. La Junta de Residus ha de formular, en cdlaboració amb 
els ens locals als quals la legislaci6 d’urganitzaci6 territorial de 
Cat dunya atribueix comptkncies en rnatbria de protecci6 del 
medi, programes especifics per a la restauració de les hees  de- 
gradades per deschegues incontmiades. 

2. Els programes a qu& cs refereix l’apartat I han de detemi- 

a) La locaEitzaci6 i les característiques de les accions a de- 

b) Les prioritats d’actuaci6. 
c> El termini en quh s’han d’executar. 
d) El cost i el. finanqament de les inversions previstes. 
3. El finanpment dels programes a quk es refereix I’apartat 1 

consisteix en: 
a) Una apartrtci6 de la Generalitat equivalent aI vint per cent 

de les dotacions pressupostades, en el perfode de cinc anys, per 
al conjunt dels programes determinats per aquesta Llei. Un cop 
tmscurregut aquest període, ei percentatge ha d’6sser revisat, 
atenent els resultats obtinguts i les actuacions pendents d’exe- 
cució. 

b) LES aportacions convingudes amb els ens locals, que han 
de completar l’aportaci6 de la Generalitat, 

4. La formulaci6 dels p r ~ g r m e s  a quk es refereix l’apartat 1 
s’ha de fer donant prioritat a la restauració de les &rees en quE 
l’impxte ambiental ocasionat sigui mbs gran i de les bees  en 
quB les aportacions dels eiis locals siguin més elevades. 

nm: 

senvolupar. 

Article 7 

1.  La Junta de Residus ha de mantenir al dia un codi d’identi- 
ficacifi de les característiques de tots els residus iiidustrials pro- 
duilts a Catalunya i de valoració de la quantitat de cadascun 
d”1ls. 

2. Els criteris d’idmtificaci6 i caracteritzacid dels residus es- 
pecials s’han d’elaborar d’acord amb les prescripcions de la 
normativa cornunithria i han de servir de base per rl la formula- 
ciri dels diferents programes swtorials de gestib. 

Secci6 Tercera 
Mesures urgent5 per a la gesti6 

dels residus industrials 

Article 8 

I. La Junta de Residus, per respondre d’una manera i m m d -  
ata ai dbficit cl’infrastructures per al tractament de residus in- 
dustrials existent en promulgar-se aquesta Llei i per coordinar 
la prestaci6 del servei, ha de promoure les installacions neces- 
skries i més adequades tecnolbgicament per al tractament dels 
residus descrites en 1’Annex I, 

2. La Junta de Residus ha de concretar l’ernplagament de ca- 
da una de les installacions per mitja dels projectes tknics co- 
rresponents, tenint en compte. els factors següents: 

a) La proximitat a les zones d’activitat industrial generadora 
de residus. 

b) Les caractesistiques dels conreus, de les masses forestals i 
de les activitats ramaderes, si n’hi ha, tenint present que l’em- 
pEapment no pot &ser en cap cas dins un espai d’interks natn- 
ral protegit. 

c) L’existhcia d’habitatges, de serveis i d’activitats del sec- 
tor terciari, especialment les comercials i les turísliques. 

d) La facilitat d’accCs des de les vies recomanades per al 
transport d’aquests residus, 

e) Les condicions climhiques i de capacitat i vulnerabilitat 
del territori pel que fa a la contaminació atmosf%rica, 

3. Per a deteminar i’ernplaqament de les installacions de de 
posició controlada, la Junta de Residus ha de tenir en compte, a 
més dels factors esmentats en I’apartat 2, els factors de segure- 
tat que aportin les condicions naturals del sbl, ateses les condi- 
cions geolbgiques, hidrolbgiques, hidrogeolbgiques i morfo- 
lbgiques que tingui. 

4. Els residus i les substhcies a que es re€erejx 1’Annex 11 no 
s6n en cap cas admissibles en les installacions de deposi& 
controlada, els residus destinats a les quals han d’dsser inertit- 
zats o condicionats sempre que sigui necessari. 

Article 9 

2,  La Junta de Residus, una vegada formulat el projecte 
d’una instaI.laci6, l’ha de sotmetre al Consell. Assessor de la 
Gesti6 de Residus Industrials de Catalunya, el qual, en el temi- 
ni de dos mesos, ha d’ernetre un informe en qu& s’avaluin la 
idoneitat 3 la viabilitat tkcnica del prcjjecta, d’acord amb les 
prescripcious d’aquesta Llei. Les observacions i les recomana- 
cims contingudes en l’in€orme han d’bser incorporades a l  projecte. 

2. La Junta de Residus, una vegada hagi rebut l’infome a 
qu5 es refereix l’rtpartat 1, ha de sotmetre a hfomaci6 p6blica 
el projecte, conjuntament amb l’estudi d’impacte ambiental co- 
rresponent, durant UR termini de dos mesos, el qual trhmit ha 
d’ésser muticiat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catu- 
luriya i en el butlletí oficiiil de la provincia corresponent, i ha de 
sol4icitar dins aquest mateix termini l’infome de l’ajuntarnent 
en el tcrmc municipal del qual es projecta d’emplqar la ias- 
t aI-lac ió. 

3. Finit el t r h i t  a quk es refereix l’apartat 2, la Junta de Re+ 
sidw ha de lliurar l’exppedient a Ia Comissi6 Central d’hdtis- 
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tries i Activitats Classificades, la qual, en el termini de trenta 
dies, ha d’avaluar I’estudi d’impacte ambiental i efectuar la de- 
claració d’impacte. 

4. Les condicions que estableixi la Comissió Centra1 d’Indh- 
tries i Activitats Classificades, si s’escau, s’han d’incorporar al 
projecte, que ha d’6sser trames a l’ajuntament en e1 terme mu- 
nicipal del qual es projecta d’eemplapr la instdlaci6, a fi de 
sol.licitar-li en una única hsthcia, acompanyada d’un projecte 
únic, la Ilichcia d’activitat i la llickncia d’obres, que han d’6s- 
ser tramitades i resoltes simulthiament. L’acord de la Comis- 
si6 Central d’hdbstries i Activitats Classificades substitueix el 
trhmit de qurtlificaci6 i informe de X’activitat, 

5. Si en el termini de tres mesos, a comptar de la data de la 
sol-licitud, f’ajuntment no ha atorgat, expressament o per silen- 
ci, la llickncia #obres o la d’activitat, o si hi ha cap discreph- 
cia sabre el desenvolupament del projecte entre la Comissi6 
Central d’hdaistries i Activitats Classificades, la Junta de Resi- 
dus i l’ajuntament, la Junta de Residus hil d’elevar l’expdient 
al Govern, que ha de decidir si escau d’executar-lo i ha d’orde- 
m r ,  si cal, de modificar el planejament urbanístic vigent, el 
qual s’ ha d’acamodar a les determinacions del projecte aprovat. 
L’acorcl del Govern, si decideix que el projecte sigui executat, 
habilita la Junta de Residus per a fer les obres sense cap més 
trhrnit. 

6. Les prospeccions, els sondeigs i les altres operacions fa- 
cultatives que s’hagin de fer per recollir Xes dades requerides 
per a elaborar els estudis d’irnpacte ambiental i les actuacions 
necesshries per a poder dur 2~ terme aquestes operacions, atks 
que no comporten la modificaci6 de l’ús ni de fa destinaci6 ur- 
banistics del sbI, no queden sotmeses als actes d’intervenció B 

quE es refereix l’article 220 de la Llei 8$1987, del 15 d’abril, 
Municipal i de Rkgim Local de Cataiunya. 

Article %O 

1. Quan la llicencia municipal ha estat sol.licita&, s%a de 
constituir una comissi6 de conciliaci6, seguiment i control, in- 
tegrada parithriment per representants de la Generalitat i dels 
ens locals iüectats, amb la finalitat de supervisar les mesures 
que afectin la seguretat de la instal*lacili i de controlar-ne I’irn- 
pacte ambiental. 

2. Les comissions de conciliació, seguiment i control consti- 
tu’icles en virtut de l’apartat I han de tenir la cornposici6 se- 
güent:: 

a) Cinc vocals en representaci6 dels ens locals, tres de desig- 
nats per l’ajuntament en e1 terme municipal del qual es projecta 
d’emplaGar la instal.laci6 i dos de designats pel conse11 comar- 
cal corresponent. 

b) Cinc representants de la Generalitat, un dels quals és de- 
signat president de la comissi6 pel Govern. 

3. El funcionament de les comissions a qu& es refereix l’apar- 
tat 1 s’ha d’ajustar al que estableix per als brgans collegiats la 
LIei 13/1984, del 14 de desembre, d’Organitzaci6, Procediment 
i Rhgim Juridic de I’Administraci6 de la Generalitat de Cata- 
lunya, 

4. Per facilitar les funcions de control, el projecte tkcnic ha 
d’establir els sistemes de vigilhncia i de previsi6 necessaris de 
les emissions de lixiviats, de fums i de gasos. Les mostres o b  

tingudes per mitja d’aquests sistemes han d’ésser analitzades en 
el laboratori de Ia Junta de Residus, la qual ha de posar aquestes 
anblisis a disposici6 de les comissions a que es refereix I’apar- 
tat 1. 

Article 11 

1, La Junta de Residus ha de gestionar, directament o indi- 
rectament, les instatlacions que promogui en aplicació d’aques- 
ta Eiei. 
2. La gesti6 de les installacions de deposici6 controlada ha 

d%sser encomanada, a petici6 de Ia comissi6 de conciliaci6, se- 
guiment i control corresponent, als ens locals que hi estiguin in- 
teressats, si justifiquen la capacitat thnica necesshria i la 
instalgació es troba en llur territori. 

3. Les tarifes establertes per la prestaci6 del servei de les ins- 
td4acions de tractament de residus han de garantir que els cos- 
tos del tractament, incloent-hi l’amortització de les 
installacions i el fmanqammt del fons a quh fa referhcia l’arti- 
cIe 12, siguin a c h e c  de l’usuari. 

Articlc 12 

1. Els ajuntaments i els consells comarcals en el territori dels 
quals hi ha una de les instdlacions executades per la Junta de 
Residus participen en el r&gim de presta& del servei exercint 
les f u n c i ~ n ~  de control i vigilhcia de la installació corrcspo- 
nent i s6n beneficiaris de les accions socials i econbmiques cli- 
rectament orientades a millorar la qualitat de vida de llurs 
ciutadans. Els ajuntaments s6n tamM beneficiaris d’un fons 
consistent en unit aportació econhica de carhcter variable, de- 
terminada per reglament en lirnci6 del sistema de la instaHaci6 i 
del nombre de tones que tracta anualment. 

2. El fons a que es refereix l’apartat 1 6s distribuyt per la Jun- 
ta de Residus, a proposta de la comissi6 de conciliaci6, segui- 
ment i control corresponent. 

Article 13 

1. A f i  d’intensificar les accions públiques destinades a rc- 
duir l’impacte dels residus especials sobre el medi ambient, 
s’han de fixar per llei ies bases que permetin d’establir gravh- 
mens especifics, ja sigui sobre la producció d’aquests residus, 
ja sigui sobre determinats components d’aquests residus, ja  
sigui sobre els productes o les inathies primeres que els ori- 
ginen. 
2. Els recursos obtinguts amb aquests gravhrnens han d’ésser 

destinats a reduir la generacid de residus, a fomentar-ne el xeci- 
clattge, a promoure’n el tractament, a reduir-ne Ia toxicitat i la 
perillositat i a restaurar les hrees degradades per deposicions in- 
controlades. 

3. La llei a qui? es refereix I’apartat 1 ha de tenir en compte 
les normatives fiscals sobre residus dels ~ Y S O S  de E’Europa co- 
rnunithria i ha d’ésser harmonitzada, si s’escau, amb la normati- 
va comunithria i estatal que sigui aplicadora. 
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Article 14 

1.  La hnta de Residus, creada per la Llei 6/1983, del 7 
d’abril, sobrr: Residus Industrials, 6s 1111 organisme mtbnom de 
carkter administratiu, nmb personalitat jurídica prbpia i dife- 
rent de I’Adrninistraci6 de la Generalitat, a la qual s’eiicoinana 
en rkgiin descentralitzat la planificació, la infonnaci6, In. pro- 
tnoci6, l’riutowitzaci6,l ’orgmitxaci6, la gestió i la wipervjsi6 de 
les accions concernents als residus industrjals, amb vista a asso- 
l ir  els objectius indicats en l’itrticlc 2. 

2, Ida Junta dc Residus t6 plena capacitat jrirídica per a: 
a) Regir i administrar els interessos que li s6n confiats. 
b) Adquirir i alienar els Mns i els drets que en constitucixen 

c) Contractar i obligar-se. 
d) Interposar els recursos i exercir les accions que les lleis 

detcnn ¡nen. 
3. Per desenvolupar les funcions a cluk es refereh I’apartat 2 ,  

la Junta de Rcsiclus gestiona d s  serveis per mitja CIC la seva prb- 
pia organització. Pel que fa a. les installacions de tractatnent, 
pot fer-ne la proxnoci6, la gesti6 i l’explotaci6 indirectament 
per initjh de concessi6, de gestió interess;da, de cur1cert, de 
creació cic societats amb participació majoritbia de la Generali- 
tat o clc societats viliculades a la Generalitat, amb sul>inissió 
plena al quc dctcminen la Llei 4/1985, del 29 de mag, dc 1’Es- 
tatut: de 1’Enipresa Pública Catalana, i Ics altres lleis aplicables. 

4. La Junta de Residus administra els béns que li adscriu la 
Generalitat per al complhnent dels seus fins i disposa dels rnit- 
jans econbmics segiients: 

cl piitrimoni propi. 

a) Els productes i les rendes del seu patsiinoiii. 
b) Els rendiments de l’explohcili dels serveis objecte de con- 

cessió. 
c )  Les assignacions que puguin establir cada any els pressu- 

postos de I’EEstat, els de la Generalitat i els de les corporacions 
locals. 

5.  La Junta de Residus s’ha de dotar dkn servei especialitzat 
pcr dur a terme d’una manera eficq la inspecció i el control de 
la gestió dels residus industrials. 

Articie IS 

1 .  La Junta de Residus 6s presidida pel Conseiler del Depar- 
tament d qual estigui adscrita, O per la persona en qui aquest 
delegui, i en són vice-presidents el lukwtor General de Medi 
Ambient i ci Director General d’hdtístria. 

2. S6n vocals de la Junta de Residus: 
a) Vuit representtants dels diferents departaments de 1’Abi-  

b) Sis representants dels municipis, designats per les entitats 

c )  Dos representants c b  les orgtmitzacions sindicals, desig- 

d> Dos representants de les orgmitzacions empresarials, de- 

nistració de la Generalitat, nomenats pel Govern. 

representatives d ’ aques ts. 

nats per les cntitats representatives d’aquestes. 

siglats per Ics entitats representatives d’aquestes, 

3. Actua corn a secretari de la Junta de Residus un funcionari 
d’aquesta, designat pel Director General dc M d  Ambient. 

4. E1 funcionament, les convocatbries, les reunions i el regim 
per a adoptar acords de la Junta de Residus es regeixen pel que 
estableix per ds brgans col-legiats la Llei 13/1989, del 14 de de- 
sembre, d’Orgmiwaci6, Procediment i R b g h  Julidic de 1’Ad- 
ministraci6 de la Generalitat de Catalunya, i la resta de 
normativa aplicable. 

Article 16 

1. Es crea, corn a brgan assessor de la Junta de Residus, el 
ConseIi Assessor de la Gestió dels Residus Industrials de Cata- 
lunya, fornat per un rninirn de cinc experts de prestigi rccone- 
gut en el camp de les cihncies del medi, especialitzats en 
disciplines relacionades dhectament amb la probhnhtica dels 
residus industrials i que clescnvolupin lIur tasca en departa- 
ments universitaris o en centres de recerca, p~blics o privats. 
Aquests experts han d*ésser nomenats pel Govern, quatre dels 
quals a proposta del Consell hteruniversitari de Catalunya i un 
a proposta de l’hstitut cl’Estudis Catalans. 

2. El Consell Assessor t6 per funció d’emetre irifomes sobre 
les qüestions següents: 

a) Els projectes d’instdlacions que executi la Junta de Resi- 
dus. 

b) Els criteris d’identZicaci6 i caracteritrnci6 dels residus es- 
pecials. 

c )  Els programes especifics destinats a la reducció de la pre  
ducci6 de residus especials. 

d) Qualsevol altra quc sotmetin a la seva considera& la Jun- 
ta de Residus o el Govern. 

Capítol IIi 
Intcrvcncid administrativa 

Article 17 

1. En el trhnit de qualificació i informe del projecte que 
acompanya la sollicitud de la llickncia municipal exigible per a 
la instaklació, l’anipliaci6 o la rdorma d’indfistries i activitats 
classificades, s’ha d’avduar especificament si s’ofereixen ga- 
ranties suficients per al tractament adequat dels residus indiis- 
trials qtie l’activitiat originaria. La insuficihcia d’ aquestes 
garanties justifica l’informe desfdvmabk de la comissi6 comes- 
ponent de I’Administració de la Generalitat. 

2. L’infome a qui5 es refereix l’apaitat 1 ha d’6sser en tot cas 
desfavorable si, d’acord amb els coneixements tkcnics i ciati- 
€ics, els residus especials produ’its no poden ésser reciclats ni 
eliminat s. 

3 .  Per tal que la comissió corresponent pugui efectuar l’ava- 
luxi6 a quk es refereix l’apartat 1,  el titular de l’activitat ha 
d’adjuntar al projecte tecnic que acompanya la solkitud de Ili- 
ckncia municipal un estudi que permeti de con5ixer les quanti- 
tats i la identificaci6 dels residus que serien generats, les 
precaucions tkcniques que s ’adoptaien, el tractament que se’n 
faria a l’origen i ,  si escau, la identificaci6 concreta de la planta 
o 2;i installaci6 en qu& serien tractats, de manera que no carn- 

- 
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portessin un perill per a la salut humana, per als recursos nafil- 
rals o per al medi ambient. 

Capitol, sens perjudici de les responsabilitats civils Q p a l s  
que en puguin derivar, 

Article 18 Article 21 

1.  El desenvolupament de les activitats productores de resi- 
dus especials csth subjecte en tot moment a les prescripcions de 
la normativa que es dicti sobre medi ambient i s’hi ha d’adaptar 
en les condicions i els teminis que aquesta estabteixi. 

2. L’efectivitat de les autoritzacions per al desenvolupament 
d’activitats productores de residus especials queda subordinada 
al compliment de tots els requisits i les condicions que les dites 
autoritzacions estableixin. L’esmentat compliment ha d’ ésser 
acreditat davant l’Administraci6 competent, la qual ha d’esten- 
drt: una acta cle cornprovaci6 en preskncia de l’interessat, 
Aquesta comprovaci6 ha d’6sser reiterada perihdicarnent, cum 
a minirn cada cinc anys. 

Article 3.9 

1. Les activitats de gesti6, d’eliminació i d’aprofitamcnt de 
rcsidw industrials especials necessiten l’autorització de la Junta 
de Residus. 

2. L’autoritzaci6 a que es rdereix l’apartat 1 ha d’estipular: 
a) El tipus, la quantitat i la destinaci6 dels residus que s’han 

de manipular. 
b) Els metodes que cal emprar en el tractament, l’enmagat- 

zematge o el dipbsit dels residus, i el temps mhxirn d’emmagat- 
zematge previst. 

c) La locditzacih i Ics normes de construcció de les installa- 
cims d’eliminaci6 o d’aprofitanmt dels residus generats. 

d) L’obligació de constituir una assegurmqa de responsabili- 
tat civil. 

e) El temps de vigkncia i les causes de caducitat de l’autorit- 
zaci6. 

f3 Les mesures de seguretat i el pla d’emerghncia que cal 
adoptar. 

3. L’autorització per a la gestió dels residus especials resta 
subjecta a la constituci6 d’una f i q a  suficient per a complir les 
abiigacions adquirides en relaci6 amb el desenvolupament de 
l’activitat i per a fer efectives les sancions imposades d’acord 
amb el que disposa aquesta Llei. 

4. S’haii d’establir per reghmmt: 
a) Les condicions, la quantia i el procedirneiit de constituci6 

de la fimqa a que cs refereix l’apartat 3. 
b) Les condicions, els capitals i les garanties coricerlndcs de 

la phlissa d’assegurmp de responsabilitat civil a qu& es refe- 
reix l’apartat 2.d. 

Capitol Iv 
K*girn disciplinari 

hrticls 20 

Les infraccions d’aquesta Llei o de la Llei 6/1983, del 7 
d’abril, són sancionades conformement al que disposa aqiiest 

L’accid per a exigir als brgans administratius l’observanqa 
d’aquesta Llei i de les disposicions dictades per fer-ne el desen- 
volupament i l’aplicaci6 6s pública. 

Article 22 

1. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i ileus. 
2. S6n infraccions molt greus les accions i les omissions se- 

güents, si per les circumsthcies que hi concorren generen 
danys reals o potencials molt greus per a la salut humana o el 
medi ambient: 

a) La producci6 i la gesti6 de residus industrials especials 
sense disposar de les autoritzacions preceptives o vulnerant-ne 
les condicions, 

b) El lliurament, Ia venda i la cessi6 de residus industrials es- 
pecials a tercers que no disposin de les autoritzacions precepti- 
ves per a dur-ne la gestió. 

c) L’abandonament, l’abocament no autoritzat i el dipbsit in- 
controlat de residus industrials especials. 

d) La recollida i el transport de residus industrials especials 
incomplint les determinacions de l’article 8 de la Llei 6/1983, 
del 7 d’abril. 

e) La barreja de residus industriais especials contravenint al 
que disposa la normativa vigent, 

f) La vulneraci6 de les mesures urgents imposades per 1’Ad- 
ministració en els supbsits a que es refereix I’,uzicle 13 bis de la 
Llei 6/1983, del 7 d’abril. 

3. Són infraccions greus: 
a) k s  accions i les omissions a yub es refereix l’apartat 2, si 

per les circumsthcies que hi concorren no és previsil~le la ge- 
neració d’un dany molt greu per a la salut humana o el Ind i  
ambient. 

b) La producci6 i la Sesti6 de residus industrials sense dispo- 
sar de les autoritzacions preceptives o vulnerant-ne les candi- 
cions, si produeixen afeccions al medi ambient. 

c> El lliurment, la venda i la cessió de residus industrials a 
tercers que no disposin de les autoritzacions preceptives, si es 
gelieren danys aE medi. 

d) L’abmdonmcnt, l’abociunent no autoritzat i el dipbsit in- 
controlat de residus industrials. 

e) L’incomplirnent de l’obligació de portar d registle a que 
fa referkncia 1’articEe 7 de la Llei 6/1983, del 7 d’abril, o el fet 
de portar-lo d’una manera incompleta. 

f) L’incomplirnent de les prescripcions d’identificacid dels 
residus industrials especials que estableix l’article 9 bis de la 
Llei 6/i983, del 7 d’abril. 

6;) La posada en funcionament d’aparells que hagin estat 
clausurats o precintats per l’Administraci6. 

h) L’obstrucci6 greu de l’exercici de les funcions d’jnspec- 
ci6, supervisió i control que corresponen a la Junta de Residus. 

i> L’omissió intencionada de la informa& sollicitada pr 
l’hdministració o el subministrament de dades falscs o fraudu- 
lentes. 
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j) La reincidhicia en la comissió de M t e s  lleus, tret que la 

4. S6n infraccions lleus: 
a) Ei retard a facilita la informaci6 sollicitada per 1’Admi- 

nistracib, si no te transcendhcia, 
b) L’incompliment de l’obligaci6 de separa o no barrejar els 

residus especiats establerta en la normativa vigent, si no t6 una 
umscendhcia especial, ateses les caracteristiques i la quantitat 
dels residus. 

c )  Les deficikncies d’elaboració del Registre a quB es refereix 
l’aiticle 8 de la Llei 6/1983, del 7 d’abril. 

d) Les diferkncies entre Ics &des consignades en el full de 
seguiinmt i els productes que es recullen o es transporten, si i10 

impliquen un perill, potencial o red. 
e) Qualsevol altre acte que, per acci6 u per omissi6, vulneri 

el que estableixen aquesta Llei E les disposicions que la desen- 
volupen, si no hi 6s tipificat corn a infmcci6 greu o molt greu. 

faalta comesa en primer lloc hagi prescrit, 
b) La gravetat real del dany o de l’afecci6 en el medi o en la 

c )  Ei risc objectiu que de la infraccid derivi afecció en el m(s- 

d) La conducta dolosa o cuiposa de l’infiactor. 
e)  La reincidbncia. 
f) El fet d’haver reparat en el termini fixat en el requeriment 

corresponent els danys derivats de la comissió de la infracci6. 
4. Si una infracci6 genera un benefici, pericialment acreditat, 

superior a la multa que en funció de la gravetat li correspon, ia 
multa s’ha d’incrementar de la quantia equivalent al benefici 
obtingut; en el supbsit que concorrin en la infracci6 circurnsthn- 
cies agreujants de la responsabilitat, aquest increment pot arri- 
bar fins al doble de la dita quantia. 

5. El Govern pot actualitzar la quantia de les mdtes fixades en 
l’apattat 1 quan les circurnsthcies econbmiques ho aconsellin. 

salut humana derivats de la infracci6. 

di ambient o en la salut humana. 

Article 25 
Article 23 

1.  La responsabilitat 6s sdidhia en el supbsit que estableix 
l’ai?icle 6.4 de la Llei EJ11983, del 7 d’abril, i sempre que no si- 
gui possible de deteminar el grau de paticipaci6 de les dife- 
rents persones físiques o juriciiques en la comissió de la 
infraccici que hagi ocasionat el dany ambiental. 
2. Si les infraccions d’aquesta Llei són imputades a una per- 

sona juridica, en poden &ser considerades com a responsables 
subsidigrics les persones físiques que n’integsen els brgans rec- 
tors o de direcció. En cap cas no es pot exigir I’esmentada res- 
ponsabilitat a les persones físiques que hagin dissentit dels 
acords adoptats, 

Articlc 24 

1 ,  Les infraccions determinades per E’article 22 donen lloc: 
a) En el cas de les molt greus, a una multa de fins a dos-cents 

b) En d cas de les greus, a una multa de iins a cent milions 

c> En el cas de les l h s ,  a una multa de fins a dos milions de 
pessetes. 

2. Sens perjudici de les multes fixacles per l’apartat 1, es po- 
den iicorclar les sancions següents: 

a) En el cas de Ics infraccions molt greus, la clausura definiti- 
va o temporal, total o parcial, de les installacians, e1 cessarrient 
clefiiiitiu o temporal de l’activitat i la prohibici6 definitiva o 
temporal de dur a tenne activitats de gestió de residus especials. 

b) En el cas de les infraccions greus, la clausura temporal, to- 
tal o parcial, de les instal“tacions, el cessament temporal de 1°C- 

tivitat i, si la inhcci6 deriva de la vuheraci6 del rkgirn de 
gestió de residus industrials especials, la prohibició temporal de 
dur a terme activitats d’aquest rkgim. 

c) En el cas de les infraccions lleus, la clausura ternporal par- 
cial de les instd.lacions, 

3, Per il graduar les sancions s’han de considerar les circums- 
thncies següents: 

a) La naturalesa de la infracci6, 

milions de pessetes. 

de pessetes. 

1. S6n competents per a imposar les sancions establertes per 
l’article 24.: 

a) EIS presidents de les corporacions locals, d’acord amb el 
que disposa la normativa vigent, en el cas de les multes de fins 
a un mili6 de pessetes. 

b) El Director General de Medi Ambient, en el cas de les 
multes de fins a dos milions de pessetes i en el cas de la San& 
establerta per l’article 24.2.c. 

c) El President de la Junta de Residus, en e1 cas de les multes 
de fins a cent milions de pessetes i en el cas de les sancions es- 
tablertes per l’article 24.2.b. 

d) El Govern, en el cas de les multes de més de cent milions 
de pessetes i en el cas de les sancions establertes per l’article 
24.2. a. 

2. E’brgan que ha instru‘it un expedient ssncionador, si for- 
mula una proposta de sanció per a imposar la qual no 6s compe- 
tent, ha de trametre les actuacions a l’brgan pertinent, a fi que 
adopti la remhi6  que sigui procedent. 

Article 26 

L’brgan competent pot acordar, un cop incoat l’expedient 
sancionador, amb audikncia prkvia de l’interessat, la suspensi6 
de l’activitat, el precintatge de les instaHacions i els productes i 
les altres mesures cautelars necessbies per a garantir la protec- 
ci6 del medi mentre no es dicti la resoluci6 definitiva. 

Article 27 

1.  Les infraccions prescriuen quan han passat quatre anys de 
la consumació total de ia infracció, 

2. La imposici6 de sancions en virtut d’aquesta Llei no exi- 
meix de l’obligació de restaurar la realitat Esica alterada o 
transformada, de la manera i en les condicions que determini 
l’brgm sancionador, ni de l’obligació d’indemnitzar pels danys 
i els perjudicis masionats, sigui quin sigui el termini transcorre- 
gut, 
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3. Eh brgans competents poden fer pirbliqucs en els mitjans 
de comunicació les sancions fermes imposades en virtut 
d’aquesta Llei. Aquesta pubíicitat Es obligada en el cas de les 
sancions femes imposades per la comissió d’infraccions molt 
greus. 

Article 28 

Els brgans sancionadors poden imposar multes coercitives, 
conformement al que estableix la Llei del Procediment Admi- 
nistmtiu, un cop transcorregut el termini d’execució volunthia 
assenyalat en el requeriment pertinent. L’irnport d’aquestes 
multes no pot excedir d’una tercera part de la multa fixada com 
a rnhxima per a la infracci6 comesa, 

Article 29 

1. Si s’aprecia que els fets objecte d’un expedient sanciona- 
dor poden esser constitutius de delicte o de falta, 1’Adrninistra- 
ció ha de traslladar l’expedieiit al ministeri fiscal; en aquest 
supbsit, el procediment sancionaclor queda en suspens fins que 
l’autoritat judicial no es pronuncili. Aquesta suspensió no afecta 
l’expedient incoat amb vista a l  restabliment de la situaci6 ants- 
rim o, si escau, a l’abonament de les indemnitzacions pels 
danys i els perjudicis ocasionats. 

2, Si la resolució judicial a que es refereix l’apartat 1 és abso- 
lutbria, s ’ha de reprendre el procediment sancionador. 

Article 30 

L’irnpor. de les multes i de les despeses ocasionades per 
l’execució subsidihria de les activitats de reestauració dels béns 
danyats COM a consqühcia de les infraccions d’aquesta Llci 
pot ésser exigit per via administrativa de constsenyiment. 

Article 31 

Si l’infractor ha estat requerit per 1’6brgau smcionador a res- 
taurar el medi ambient i a recollir i tractar els residus industrials 
abandonats i incompleix aquesta obligacid, ha d’ésser ordenada 
l’execuci6 subsidibia dei requeriment. 

Article 32 

La sittiaci6 i els drets dels treballadors afectats per la stispen- 
si6 u la clausura d’activitats industrials en virtut d’aquesta Llei 
es rcgeixen pel que estableix la legislaci6 laboral en relaci6 
amb el pagament dels salaris o de les indemnitzacions que pro- 
cedeixin i per les mesures que es puguin arbitrar per a garantir- 
10. La infracci6 c m m a  no pot suposar en cap cas un benefici 
per a l’infractor CII perjudici dels irebailadors afectats. 

Disposicions Addicionals 

Primera 

L’ús de la potestat que atorga a la Junta de Residus i’aticle 
9.5 no allibera de l’abonament al municipi dels preus i les taxes 
legalment establerts per a l’atorgament de les llickncies munici- 
pals. 

Segona 

El Govern ha d’incloure en el projecte de pressupost perti- 
nent les dotacions econbmiques que corresponguin a les inver- 
sions que la Junta de Residus hagi de fer en execuci6 d’aquesta 
Llei. 

Disposicions Finals 

Primera 

El Govern ha de posar en funcionament en el termini d’un 
any la borsa de residus a que es refereix I’article 3.1 .d. 

Scgonn 

El Govern ha de constituir en el termini de sis mesos el Con- 
sell Assessor de la Gestió dels Residus Industriais de Catalunya 
creat per l’article 16. 

Tercera 

El Govern ha de presentar al Parlament, en el termini de clos 
anys, el projecte de llei a que es refereix l’aticle 13.1. 

Quarta 

Les actuacions que s’han de desenvolupar rnitjangant els pro- 
grames específics a quk es refereixen els articles 3 i 6 s’hm 
d’inicim en el termini d’un any, a comptar de la data d’entrada 
en vigor d’aquesta Llei. 

Cinquena 

Les instal~lacions Iiecessiries i urgents que aquesta Llei ~ I I C O -  

milnit il la Junta de Residus han d’ésser executades en el periode 
rnhxim de cinc anys, a comptar de i’entrada en vigor d’aquesta 
Llei, 

Siscna 

S’autoritza ei Govern perquk, amb l’informe previ de la Co- 
missió Juridica Assessora, refongui en un text unic, en ei temi- 
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ni de sis mesos, la Llei 6/1983, del 7 d*abril, el Decret Legisla- 
tiu 211986, del 4 d’agost, la Llei 1511987, del 9 dc juliol, i els 
preceptes de la Llei present que modifiquen les disposicions es- 
mentades, la qual refosa pot regularitzar, aclarir i harmonitzar 
aquestes disposicions. 

Setena 

Es fwulten el Govern i el Conseller del Department al qual 
estigui adscrita la J u I ~ E ~  de Residus perquE dictin les disposicions 
necesshics per al desenvolupament i l’aplicaci6 d’aquesta Llei. 

Vuitena 

Es faculta el Govcrn perquE adapti les disposicions d’aquesta 
Llei a la normativa de les comunitats europees i a la normativa 
Wsica de I’Bstat que s’aprovh cn el futur, en alfb que f’afectin. 

Novena 

Queden derogades les disposicions que s’oposin o contravin- 
guin a aquesta Llei. 

Aquesta Llei entra en vigor E’enderng d’haver estat publicada 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Cutalunya. 

ANNEX I 
Installacions urgents 

Les installacions afectades per les mesures urgents d ’aquesta 
Llei han de tenir una capacitat de tractament global dc 810.000 
tones per any, clistribuida de la maiera següent: 

a) Filis a 100.000 tones per any per als residus que puguin 6s- 
ser dcstiu’its o transformats en materials inerts per mitja de pro- 
cediments físico-químics, 

h) Fins a 60.000 tones per any per als residus amb un alt con- 
tingut de rnathria c.>rg;hica i per a residus no biodegradables. 

c) Fins a 650,000 tones per any per a residus altres que els in- 
closos en les lletres a i I z  i pcr a les ii-ilccioi~s que resultin dels pro- 
casos de transfomaci6 dels residus inclosos en les dites lletres. 

m x  11 
Residus no admissibles en les 

ins t allac ion s de depa sic ió 
controlada 

1. En les installacions de deposici6 controlada que són abjec- 

a) Residus radioactius. 
b) Residus explosius. 
c) Residus inflamables amb un punt d’infldmacib de 55°C o 

menys, mesurat segons el rnbtode de copa tancada (norma UNE 
5 1022). 

d) Residus amb una concentració de dissolvents no haluge- 
nats superior al 3% del pes. 

e) Residus amb una concentraci6 de dissolvents halogenats 
superior a 1’ 1 % del pes. 

f) Residus el p1-X dels quals sigui inferior a 3 i superior a 14. 
g) Residus de biocides, si el lixiviat, seguint l’assaig esth- 

dard de lixiviació, t6 una concentració total de biocides superior 
als 5 rng. 

te d’aquesta Llei no es poden acceptar, sota cap concepte: 

h) Residus líquids. 
i) Residus amb un contingut d’aigua superior al 65%, si dis- 

torsionen la feina ordinhria de deposici6; nogensmenys, els re- 
sidus acceptats no poden superar en cap cas el 10% de b 
quantitat de residus deposada mensualment, tot i efectuar-se en 
les condicions normals d’explotaci6 de la installació. 

j) Residus amb un contingut total d’hidrocarburs superior al 
12% del pes. 
k) Residus amb un contingut total de matkria orgbica s u p  

rior al 15% del pes. 
1) Residus que continguin substhcies que puguin emetre 

olors que, en les condicions normals d’explotaci6 de la instal.la- 
ció, puguin esser detectats en l’entom de la installació. 
m) Residus que continguin substhcies autoinflamables. 
n) Residus que continguin substhcies que puguin alterar 

o} Residus transportables en carni6 cisterna. 
2. El projecte de cadascuna de les installacions de deposició 

controlada pot incorporar mesures restrictives cornplementh- 
ries, d’acord amb la naturalesa especifica de la instdIaci6 o 
amb el sistema tknic de gestió previst. 

I ’estanque’itat bhsica del sistema d’impemeabilització. 

Palau del Parlament, 27 de febrer de 1991 

El Secretari Segon 
Lluis A. Garcia i Shez 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegrxía 
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT u CI~OSES EN LA FORMULACI~ 
1.15. Mocions 

’ MOC16 48fi11 DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE LES CONSEQUl?NCIES 
DE LA GUERRA DEL GOLF PBRSIC 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAME“ EL DIA 28 DE FFBKER DE! 1991 
(DSPC-P, 91) 

PLE DEL P A R L M W  

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 28 de febrer de 
1992, d’acord amb l’article 130 i concordants del Reglament, 
ha debatut fa Moció subsegiient a la interpelhcili al Consell 
Fxecutiu sobre les Conseqiikncies de la Guerra del Golf Phsic, 
presentada pel Diputat I. Sr. h g e l  Colom, de I’A, p. d’Esque 
na Republicana de Catalunya (Reg, 26020), i les esmenes p m  
sentades. 

Fhalment, d’acord m b  el que estableixen els articles 130 i 
135 del Reglament, ha aprovat la següent 

MOC16 

1. El Parlament de Catdunya, davant E’actual perill d’apari- 
ci6 d’un clima social de recel o rebuig envers les persones de fe 

o cultura isihmica immigrades al nostre pafs, i en el marc de la 
Resoluci6 40lm del Parlament de Catalunya, sobre la Discrimi- 
nació i el Racisme, insta tots els catalans a potenciar actituds 
solishies i no discriminatbries en relaci6 amb aquests ciuta- 
ddms que conviuen amb nosaltres, i oferir-los, per contra, el 
tracte fratern que mereixen. 

2. EI Parlament de Catalunya, davant les possibles conse- 
qühcies negatives que pot tenir a curt termini per a molts sec- 
tors de l’economia catalana la Guerra del Golf P&rsic, insta el 
Govern a continuar emprenent les mesures necesshries per tal 
de palliar o and+lar aquefles conseqiibncies. 

Palau del Parlament, 28 de febrer de 1991 

La Secrethia Quarta 
Rosa M. Fabian i Martinez 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegocla 

MOC16 491111 DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SO’IjRE EL TIRAC’X’AMEIVT 
])li: LA VIOIA?CNCIA EN L’ESPBOR‘T 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DL4 28 DE PEBRER DE 1991 
(DSPC-P, 91) 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlaincnt, en sessi6 tinguda el dia 28 de febrer de 
1991, d’acord amb l’article 130 i concordants del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpellaci6 al Consell 
Executiu sobre ei Tractament de la Violhcia en I’Esport, pre- 
sentada pel Diputat I, Sr. Manuel F. Bauzi, dei G. p, Pupular 
(Reg. 26032), i les esmenes presentades. 

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

MOClÓ 

El Parlament de Catalunya insta el CoiiseIZ Executiu de Irz 
Generalitat a: 

1.  Manifestar el seu rebuig més enbrgic envers tot allb que 
indirectament Q directament generi violencia en la pdctica o les 
manifestacions esportives, 

2. Encomanar a la Secretaria General de 1’Esport que dugui a 
terme, en el termini més breu possible, un estudi sabrc la vio- 
kncia en l’esport a Catalunya, comptant amb la col.Xaboraci6 de 
les administracions públiques que hi tinguin compathcies, Xa 
Unió de Federacions Esportives Catahes, les diferents federa- 
cions catalanes i les entitats esportives m6s representatives de 
Catalunya. 

3. Encomanar a la Secretaria General de I’Esport que, sobre 
la base de l’estudi demanat en el punt 2, faci les gestions perti- 
nents envers els brgans disciplinaris federatius i el Cornit& Ca- 
tala de Disciplina Esportiva perque efectu’in una revisi6, si 
escau, de les tipificacions d’actuacions i actes violents contin- 
gudes en les disposicions discipliniries esportives, a fi d’ade- 
quar-les al Titoi IV de la Llei 811988, de l’Esport, i a la resta de 
la normativa vigent. 

4. Fer les gestions nwesshries envers les institucions afecta- 
des, els clubs, les agrupacions, les federacions catalanes espor- 
tives i els mitjans de cornunicaci6 per a la coordinació i 
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l’elaboraci6 cl’un programa d’actuacions dirigit a evitar Sa vio- 
l&i~cia en I’esport, tant professional com amateur, d’acorcl amb 
el que disposen la Llei 8/1988, de l’Esport, la Llei de 1’Estat 
10/1990, del 15 d’octubre, i la resta de la normativa legal vi- 
gent. 

5. Posar en Inarxa mitjanpnt la Secretaria General de 1’Es- 
port, en el termini més breu possible, un pla de divulgació, en 
el m6n de l’esport catal&, de les mesures mtiviolkncia contin- 
gudes en el Conveni Europeu sobre la Violhcia i Irrupció 
d’Espcctadors amb motiu de Manifestacions Esportives i Es- 
pecialmeiit de Partits de Futbol, del i9 d’agost de 1985. 

6. Promoure una campanya institucional, especialment adw 
gada als joves, on es divulgui Ia idea de <<joc net)> i el respecte 
recíproc entre els espectadors i els esportistes. 

7. Instar els mitjans de cornunicaci6 institucionals a emetre 
programes perihdics que col-laborin amb les campanyes &es- 
port net i Sense viohcia.  

Palau del Parlament, 28 de febrer de 1991 

La Secretbia Quma 
Rosa M. Pabian i Marthez 

Ei President del Parlament 
Joaquim Xcoy i Bassegada 

MOC16 501111 1)EL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA 
GENI<RAL DE NATALITA‘i‘ I D’ORXENTACI6 FAMILIAR 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 28 DE FERRER DE 199i 
(DSPC-P, 91) 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 28 de febrer de 
1991, d’acord amb l’article 130 i concordants del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegiient a la interpellaci6 al Consell 
Executiu sobre la Politka General de Natalitat i Orientació Fa- 
miliar, presentada pels Diputats I. Srs. Daniel Funt i Xavier 
Guitart i Domknech, del G. Socialista (Reg. 26048). 

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

MOC16 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a pros- 
seguir les actuacions áe planificaci6 €miliar, i a desenvolupar 
el desplegament normatiu corresponent, dins el sector sanitari i 
en el marc de I’atenci6 primfia de salut. 

Palau del Parlament, 28 de febrer de 1991 

EE Secretari Primer 
Ramon Camp i Batalla 

El Resident del Parlament 
Joaquim Xcoy i Bassegoda 

1. 
1*20. - InterpcHacions 

TRAMITACTONS CLOSES AMB ‘TEXT APROVAT O CLUSES EN LA FORMULACI6 

IiitcrpeWaciii al Consell Exccutiu sobre la politiai industria1 
(Reg. 22132; BOPC, 218,14424.) 

XntcrpcHacih al Consell Executiu sohre la politica d’imprrls i 
millora cle I’ensenyamcnt públic a Catalunya (Reg. 22133; 
rjopc, 218,14425) 

- Formulada pel Diputat I. Sr. Saniiago Riera i Olive, del G .  
Socialisi a, i rcsposta pcr 1”. Sr. Coriseller cl’Indústria i Energia 
en el Ple del dia 28 de febrer de 1931 (DSPC-P, 91)- 

- Formulada pel Diputat 1. Sr. Magi Cadevali, de1 G. So& 
lista, i resposta per 1’J-I. Sr. Conseller d’lhlsenyarnent en el Ple 
del dia 28 de fcbrcr de 1991 (DSPC-P, 91). 
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- 

Xn terpeElaci6 al Consell Excm tiii sobre la política general 
de 1’Entitat hutbnoma dc ,Jocs i Apostes (EAJA) (Reg. 
23455; BOPC, 229,15103) 

- Formulada pel Diputat I. SI., Josep M, Sala, del G, Socia- 
lista, i resposta per I’H. Sr, Conseller de Benestar SociaI en el 
Ple del dia 28 de febrer de 199 1 (DSPC-I’, 91). 

XnEerpekfaci6 al Conscll Executiu so hrc la poiitica general 
d’universalitíacf6 deis serveis sanitaris al conjunt dc ia po- 
filaci6 (Regs, 23633 i 23701; BOPC, 230,15175) 

- FormuIada pel Diputat 1. Sr. Danid Font, del G. Socialis- 
ta, i resposta per l’H, Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social 
en el Ple del dia 28 de febrer de I99 1 (DSPC-P, 9 l), 

Xntcrpetiació a1 Consell Exccutiu solire el sanejament dcis 
rius de Catalunya (Reg. 24777; BOPC, 234,15542) 

toria1 i Obres Públiques en e1 Ple del dia 28 de febrer de 1991 
(DSPC-P, 91). 

InterpeHació al Consell Executiu sobre Ia política generai 
d’educació a distancia (Reg. 24865; BOPC, 236,15663) 

- Formulada pel Diputat 1, Sr. Magí Cadevall, del G. Socia- 
lista, i resposta per 1”. Sr. Conseller d’Ensenyament en el Ple 
del dia 28 de febrer de 1991 @SPC-P, 91). 

InEerpeHació al Consell Executiu sobrc la potítica general 
cl’adqiiisició de terrenys (Reg. 26121; ROPC, 243,16187) 

- Formulada pel Diputat T. Sr, Joan Oliart, del G, Socialista, 
i resposta per 1’H. Sr. Conseller de Política Temitorial i Obres 
Públiques en el Ple del dia 28 de febrer de 1991 @SPC-P, 92). 

- Forndada per Ia Diputada I. Sra. Rosa Mastl i Conill, del 
G. Socialista, i resposta per 1’H. Sr. Conseller de Politics Terri- 
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DEGAIMENT 

MOC16 SUUSEGU‘ENT A LA XNTERPELLhCL6 AL CQNSELL EXECUTIU 
SORKI1= LA POl,ITXCA DE TRANSPUR‘CS EN L’ AMRXT DE L’ENrITAT 

METROPOLITANA DE TRANSPORT 
(Reg. 26021) 

KEPJüIG DE LA MOC16 
(DSPC-P, 91) 

PLE DEL PARLAMENT Finalment, posada a votaci6 la dita Moci6, ha estat rebutja- 
da. 

El Ple del Prulammt, en sessili tinguda el dia 28 de febrer de 
1991, cl’acoi*d amb l’article 1 30 i concardants del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegiient a la interpelhció al Consell 
lxxecutiu sobre la Política de Transports en 1’Ambit cle I’Eiititat 
Metroplitana cle Transport, presmtada per la Diputada T. Sra. 
Rosa Martí i els Diputats I. Srs. Esteve Tomas i Joan Oliart, del 
G. Socialista (Reg. 26021). 

Palau del Parlament, 28 de febrer de 1991 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Rassegoda 

El Secretari Primer 
Ramon C m p  i Batalilla 

crb A L CONSELL EXI~CCUTXU 
SOMW LA SF,GURE’TAT JURfDICA DELS PRESOS A CATALUNYA 

(Reg. 26045) 

REBUIG DE LA MOC16 
(DSPC-P, 91) 

PLE mA PARLAMENT Finalment, posada a votació la dita Moci6, ha estat rebutja- 
da. 

1.31 Ple del Parlarnciit, en sessih tinguda cl dia 28 de febrer de 
1991, cl’acord amb l’aticlc 130 i concordants del Reglament, 
ha debatut la Moc% subsegiiient :i la interpel.laci6 al Consell 
Executiu sobre la Seguretat Jurídica dels Presos a Catalunya, 
presentada pel Diputat I. Sr. Jaume Nualart, del G, p. cl’lniciati- 
va per Catalunya (Reg, 26045). 

Palau del Parlament, 28 de febrer de 1991 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegda 

El Secretari Segon 
Lluís Andrks Garcia i Siez 

REBUIG UP, IA M O C I ~  (DSPC-P, 91) 

PLE DEL PARLAMENT lista (Reg. 26074). 
Finalment, posada ii votacih la dita Moci6, ha estat rebutjada. 

Palau del Parlament, 28 de febrer de 1991 

E1 President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

Ei Ple dcl Parlament, en sessili tinguda el dia 28 de febrer de 
1991, d’acoxcl amb I’articlc 1130 i concordants del Keglament, 
ha debatut la Moci6 subsegüent a la interpclhció al Consell 
Executiu sabre la Politica General d’Hiiigiene ALinxntkia, pre- 
sentada per la Diputada I. Sra. M. Teresa Utges, del (3. Socia- 

La Secrethria Tercera 
Flora Sanabra i Vitlarrsya 
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2. 
2.20. InterpeMacions 

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAIMENT 

h t ~ r p c b c i 6  ai Consell Executiu sobre eis crnplaqamcnts 
d5iibocadors controlats de residus sblids urbans (Reg. 
21223; BOPC, 203,13511) 

- Retirada pel Diputat I. Sr. Josep Lluís Carod-Rovira, de 
I’A. p. d’Esquerra Republicana de Catalunya, en el Ple del dia 
28 de febrer de 1991 (DSPC-P, 91). 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.01. 
3.01.01.. Projectes de llei 

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de normes 

PROJECTE DE LLEI 1)E CREACId DEL COLLEGI DE TkCNICS D’EMPRESES 
1 ACTIVX’X’ATS TURiSTIQUES DE CATALUNYA 

(Rcg. 21992) 

P O ~ N C I A  PER A ELABORAR L ~ ~ O R M E  

camssr6 DE JVST~CIA, DRET 
I SEGURETAT CIUTADANA 

La Comissi6 de Justich, Dret i Seguretat Ciutadana, en sessió 
tinguda el dia 26 de febrer de 1991,d”acos.d amb l’articlc 97.1 del 
RegIamait, ha nomenat la Ponkncia per a elabrar l’lnfohe sabre 
el Projecte de Llei de Crcaci6 del Collegi de TEcnics d’Emprescs i 
Activitats Turístiques de Catalunya i les esmenes presentades, que 
resta coiwtitu’icla pels membres segiients: 

Grup paríurnentari de Converg2ncia i Unió: 
I. Sra. Trinitat Neras i Ptaja 

Grup Smiulistu al Pariumcnt de Catalunya: 
I. Sr. Arseni Gibert i Rosch 

Grup parllsmenturi &Iniciativa per Catalunya: 
1. Sr. Jaume Nrialart i Serrats 

Grup parlamentari Pupular: 
I. Sr. Víctor Colorné i F m é  

Grup Mixt: 
I. Sr. Armand Ródenas i Barrera 

Agrupució parlamentdria &E Centre Democrdtic i Social: 
1. ‘Sr. Javier Latorre Piedrafita 

Agrupaei& parlumentdrh d’ Esquema Republicana de Catalunya: 
I. Sr. Josep Lluls Carod-Rovira 

La Secrethria 
Rosa Bruguera 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 1991 

El President de la Comissió 
Joan Rigol 

INFORME DE LA PONhCIA DE LA COMISSl6 DE JusTfCIA, DMT 1 SEGURETAT CIUTADANA 

A LA MESA DE LA COMISSI6 

La Ponkncia de la Comissi6 de Justicia, Dret i Seguretat Ciu- 
tadana, nomenada el dia 26 de febrer de 1991 i formada per la 
Diputada I. Sra. Trinitat Neras, del G.p. de Converghncia i 
Unió; i pels Diputats I. Srs. Arseni Gibert, del G. Socidista; 
Jaume Nualart, del G.p. cl’hiciativa per Catalunya; Víctor Co- 
Iorn6, del G.p. Popular; Armand Ródenas, del G. Mixt; Javier 
Latorre, de 1’A.p. del CDS; i Josep Lluís Carod-Rovira, de 
1’h.p. d’Esquem Republicana, s’ha reunit al Palau del Parla- 
ment el dia 5 de mar$ de 1991, A la vista del Projectc de Llei 
de Creació del Collegi de Tknics d’Empreses i Activitats Tu- 
rístiques de Catalunya i de Ies esmenes presentades, proposa 
l’Informe segiient als efectes del quc disposa l’article 97.1 del 
Reglament del Parlament. 

Article 1 

No hi ha presentada cap esmena, 

Article 2 

Esmena nrim. 1 De modificaci6 

G . Soc iu l is  tu 

i<. , .de Cat dunya podrd agrupar els que.. . )> 

Esmena n6m. 2 D’uddicid 

G.  Socialista 

i< ... de 7 dc setembre, segons el que mtableix la Disposició 
Transitdria Tercera del Reiui Decret 86511980, de 14 &abril, i 
els professionals, ,,>) 
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Esmena niím, 3 De modificaci6 

G. Socialistu 

c . . i  els professionals que havent estat habilitats per exercir 
la professi6 abans de la pramulgaci6 del., . >) 

Disposicions Trmsitbrics 

Primera 

Parhgraf primer 

Ihnena mím. 7 De modificació 

Esmena nlim. 4 De rnodifcacib 

G.  Socialista 

G. Socialista 

<(...de confonnitat amb la legislucib vigent: >> 

Lletra a) 
<<...abans de la promulgació del Reial Decret 865/1980, de 14 

dabril, per.. . >> 
’Esmena nlim, 8 

Esmena nlim. 5 De modificucid 

D’addicib 

G. Suciaiistu 

{<...requisits per a poder adqu irir... n 

Lletra b) 
<<...Reial Decret esmentat, figuriri inscrits en cl Registre Ofi- 

cial creat per I’Uudre 611 d’agost de 1972.)) 

Esmena mim. 9 DE modificaciti 

La Ponencia recoinana l’acceptacid de les esmenes mims. 2 i 
4. 

La Ponkncirt recomana l’acceptacid d’un text transaccional a 
l’esmena n6m. 3, amb la redacció següent: 

i<. , ,i els professionais habilitats per exercir la yrofessid 
ahans de la ymrnulgmi6 de2 Reial Decret esmentut.)) 

L’ acceptaci6 d’aquest text transaccional comportaria la reti- 
rada de l’esmena nfim. 3. 

Article 3 

Na hi ha presentada cap esmena. 

A. p .  &i CDS 

<<b) El procediment de convocatbria, i desenvolupament de 
l’assemblea constituent. 
En aquesta assembíea s’haurun de CQRVOCU~ totes les perse- 

nes que exerceixen la prufessió i les entituts representufiives de 
la professi6 LL Catalunya. 

En tot cas, es garuntird la mdxima publicitat de la cunvuca- 
tGria, mitjmpnt la seva publicació en el Diari Oficial de la 
Generalituf de Caruiunya i en eis Diaris de més difusiú de Cu- 
tU 1 MFty U .  >> 

La Ponencia recomana l’acceptaci6 de I’esmena núm. 7. 

Segona 

No hi ha presentada cap e m e m  

”e I’ cer R 
Article 4 

lhmena nlirn. 10 De supressi6 

A .  p .  del CDS 
Gsrncnu nlim. 6 De supressid I 

A. p .  del CDS <<Els Estatuts definitius del Cdlegi ... >> 

La Ponencia no fa cap recomanació. 
De tot el text de 1’Article. 

La Ponencia RO fa cap recomnnaci6. Exposicih dc Motius 

No hi ha presentada cap esmena. 



16340 IBUTLLETÍ OFICIAL DELPARLAMFBT DE CATALUNYA / N h ,  245 / 2 1 de marg de 1991 

‘litol de la Llei 

No hi ha presentada cap esmena. 

Palau del Parlament, 5 de rrtarg de 1991 

Trinitat Nems i Plaja, Arseni Gibert i Bosch, Jaume Nualart i 
Serrats, Victor Colom6 i Fm6, h n a n d  RMenas i Barrera, Ja- 
vim Latarre Piedrafita, i Josep Lluis Carod-Rovira 

PROJECTE DE FJIAECl DE L’INSTLTUT CATALA D’ENEKGIA 
(Reg. 23628) 

PRbRROGA DEL T E M i  DE PRESENTAC16 D’IFhíENES (Regs. 26462 i 26506) 

PRESIDENCJA DEL PARLAbENT 

Considerades les sollicituds adrqades rz la Mesa del Pnrla- 
ment, de prbrroga del termini de presentrici6 d’eesmenes al Pro- 
jccte de Llei de l’hstitut Catalh d’hergia (Reg. 23628), 
presentades pel Grup Socialista (Reg. 26462) i per l’AAgrupaci6 
pdamenthria del Centre Democrhtic i Social (Reg. 26506), 
d’acnrd amb els articles 85 i 94.1 del Reglament del Parlament, 
i d’acord amb l’autorització de la Mesa del ISwhnent del 4 
d’abril de 1989, es concedeix una prbrroga de sis dies hhbils, 
que finir& el dia 11 de marq de 1991, a dos quarts de deu del 
mati. 

Palau del Parlament, i de r n q  de 1991 

Joaquim Xicoy I Bassegoda 
President del Parlament cle Catalunya 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

En nom del Grup Socialista, fent ús d’allb que es preveu a 
l’article 85 del Reglament de la Cambra, soldicito una prbrroga 
del termini per a la presentació d’esrnenes ai Projecte de Llei de 
l’lnstittut Catal& d’Energia, publicat en ei BOPC núm. 230. 

Palau del Parlament, 27 de febrer de 1991 

Higini Clotas i Cierco 
Portaveu 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Latorre i Pieckafita, Portaveu de l’Agrupaci6 Parla- 
mcnthria del Centre Dernocrhtic i Sociai, fent fis d ’ d b  que dis- 
posa l’article 85 del Reglament de la Cambra, demana sigui 
ampIiat el termini per a presentar emenes al Projecte de Llei de 
1 ’Institut Catal& d’Energia. 

Palau del Parlament, 1 de r n q  de 1991 

Javier Liitorre Piedrafita 
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PROJECTE DE LLEI DE CREACId DEL DEPARTAMENT DE MEUI AMBIENT 
(Reg. 26080) 

PRESIDkNCxADELPARLAMENT A LA MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en scssi6 tinguda el. dia 5 de maq de 
1991, vista la sollicitud presentada per l’Agrupaci6 parlarnenth- 
ria d’Esquerra Republicana (Reg. 26554), d’acortl amb els arti- 
cles &S i 94.1 del Reglament del Parlament, ha acordat de 
concedir una prbrroga de tres dies hhbils del termini de presen- 
tació d’esmenes al Projecte de Llei de Creaci6 del Departament 
de Medi Ambient (Reg. 26080), el qual termini, atks I’acord de 
la Mesa del Parlament del 20 de juny de 1988 (BOPC, 2flnt, 
23), finir& el dia 11 de m q  de 1991, a dos quarts de deu del 
mati. 

Josep Lluis Carad-Rovira, en qualitat de portaveu de 1’Agru- 
paci6 Parlament hria d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC) i d’acord amb altb que preveu el Reglament de la Cam- 
bra solJicita una prbrsoga per al termini d’esmenes del Projecte 
de Llei de Creació del Departament de Medi Ambient, 

Pdau del Parlament, 5 de marq de I991 

Josep Lluís Card-Rovira 
Portaveu parlamentari d’EFlC 

Palau del Parlament, 5 de m a g  de 1991 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catdunya 

PROJECTE DE LLEI DE RECONEIXEMENT DE LA UNIVERSITAT 
RAMON LLULL 

TEXTPRESENTAT 
(Reg. 26479 /Admissió a t r h i t :  Mesa del 05.03.91) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Em plau trametre-us Certificat de 1’Acorú adoptat en la ses- 
si6 del Govern de la Generalitat de Catalunya del dia i8 de fe- 
brer de 1992, d’aprovaci6 de l’avantprojecte de Llei de 
reconeixement de la Universitat Ramon Llull, que esdevE: p m  
jecte, aixi com el text de referhcia i la documentaci6 correspe 
nent. 

KA proposta del Conseller d’Ensenyament, s’aprova l’avant- 
projecte de LIei de reconeixement de la Universitat Ramen 
Llull, i s’autoritza l’esmentat Conseller perquh el presenti al 
Pnrlment. )> 

I perquk consti i als efectes opomns, lliuro el present Certifi- 
cat a Barcelona, el vint-i-vuit de febrer de mil nou-cents noran- 
ta-u. 

Barcelona, 28 de febrer de 1991 
Barcelona, 28 de febrer de 1991 

El Secretari del Govern 
Agustí M. Bassols i Parés 

A LA MESA DEL PARLAMENr 

AGUSTf M. BASSOLS I PARES, Secretari del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, 

CERTIFICO: Que en la sessi6 del Govern de la Generalitat 
de Catalunya celebrada el dia I X  de febrer de 1991, es va pren- 
dre entre d’dtres, 1’Acord que es reprodueix li continuaci6: 

El Secretari del Govern 
Agustí M, Bassols i Pards 

PROJECTE DE LLEI DE RECONEIXEMENT 
DE LA UNPvERSlTAT 

RAMON LLULL 

La societat catalana, durant molts anys, ha donat carta de ciu- 
tadania a ofertes privades d’ensenyament universitari, de recer- 
ca i de formació de professionals, COM s6n les dels centres 
CETS Institut Quimic de S a r d ,  Escola Universit~a de Forma- 
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ci6 del Professorat d’EGB Blanquerna, Escola Universitkia 
d’Enginyeria Tkcnica de Telecomunicacions La Salle, Pacultat 
de Filosofia de Catalunya, Funchci6 Observatori de 1’Ebre i 
d’altres reconegudes pel Govern. 

Aquesta situació de factn ha portat a plantejar un status, pre- 
vist per les lleis, que permeti donar personalitat jurictica ade- 
quada a aquestes institucions privades que passarien a consthir 
una Universitat, D’aquesta manera, les activitats acadhmiques i 
cientifiques d’aqwsts centres es veurien consolidades i pten- 
ciades en quedar acollides, totes elles, en el marc legal d’uwni- 
versitat privada que els permet ampliar les possibilitats de fer a 
la societat noves ofertes en el camp de Ia formació, de la recer- 
ca i de la professi6, constituint aixi una nova opcili iiniversitliria 
per a Catalunya. 

Amb la. finalitat d’derir una altra opció universithria a Cata- 
lunya, el clia 10 d’octubre de 1989 es va constituir la Fundaci6 
’Privada de Catalunya per a la Universitat Ramon Llull. EI dia 
29 de desembre de 1989 ei seu President va presentar el projec- 
te de creació de la Universitat Ramon Llull al Dep’artament 
d’Eiisenyament. En la reunió del Patronat de la Fundaci6, cele- 
brada el dia 1 de marq de 1990, cs creh formalment la ‘Universi- 
tat Ramon Llull i s’elevh aquest acord it escriptura pública el 
clia 9 de mar$ de 1990. 

Article i 

Es reconeix la Universitat Ramon Llulf, la qual es regeix per 
la Llci Orghnica 11/1983, de 25 d’agost, de Reforma Universi- 
thria; per la Llei de Catalunya 26/1984, del 19 de desembre, de 
Coordinaci6 Universidria i de Cxeaci6 de Consells Socials; per 
aquesta Llei, per les nomes que les desenvolupin, i per les sc- 
ves prbpics iiarrnes d’organització i funcionament. 

Article 2 

1, La Universitat Ramon LIull consta inicialment dels centres 

a) Escala Thcnica Superior, CETS Institut Químic de Sarrih. 
b) Escola Universithria de Fomaci6 del Professorat d’EGB 

c )  Escola Universithria d’hginyeria ‘lXcnica de Telecomuni- 

d) Escola ‘&nica Superior d’Enginyeria Electrbnica i Infor- 

e) Facultat de Filosofia de Catalunya. 
0 Facultat de Dret. 
g) Facultat d’kkonomia. 
li) Facultat de Psicologia i Pedagogia. 
i) Institut Universitari Observatmi de 1’Ebre. 
2. Els centres esmentats en l’apartat anterior organitzaran, en 

una primera etapa, els ensenyaments conduents a l’obtencid 
dels títols oficials segiients: 

següents : 

R larlquern a * 

cació La Salle. 

mht ic a I 

a) Enginyeria Industrial, especialitat Química. 
b) Diplomatura en Formació del Professorat d’EGB. 
c) Enginyeria Tkcnica en Imatge i So. 
[i) Enginyeria Tiknica en rquips Electrbnics. 
c) Enginyeria TGcnica en Telemktica. 

f) Llicenciatura en Dret. 
g) Llicenciatura en konomia. 
11) Llicenciatura en Administració i Diraci6 d’lempreses. 
i) Llicenciatura en Filosofia. 
j) Enginyeria de Tekcomuniccació. 
k) Llicenciatura en Quhica.  
1) Llicenciatura en Cikncies de l’Mucaci6, 
m) Llicenciatura en Psicologia. 
Per a la implantació de noves titulacions oficials se seguir& el 

procediment establert reglamenthriament. 

Article 3 

1. El Departament d’Ensenyarnent p d r h  autoritzar l’inici de 
les activitats acadhmiques de la Universitat Ramon Lltill el curs 

2. La Universitat Ramon Llull haud de mantenir en h n c b  
nament cadascun dels seus centres durant un període minim que 
permeti finalitzar els estudis als aIumnes que havent-los-hi ini- 
ciat tinguin un rendiment acadhmic normal. 

1991-1992. 

Disposicions Addicionals 

Primera 

A partir de l’inici d’activitats quedarh revocada l’adscripció 
del CErS Institut Químic de Sarri&, de 1’Escola UniversitMa 
de Formació del Professorat d’EGR Blanquerna i de I’Escola 
Universitbia d’l3nginyeria TEcnica de Telecomunicacions La 
Salle a la Universitat Auebnoma de Barceha, la Universitat de 
I3 arcelona i la Universitat Polithica de Catalunya, respectiva- 
ment. Quedaran tarnbk extingits els convenis signats a l’empara 
cl’aquestes adscripcions. 

Segona 

Les Universitats traslladaran d’ofici a la Universitat Ramon 
Llull els expedients dels alumnes dels centres que hi estaven 
adscrits i que ara s’integren cn la Universitat Ramon Llull, a fi 
que puguin acabar els estudis iniciats en els tres centres esmen- 
tats, seguint cl pla d’cstudis que ja tenen homologat. 

Disposicions Finals 

Primera 

S’autoritza el Govern i el Conseller d’Ensenyament, en l’hm- 
bit de llurs atribucions, a desplegar aquesta Llei dictant les co- 
rresponent s disposicions cornplement Mes. 

Segona 

Aquesta Llei entrarh en vigor l’endernir. d’haver estat publica- 
da en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 



BUTLLETf OIXIAI, DEI, PARLAMfiNT DE CATALUNYA / Núm. 245 / 11 de marq de 1991 16343 
-- --- .- . 

ANTECEDENTS DEL PROJECI’E S .  Informe jurídic. 
6. Membria per al reconeixement de la Universitat Ramon 

7. Annex-Resum a la mernbria per a.l reconeixement de Pa 
LMl. 

Universitat Ramon Llull. 
h D r n  

i. Membria del projecte. 
2, Estudi tknic-econbrnic, 
3, Disposicions afectades i disposicions derogades per la nor- 

4. T r h i t  d’aucii5ncia ds interessats. 
ma. N .  de la R.: Els antecedents del Projecte de Llei poden ésser 

consultuís a I’Arxiu del Parlament. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.01 
3.03..02. Proposicions de llei - 

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de normes 

PFSSENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI D’MCIATIVA PER CATALUNYA 
(Reg. 26555 i 26645 / Admissi6 a trhmit i tramesa al Consell Ekecutiu: Mesa del 05.03.91) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

I31 Grup parlamentari d’hiciativa per Catalunya, d’acord 
amb allb que preveu l’article 206 del Reglament de la Gambara, 
presenta la seguem Proposició de Llei de Creacidi de I’lnstitut 
Ramon Llull, per a la projecci6 exterior de la llengua i de la 
cultura catalana. 

J3xposicili de Motius 

El catala, llengzln @pia de Catalunya, és un dels eixos verte- 
bradors de la Naci6 catalana. Tal corn exposa el prehmbul de la 
LLei 7/1983, de Nomaiitzaci6 Lhgüistica a Cutalunya: <<La 
llengua catalana, element fonmental de la formaci6 de Cata- 
lunya, n’ha estat sempre la llengua prhpia, com a eina natural 
de cominicaci6 i corn a expressió i símbol d’una unitat cultural 
amb profundes arrels histbriques. A mes, ha estat el testimoni 
de Ea fidelitat del poble catal& envers la seva terra i la seva cul- 
tura específica>>, 

La preskncia exterior, permanent i activa, de Catalunya a1 
m6n ha de comptar amb WI esfurq paraHel de difusi6 de la llen- 
gua i de Ia cultura catalanes, ja que el catalh, en tant que expres- 
sió de la nostra identitat col*lectiva, ajuda a interpretar la 
histhria de tot un país, el seu tarmnh, les formes de vida dels 
catalans, les manifestacions d’una cultura popular rica i com- 
plexa. 

Per aixb, els csfoqos cledicats a la clifusi6 del catdh ajuden a 
estendre una imatge mes justa de Catalunya aI m6n, amb tots 
els seus elements diferencials en relaci6 amb la resta dels po- 
bles, regions i nacions de 1’Estat Espanyol i d’Europa. Aquesta 
difusió consolida la cornprensi6 entre els pobles i incrementa 
els intercanvis en tots els altres ordres de la vida social i politi- 
ca dels pobles, 

La preskncia del catal& al m6n és, fins ara, fragmenthria i de- 
sigual, i sovint ha estat possible grhcies als esforps individuals 
d’algins ciutadans que han lluitat, en solitari, per fer possible 
aquesta preshcia. Cal, per aquesta rad, retre homenatge a tots 
els que han fet possible que et catal8 hagi estat present tant a or- 
ganismes internaciunals com en fbrurns acadhmics d’arreu del 
m6n. El recoiieixement del catal&, al Parlament Europeu, el de- 
sembre de 1990’6s tamb6 un estfmul per a fer m& shlida la se- 
va preshncia oficial en tots els organismes comunitaris 
europeus. 

Aquesta llei pretén coordinar tats els esforgos, incrementar- 
10s i garantir-ne la continulitat, rnitjanpnt la creació d’un Insti- 
tut per a la difusió del catalh, parailel als que ja existeixen, 
arreu del m h ,  per a la difusi6 d’altres llengües. 

L’dnstitut Ramon Llull>), configurat com a ens públic, dis- 
posar% de l’autonomia necesshia i podrh adaptar-se a situacions 
heterogbnics. Amb una vhculaci6 clara amb el govern dc la 
Generalitat, assumir& actuacions impulsades fins ara per d i k -  
rents departaments del govern, estudiar& les accions proposades 
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per les diverses institucions catalanes i coordinar5 els esforcos 
dels que ja han treballat i treballen per tal de garantir una pro- 
gressiva preshcia del catalh arreu del r n h ~  

L’Estatut d’htonomia de Catalunya eiis recordsi que el cata- 
18 6s patrimoni d’altres territoris i comunitats autbnomes, fet 
que suggereix un seguit d’actuacions coordinades i-i les hees de 
parla catdaia, en la línia del que X’Bstatut proposa: <<<Per tal 
com el catal8 6s patrimoni d’altres territoris i comunitats, ultra 
els vinclcs i la correspondbcia que mantinguin les institucions 
acadkmiques i culturals, la Generalitat podrh sol-licitar del so- 
veni que celebri i presenti, si s’escitu, R les Corts I;cncraIs, per 
a llur autoritzacibi, els tractats o convenis que permetin l’esta- 
bliment de relacions cultiirals amb els Estats on s’integrin o re- 
sideixin aquclls territoris i comunitats>>. (Art. 27.4). 

Les recomanacions finals del 11 CongrQ Jnterniicional de la 
Llengua Catalana, de l’any 1986, certifiquen tarnbd que 6s del 
tot nccessari que comptem amb instruments aptes, a l’liora de la 
projecció exterior de la llengua catalana. 

La cdebraci6 del cinc-cents aniversari de la primera cilici6 
dc Tirant lo Blanc podria ser l’ocasió einblemhtica per tal que 
el Parlament de Catalunya, atent als precs reiterats de la societat 
catalana, aproves Ea creació d’un Institut que pugui afavorir la 
preskncia del catalh al món. 

’IXO1 primera 
Naturalcsa i finalitats 

Articlc i 

Es crea I’<dnstitut Ramon Llull>> entitat autbnarna de carhcter 
administratiu adscrita al Departaineiit de Cultura. 

Article 2 

L’dnstitut Ramon Llulb~ és una entitat públic sense afany de 
lucre, amb personalitat jun’clica i de patrimoni @pia i plena ca- 
pacitat d’obrir per 1 ’acompliment de les seves finditats d’acord 
amb aquesta llei i els seus Estatuts i amb la legislaci6 general 
solm Etiti tats Authnomes que li sigui aplicable. L’lustitut esta- 
r& adscrit al Depamment de Cultura de la Generalitat de Cata- 
111 n y a * 

Articlc 3 

i. Són finalitats dc I’<<hstitut Ranion Llulb: 
a) Promoure I’ensenyamciit, l’cstudi i l’ds del catalh com a 

b) Coiitribuir a la difusi6 de la 1Iengrxn i dt: la cultura catala- 
llengua est rangera. 

iies en totes les seves manifestacions. 

Article 4 

Per tat de dur a terme les seves finalitats, l’dnstitut R i i i ~ i ~ i i  

Llull>> pot: 

1. Creu Centres dedicats priorithiament a l’ensenyament i a 
la ditirsi6 del catal&, 

2. Organitzar cursos estables p r  a E’ensenyament del catakb 
en tots els seus nivells. 

3. Organitzar cursos, seminaris i congressos, concedir be- 
ques, ajuts, editar publicacions. 

4. Organitzar les proves que ccrtifiguin el grau de coneixe- 
ment del catalh, d’acord amb la Normativa dictada per la Direc- 
ció General. de Politica lingüística i en el marc d’allb que 
estableixi l’hstitut d’Estudis Catalans. 

5. Portar a terme accions tenclmts a propicia la Nusi6 del 
catal&, a la formació del professorat i a l’edició de materials, es- 
crits i audiovisuals, de suport a l’ensenyament del catal& com a 
llengua estrangera, 

6, Fomentar la investigació del catalh i del seu ensenyament. 
Actuar com a brgan de cooperaei6 i ri’assisthcia tkcnico-cien- 
tífica per als catalanbfils i els centres estrangers ja consolidats 
on s’ensenya el catalh. 

7, Establir convenis i, en el seu cas, protocols de col.laboraci6 
amb universitats i altres institucioris, p6bliques i privades, na- 
cionals, de la resta de I’Estat o estrangeres que es dediquin a fi- 
nalitats similars o idhtiqrres. 

8. Realitzar qualsevulla altra activitat quc la dugui il l’acom- 
ptiment de les finalitats que li s6n @pies. 

Articllc 5 

L’dnstitut Ramon Llull~> actuar& d’acord amb dlb que esta- 
bleix l’wticle 27 de I’Estatut i coordinarh les seves activitats 
amb d’altres administracions dels Paisos Catalans, 

Títol segon 
brgans rectors 

ArEiclc li 

Els hrgms rectors de I’dnstitut Ramon Llull>> s6n la Junta de 
Goveni i el Director. 

Articlc 7 

1. El Patronat estara presidit pel President de la Genera1it;tt i 

a) Els consellers d’Ensenyarnent i de Cultura. 
b) El president i el vice-president del Carisell d’Administmci6, 
c} Un nombre de vocah no inferior a deu ni superior a vht,  

nomenats pel govern d’acord amb les condicions reglamenth- 
riament establertes, en representaci6 del m6n de les lletres cata- 
Imes, de l’hstitut d’Estuclis Catalais, tlc Ics Universitats 
Catalanes, de f’Associaci6 Internacional de la Llengua Catala- 
na, aixf com d’altres associacions, entitats i organismes que ja 
treballen en la difusi6 de la llengua catalana. 

estarb intcgrat a més per: 

cl) El Director de l’hstitut, que actuar& com a secretari. 
2. Correspon al Patronat conkixer els plans generals d’activi- 

tats de I’hstitit  i la seva Mernbrh Anual, abans de la seva 
aprovaci6, i proposar les prioritats d*aactuacid així COM tota me- 
llit cl’iniciatives que puguin contribuir al bon funcionarnent de 
I’lnstitut i a I’acornplirnent de les seves finalitats. 
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ArticIc tl 

1. El Consell d’Administraci6 estar& compost per: 
a) El President, chrrec que recaur& en el Conseller de Cultura 

que pocira delegar-lo en el Director General de Politica Lingüis- 
tica. Tindrh vot de qualitat. 

b) Dos Vice-presidents, c k e c s  que recauran en el ConseIler 
d’Ensenyament i en el Secretari General de la Presidhcia, que 
podran delega-los en sengles directors generals dels esmentats 
departaments, 

c )  Dos consellers, nomenats pel ~QVHI-I en representa& i a 
proposta del Patronat, 

d) Quatre consellers, nomenats pel Parlament de Catalunya. 
e) El Director de l’hstitut, 
E, El secretari General de l’hstitut, que ho serh tamb6 del 

Consell, amb veu perb sense vot. 
2. Correspon al Conseli d‘Administrrici6: 
a) Aprovar els plans generals &activitats de l*hstitut. 
b) Aprovar l’avantprojecte de pressupost anual de l’hstitut. 
c)  Aprovar-ne la Membria Anual. 
d) Fixar els cfiteris bhsics per a Xa signatura de convenis i 

protocols, així com per a l’atorgament de subvencions. 
c) Proposar al govern la creació de Fundacions o htitats 

sense finalitat de lucre, a I’empara de la legislació cle cada Estat 
i prhvia autoritmi6 del govern de l’Estat i, si s’escau, de les Corts 
Generals, quan sigui necessari per a les finalitats de I’InstitUt, 

f) Jnformar la proposta de nomenament del Djrectm de l’Institut. 
g} En general, vetllar pel funcionament correcte de l’hstitut, 

en relació amb les finalitats que li han estat encomanades, 

Article 9 

3.  El Director seri nomenat pel Consell Executiu, a proposta 
del Conseller de Cultuxa, un cop escoltat el parer del Consell 
d’Administraci6. 

2. Correspon al Director: 
a) La direcció de l’hstitut i del seu personal. 
b) La proposta i l’execuci6 dels plans generals d’actuaci6 de 

I’Institut i dels acords del Consell d’Administraci6. 
c) La representació de J’Entitat i la direcci6 de les relacions 

de carhcter tknic amb organismes i amb experts, tant nacionals 
com internacionals. 

d) L’daboraci6 de la Memdria anual d’activitats de I’orga 
nisrne i la presentacili al Consell ú’lldmioistmcih de l’avmt- 
projecte de Pressupost de 1’Institut. 

e) La fomaiitzaci6 de Convenis i Protacds. 
f) La contractació, en nom de I’entitat, i la disposicid de des- 

peses, així com l’ordenaci6 de pagaments, d’acord amb ailb que 
preveu la legisla36 vigent, 

g) La concessió d’ajjuts i subvencions que correspon atorgar a 
I’ Ins titut . 

Títol tercer 
Dcl rbgim econbrnic i dc pursonal 

Articlc 10 

1.  Els E n s  i mitjans econbmics de l’dnstitut Ramon Llull>> 
estaran integrats per: 

a) Els béns i valors que constitueixin el seu patrimoni aiw’ 
COM els productes i rendes cormponents. 

b) Les consignacions i transferkncies que anualment li assig- 
nin els pressupostos generals de l’Estat, en acompliment de 
i’,uticle 3.3 de la Constitució:\aLa riquesa de les diferents mo- 
dalitats hgiiístiques d’E3spanya és un patrimoni cultural que se- 
r& objecte d’especial. respecte i protecci6w. 

c}  Les consignacions i transferhcies que anualment li assig- 
nin els pressupostos generais de la Generalitat. 

d) Els ingressos que, d’acord amb allb que preveu la legisla- 
ci6 vigent pugui comespondre-li percebre i els que es produei- 
xin com a conseqiihncia de les seves activitats. 

e) Les subvencions, aportacions volunthies, donacions, he- 
rhcies i llegats que es concedeixin a favor de l’cdnstitut Ra- 
mon Llull>> per persones públiques o privades. 

f) Qualsevol recurs que pugui ser4 atribuit en d’dtres dispo- 
sicions legals o reglamentbries. 

2. Els possibles excedents que obtingui l’dnstitut Ramon 
Llull)> es destinaran a les seves prbpies activitats. 

Article I1 

1. L’dnstitut Ramon Llull>> elaborar8 anualment el seu 
avantprojecte de pressupost, que el govern sotmet& integrat en 
el pressupost general de la Generalitat, a l’aprovació del Parla- 
ment. 

2, El Consell d’Administsrrci6 de l’dnstitut Ramon Llull>> es- 
th autoritzat, a proposta del Director de l’hstitut, a contractar el 
personal necessari per dur a terme els objectius de E’Institut, 
d’acord amb la normativa laboral vigent; a fixar els preus per a 
les activitats de ]’Institut i a acordar transferhcies de credit en- 
tre les diverses partides pressuposthries. 

Artielu 22 

1. EI personal de l’rdnstitut Ramon Llull>> es re@ per les 
nomes de dret laboral i, si s’escau, per Ies normes laborals vi- 
gents als palsos on hagi d’efectuar contractacions. 

2. Ais funcionaris que passiri a prestar serveis a l’dnstitut 
Ramon Llull>>, els pdsi ser reconeguda la situaci6 de serveis 
especials. 

Disposicions Addicionals 

Totes les transmissions, actes i operacions necesshries per la 
constitució de I’dnstitut Ramon IA1ulb~ estartul exemptes de to- 
ta niena de tributs. 

S c go n ii 

Previ acord del Consell d’Administraci6, I’<iTnstitut Ramon 
Llulb p d r &  convenir ‘amb les diverses conselleries i dtrcs or- 
ganismes autonbmics I’adscripci6, fins i tot patrimonial, de 
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Centres existents que en depenguin, sens perjudici dels tdrnits 
exigits per la legislació vigent. 

Turcera 

Es crearh una comissió específica, arn11 representants d d  go- 
veni de la Generalitat i del govern de E’Estat, per tal de remoure 
ets possibles obstacles i per tal. d’arhitrar mesures de coordina- 
ció per n la presencia de l’dnstittut Ramon Llull>> a l’estrangcr. 

Disposicims Transi tbries 

Ei Coiisell Executiu haurh d’habilitar per a l’exercici del 
1992, els crkdits oportuns en el Pressupost per al compliment 
de les funcions establertes en aquesta llei. 

3. 
3.10. 
3.10.35. 

Disposicions Finals 

Primera 

RegIamentMament seran determinades l’estruchrra, organit- 
zaci6 interna i nomes de funcionament bhsiques de l’dnstitut 
Ramon Lluli~.  

Segona 

Aquesta Llei entrar& en vigor l’endemh de la seva publicació 
al Diari Ofjcid de la Generalitut. 

Palau del Parlament, 5 de marq de 1991 

TRAMITACIONS EN CURS 
Projectes i propostes de resoluci6 
Proposicions no de 11ei i altres nroaostes de resoluci6 

PROPOSICI6 NO DE ILEI SOBRE LA REGULACId DE LA REGI6 X 
(Reg. 1598) 

PRbRROGA DEL TERMINI PER A DEBATRE LA PROPOSICI6 (Reg. 26370) 

Joan Saura i Laporta 
Portaveu del G. p. d’IC 

PlRESIDkNCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 5 de mar$ de 
1991, vista la soklicitud presentada pel President de la Comissi6 
d’Qrganitzaei6 i Administraci6 de la Generalitat i Govern Lo- 
cal (Reg. 263701, d’acord amb els articles 39.2 i 85 del Regla- 
ment del Parlament, ha acordat de concedir uila prbrraga d’un 
mes del termini per a debatre la Proposici6 no de Llei sobre Ja 
Regulació de la Regi6 I (Reg. 1598)’ el qual termini finirA el 
propvinent dia 2 d’abril de 1991. 

Palau del Parlament, 5 de  mar^ de 1991 

Joaquim Xicoy i Bassegsda 
President del Parlament de Catalunya 

ALA MESA DEL PARLAMEDIT 

La Mesa de la Comissi6 d’Organitzaci6 i Ahinistraci6 de la 
Generalitat i Govern Lacar, d’acord amb allb que estableix llar- 
ticle 39.2 del Reglament del Parlament, ha acordat de sollicitar 
a la Mesa del Parlament una ampliació del termini per a debatre 
les Proposicions no de Llei següents: 
- sobre la Regulació de la Regió I (Reg. 1548). 
- sobre la Divisi6 de Catalunya en Regions (Regs, 1600 i 

- sobre el Compiiment de les Lleis d’Ordenaci6 del Territori 

- sobre el Trasphs de Determinades Compet&ncies i Recursos 

La prhoga que es demana és d’un mes. 

1615b). 

(Reg. 1602). 

Econbmics a les Comarques (Reg. 1725). 

Palau del Parlament, 27 de febrer de 1991 

Jaume Camps i Rovira 
President de la Comissi6 
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PROPOSlCId NO DE LLEI SOBMF: LA nIVIS16 DE CATALUNYA EN REGIONS 
(Regs. 1600 i 1615b) 

PRbRROGA DEL TE- PER A DEBATRE LA PROPOSICI6 (Reg. 26370) 

PRESIDkNCJA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 5 de mar$ de 
1991, vista la sollicitud presentada pel President de la Comissió 
d’Organitzaci6 i Administració de la Generalitat i Govern L+ 
cal (Reg. 26370)’ d’acord amb els articles 39.2 i 85 del Regla- 
ment de1 Parlament, ha acordat de concedir una prbrroga d’un 
mes del termini per a debatre la Proposici6 no de Llei sobre la 
Divisi6 de Catalunya en Regions (Regs, 1600 i 1615b), el qual 
termini finir& el propvinent dia 2 d’abril de i99 1, 

N. de la R.: La sdlicitud de pr6rrugu del President de la Co- 
missi6 d’Organitzacid; i Administracr’b de la Generalitat i Go- 
vern Local (Reg. 26370) es reprodueix dins la trumitacid de la 
Propnsicih no de Llei sobre la! Regulació de la Regi6 I (Reg. 
X598$, pdg.  16346. 

Pdau del Parlament, 5 de m a r ~  de 1991 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PRQPOSKIb NO RE LLEI SOBRE EL COMPLIMENT DE LES 1,LEXS 
D’ORDENhC16 DEL TERRITORI 

(Reg. 1602) 

PKbRROGA DEL TERMtNI PER A DFBATRB LA PROPOSICI~ (Reg. 263763) 

PMSIDhCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 5 de m q  de 
1991, vista la sollicitud presentada pel President de la Comissi6 
d’Organitzaci6 i Aciministraci6 de Ja Generalitat i Govern Lo- 
cal (Reg. 26370), d’amrd amb els articles 39.2 i 85 del Regla- 
ment del Parlament, ha acordat de concedir una prbrroga d’un 
mes del termini per a debatre la Proposici6 no de Llei S O ~ W  el 
Compliment de les Lleis d’Ordenaci6 del Territori (Reg. 1602), 
el qual temini finira el propvinent dia 2 d’abril de 199 1. 

N .  de la R.: Lu sol.licitud de prdrroga del President de la Cn- 
missi6 d’Organitzacili i Administracid de la Generalitat i Go- 
vern Local (Reg. 26370) es reprodueix dins la trurnitaci6 de la 
Proposicid no de Llei sobre la Regulucid de la Regi6 I (Reg. 
lS98), pdg.  16346. 

Palau del Patrlament, 5 de mar9 de 1991 

Joaquim Xicoy i Rassegoda 
President del Parlament de Catalunya 
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PROPOSKI6 NO DE LLEI SORRE EI, T R A S P ~ S  DE DETERMINADES 
COMPETkNCIES I RECURSOS ECONdMICS A LES COMARQUES 

(Reg. 1725) 

PRbRROGA DEL TERMINI PER A DEBATRE LA PROPOSICI6 (Reg. 26370) 

PRESDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 5 de mar$ de 
1991, vista la sollicitud presentada pel President de la Comissi6 
d’Organitzaci6 i Administraciti de la Generalitat i Govern Lo- 
cal (Reg. 263701, d’acord amb els articles 39.2 i 85 del Regla- 
ment del Parlament, ha acorclat de concedir una prbrrega d’un 
mes de1 termini per a debatre la Proposici6 no de Llei sobre el 
Trasphs de Deteminades Competkncies i Recursos Econbmics 
a les Comarques (Reg. 1725), el qual termini finir& el propvi- 
nent dia 2 d’abril de 1991. 

N .  de la R.: Il;a sol-licitud de prdrrqa del President de la Co- 
missi6 d’Orgunitzaci6 i Aúministrució de la Generalitat i Go- 
vern Local (Reg. 26370) es reprudueix dins la trarnitucib de la 
Proposicid nu de Llei sobre la Regulaciú de la RegM I (Reg. 
1598), pdg.  I6346. 

Palau del Parlament, 5 de m a r ~  de 1991 

Joaquim Xcoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSICId NO DE ELEI SOBRE LES AC‘I’UACIONS PER A COMBATRE 
LA PLAGA DE L A  PROCESSIONARIA EN ELS IrOSCOS DE PTNS 

DE CATALUNYA 
(Reg. 25768) 

PRbRROGA DRL T E R M N  DE PRESENTAC16 D’ESMENES (Reg. 26546) 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dka 5 de m i q  de 
1991, vista la sollicitud presentada pel Grup parlamentari de 
Converghcia i Uni6 (Reg. 26546), d’acurd amb els articles 85 
i 134.3 del Reglament del Parlament, ha acordat de concedir 
una prbrroga de quatre dies hhbils del termini de presentaci6 
d’esmenes a la Proposició no de Llei sobre les Actuacions per a 
combatre la Plasa de la Procession5ria en els Boscos de Pins de 
Catalunya (Reg, 25768), el qual temini, ates í’acord de la Mesa 
del Parlament del dia 20 de juny de 1988 (BOPC, 2/IH,23), fi- 
nirh el dia l l de marq de 1991, a dos quarts de deu del matt  

Palau del Parlament, 5 de m a g  de 1991 

Joaquim XCQY i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

A LA MXBA DEL PARLAMENT 

Raimun Escudé i Pladellorens, Portaveu del Grup parlamen- 
tari de Convergencia i Unió, d’aacord amb el que disposa l’arti- 
cle 85 del Reglament del Paslament, sotllicita que el termini de 
presentació d’esmenes a la Proposició no de Llei sobre les Ac- 
tuacions per a combatre la Plaga de la Processionhria en eJs 
Boscos de Pins de CataIunya, presentada pel G. Socialista (Reg. 
25768) sigui prorrogat set dies. 

Palau del Parlament, 4 de maq de 1992 

Raimon Escudé i Pladellorens 
Portaveu del G. p. de Converg&ncia i Unió 
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PROPOSICI~ NO DE LLEI SOBRE LA MILLORA DE LA SENYALITZACI~ 
DEL POLÍEON INDUSTRIAL DE BUFALVEN‘S 

PRESENIXDA PER L’AGRUPACI~ P A R W ~ ~ M  DEL CENTRE 
DEMOCRb’llC I SOCIAI, 

(Reg. 26427 / Admissib a trhmit: Mesa del 05.03.92) 

ALAMESA DEL PARLAMENT 

Joan Marth i Toribio, Portaveu Adjunt de l’Agrupaci6 Parla- 
mentbia del Centre DemocrLic i Social, fent iís d’allb que dis- 
posen els Articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent Proposici6 no de Llei. 

ExposicM CIC Motius 

PROPOSICIb NO DE LLEI 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
I ,  Realitzar d’iimmediat la miílora en la senyalit~~ci6 del p- 

ligon industrial de Bufalvent. 

Palau del Parlament, 27 de febrer de 1991 

Joan Martín i Toribio 
Un nou accident de trhsit al pol@ industrial de Bafalvent 

ha fet revifar les protestes dels propietaris de naus a la zuna que 
han manifestat que l’hstitut Catalh del Sbl. no va fer correcta- 
ment les senyalitzacions en urbanitzar aquesta zona. 

IWJPOSICIb NO DE LLEI SOBRE L’ARRANJAMENT DE L’ENLLAC DE 

A SANT PRUITdS DE RAGES (BAGES) 
LA CARRETERA C-1411 AMB L’AUTOPXSTA TERRASSA-MANRESA, 

PRFXENTADA PER L~AGRWPACI~ P A R L A M ~ A ~  DEL CENTRE 
DEMOCRATIC I SUCIAL 

(Reg. 26428 / Admissi6 a t r h d t :  Mesa del 0503.91) 

A LA MESA DEL P W  

Joan Martin i Toribio, Portaveu Adjunt de l’Agrupaci6 Parla- 
mentkria del Cmae Democrhtic i Social, fent Ús d’alla que dis- 
posen els Articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent Proposicib no de L k i .  

ExposicM de Motius 

La Dirmci6 General de Carreteres de la Generalitat ha sol& 
citat del Departament de Palitica Territorial i Obres Públiques 
un dictamen sobre el revolt de la carretera comarcal 1411 a 
l’enllaq amb 1’Autopista de Terrassa a Sant Fruitós de Bages. 

Maigrat la perillositat de I’esmentat revolt que ha motivat 
fins i tot que el destacament de la Gukdia Civil de Trknsit de 
Manresa enviés un informe a la Disecci6 Provincial de Trllnsit 

de Barcelona sobre la necessitat d’arranjar el peraltat d’aquesta 
carretera, el Director General de Carreteres de la Generalitat 
manifesta que far& alguna actuació en aquest tram sinistre perb 
que no sap ben bé en que consistid i que no hi te cap pressu- 
post destinat, 

PROPOSICI6 NO DE LTBI 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
1. Realitzar les obres necesshies per a mmjar d’imrnediat el 

revolt de la carretera comarcal 1411 a l’enllaq amb I’Autopista 
de Terrassa a Sant Fruitós de Bages. 

Palau del Parlament, 27 de febrer de 1991 

Joan Marth i Toribi0 

_. . 

Fascicle segon 
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PROPOSIC16 NO DE LLEI SOBRE LA UBICACI6 DEFINITIVA D’UNA ESTAC16 
D ~ S P E C C I ~  T ~ C N J C A  DE VI~:HLCLES (rrv) A LA ZONA DE BERGA 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI P O P W  
(Reg. 26469 /Arlmissió a trhnit: Mesa del 05.03.91) 

A LA MESA DEL PARLAMENT PROPOSICI~ NO DE LLEI 

M, Dolors Montserrat i CulIeré, Diputada i Portaveu Adjunta 
del Grup parlamentari Popular, presenta la següent Proposici6 
no de Llei d’acord amb el que preveuen els articles 134 i 135 
del Reglament de la Cambra. 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat 
la ubicaci6 definitiva d’una estaci6 d’ITV aprovada per Reial 
Decret a la zona de Berga, 

Palau del Parlament, 28 de febrer de 1991 

M. Dolors Montserrat i Culler6 
Segons s’aprovh per Reial. Decret, a la xona de Berga s’ha 

d’ubicar una estació definitiva d’lTV, i que donat el nainbre in- 
suficient de vehicles a inspecci6, encara no s’lia produk 

Per aquest motiu es presenta la segiient 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTM P O P U R  
(Reg. 2ó470 / Admissi6 a trhnit: Mesa del 05.03.91) 

A LA MESA DEL, PARLAMENT 

M. Dolors Montserrat i Cullcrk, Diputada i Portaveu Adjunta 
del Grup parlarnentari Popul~ir, presenta la següent Proyosici6 
IIO de LLei d’acord amb el que preveuen els articles 134 i 135 
del Reglament de la Cambra. 

Els accidents de trhsit prodults a les nostres carreteres oca- 
sionen, freqüentmcnt, embossaments de llarga durada intercep- 
tant la marxa normal dels vehicles, motivats en nombroses 
ocasions per l’espera de desallotjament de les gmcs encarrega- 
des en l’operació. 

Per aquest motiu es presenta la següent: 

PROPUSICX6 NO DE LLEI 

E1 Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat ii 
que per a contibuir, en la mesura de les seves possibilitats, i 
d’aacord amb les einpreses concessionhies i altres administra- 
cions implicades a agilitzar el servei de grues a la zona del si- 
nistre, per tal que aquest servei sigui el m6s proper a 
l’esrnentada zona i evirar aixi els embossaments a la resta de la 
circulaci6. 

Parlament de Catalunya, 28 de febrer de 1991 

M. Dolors Montserrat i Culler6 

PROPOSICI6 NO DE 1,EEI SOBRE LA UBICACI6 D’UN HELIPORT 
A SANT SADURNI D’ANOIA (ALT PENEIIkS) 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR 
(Reg. 26486 / Adrnksi6 a t r h d t :  Mesa del 05.113.91) 

.- 
A LA MESA D E  PARLAMENT La Direcci6 General de Transports ha elaborat un mapa 

d’ubicacions d’helisuperficies i heliports a Barcelona i com;LT- 
ques, perb en principi no hi ha cap d’aquestes zones destinades 
a la comarca de 1’Ait Penedhs, més concretament a Sant Sadur- 
ní d’hoia ,  tot i que aquesta és subseu olímpica de hoquei, amb 
les conseqiihncies que aixb comporta. 

M. Dolors Montserrat i Cullcre, Diputada i Portaveu Adjunta 
del Grup parlamentmi PQPU~,~~. ,  presenta la següent IExoposici6 
no de Llei d’acord amb el que preveuen els articles 134 i 135 
del Reglament de la Cambra. 

Per aquest motiu es presenta la següent 
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PROPOSXCXb NU DE LLEI en la pitrticipaci6 deis Jocs Olímpics de 1992, com a subseu 
olimpica d’hoquei, 

EE Parlament de Catalunya insta el Goveni de la Generalitat a 
la ubicaci6 a la comarca de i’Ah Penedks, concretament en el 
punt neurhlgic sbcio-econbmic i corner9 vitivhicola principal- 
ment, com 6s Sant Sadumi d’hoia, l’assignació d’um helisu- 
perfície, tot tenint en compte la importhicia d’aqiresta comarca 

Parlament de Catalunya, 28 de febrer de 1991 

M. Dolors Montserrat i Cullert5 

PROPOSICI6 NO DE LLEI SORRE LA DECLARAC16 11E LA COMARCA 
DEL MONTSIA COM A XONA AGR~CULA DESAFAVORIDA 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI D’INICIATlVA PER CATALUNYA 
(Reg+ 26495 / Admissió a t rh i t :  Mesa del 05.03.91) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

El Gnip parlamentari cl’hiciativva per Catalunya, d’acord 
amb dlb  que preveu l’article 134 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent Proposició no de Llei. 

ExposiciG de Motius 

El coneixement de la hciusi6 dels municipis d’Amposta i La 
RhpitEa com a zones desafavorides ha creat un malestar impor- 
tant amb la resta dc poblacions de la comarca i la sensació de 
greuge comparatiu en no entendre’s corn, poblacions de l’inte 
rim de la comarca, amb indexs de regressi6 demagrafica evi- 
dents, amb redu‘ides perspectives econbmiques i amb bona part 
del seu terme municipal en zona de inuntanya no han estat con- 
templades com a possibles benefiicibies. 

Per una altra banda, ei sector agrari i ramader de la comarca 
del Montsi$ esta en aquests moments en u m  disicil situaci6, es- 
pecialment a les hees de l’hterior amb majoria dels temes 

municipals de sech, j a  que, a les dificultats generals del sector 
agrari, ha de sumar-se en els darrers anys, una manifesta degra- 
dació de la vegetaci6 i dels conreus existents, especialment el 
de I’olivera, produ’it, segons s’apunta cada vegada amb m6s in- 
sistkncia per les emissions de la Central T&rmica d’Andorra. 

PROPOSEI6 NO DE LLEI 

El Palament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat 
a: 
- Realitzar els informes i gestions oportunes per aconseguir 

la declaració de la comarca del Montsih com a zona agrida 
desafavorida dc conformitat amb la directiva comunitdria 
75)268/CEE. 

Palau del Parlament, 1 de marq de 1991 

Victor Gimeno i Smz 
Diputat del G. p. d’IC 

Joan Saura i Laporta 
Portaveu del G. p. d’IC 

PRESENTADA PEL GRUP PARLrlMENTA?U D’INCTATIVA PER CATALUNYA 
(Reg. 26496 /Admissió n. t rh i i t :  Mesa del 05.03.91) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

El Grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya, d ’acord 
amb allb que preveu l’artide 134 del Reglament de la Cambra, 
presenta la segiient Proposici6 no de Llei, 

Expasici6 do Motius 

El R, Decret 1950/80 acorda el trasphs de serveis de 1’Estat a 
la Generalitat en matkria de cunservaci6 de la natura de con- 
formitat amb 1’Acord de la Comissi6 Mixta de Transfeerhncies 

ceIebrat el 30 de juliol de 1980. A l’apartat C.2 d’aquest acord, 
s’especificava que ICONA havia de realitzar, en el termini cle 5 
mesos, i’inventari dels béns i drets que havien Re ser transferits 
a la Generalitat. 

L’inventari dels boscos de 1’Estat es va retardar vuit anys, tot 
i aixb, el novembre de 1988 entrava a la Comissi6 Mixta una 
relació elabracla conjuntament per ICONA i ia aleshores Di- 
recci6 General de Politica Forestal on figuren les finques a 
transferir amb un total de 73.200 Has. 

Han tornat a passar mds de dos anys i la transferEiicia se- 
gueix sense produir-se i la Comissi6 Mixta ni es reuneix. 
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El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
- Urgir I’efectivitat de la transfeshcia de la titularitat dels 

boscos de 1’Estat existents a Catalunya, així carn els serveis i 
mitjans que se’n derivin, de conformitat amb el R, Decret 
1950/80, de 31 de juliol. 

Palau del Parlament, 1 de maq de 1991 

Joan Saura i Laporta 
Portaveu del G. p. d’IC 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.10. Projcctes i propostes dc resolucih 
3.10.40. Projectes i propostes de resoluci6 I d’actuacid davant les Corts Generals -- 

PR0,JECTE DE RESOLUCI6 PER J A  QUAL SACORDA DE PRESENTAR 
A LA MESA DEL, CONGRkS DELS BIPUTATS LA PROPOSICI~ DE LLEI 
OKGANKA PER LA QUAL ES D6NA COMPLIMENT A LA DISPOSIC16 

ADDICIONAL PRIMERA DE LA LLI31 511987, D13L 4 D’ANRIL, DEL RhGIM 
PROVJSXONAL DE LES CQMPETkNClES DE LES 1)TPUTACIOIVS PROVINCIALS 

(Reg. 1643) 

PRbRRQGA DEL TERMINI DE PlUZSENTAC16 DEL DICTAMEN DE LA COMISSI6 
D’ORGANITZACI6 I ADMINlSIRACI6 DE LA GmRALlTAT I GOVERN LOCAL (Reg. 26369) 

PRESDENCIA DEL PARLAME” 

La Mesa del Parlnment, en sessi6 tinguda el dia 5 de  mar^ de 
1993, vista la sollicitud presentada pel President de la Comissi6 
d’Orgmitzaci6 i Administraciú de la Generalitat i Govern Lo- 
cal (Reg. 263691, d’acord amb els articles 39.2 i 85 del Regla- 
ment del Parlament, ha acordat de concedir iina prbrroga d’un 
mes del termini de presentaci6 del Dictamen de la Comissi6 so- 
bre el Projecte de Resoluci6 per la qual s’acorda de presentar a 
la Mesa del Congrds dels Diputats la Proposició de Lbi Orghni- 
ca per la qual es d h a  Compliment a la Disposició AddicionaL 
himera de la Llei 5/1987, del 4 d’Abril, del Rhgirn Provisional 
de les Carnpetkncies de les Diputacions Provincials (Reg. 
1643), el qual termini finir& cl dia 4 d’abril de 1991. 

Palau del Parlament, 5 de mar$ de 1991 

Joaquim Xicoy i Bassegada 
President del Pariament de Catalunya 

A LA MESA DEL rmrdmmm 
M. €lm Sr, Joaquim Xcoy i Bassegoda 
President del Parlament 

Malt Honorable senyor, 
La Mesa de la Comissi6 d’Qrganitzaci6 i Administraci6 de la 

Generalitat i Govern Lucal, d’acord amb dlh que establek l’ar- 
ticle 3 9 2  del Reglament del Parlament, ha acordat de solkitar 
a la Mesa del Parlament una ampliació del termini per a l’cla- 
boraci6 del Dictamen del Projecte de Resolució sobre Iri Propo- 
si& de Llei Orghnica per la qual es dóna Compliment a la 
Dispsici6 Addicional Primera de la Llei 5/1987, del 4 d’Abd, 
del Regim Provisional de les Competlencies de les Diputacions 
Provincials (Reg. 1643). 

La prbrroga que es demana 6s d’un mes. 
Us sdubo ben atentament. 

Palau del Parlament, 27 de febrer de 1991 

Jaume Camps i Rovira 
President de la Comissi6 
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PROPOSTA DE RESOLUCI~  PER LA QUAL PACORDA DE PRESENTAR 
A XA MESA DEL CONGRkS DELS DIPUTATS LA PROPOSICI6 DE LLEI 

DE MODTFICACId DE L A  LLEI ORGANICA 711985, DE DRETS 
X LLXRERTATS DELS ESTRANGERS A ESPANYA 

PRESENTADA PEL GRUP PMLAMEINTARI: D’NCMTiVA PER CATALUNYA 
(Regs. 26491 i 26569 /Admissió a t r h i t  i tramesa al Consell Executiu: Mesa dei 05.03.91) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

El Grup palarnentari d’hiciativa per Catalunya, d’acord 
amb A b  que preveu l’article 140 del Reglament de Xa Cambra, 
presenta la següent Proposta de Resolució per presentar a la 
Mesa del Congxbs dels Diputats la Proposici6 de Llei de Modi- 
ficaci6 de la Llei Orghica 7/1985, de Drets i Llibertats dels Es- 
trangers a Espanya. 

PROPOSICI6 DE LLEI PER A LA 

7/1985 I DE DRETS I LLIBERTATS 
DELS ESTRANGERS A ESPANYA 

MODIFICACH~ DE LA LLEI O R G ~ C A  

El parbgraf penúltim: 
Dintre d’aquesta linia s’ha de destacar la preocupació de la 

Llei per un tractament preferencial a favor dels iberoamericans, 
portuguesos, filipins, andorrans, equatoguineans, marroquins i 
sefud€s i dels originaris de la ciutat de Gibraltar, per donar-se 
en tots ells supbsits d’identitat o afinitat cultura1,que els fan 
acreedors d’aquesta consideraci6. 

L’aplicaci6 de la Llei que regula els drets i les llibertats dels 
estrangers a Espanya, Llei 7/1985, d’l de juliol, ha demostrat 
les seves insufkikncies, algunes d’elles han arribatt al Tribunal 
Constitucional i aquest ha declarat la seva inconstitucionditat. 
Des del col-lectiu d’estrangers que actualment es troben a Es- 
panya ha mat creixent un refh cap a la Llei i el Reglament que 
la desenvolupa. h s  al contrari Rel que era la voluntat del. legis- 
lador reflectida en el prehmbul de la llei, pel que fa a l  reconei- 
xement dels &ets i les llibertats dels estrangers fins al punt 
d’equiparar-los amb els dels espanyols, el seu desenvolupament 
i posterior aplicaci6 ha estat i és del tot restrictiva. La Llei es 
remet constantment al Reglament que la desenvolupa, i aixa ho 
fa en rnatkria cle drets fonamentals suficientment regulats en el 
text constitucional, i que el Reglament restringeix de forma 
preocupant. 

Veiem urgent la necessitat de modificar aquesta llei restricti- 
va per tal, d’una banda assegurar unit cota rnhxima de drets i Iii- 
bcrtats dels estmngers a Espanya, per una altra, regdar de 
forma clara i suficient la situaci6 dels estrangers que es troben a 
Espanya de forma ilegal, i per últim, afavorir de manera sufi- 
cient i amb els mitjans necessaris la integraci6 d’aquest colalec- 
tiu immigrant que es troba en territori de It’Estat. Hom no pot 
oblidar que, fins ara, Espanya ha estat un país amb molta mi- 
graci6. 

PROPOSICId DE LLET I REFORMA 

Prehmbol 

Article 5 
Exposici6 de Motius 

El prehmbul i els articles que s’cxpressen a continua56 de la 
Llei Orghnica 7/&5, d’l de juliol, sobre els drets i les llibertats 
dels estrangers a Espanya, queden redactats de la manera s e  
güent : 

Tltol I 
Drets i Ilibcrhts dels estrangers 

El punt quedarh redactat de la manera següent: 
2. Nu obstant el que clisposa l’apartat anterior, es poslrh reco- 

nbixer el dret de sufragi actiu en les eleccions municipals als es- 
trangers que tinguin una residhcia legal superior a cinc anys, 
En el cas que el temps de residhcia sigui inferior a cinc anys, 
el sufragi actiu es podrh reconbixer en els termes i en les condi- 
cions en qub atenent a criteris de reciprocitat siguin establerts 
per tractat o llei per espanyols residents en els P ~ ~ S O S  d’origen 
d ’ aquests, 

Articllc 7 

Els estrangers podran exercitar el dret de reunió de conform- 
itat amb alb que disposa a les normes que el regulen, sempre 
que es trobin legalment a territori espanyol. 

Article 8 

L’micle quedar& redactat de la següent nimera: 
1. Els estrangers que es trobin legalment a Espmya podran 

exercitar el dret d’associaci6 de conformitat amb les lleis que el 
regulin, 

2, La disolució de les associacions correnpom1r.A acordar-la, 
si s’escau, a I’Autoritat Judicid pel trhmit del judici ordinari de 
menor quantia. Aixi mateix, el jutge podrh acordar, corn a me- 
sura cautelar, la suspensió de les seves activitats. 

Article 9 

1. Es reconeix als estrangers que es trobin legidment en terri- 
tori espanyol tots els beneficis socials reconeguts als nacionals. 
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Particularment el dret a l’educaci6 i a la llibertat d’ensenya- 
ment, que tendeix a la seva introducci6 sbcio-cultural. Es pro- 
mou&, a m6s a més, la conservacib de la seva identitat cultural. 

2. Gaudiran, aixf mateix, del &et a la creació i direcci6 de 
centres docents d’acorcl amb el que estableixen les disposicions 
vigents I 

TitoI 11 
Regim d’cntrada i situacions 

dcIs estrangers a Espanya 

Capítol 1: 
R&gim d’cntrada 

Article 11 

1 .  Sense perjudici del que es disposi en la Llei que regula els 
estats d’alarma, excepció i setge, els estrangers podran entrar en 
el territori espmyol, sempre que tinguin la documentaci6 recpe- 
rida, en els temes previstos reghment&riament, i no es trobin 
subjectes a prohibicions expresses. 

Se suprimeix í’apartat 5E. cl’aquest article, 

Article 12 

5.  Amb decrets adoptats per acord dels ministres d’Afers Es- 
trangers, Interior, &momla i Hisenda, Trcball i Seguretat So- 
cial, un cop escoltats els sindicats més representatius, el Consell 
Econhic i Social i les Comunitats Autbnomes, es definirh 
muaitment la Pragramaci6 dels fluxes d’ingrés a Espanya per 
motius de treball dels estrangers. Es definir& rr mds, el Progra- 
ma d’Inteweiiciuns socials i econbmiques tendent s a afavorir la 
intmlucció sbcio-cultural dets estrangers i la consewaci6 de la 
identitat cultural. 

6. Amb aquest propbsit el Govern considera: 
a) Les exigkncies de l’eeonomia nacional. 
b) Les possibilitats econbmiques i les estructures administra- 

tives pensades per assegurar l’adeqiiada acollida als estrangers, 
segons les diposicions dels Tractats internacionals signats per 
Espanya, segons les exigencies de les possibilitats reals d’intro- 
ducci6 dels estrangers a la societat espanyola. 

c) Les sollicituds de permís de residencia per motius de úe- 
ball presentades per estrangers que ja són presents en el ter~tori 
nacional. 

d) L’estat de les relacions i de les obligacions internacionds i 
especialment amb la Comunitat Econbmica Europea. 

7. El projecte de Decret al que es referereix el punt cinquh es 
tramet a les competents comissions parlamentbies permanents i 
passats quaranta-cinc dies, s’adopta definitivament, examinant 
les observacions que se’n fagin. (Llei Italiana). 

Article 13 

1. Els estrangers poden trobar-se a Espanya en alguna de fes 
segiien ts situacions : 

a) Estada, que no poclrh superar els noranta dies, a no ser que, 
abans d’acabar aquest termini, obtinguin una prbrroga de l’esta- 
da o permís de resiencia. 

b) Residencia, poden residir en el territori de 1’Estat els es- 
trangers que entrin legalment de conformitat amb els articles 11 
i 12, i que estiguin en possessi6 del pern’s de residbncia segons 
els que disposa aquesta llei. 
2. El permís de residkncia haur3 de sollicitar-se abans de 

trenta dies de la data d’entrada al Governador Civil de la Pro- 
víncia en la que es trobin els estrangers. El Comissari de la Po- 
licia entrega a l’estranger un justificant, que comprova que ha 
sollicitat el permis de residhncia. El perds  s’atorga si es donen 
els requisits legals, despres de trenta dies a pa& de la presenta- 
ci6 de la sol-licitud. En el pemis de residbncia haurh de constar 
en tot cas, el motiu pel qual es sollicita aquest perdss, segons el 
model de l’annex d’aquesta llei. 

3. EI permís de residhcia té una validesa de dos anys, sem- 
pre salvant periodes més breus establert8 per Ea present llei o al- 
tres disposicions en vigkncia o indicades en el visat. Aquest 
permís pot tamb6 tenir una validesa inferior a dos anys, si es 
tracta de treballs de tipus estacional o de visites a familiars de 
primer grau. 

4. EI p e r d s  de residhcia és prorrogable, la seva renovaci6 o 
prbrroga successiva del primer, td com a norma una duració do- 
ble respecte al periode concedit. Es competent per atorgar-10s el 
Governador Civil de la provincia on i’estrmger resideix, per ai- 
xb haur& d’acrecütar-se que es tenen les mitjans aconbmics sufi- 
cients per romandre-hi durant aquest periode. 

Article 14 

4. EI Govern Civil de la provincia podrh autoritzar l’entrada, 
trbsit  o pemadncia en el territori espanyol als estrangers amb 
documentació defectuosa o inclús sense, o a aquells que no ha- 
gdssin entrat pels llocs habilitats a tai efecte, sempre que se’n 
justifica la causa, podent-se adoptar en tals supbsits les mesures 
cautelars precises, També podran adoptar-se en el cas dels es- 
trangers en trhsit, inclús en el cas de que disposin de la docu- 
mentacia regular. 

Article 15 

1. Els estrangers que posseeixin el permís de residhncia tenen 
dret a empadronar-se en el mateix municipi de residencia, se- 
gons Ia normativa en vigor pels espanyols. 

2. Els alcaldes anoten la inscripció o variaci6 del padr6 en el 
permís de residencia i d’aixb en donaran cornunicaci6 en el ter- 
mini de deu dies al Governador Civil de la província. 

Article I6 

Ei permís de residhncia pot esser denegat si no són satisfetes 
les condicions i els requisits prescrits per la llei, i quan hi hagi 
raons motivades de seguretat de I’Estat o d’ordre pfiblic o sani- 
tari que així ho aconsellin. 
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Article 17 

Tindran preferkncia per a l’obtenció, i, si s’escau, renova& 
del permís de rcsidkncia, els estrangers que acreditin trobar-se 
en alguns dels segiients supbsits: 

a) Que hagin nascut i es trobin legalment a Espanya. 
b) Que estiguin casats amb espanyol o espanyola i no esti- 

guin separats de fet o de dret. 
c) Que tinguin ai seu chrrec ascendents o descendents de na- 

cionalitat espanyola. 
d) Que hagin tingut la nacionalitat espanyola d’origen i desit- 

gin residir a Espanya. 
e) Que siguin descendents d’estrangers que havent tingut 

d’origen la nacionalitat espanyola, redideixin a Espanya, 
f) Que es tracti d’iberoamericans, portugesos, filipins, ando- 

mans, eqiiatoguineans o sefardís. 
g) Les persones originhies de la ciutat de Gibraltar, respecte 

de les activitats lucratives, laborals o professionals per compte 
d’un altre. 

h) Que siguin residents a Espanya durant els damers cinc 
anys. 

i) Que es tracti d’un cbnjuge o descendent d’un estranger que 
tingui premis de treball. 

Tx’tol HITE 

Se suprimeix la rúbrica del títol i els articles 18 i 19. 

Títol V 
Rhgims especials 

Articlc 22 

1. L’estmnger que es presenti a les ciependhncies del Ministe- 
ri de I’Interiar, manifestant que, per no tenir nacionalitat O per 
qualsevol altra causa insuperable, no pugui ser documentat per 
les Autoritats a cap pais i desitji ser documentat a Espanya, des- 
pr6s de practicada la pertinent infomaci6, padxh excepcional- 
ment obtenir en el termes que reglamentkiarnent es determinin, 
un document identificatiu que acrediti la seva inscripci6 en les 
esmentades dependkncies i que l’autoritzi R romandre-hi pel 
temps que s’assenydi, o sortir del territori espanyol. En tot cas 
es denegar3 la documentació sol-licitada, quan e1 peticionari es- 
tigui incws en algun dels supbsits als que es refereix I’article 
26 I 

2. Els que desitgin viatjar a X’estranger se’ls dona18 un títol 
de viatge, 

3. El regim jurídic dels estrangers residents a Espanya als 
quaIs es refereix CE present títol, no tinclrh restriccions per apli- 
caci6 del principi de reciprocitat. 

4. Excepte el que es preveu en els apartats precedents, els es- 
trangers als quals es refereix el present Títol estaran sotmesos al 
r@im jurídic establert amb cuhcter general per als estrangers a 
la present llei. 

Titol VI 
Infraccions i sancions 

Article 25 

2, Tindran en tot cas la consideració d’infraccions, l’omissi6 
de Ia sollicitud del permis de residhcia o la seva renova& i la 
falta de comunicació relativa a les modificacions de les cir- 
curnsthcies que motivaren la seva concessió o que alterin es- 
sencialment la situació personal dels estrangers a Uspanya. 

Article 26 

1, Els estrangers podran ser expulsats d’Espanya per resolu- 
ci6 judicial quan concomin en algun dels següents suphsits: 

a) Trobar-se illegalment en territori espanyol, per no haver 
obtingut la pr’brroga de I’estada o, el permis de residkncia, quan 
aquests fossin exigibles. 

b) Estar implicats en activitats contrhries a l’ordre públic o fa 
seguretat interior o exterior de 1’Estat o realítm qualsevol me- 
na d’activitats contrhies als interessos espanyols o que puguin 
perjudicar les reIacions d’Espanya amb d’altres paisos. 

c) Haver estat condemnats, dintre o fdra d’Espanya, per con- 
ducta dolosa que constitueixi en el nostre país delicte sancionat 
amb pena privativa de la llibertat superior a un any, excepte el 
cas de que els seus antecedents penals haguessin estat cance- 
lats. 

d) Incórrer en demora o ocultaci6 dolosa o falsetat greu en 
l’obligació de posar en coneixement del Mnisteri de l’hterior, 
les circwnsthcies relatives a la seva situació d’acord runb l’ar- 
ticle 24. 

e) Ser mancats de mitjans licits de vida o desenvolupar acti- 
vitats il.legals. 

2. Se suprimeix tot l’apartat, 

ArticIc 28 

1. EIS empresaris que tinguin treballadors estrangers, sense 
haver iniciat la tramitació del corresponent pemis de residh- 
cia, estaran incursos en una infracci6 per cada un dels treballa- 
dors estrangers que hagin ocupat. Les infraccions es tipificaran, 
en tot cas, com a molt greus, i es sancionaran conforme a l b  que 
s’establek en l’articcle 57 de la Llei 8/1980, de 10 de rnarg, de 
1 ’Estatut dels Treballadors. 

Títol vn 
Garanties i rkgirn juridic 

Article 30 

3. L’execucili de l’ordre d’expulsi6 en aquests supbsits 
s’efectuarh de forma immediata amb autoritzacib judicial. 
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Article 31 

1. Els expedients sancionadors es seguiran amb la realitxaci6 
de lcs investigacions i la prhctica de les proves que es jutjin ne- 
cesshies, d’ofici n a insthcia de p:irt. 

Article 33 

3. L’execució de X’ordre d’cxpulsi6 s’efectuara a C ~ T W  de 
1’Estat espanyoi, si l’estranger tinguks mitjans monbmics sufi- 
cients, aquestes despeses mirar1 af seu cchec. 

Article 34 

Les resolucions administratives adaptades en relació amb els 
cstrruigers cs faran segons el clisposat a les lleis, deixant sene 
efcctc en tot cas les resolucions, fins que cs resolgui el Conten- 
ci6s-hclministsat~iu. 

Articlc 35 

Se suprimeix. 

Quan la resldkncla es solliciti per motius de treball el seu 
atorgament facultar& a l’estrmger a inscriure’s a l’oficina de 
I’INEM que correspongui segons la seva mesidhcia habitual. 

4. Els estrangers que soklicitin la seva regularització segons 
aquest títol no s h  punibles per haver contravingut les normes 
vigents en materia d’entrada i permis de residencia i treball per 
estrangers, Els contractes de treball s’entendran de plena vali- 
desa I podran ingressar-se sense rec&rrec kes quotes endmeri- 
des a la Seguretat Social, S’anullen totes les sancions a 
empresaris que estiguin motivades pel fet de la contracta& 
cl’un estranger sense permis. 

Si l’estranger treballa per compte propi en qualitat de comer- 
ciant, agricultor o artesh haud de sollicitar, si encara no ho ha 
fet, les autoritzacions que exigeix la legislació vigent als nacio- 
nais, per a desenvolupar la seva activitat, 

segon i1 

Els estraiigers que en la data d’entrada en vigor d’aquesta llei 
desenvolupin activitats econbmiques amb violaci6 de les nor- 
mes referents a I’autoritmció del seu exercici tenen un any per 
regularitzar la seva situaciti. No es sancionaran les infraccions 
que hagin realitzat fins a la data d’entrada en vigor de la llei, 
excepte que es tracti d’activitats que es refereixen a armament, 
municions i explosius. 

Articlc 36 
Tercer a 

1.  Tota expulsi6 comportar& implicita la prohibició d’entrada 
en territori espanyol per un període mhxim de tres mys. 

Disposicions Transito rics 

1’ rimer a 

1 . I %  estrangers presents R lispanya en el moment. de i’enúa- 
da en vigor d’aquesta llei disposaran cl’im període de cinc me- 
sos per regularitzar 12-1 seva situacih pel quc fa a I’entrada i 
residkncia. I -h ran  dc sollicitar el pemis de resiclkncia encara 
que no disposin del visat que s’exigeix ;i determinats paisos per 
a l’entmdrt a Esplmya. 

2. Amb aquest fi, els interessats hauran de presentar-se a les 
Comissaries de policia territorialment competents, amb el pas- 
saport o document equivalent o, si HO disposen d’aquests docu- 
ments, ;unb una Declaraci6 feta davant el municipi de 
residkncia lxhituat per l’intcressat i ci’uuna afirmaci6 d’identitat 
persomil de l’estrmger feta per dues prsones de nacionalitat 
espanyola Q hB que pertanyin al mateix Estat de l’interessat, O si 
6s apgtrida a, 1’Estat de la ~ l t i m a  resid&ncia liabitml, i regular- 
ment residents a Espanya durant 1111 any. L;i Declaracih o Afu- 
mació falsa seran castigades penrilmerit, il m6s de la subsegüent 
expulsi6 de l’estranger. 

3. En el suphsit de que Xa rtxidkncia cs solliciti pcr motius 
cl’cstudi, el seu atorgament dependrk cle qne s’acrediti, mi tjari- 
p i t  una certificaci6, conhrmc la qual l’iritcressat s’hagi matri- 
culat a utla Universitat o Cmtre d’ensenyamen t amb data 
anterior a i’eentnida CII vigor cle I a  present llei. 

Se suprimeix. 

Disposicions Finals 

Primera 

El Govern dictuh un nou Reglamerit que s’ajusti a la present 
ki, regint deshores les disposicions sobre la mathria que no si- 
guin conubies al que disposa aquesta llei, 

Segona 

Es prmcdirh a la modiificaci6 de la Llei 5/85 de RQim Elec- 
toral, establint que podran gaudir del dret de sufragi actiu a les 
elcccions municipals, els estrangers amb una residbcia legal i 
no interrompuda de cinc anys a Espanya. 

Tc r cera 

XA present Hei eiitrslrh en vigor l’enclemh de la seva publica- 
ció en el Butlleti Oficial dc 1’Estat. 

-- 
--I-- 
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ANNEX 
Sol.licitud de permis de residhcia 

COGNOMS 
NOM 
SEXE 
LLOC DE NAIXEMENT DATA 
CILJTADANVI ESTAT C M L  REFUGIAT 
RESID~NCIA A LTSTRANGER 
ADRECA A ESPANYA, MUNiCIPI PROVINCIA 

TIPUS DE DOCUMENT N ~ M E R O  VENCIMENT 
ADRECR 

ATORGAT PER DATA 
ENTRADA A FSPANYA. DATA FRONTERA 
VISAT ATORGAT PER VENCMENT 

MOTIU DEL VISAT D’ENTRADA 
MOTIU DE L’ESTADA 
MITJANS DE SUBSISThNCIA 
C ~ N J U G E  
PERSONES A CARREC QUE CONVIUEN AMB EL soLucI- 
TANT 
REFERQNCLES A ESPANYA 

Primera declaraci6- Renovaci6- Actualitzacid- Duplicat 

DATA FIRMA DEL DECLARANT 

Palau del Parlament, 1 de rnaq de 1991 

Joan Saura i Laporta 
Portaveu del G. p. d’IC 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3,15. Mocions subsegiients a interDeHacions 

MOC16 SUBSEGÜENT A L A  INTERPEIYLACI~ AL CONSELL EXECUTIU 
SOBRE LA POLÍTKA GENERAL Jl’AJ)QUISICI6 DE TERRENYS 

PRFSENTADA PEL DIPUTAT I. SK. JOAN OLIART, JUNTAMENT 
AMB ALTRES QUATRE DIPUTATS DEL GRUP SOCIALISTA 

(Reg. 26480 /Admnissi6 a trhnit: Mesa dei 05.03.91) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Oliart i Pons, Josep Maria Sala i Griso, Maria Teresa 
Utges i Nogués, Joan Roma i Cuiiill i Rosa Marti i Conill, Di- 
putats i Diputades del Grup Socidista, fent tis del que es deter- 
mina en I’article 130.2 del Reglament de la Cambra, presenten 
la següent Moci6 subsegüent a la interpellaci6 substanciada 
avui al Ple (núm. dc registre 26121), per tal que sigui debatuda 
i votada a Xa sessi6 plenhria vigent. 

de valoraci6 en l’adquisició de terrenys per part de 1’LNCA- 
SOL. 

2. Insta el Consell Executiu a ajustar les valoracions dels te- 
rrenys que ha d’adquirir I’NCASOL als criteris de taxaci6 que 
assenyala la legalitat vigent. 

3. Xnsta el Consell Executiu a inscriure als Registres de la 
Propietat totes les adquisicions que dugui a terme l’INCASOL, 
per tal de cioiiar compliment a la legalitat vigent i garantir la 
trmsparkncia i publicitat de la seva actuació. 

MUCIÓ Palau del Parlament, 28 de febrer de I991 

El Parlament de Catalunya: 
1. Constata la inexisthncia de criteris objectius i homogenis 

Joan Oliart i Pons, Josep Maria Sala i Griso, M. Teresa Utgés i 
Nogués, Joan Roma i Cunill i Rosa Martí i Conill 
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MOC16 SUBSEGÜ’ENT A LA INTERI’ELLACI6 AL CONSELL EXECUTIU 
SOBRE LA POLITICA INDUSTRIAL 

PRESENTADA PEL DIPUTAT I. SR. SANTIAGO RIERA I O&, 
DEL GRUP SOCIALISTA 

(Reg. 2ó48 1 / Admiwib a trhtnit: Mesa del 05.03.91) 

A LA MESA DEI, PARLAMENT MOCId 

Santiago Riera i Olive, Diputat del Grup Socidista, fent fÍs 
del que es detarnina a I’article 130.2 del Reglament de la Can- 
bra, presenta la següent Mwi6 subsegüent a la interpeMaci6 
substanciada avui al Ple (nlim, de registse 22132), per tal que 
sigui debatuda i votada a la sessi6 plenhria vinent, sobre la pli- 
tica industrial, Finances. 

EI Palament de Catalunya insta el Consell Executiu a defi- 
nir, d’acord amb les centrals sindicais i associacions empresa- 
rials més representatives de Catalunya, els criteris sectorials i 
territorials que han de determinar la concessió de crhdits i avals 
a empreses privades industrials, per part de l’hstitut Catal& de 

Palau del Parlament, 28 de febrer de 1991 

Santiago Riera i Olivt5 

MOCIO summ‘ijmrr A LA INTEKPELLACI~ AL CONSELL EXECUTIU 
SORRE LA POL~TICA GENERAL D’EDUCAC16 A DISTANCIA 

PRESENTADA PEL DIPUTAT 1. SR. MAGf CADRVALL, 
DEL GRUP SOCIALISTA 

(Reg. 2ó487 / Ahissi6 a trhitt: Mesa del 05.03.91) 

A LA MESA DEL, PARLAMENT M O C I ~  

Magí Cadevall i Soler, Diputat del Grup Socialista, fent 6s 
del que es determina a I’articIe 130.2 del Reglament de la Cam- 
bra, prcsenta la segiiemt Moc$ subsegüent a la interpellació 
substanciada avui ai Ple (nhrn. de registre 24.8651, per tal que 
sigui debatuda i votada a la sessi6 p1enbi.a vinent, sobre la polí- 
ticica general d’edacaci6 a disthcia. 

Ei Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
1. Fomentar l’ensenyament a disthncia i la seva adapta& a 

les caracteristiques prbpies de Cataiunya. 
2. Prendre les mesures necesskies, perque el curs 1991-92 es 

torni a impartir el primer curs de BUP a Catalunya en la moda- 
litat d’educació a disthcia. 

3. Continuar les gestions per assolir una f6rmda de coMab 
raci6 amb la UNED, amb l’objectiu de potenciar els estudis 
universitaris a fisthncia, adaptar-30s a Catalunya i coordinar 
l’acci6 dels centres associats de la WNED a Catalunya. 

Palau de2 Parlament, 28 de febrer de 1991 

Magí Cadevall i Soler 
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MOC16 SUBSEGUENT A LA INTERPEL*LACIO AL CONSELL EXECUTIU 
SORRE LA Z’OLfTICA D’XMPULS I MILLORA DE L’ENSENUAMENT 

PURLIC A CATALUNYA 

PRESENTADA PEL DIPUTAT I. SIC. MAGf CADEVALL, 
DEL GRUP SOCINSTA 

(Reg. 26488 /Admissi6 a trhmit: Mesa del 05.03.91) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Magi Cadevall i Soler, Diputat del Grup Socialista, fent 6s 
del que es determina a X’articfe 130.2 del Reglament de la Cam- 
bra, presenta la segiient Moció subsegüent a la interpeMaci6 
substanciada avui al Ple (núm. de registre 22133), per tal que 
sigui debatuda i votada a la sessi6 plenbia vinent, sobre la polí- 
tica d’hpuls i millora de l’ensenyament públic a Catalunya* 

M O C I ~  

Per tal de fomentar la millora de la qualitat de l’ensenyament 
pGblic a Catalunya el Parlament insta el Consell Executiu a: 

1, Contribuir a una dignificaci6 de la professi6 d’ensenyant i 
proveir els centres dels recursos humans necessaris, planificant 
la dotaci6 de places d’especialistcs i professors de refoq. 

2. Realitzar una planificaci6 de l’adaptació dels centres a les 
necessitats de la reforma. 

3. Dotar els centres dels equipaments i mitjans didktics 
adients per una correcta implantació del nou sistema educatiu, 

4. Millorar la gesti6 administrativa, definint els districtes es- 
colars, potenciant la definici6 de projectes de centre i l’awtono- 
mia de gestió. 
5. Elaborar un Mapa de la formació professional adaptat n les 

necessitats de Catalunya. 
6. Posar especial atenció a I’escola rurd en l’elabraci6 del 

Mapa Escolar i establir els serveis adients de transport i menja- 
dor escolars, 

PaIau del Parlament, 28 de febrer de 1991 

Magi Cadevall i Soler 

MOC16 SUBSEGnENT A 1 A  INTERPETJLACX~ AL CONSELL EXI3CU’iXU 
SOBRE EL SANEJAMENT DELS RIUS DE CATALUNYA 

PWSENTADA PER LA DIPUTADA I, SRA. ROSA  MART^ I CONILL, JUNTAMENT AMB 
ALTRES TRES DIPUTATS DEL GRUP SOCIALZSTA 

(Reg. 26507 /Abiss i6  a trhrnit: Mesa del 05.03.91) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Rosa M a l ’  i Conill, Esteve TornAs i Torrens, Rafael Madue- 
fio i Sedano i Manel Nadal i Farreras, Diputats del Gnrp Socia- 
lista, fent Ús d d  que es detemina a l’uticle 130.2 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent M a i 6  subse- 
güent a la interpel.laci6 substanciada avui al Ple (núm. de regis- 
tre 24777), pes tal que sigui debatuda i votada a la sessi6 
plenhria vinent, sobre el sanejament dels rius a Catalunya. 

MOC16 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu de la 

1. Adopti les mesures necessbies per obtenir la mhima 
Generalitat per tal que: 

col-laboració entre el Consorci del Besós i la Junta de Saneja- 
ment. 

2. Promogui la millora. del servei d’inspecci6 d’abocarnents i 
de recapta& de la Junta de Sanejament. 

3. Presenti ai Parlament un calendari detallat d’inversions per 
1;~ zona 5 respecte al sanejament dels rius, en el termini d’un 
mes. 

4. Presenti al Parlament durant aquest any un pla de saneja- 
nient pe2 tractament i eliminaci6 de purins. 

Palau del Parlament, 28 de febrer de 1991 

Rosa Marti i Confil, Esteve Tom& i Torrens, Rafael Madueño i 
Sedano i Manel Nadal i F m m s  
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MOC16 SUI3S14GÜENT A LA XNTERPKLLACI6 AL CQNSELL EXECUTIU 
SORRE LA POLITICA GENERAL D’UNIVERSALETZACI6 DELS SERVEIS 

SANI‘FARIS A L  CON,JUNT DE LA PQBLACIb 

PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA 
(Reg. 26508 / Admissih a trhrnit: Mesa del 05.03.91) 

A LA MESA DEL PARLAMENT MOC16 

I-Iigini Clotas i Cierco, Portavcu del Grup Socialista, fent ús 
del que es determina a l’article 130.2 del Reglament de la Cam- 
brn, presenta la següent Mwi6 subsegüent il. la interpdlaci6 
substanciada ahir al Ple (nf~rn. de registre 23663 i 23701), per 
tal que sigui debatuda i votach a la sessi6 pienhria vinent, sobre 
la politica general d’universalitzaci6 dels serveis sanittaris al 
conjunt de la població. 

El Parlament de Catalunya insta e1 Consell Fxecutiu a pros- 
seguir els treballs en curs per a la universalització dels serveis 
sanitaris a tota la pobIaci6, segons l’establert a la Llei d’Orde- 
nació SanitAria cle Catalunya. 

Palau del Parlament, 1 de m a g  de 1991 

Higini Clotas i Ciem 
Portaveu 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.20. -- IntcrpeHacions - 

INTERPEI,.XACIO ATA CONSELL EXECUTIU SORRE L A  POLITICA 
D9EDUCACX6 INFANTIL 

QUE FORMULARA LA DIPUTADA I. SRA. DOLORS TORRENT, JUNTAMENT 
AMB ALTRE! DOS DIPUTATS DEL GRUP SOCIALISTA 

(Reg. 26439 /Arimissió a t r h i t :  Mesa del 05.03.91) 

Dolors ‘Corrent i Rius, Manel Nadal i Famras i Magi Cade- 
vall i Soler, Diputats del Gnip Socialista, fent Ú s  d’allh que es 
preveu als articles 128 i següents del Reglament de la Cambra, 
formuIen la inttxpellsció que segueix al Consell Executiu. 

Quins són els propbsits de capteniment del Consell Executiu 
sobre la politica d’Wucació Infantil? 

Palau de2 Parlament, 26 de febrer de 2991 

Dolors Torrent i Rius, Manel Nadal i Parreras, i Magi CadevaU 
i Soler 
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4. INFORMACIb 

Acords, rcsulucions i comunicacions 
dels organs de la Cambra 

26431; BOPC, 245, 16363), ha acordat per assentiment de 
sol-licitar Ia compareixeqa del Conseller Delegat del COOB’92 
per tal d’infomar sobre l’estat actual de preparaci6 dels Jocs 
Olimpics del 1992. 

4.40. - 

- 

RATIFICACI6 DE L’ACORD DE LA MESA Palau del Parlament, 5 de marq de 1991 
DEL PARLAMENT SORRE X,’OIWSXCI6 

DE PROMOCfd INTERNA PER A PROVER El President de la Comissió 
UNA PILACA D’AUXILIAR 13E RIBLlO‘rECA Miquel Angel Marimon T-Iigini Clotas 

DIiL PARLAMENT DE CATALUNYA 

El Secretari 

COMISSld DE GOVERN MTERTQR 

La Comissió de Govern Interior, en sessió tinguda .el dia 28 
de febrer de 1991, a proposta de la Mesa del Parlament, d’acord 
amb els articles 46.2 del Reglament i 1 dels Estatuts del R6gim 
i el Govern Interiors, en relació al concurs de prornoci6 interna 
per a Auxiliar de Biblioteca, ha acordat: 

4,45, Composicici dds organs de la Cambra 

a) ratificar l’acord de la Mesa del dia 16 de gener de 1991, 
relatiu a 1’Addenda a les bases de l’oposició interna per a pro- 
veir una plaGa d’auxiliar de biblioteca del Palament de Cata- 
lunya (BOPC, 225, del 24 de desembre de 1990), publicada en 
el BQPC niirn. 230,15206. 

b) D’acord amb el que preveuen concordadament els articles 
53.3 i 45.3 de la Llei de Procediment Administratiu, convalidar, 
si calgtr&, el damunt dit acord de la Mesa, amb efectes ex tunc, 
6s a dir, amb carhcter retroactiu fins a la data de I’acord, el 16 
degenerde 1991. 

Palau del Parlament, 28 de febrer de 1991 

El Secretari 
Ramon Camp i Batalla 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

SUIWllTUCI6 D’UN DIPUTAT DEL GRUP 
PARLAMENTARI DE CONVERGfiNCIA 
1 UN16 EN LA COMISSI6 DE .JUS‘FfCIA, 

DRET I SEGURETAT CIUTADANA 
(Reg. 26269) 

A LA MESA DE LA comsrb DE JUST~CJA, 
DRET I SFAURETAT CILITADANA 

Raimon Escudé i Pladellorens, Portaveu del Grup Parlaxnen- 
tari de Converghncia i Uni6, d’acord amb el que disposa l’arti- 
cle 36 del Reglament del Parlament, comunica als efectes 
oportuns que 1’1. Diputat Sr. Jaume Padrós i Selma ha estat 
substitu‘it corn a membre d’aquesta Comissió, per la Diputada I. 
Sra. Trinitat Neras i PIaja. 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 1991 

Raimon Escudé i Pladellorens 
Portaveu de1 G. p. de Convergkncia i Unió 

SOL*LICITU13 DE COMPAREIXEN@h DEL 
SR. CUNSELLl3K DELEGAT DEL COOli’92 
1)AVANT LA COMISSI6 DE SEGUIMENT 

DELS JOCS OLiMPICS 1111:L 1992 
(Reg. 26431; BOPC, 243,16363) 

ACORD DE LA COMlSSI6 

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DELS JOCS 
O L h I C S  DEL 1992 

La Comissi6 de Seguiment dels Jacs Olímpics del 1992, en 
sessió tinguda el dia 5 dc rnarg de 1991, a proposta deIs Grups 
parlamentaris de Converghcia i Uni6, Socialista al Parlament 
de Catalunya, d’hiciativa per Catalunya, Popular i Mixt (Reg. 
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4.60, Rcgim interior 

LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS 

DIKECCI6 DE PERSONAL I GOVERN INTERIOR 

D’acord amb la base 3 de la convocatbria d’oposici6 interna 
per a provcir una plaqa d’Auxiliar de Biblioteca del Parlament 
de Catalunya (SOPC. núms. 225 i 230, del 14 i 22 de desembre 
de 19901, es fa pública la llista provisional d’admesos a la dita 
convocatbria. 

COGNOMS I NOM DNI 

ALEXANDRX i MhRIChll6NY F. Xdvier 
BONANY i L ~ P E ,   JO^ 
BUESA i BRINGUF:, Viceng 
GIBERGA i SERRAT, Lluís 
MALAGELADA i P E N ~ ,  Nuris 
P I N ~ T  i BARTROLÍ, N ~ U S  

ROIG i LLEIXA, Francesc 
VARELA i PINART, LXds 

3 8.41 1.627 
38.776.880 
43.3 96.037 
35.032,732 
38.779.36 1 
3 8.794.774 

38.783.622 
:3a.w1,587 

Segons el que preveu la base 3 de la convocatbrh es conce- 
deix un tedi de deu dies hhbils a fi que els interessats puguin 
reclamar, si s’escau, davant de la Mesa del Parlament. 

Paltu del Parlament, 4 de, m a g  de 1991 

Joan Masana i Argerich 
Director de Personal i Govern Interior 

OPOSICI6 LLIURE PER A PROVEIR 
UNA PIACA DE RIRLIOTECARI/hRIA 

DEL PARLAMENk D%I: CATALUNYA 

LLISTA D E I T ” A  D’ADMESOS 

D’acorcl amb la base 3 de la convocatbria d’oposició lliure 
per it proveir una plaga de Bibliotecarj/bia del Parlament de 
Catalunya (BOPC núm. 205, del 22 d’octubre de 1990, i 
DOGC núm. 1375, del 3 de desembre de 1990)’ es fa piiblica la 
llista definitiva d’admesos i1 la dita convocatbria, 

COGNOMS I NOM DNI 

CASEJdN I VILELLA, h g e l s  
LLISTERN I ROC, Neus 
MORENO I m & s ,  Ester 

4 6 3  12,594 
38,065,309 
46.1 22.370 

Palau del Parlament, 4 de maq de 1991 

Joan Masana i Argerich 
Director de Personal i Govern Interior 

TIUBUNALQUALFICADUR 

Es fa avinent que la primera prova de l’oposició lliure per a 
proveir una p l a p  de Bibliotecarimia del Parlament de Catdun- 
ya (BOPC niim. 205, del 22 d’octubre de 1990, i DOGC n h .  
1375, del 3 de desembre de 1990) tindrh lloc el dimarts dia 9 
d’abril de 1991, n les 9,oO hores, al Palau del Parlament. 

Palau del Parlament, 5 de mar$ de 1991 

Antoni Dalmau i Ribalta 
President del Tribuna1 

CONCURS-OPOSICI6 LLIURE PER A 
PROVEIR UNA PLACA DE LL,Er!’RAT/ADh 

DEL PARLAMENT DH CATALUNYA 

LLISTA DEFiNITíVA D’ADMWOS 

DIRECCId DE PERSONAL I GOVERN INTERIOR 

D’acord amb la base 3 de la Convocathria del concurs- OP+ 
sici6 lliure per a proveir una p1aFa de Lletrat/da del Parlament 
de Catalunya (BOPC, 205 del 22.10.90 i DOGC, 1371 del 
23.1’1.90) es fa públicca la llista definitiva d’ahesos a la dita 
convocattbria: 
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COGNOMS I NOM DNI 

RAUZA I &MEZ, Manuel-Ferran 
CAN0 I ARTESEROS, Sflvia 
GIL I DOMbN3CH, Margarida 
FIBLA I NICOLAU, Carme 
FORCADA I JORDI, Marcos 
M L V I A  I MUÑOZ, Lluis 
MEDIXANO 1 TALTAVW, Jordi 
MURO I BAS, Josep Xavier 
PAR-GQ I PLANAS, Alexandre 

37,699,670 
35.049243 
77.83 1.950 
37.685,095 
40.810.322 
36.936.48Q 
46.124.449 
37 A84.7 85 
37.578.1 13 

Palau del Parlament, 4 de mdrg de 1991 

Joan Masana i Argerich 
Director de Personal i Govern Interior 

4.67. Comunicacions dels grups parIamentaris 
i dels diputats 

SOL*LICITUD DE COMPAREIXENCA DEL 
SR. CONSELLER DELEGAT DEL COOR’92 
DAVANT LA COMISSI6 DE SEGUIMENIC 

DELS JOCS OLfMPICS DEL 3992 

PRZ?SENTADA PELS GRUPS PARLAMENTARIS 
DE CONVERGhNCTA I W16, D’INICIAWA 

PER CATALUNYA I POPULAR, 1 P E U  GRUPS 
SOCIALISTA I Murr 

(Reg. 2643 1) 

A LA MESA DE LA COMISSI6 DE S E G U W m  
DELS JOCS O L ~ W X C S  DEL 1992 

Els Grups parlamentaris sotasignats soliiciten la cornparei- 
xenp davant la Comissi6 de Seguiment dels Jocs Olimpics del 
1992 del Conseller Delegat del COOE’92, film. Sr. Josep Mi- 
quel Abad, per tal d’infomar sobre l’estat actual de preparaci6 
clels Jocs 01irnpics del 1992. 

Palau del Parlament, 28 de Eebrer de 1991 

G. p. de Convergencia i Uni6, G. Socialista, G. p. d’hiciativa 
per Catalunya, G. p. Popular i G, Mixt 

4.80. Síndic de Greuges 

RESOLUCI6 D’1 DE MARC DE 1991, 
1SE NOMENAMENT DE LA SJI:NYQRA 
MARIA IIOLOKS ROVIRA I CORCOY 

DE LA INSl.ITUCI6 DEL SiNI>IC 
DE GREUGES 

(Reg. 26588) 

COM A ASSESSORA D~AREA AL SERVEI 

D’acord amb el que estableixen l’article 33.2 de la Llei 
14/1984, del 20 de mar$, i 1’articb 2.2 de les Nomes Bhsiques 
del. Síndic de Greuges, nomeno la senyora Maria Dolors Rovira 
i Corcoy assessora d’hrea al servei de la Institclci6 del Sindic de 
Greuges ‘amb les obligacions i drets inherents al chrxec i amb 
efectes a partir del dia 4 de mar$ de 1991. 

Barcelona, 1 de mar$ de 1991 

Frederic Rahola i d’Espona 
Síndic de Greuges 

4.95, Rectificacions per crror tecnic 

Rectificaciuns al BOPC núm. 243 

Proposicilj FIO de Llei sobre la Cremi6 d’un Registre Públic 
d’ Qrgunitzmions Nu Governamentals (Rq. 22358). Retirada 
de la Pruposici6 (DSPC-C, 200). 

El text de retirada de la Proposició s’ha de tenir per nul i no 
publicat. 

Phg. 16180. 

Pruposiciti no de Llei sobre la Pre,rentació Urgent d’un Pro- 
jecte de Llei de Crsdit Extraordinari O Suplement de Crddit per 
patiiar la GRM Situaei6 de la Fruita Seca (Reg. 26073) 

On diu: c( ...(R eg. 26073) a 1s Comissi6 dAgriculturu, Rama- 

Ha de dir: ((.,.(Reg. 26073) a la Cornissib d’Econurniu, Pi- 
deria i Pescau 

nance$ i Pressupost.)) 
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MuciÓ subsegüent a EU interpei-laci6 al Consell axecutiu su- 
bre les Conseqidncies de la Guerra del Golf Pdrsic (Reg. 
26020) 

On diu: 

ídESMENES PRESENTADES PELS GRUPS.. I 
,){Regs. 26243,26330 i 26357 ... 

))(Reg. 26364 I Adrnisdd a trdrnit: ...),) 

Ha de dir: 

rrESMENES PRESENllDES PEIS GRUPS.. . 
>>(Regs. 26245,26330 i 21s.357 ...) E, 
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5. ÍNDEX DE TRAMITACIONS 

Enclou tots els documents en tramitació i tramitats en el 
periode de sessions actual, excepte les preguntes. 

Text axiginal entrat al Parlament (corresponent al 
número de registre d’entrada que figura abans de 
cada titol) 
Infome de Ponkncia 
Dictamen de la Comissi6 
Text aprovat pel Ple del Parlament o per la Comissi6 
per delegació d aquell 
Rebuig del docment 
Retirada o decdiment del document 
Control del compliment de resolucions i de mocions 
Compliment de resoIrrcions i de mocions 
Acord de compareixenqa 
Demanda per la qual s’interposa recurs 
Allegacions que formula el Parlament 
Soklieitucl de Dictmen al Consell Consultiu 
Esmenes presentades pels Grups 
Sentkncia del Tribunal Constitucional 
Dictamen del Consell Consultiu 
Rectifícacions per error thcnic 
Acord d’interposici6 de recurs 
Canvi de tramitaci6 
Substanciació 
Informe de la Sindicatura de Comptes 
Informe del Shdic de Greuges 

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT 
APROVAT O CLOSES EN LA FOl¿MULACIb 
1.01.. Clcis i altres normes 
1.03 .OI. Lleis 
- Llei de Museus. /CPC/. BOPC, 143, 9232 (O); 144, 9290 

(T); í50, 9660 (T); 152, 9732 (T); 159, 10328 (T); 162, 
10511 e); 171, 11257 (T); 193, 12691 (PI; 195, 12836 (T); 
200, 13323 (D i E); DSPC-P, 75 (A); BOPC, 208, 13713 
(A); 236,15679 (Rect.). 
Llei Reguladora! del RPgim Sancioncldor en Matkrin de Joc. 
/COAG/. BOPC, 190, 12553 (O); 195, 12843 (T); 201, 
13411 (T); 205, 13605 (T); 208,13728 (T); 215, 14243 (T); 
218,14390 (P); 234,15503 (D i E?); DSPC-P, 89 {A); BOPC, 
241,16041 i 16081 (A i Rect.). 
Llei de Formcid #Adults. /C?C/. BOPC, 162, 10512 (O); 
165, 10653 (T); 169, 11122 (7‘); 178, 11754 (T), 11795 
(Rect.); 183, 12099 (T); 186, 12278 (T); 193, 12712 (T); 
195, i2837 (E); 203,13494 (T); 215, 14223 (T); 229, 15092 
(T); 234, 15503 (T); 238, 15790 Cp); 240, 15942 (D i E); 
DSPC-P, 90 (A}; BOPC, 245,16320 (A). 
Llei de Mesures Urgents per a la Reducció i th Gestid dels 
Residus Industrials. /CPT/. BOPC, 164, 10642 (O i T); 169, 
i1124 (T); 178, 11754 (T), i1795 (Rect.); 180, 11949 (T); 
182, i2075 (T); 186,12280 (T); 193,12713 (T); 200,13337 

- 

I 

I 

Sigles de tes Comissions padamenthies que tramiten o han 
tramitat els textos: 

/COAG/ 

/CJw 
/ c w  
/CIE/ 
/CARP/ 
/cm/ Comissi6 de Política Territorial 
/ cw Comissió de Politica Cultural 
ICPSI Comissi6 de Politica Social 
I C W  
lCRI Comissió de Reglament 
/CED/ 
/CW Comissi6 de Govern Interior 
KRTf 

Comissi6 d’Orgnnitzaci6 i Ahiniistraci6 de la 
Generalitat i Govern Local 
Comissi6 de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana 
Comissió d’Fionamia, Finances i Pressupost 
Comissi6 d’Indiístria, Energia, Comerq i Turisme 
Comissió d’Agricdtura, Ramaderia i Pesca 

Comissió del Sindic de Greuges 

Comissi6 de 1’Fstatut dels Diputats 

Comissi6 de Control Parlamentari de 1’Actuació 
de la Corporaci6 Catdana de RMio i 
Televisi6 i de les seves Empreses Filials 

/ C W  Comissi6 de la Sindicatura de Comptes 
/cw Comissi6 de Seguiment Catalunya-CEE 
/CSIDA/ Comissió d’Estudi sobre la Problernhtica de la SUlA 
/CHD/ Comissió d’Estudi sobre la Igualtat d’Oportunitats 

Home-Dona 
/CPENTA/ Comissió d’Estudi del PENTA 
KBPl Comissió d’Estudi sobre les Bosses de Pobresa 
/CSJO/ Comissi6 de Seguiment dels Jacs Olhpics 

del i992 
ICPW Comissió d’btudi sobre el Pla Hidrolhgic 

de les Conques Jnternes de Catalunya 

(E}; 205, 13604 (T); 215, 14223 (T); 240, 15967 (P, D i E); 
DSPC-P, 90 (A); BOPC, 245,16324 (A). 

1.10. Resolucions 

I Resolucid 1 i91iII del Purlament de Catalunya, sobre el 
Transport de Mercaderies Perilloses per Tren. ICPT/. 
’BOPC, 117,7684 (O i T); 133,8649 (E); DSPC-C, 131 (A); 
BOPC, 150,9652 (A); 243,16189 (CRM), 

- Re~olucid 1541111 del Parlament de Cutuluiiyu, sobre 
I’Aqiiecluctc Romd de Tarragona. ICPCI. BOPC, 178,11766 

HOPC, 201,13408 (A); 238,15828 (CRM). 
Resolucid 157lIII del Pariument de Catalunya, sobre la Po- 
Iíticu de Suport a la Cultura Tradicional i Popular. /CPC/. 

ROPC, 203,13491 (A); 243v 16190 (CRM). 
Resolucid 1821111 del ParIumertt de Catalunya, sobre la 
Creaciú d’una Emissora Radinfbnica Catdana en Una Mit- 
jana i de Titularitat Pdbticu. /CPC/. BOPC, 215,14256 (O); 

Resoiudd 1831III del Parlament de Catalunya, sobre la Le- 
galitmcid de les Rddios Lliures. /CPC/. BOPC, 221, 14670 

(0); 182, 12079 (T); 190, 12.564 (E); DSPC-C, 164 (A); 

BOPC, 186, 12286 (O); 195, 12848 (T); DSPC-C, 169 (A); 

- 

218,14414 (T); DSPC-C, 196 (A); BOPC, 238,15755 (A). 
I 



16366 BUTLLETf OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / N m .  245 / 11 de mar$ de 1991 

(O); 225, 14723 (T); 234, 15535 {E); DSPC-C, 196 (A); 
BOPC, 238,15755 (A). 
Resolucid 184JIXI dei Purlament de Catalunya, sobre la 
Connexid d'una Línia Telefdnica a I'Estacid de la Granada 
del Penedk  /CE/. BOPC, ZOS, 13613 (O); 208, 13736 (T); 

Resolucid 1851III del Purlament de Catalunya, sobre la Ga- 
si'cacid dcls Municipis de Palafrugell, Begur, Torroeila de 
Montgrí, Pals, Regencbs, Torrent i Mont-ras. /CIE/. BOPC, 

197 (A); ROPC, 238,15756 (A). 
Resolucid 186i.M del Purlurnent de Catalunya, per la qwl 
es dmignen els Diputats que Imn de defensar davant dei 
Congrh dels Diputats la Proyosicid de Llei de Reforma de 
la Llei 4811984, Reguladora de l'objeccid de Consci2ncia i 
de la Prestlrcid Social Substitutdria. DSPC-P, 89 (A); 
ROPC, 241,16046 (A). 
Resolucid 187fIII del Parlament de Catalunya, sobre I'Im- 
puls de la Consbrumi& del Canal Algerri-Balague).. /CPT/. 
BOPC, 197, 12982 (O); 201, 13438 (T); 208, 13736 (E); 

Resolucid 1881111 del Parlament de Catahnyu, sobre YIn- 
crenicrit del Servei Phhir'c de RENFE, en les Hores Punta del 
Mutí, en Totes les Llnies de la Rodaliu de Barcelorur. ICpTI. 

BOPC, Ui, 16047 (A), 
Resolirció 189fIII del Parlament de Catalunya, mbre la Re- 
tolució de les Vies de Circuiacid Catalanes. /Wf, BOPC, 

199 (A); BOPC, 241,16048 (A). 
Resolució 19UfIlI del Parlament de Catalunya, sobre la Re- 
tolaci6 en Llengua Catalana de les Vies de Circulucid que 
sbn Compethcia del MOPU. /CpTI. BOPC, 208, 13741 (O); 

241,16048 (A). 
Resolució 191fI-I del Parlament de Catalunya, per la qual 
s'acorda que el Consell Executiu plantegi Conflicte Positiu 
de Curnpetkncies en relacid amb el Reial Decret 1547190, 
del 30 de Novembre. BQPC, 241, 16090 (O i T); DSPC-P, 
90 (A); BOPC, 243,16164 (A). 

- 

DSPC-C, 197 (A); BOPC, 238 , 15756 (A). 
- 

215, 14254 (O); 218, 14413 (T); 229, 15095 (E}; DSPC-C, 

- 

I 

DSPC-C, 199 (A); BOPC, 241,16047 (A). 
I 

BOPC, 210, 13868 (O); 213, 14162 (T); DSPC-C, 199 (A); 

- 

201, 13441 (O); 205, 13611 (T); 213, 14156 (E); DSPC-C, 

- 

213, 14160 (T); 221, 14656 (a); DSPC-C, 199 (A); BOPC, 

- 

2.15. Mociolis 

- Mocid 3911II del Parlament de Catulunya, sobre la Moclifi- 
cució dels Lfmits Territorials dels Municipis. HOPC, 190, 

i4168 (CCRM); 238,15827 (CRM). 
Mocib 4 W I I  del Parlament de Catalunya, sobre la Seguretat 
dels Polígons Petroleoqufmics. BOPC, 213, 14166 (O); 218, 

14729 (CCRM); 243,16190 (CRM). 
Mocid 46iIII del Parlurnertt de Catalunya, sobre la Regres- 
si6 dei Delta de I'Ebrc. BOPC, 221, 14673 (O); 229, 15101 

15545 (CCRM). 
Mocid 471M del Purlament de Catulunya, sobre la Pollticu 
de Suport a la Premsa Escrita en Catal& BQPC, 221,14674 
(O); 229, 15102 (E); DSPC-P, 88 (A); BOPC, 229-Annex, 
15136 (A); 234,15546 (CCRM). 

12567 (O); DSPC-P, 76 (A); BOPC, 208, 13724 (A); 213, 

I 

14423 (E); DSPC-P, 79 (A); BOPC, 221, 14650 (A); 225, 

I 

(E); DSPC-P, 88 (A); BOPC, 229-Annex, 15136 (A); 234, 

- 

- Mocid 4&/Ii.. del Paríament de Catalunya, mbre les Conse- 
qiitncies de la Guerra del Golf Ptrsic. BOPC, 241, 16074 

(A), 163M (Rect.), 
Mocid 491M del Parlament de Catalunya, sobre el Tracta- 
ment de la Viol2nciu en I'Esport. BOPC, 241, 16075 (O); 

Mocid SQIIII dei Parlamenr de Catalunya, sobre la Pdftica 
General de Natalitat i d'Qrientuci6 Familiar. BOPC, 241,  

(O); 243, 16184 (E); DSPC-P, 91 (A), BOPC, 245, 16333 

- 

243,16185 (E); DSPC-P, 91 (A); BOPC, 245,16333 (A). 
- 

16076 (O); DSPC-P, 91 (A); BOPC, 245,16334 (A), 

1.20. ZntespeHacions 

21464 
i 22007 

21467 

21896 

22132 

22133 

22160 

23455 

23471 

23663 i 
23701 

23933 

24777 

24865 

24884 

Interpetlaci6 al Comell Executiu sobre el tractament de la 
violhcia en I'espurt. BOPC, 215, 14262 (O); 230, 15174 

InterpeElucid al Consell Executiu sobre la seguretat jurídica 
dels presos a Catdunyn. BOPC, 213,14166 (O); 230,15174 

IitterpeEIacid ai Consell Executiu sobre la política general 
d'higiene alimentdria. BOPC, 215, 14262 (O); 230, 15175 

Interpe f laci& al Consell Executiu sobre la politica irtdlrstriai. 

BOPC, 245,16334 (S), 
Interpetlacih ai Consell Executiu sobre la polírica Jimpuls i 
millora de l'ensenyarnent públic a Catalunya. BOPC, 218, 

16334 ($1. 
Interpdtaci6 al Consell Executiu sobre la politica general 
de natalitat i orientacid familiar. BQPC, 218, i442S (O); 

hterpetlaci6 al Cortsell Executiu sobre la política general 
de I'Entitat Aut#nom de Jocs i Apostes (ENA) .  BOPC, 

245,16335 (S). 
Interpetlacid al Consell Executiu sobre la polttica áe trans- 
ports en I'ctmbit de ¡'Entitat Metropolitana de Transports. 

BOPC, 241,16049 (S). 

(T); DSPC-P, 89 (S); BOPC, 241,16049 ( S ) .  

(T); DSPC-P, 89 ( S ) ;  BOPC, 241,16049 (S). 

(T); DSPC-P, 89 (S); BOPC, 241,16049 (S). 

BOPC, 218, 14424 (O); 230, 15175 ('I'); DSPC-P, 91 (S); 

14425 (O); 230, 15175 ('I?); DSPC-I), 91 (S); BOPC, 245, 

230,15175 (T); DSPC-P, 89 (S);  BOPC, 241,16049 (3). 

229, 15103 (O); 230, 15175 (T); DSPC-P, 91 (S); BOPC, 

BOPC, 229, 15104 (O); 230, 15175 (T); DSPC-P, 89 (SI; 

Interpellucid a 1 Consell Executiu sobre la polltim generat 
d' miversdi tzad deis serveis sanitaris al conjunt de la po- 
blacib. BOPC, 230,15175 (O); 234,15577 (Rect.); DSPC-P, 
91 (S); BOPC, 245,16335 ( S ) .  
Interpetlacib al Consell Executiu sobre les conseqiitncies de 
la Guerra del GolfPtrsic. BOPC, 234, 15540 (U); DSPC-P, 
89 ( S ) ;  BOPC, 241,16049 (S). 
Interpetiacib ai Consell Executiu sobre el sanejament dels 
rius de Catalunya. BOPC, 234, 15542 (O); DSPC-P, 91 (S); 
BOPC, 245,16335 (SI. 
Interpetlació ai Consell Executiu sobre la pdíticu general 
d'educacib a distdncicr. BQPC, 236,15663 (O); DSPC-P, 91 
( S ) ;  BQPC, 245,16335 (S). 
Interpeblucid ai Conseli Executiu sobre la nurmaiitzucid lin- 
güística a I'Administraci6 Piíblicu de la Generalitat, BQPC, 
236,15663 (U); DSPC-P, 89 (S); BOPC, 241,16049 (S). 
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25764 Interpetiacib al Consell Executiu sobre I'Aplicaciú de la Llei 
711983, del I8 d'abril, de Nmnalitzacid Lingüística Q Catu- 
lunya. BOPC, 236,15664. (O); DSPC-P, 89 (S); BOPC, 241, 
16049 (SI. 
Interpeflucili al Consell Executiu sobre la política general 
d'adquisicid de terrenys. BOPC, 243, 16187 (O); DSPC-P, 
91 (3); BOPC, 245,16335 (S). 

26121 

1.30, Altres tramitacions 
1.30.05. Procediments davant el Tribunal Constitucional 

- Recurs d' incanstitucionulitak interposat pel Parlament con- 

tro ka Ley 16J1985, de 25 de jiinio, del Patrimoni0 Histdrico 
Espaiiol (Resolucid 47/11; BOPC, 87111,4048). BOPC, 88/si, 
4110 (AC); 89/lI, 4132 (ALFP); BOPC, 238/ID, 15757 
(STC); 241,16081 (Rect.). 

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAIMENT 
2.01. Prqjectes i proposicions de llei i altres 
propostes de normes 
2.01.02. Proposicions de llei 

19904 

20903 

Proposici6 de Llei de Regulacid dels Horaris Comercials Q 

Catalunya. BOPC, 190,12559 (O); 241,16050 (RD). 
Proposició de Llei sobre la Diada de la Llengua Catularn, 

16050 (W). 
BOPC, 197, 12973 (O); DSPC-P, 89 (RD); BOPC, 241, 

2.10. Projectes i propostes de resoluci6 
2.10,35. I'roposicions no de Ilei i aXtres propostes 
de resoltici6 

20798 Proposiciú no de Llei sobre E i s  Serveis &Estacions d'ITV 
durant el Perfode de Vacances. /CIE/. BOPC, 197, i2973 

ROPC, 238,15758 (RI. 
Proposicib no de Llei sobre la Instuflucid en els Accessos 
#Entrada a les Autopistes Catalanes d'uns Senyalx Infor- 
matius sobre les Concficims Actuals de cada Tram Circula- 
tori. /CPT/. BOPC, 197, i2982 (O); 201, 13438 (T); 

Proposició no de Llei sobre la Reduccid de l'lmpacte AJegu- 
riu del Tancament per Obres de la Carretera de Terradets, 
/CP"/. BOPC, 203, 13509 (O); 205, 13612 (T); DSPC-C, 
199 (RI; BOPC, 241,16051 (R). 
Proposi& no de Llei sobre una Políticu de Prevenciú i 
Educació dels Joves en relaci6 umh I'Addiccid a I'Alc~hol i 
ai Tabac. /CPS/. BOPC, 205, 13614 (O); 208, 13737 fl); 
215,14252 (E); 236,15655 (RJ3). 
Pruposicib no de Llei sobre el Trocrament i ¡'Especial Atea- 
ci6 de Les Persones Integrants de Grups Marginals de Mai- 
vacib Violenta. /CE'S/, BOPC, 205, 13614 (O); 208, 13737 

Proposicid no de Llei sobre i' Elaboració d' un Programa 
d'Actuacib Urgent per al Sanejament de la Conca del Riu 

DSPC-C, 199 (R); BOPC, 241,16051 (R). 

(O); 201, 13435 (7'); 229, 15095 (I'); DSPC-C, 197 (R); 

20904 

DSPC-C, 199 (RD); BOPC, 241,16051 (RD). 
21222 

21306 

21307 

(T}; DSPC-C, 186 (R); BOPC, 238,15758 (R). 
21393 

~ e s d ~ .  /CPT/. BOPC, 208, 13738 (0); 213, 14158 v); 

2 1630 

21739 

21741 

21953 

21 955 

21961 

22023 

22024 

22104 

22 i 79 

22278 

22465 

Proposicid RO de Llei sobre les Actuacions en relació amb el 
Trencament del Brac Dret del Delta de ['Ebre. /CITI. 
BOPC, 210, 13869 (O); 213, 14163 (T); 218, 14411 (T); 

Proposicib no de Llei sobre les Visites de Caps #Estat n 
Catalurzya. /COAG/. BOPC, 213, 14163 (O); 215, 14252 

(RI. 

DSPC-C, 199 (RD); BOPC, 24+1 16052 (RD). 

(T); 221,14666 (T); DSPC-C, 200 (R); BOPC, 243, 26165 

Proposicit5 no de Llei sobre l'Orpnitzacib de les Visites de 
DignatarjS Estrangers a Catalunya. ICOAGI. 'BOPC, 213, 

(R); BOPC, 243,16165 (R). 
Proposició no de Llei sobre la Posada en Marxa d'una Uni- 
tat Funcional #Oncologia u les Comarques de Lleida, 

186 (R); BOPC, 238,15759 (R). 
Pruposicib no de Llei sobre I'lrregular Prucediment ernprut 
en I'Orgunitzacib del Viatge del President de I' URSS a Ca- 
talunya i sobre la Solidarim de les Institucions Caralanes 
amb Totes les Nacionalitats de I'URSS. /CQAG/. BOPC, 

243,16166 (R). 
Proposició no de Llei sobre ¡'Ajornament de les Revisions 
dels Valors Cadastrals. /CEF/. BOPC, 215,14256 (O); 218, 
14414 (T); 238,15759 (RD). 
Psoposici6 no de Llei sobre la Proteccib de les Característi- 
ques del Taxi de Burceloona. /CPT/. BOPC, 215, 14257 (O); 

Proposicih no de Llei subre Iu Creacid d'un Museu del 
Transport a Carulunya. /CPC/. BOPC, 215, 14257 (O); 218, 

(RI; BOPC, 241,16052 (R). 
Proposicid no de Llei sobre la Supressid de Peatges LI les 
Autopistes Catalanes. /CFT/. BOPC, 218, 14415 (O); 221, 

Proposicih nu de Llei sobre el Compliment de !'Acord de 
Desmanteilament de la Centrul Nucleus Vandellds I. /CIE/. 
BOPC, 218, 14417 (O); 221, 14668 (T); 229, 15096 (E); 

Proposici6 no de L Lei sobre ets Criteris de Concessib de Lli- 
ckrzcies d'Ernissores Sense Anim de Lucre. /CPC/. BOPC, 

196 (R); BOPC, 241,16053 (R). 
Proposiciú no de Llei sobre E I  Reconeixement Mddic dels 
Professors d'Ensenyamenr Secundari Fzíbiic. /CPS/. BOPC, 

243,16166 (R). 

14164 (O); 215, 14253 (T); 221, 14667 (T); DSPC-C, 200 

/CPS/. BOPC, 215, 14254 (O); 218, 14413 (T); DSPC-C, 

215, 14255 (O); 218, 14413 (T); DSPC-C, 200 (R); BOPC, 

218,14415 (T); DSPC-C, 199 (R); BOPC, 241,16052 (R). 

14415 (T); 223, 14634 (T); 229, 15096 (T); DSPC-C, 196 

14667 (T); DSPC-C, 199 (R); BOPC, 241,16053 (R). 

DSPC-C, 197 (RI; BOPC, 238,15759 (R). 

221, 14669 (O); 225, 14723 (T); 234, 15534 (E); DSPC-C, 

225, 14724 (0); 229, 15097 (T); DSPC-C, 201 (R}; BOPC, 

2.10.40. Projcctes i propostes de resolució d'actuació 
davant les Corts Generals 

222 16 
i 22243 Proposta de Resoluciú per la qual s'acordu de presentar a 

la Mesa del Congrbs dels Diputats la Proposicid de Llei Or- 
gdtiicu de Modificaci6 del Codi Penul, pel que fa  a Delictes 
contra el Medi Ambient i l'Ordemeib del Territori. ROPC, 
218, 14.419 (O); DSPC-P, 89 (RD); BOPC, 241, 16054 
(RW. 
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2.15. Mocions subsegüents a in terpeHacions 

23676 

2602 1 

26045 

26047 

Moció subsegüent a Iu intcrpellucib ul Conseii Executiu so- 
bre la Política de Serveis Comunituris. BOPC, 230, 15174 
(O); 234, 15539 (E); DSPC-I?, 89 (R); BOPC, 241,  15055 
CK). 
Moció arcbxgiient a la interpe Elucr'd al Con feli Executiu so- 
brp ia Política de Transports en E'Ambit de I'Es'nsirat Metro- 
politana de Transport. BOPC, 241, 16074 (O); DSPC-P, 41 
(Ft); BOPC, 245,16336 (R). 
Mocid subsegüent a la interpeflucih al Consell Executiu SO- 

bw la Seguretat Jurídieu deis Presos U Catalunya. BOPC, 

Mocid suhvegüent a la interpeticrci6 al Consell &ecu fiu so- 
bre ia Política Generul d'fligiene AEimentdria. BOPC, 241, 
I6076 (O); DSPC-P, 91 (R); BOPC, 245,16336 (R), 

241,16075 (O); DSPC-P, 91 (R); BOPC, 245,16336 (R). 

2.20. Interpeliacions 

20785 

21223 

23472 

23920 

2398 1 

Imrpelluciú al Consell Executiu sobre Iu incidsroch de kes 
sectes cn la societat cutuluna. BOPC, 203, 13510 (O); 230, 

Intcrpehcid al Consell Executiu sobre els emnplapments 
d'ubocudm~ controlats de residus sdlids urbans. BOPC, 

245,16337 (RL)), 

InterpellucicS al Consell Executiu sobre les normatives que 
possihiliteen E' aplicui6 de les subvencions previstes als 
Pressupostos de la Gencrulitat. UOPC, 229, 1S I04 (O); 230, 
15175 (T); 238,15760 (RD). 
Imerpe!lució ui Coiisell Executiu sobre la normalitzaciú lin- 
gii fxtica a I'Administrucid Pablicu de li Feneralitut. JJOPC, 
234, i5540 (O); 236,15655 (RD). 
Irzterpel-lacid al Con,weli Executiu sobre la preservacid dtlls 
drets i les llibertats dels ciutadans. BOPC, 234, 15541 (O); 
243,16167 (RD). 

15 174 cr); 243,i~im (RD). 

203, 13511 {O); 230, 15174 (T); DSPC-P, 91 (RD); BOPC, 

.. 3 'IL'RAMITACIONS EN CURS 
3.01. Prujcctcs i proposicions de llei i 
altrus prqjectcs de normes 
3.01.01. Projectes de llci 

16103 

17638 

i 8 4 5  

Projecte ác Llei del K2gim .hurídic Intern de les Vrbanitzu- 
cions Privades. /CJD/. BOPC, 138,8862 (O); 3 43,923 1 u); 
150,9655, (T); 152,9732 (T), 97% (Rect.); 159, 1.0327 (T), 
i0420 (Rect.}; 162, 1051 i (7'); 165, 10652 (E); 178, 11753 

14626 (T); 236,15656 (T). 
Projecte de Llei úc les Policies Locul,s de Cntuluriya. /ClD/. 
ROPC, 159, 10328 (O); 162, 10512 (T); 169, 11122 (T); 
171, 11267 (Rect.); 174, li420 (T); 180, 11947 CT); 183, 
12099 (T); 186, 12278 (T); 193, 12773 (Rect.); 197, 12960 
(T); 201, 13410 (T), 13451 (Rect.); 213, €4134 (T); 223, 
14626 (T); 236,15656 (T); 238,15761 Cp). 
Projecte de Llei de Filiacions. /CJD/. BOPC, 174, 11429 
(O); 178, 11755 (I'); 182, 12076 (T); 186, 12281 (T); 195, 

Cr>; 195, 12836 (T); 203, i3494 pj; 213, 14134 ( ~ 1 ;  223, 

12843 (T); 197, i2971 (T); 2oiji34ii Cr); ~ 0 3 , 1 3 4 9 5  (EI; 
21x,i4390 crl; 229,15092 cr); 241,16055 (T). 

21032 

21 165 

21166 

2 1745 

21992 

23628 

24769 

25774 

26080 

26479 

Projecte de Llei de Reforma de la Llei 411983, del 9 de 
M u q ,  de Cooperatives de Catalunya. ICPSI. BOPC, 201, 
13412 (O>; 203, 13495 ('I?); 210, 13852 (T); 215,14244 (T); 
218,14408 (T); 225,14718 (E); 238 (T). 
Projecte de Liei sobre I' Autoritat Lirigülstica de I'InstStut 
d'Estuclis Catalans. /CPC/. BOPC, 203, 13496 (U); 205, 
13606 (T); 210,13853 (T); 213,14148 (T); 215, 14244 (T); 
221, 14655 (T); 225, 14718 (E); 230, 15208 (Rect.); 236, 
15657 (T). 
Projecte de Llei de Creacid de les Escules #Inspectors Fi- 
nancers i d'lnspectors Tributaris dins el Cos Superior d ' M -  
ministració de la Generalitat. ICOAGj. BOPC, 203, 13497 
(O); 205, 13606 (T); 213, 14148 (a); 218, 14408 (T); 221, 
14655 (E); 243,16168 (Pi T). 
Projecte de Llei de Modljccacid de la Llei 20185, de Preven- 
ció i Assistdnciu en Madria de Substdncies que poden gene- 
rar Dependsncia, /CPS/. BOPC, 213,14149 (O); 215,14245 
(T); 221, 14657 (T); 223, 14633 (T); 229, 15093 (T); 234, 
15515 (T); 238,15814 (E); 243,16174 (T}. 
Projecte de Llei de Creació del Coklqi de Ttknics d'Empre- 
ses i Activitats Turistipes de Catalunya. BOPC, 215,14245 
(O); 218,14409 (T); 229,15093 (T); 245,16338 (T i P). 
Projectc de Llei de I'lnsrisut Cat& &Energia. ICiEt, 
BOPC, 230, 15166 (O); 234, 15515 (T}; 241, 16055 (T}; 
245,16340 (T). 
Projecte de Llei de Mutualitats de Previsid Social de Cata- 
lunya. /C.ID/. BOPC, 234, 15516 (O); 236, 15657 (T); 243, 
16175 (T). 
Projecte de Llei Reguladora de YAcc& a la Futicid Pública 
Docent del Personal Docent dels Centres qwe, en Virtut de 
l i  Liei 1411983, del I4  de Juliol, del Parlament de Cutalun- 
ya, $han integrat u la Xarxa de Centres PrSblics D e p e d e m  
de la Generalitat de Cutulunyu. ICOAGf. BOPC, 238, i5819 
(O); 2 4 1 ,  i6056 (T). 
Projecte de Llei de Creació dei Departament de Medi Am- 
bient. /CUAG/. BOPC, 241* 16057 (O i T); 245, i6341 (T). 
Projecte de Llei de Reconeixement de la Universitat Rumon 
Llull. BOPC, US, 16341 (O). 

3.01.02. Proposicions de llei 

I 

I 

i2494 

12983 

16938 

Proposicions úe Llei u qrrE es refereixen les Disposicions 
Addicionals Primera i Segona de la Llei 511987, del 4 
d'Abril, del Rtgim Provisional de les Compet2ncics de les 
Diputacions Provimials. BOPC, 21, 1310 (T). 
Proposicions de Liei u qu2 e,r refereixen les Disposicions 
Addicionuls Primera i Segona de lar Llei Síl987, del 4 
cr'crbril, de1 Ittgim Provisional de les Compethcies de les 
Diputucions Provisionuls. BOPC, 26, i775 (T). 
Proposicid de Llei sobre la Titularitat de les Competdncies 
de Carreteres u Cfltulunya. BOPC, 110,7059 (O). 
Propwicid de Llei de Modificcrcid de lu Llei de la Sindicahi- 
ra de Compres. /CEF/. BOPC, 115,7416 (O); 153,9774 {T); 
159,10339 Cr); 169, l i  130 (T); 174, li433 (T); 178,11755 

14248 (T); 229,15094 (T); 241,16058 (T). 
Proposici6 de Llei sobre la Cremi& d'un Regisire d'lnteres- 
sos dels Atts Cdrrecs dei Govern de la Generulitlrt. B O K ,  
150,9660 (O).  

CT); 182, 12077 u-); 197,12972 u); 20~,13729 (T); 215, 
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16939 

21 177 

21429 

- 

22276 

22319 

23326 

23761 

26555 

Proposició de Liei d'lncompatihilitats dels Alts Chrrecs del 
Govern dc la Generalitut. BOPC, 150,9662 (O). 
Propsiei6 de Llei d'hnpliuciú dels Lhiits del Parc Nacio- 
nal d'AigÜe)ttortes i Estany dc Sant Muurici, BOPC, 203, 
13501 (O). 
Proposicid de Llei de Creacid de Vlnstitut Catald de Serveis 
a ia Tercera Edat. BOPC, 208, I3730 (O). 
Proposicib de Llei de la Bandera de Cabuluunyu. BUPC, 213, 
14154 (T); 243,16175 (T). 
Propasici6 de Llei Reguladora de Iu Iniciativa Legislativa 
Popular. BOPC, 221,14657 (O). 
Proposicib de Llei sobre Iniciativa Legislativa Popular. 
BOPC, 221,14660 (O). 
Proposicid de LEei de Mesures Addicionuls per a la ProOtec- 
cid &¡Medi Ambient. BQPC, 225,14719 (O). 
Proposicib de Llei de Modificaci6 de ia Llei Io l1  983, del 30 
de Maigg, de Creacid de ¡'Ens Públic Corporacitl Catulanu 
de Rddio i Televisi& i de Replaci6 dels Seweis de Radiodi- 
fusid i Teievisid de la Generditut de Catalunya, BQPC, 234, 
15533 (O). 
Proposicid de Llei de Creucib de i'lnstitut Ramon Llull, 
BOPC, 245,16343 (O$. 

3.10. Projectes i propostes de resoluci6 
3.10.1.5. Propostes de resoluci6 subsegiien Es 
ai control de !a legisliaci6 delcgada 

20224 Procediment relutiu al control del Decret Legislatiu 111990, 
pel qual s'aprova Iu Refosa dels Textos Leguls Vigents a Ca- 
talunya en MutiPia Urbanística. BQPC, 193, 1271s; 195, 
12846 (T); 205,13607 (T); 241,16059 (T). 

3.10.25. Propostes dc resoluci6 subsegüents 
a un pla o comunitat del Govern 

21002 Procediment relatiu a Sacord dei Guverti perqud el Pariu- 
ment es pronuncfi' sobre la Transferdnciu de la Piscina Sant 
Jordi, de la Dbutacib de Barcelona. ICPTf. BOPC, 205, 
13607 (T); 210,13860 (T); 213,14154 (T); 241,16060 (T). 
Procediment relatiu a l'acord dei Govern perqut el Pudu- 
ment es pronuncii sobre el Truspcfs de Recimos de les Dipir- 
tucions a la Generalitnt en Matkria d'Esports. 'BOPC, 215, 
i4248 (T); 218,14409 (T); 243,16176 (T). 

21949 

3.10.30. Propostes dc rcsoluci6 subscgiicnts 
als informes de la Sindicatlira dc Comptes 

21730 Procediment relatiu al Coinptc Getierd iitl les Cor'pcmciotis 
Locals, corresponent a l ' m y  1988. /CSC/. BOPC, 215, 
14251 (T), 
Procediment relatiu a I'hforme de Fiscalitzacid SCF-O4 
AIBO, sobre Subvenciotis de la Generalitat de Cnrulunya a 
Centres Privuts de Formacid Professional de 1 .r i 2 .n Grau, 
Exercici de 1988. /CSC/. HOPC, 232, 15322 (T), 15323 

Procediment relatiu u I'lnforme de Fiscalització SCF-O7 
DI90, sobre E'Entitat Autdnoma de Jocs i Apostes (EAJA), 
anys 1986, 1987 i 1988. jCSCJ. BOPC, 232, 15322 (T>, 

23726 

(ISC). 
23727 

15353 (ISC). 

3.10.35. Proposicions 110 de Llei i altres 
Propostes dc resoiuci6 

i598 Proposicid no de Llei sobre la Rqulucid de la Regi6 I .  
/COAG/. BOPC, 17, 800 (O); 20, 1239 (T); 21, 1312 (T); 
22, 1444 (T); 24, 1555 (Rect.); 46, 3021 (T); 58, 3683 (T); 
65,4067 u); 84,5567 (7'); 98,6318 (T); 115,7419 (T); 122, 
7886 (T); 138,8873 (T); 152,9735 (T); 162,10521 (T); 178, 
11756 (T); 190, i2561 {T); 201,13431 (T); 208,13732 (T); 
221,14663 (T); 229-Annex, 15151 u); 245,16346 (T). 

1600 
i 161% Proposicid no de Llei sobre la Divisi6 de Catalunya en Re- 

gions. /COAG/. BOPC, 17,802 (O); 20, 1240 p); 21, 1312 
(T); 22, 1444. (T); 26, 1777 (E); 46,3022 (T); 58,3G84 (T); 
65,4067 (T); 84,5567 (T); 98,6319 (T); 115,7420 (T); 122, 
7886 (T); 138,8874 (T); 152,9735 u); 162,10522 (T); 178, 
11756 u); 190,12562 0; 201 , 13431 (T); 208,13733 ("1; 

Proposició no de Llei sobre el Complimens de les Lleis d' Or- 
clenacid del Territori. /COAG/. BOPC, 17, 803 (O); 20, 
1241 u); 21, 1313 (T); 22, 1445 u); 24, 1555 (Rcct.); 26, 
1776 (E); 46,3023 (T); 58,3685 (T); 65,4068 (T); 84,5568 
(T); 98, 6319 (T); 115,7420 (7'); 122, 7887 (T); 138, 8874 

221,14664 (T>; 2 2 9 - h e x ,  15151 (T); 245,16347 (T), 
1602 

(T); 152, 9736 (T); 162, 10522 (T); 178, 11757 (T); 190, 
12562 ('I'); 201, 13431 (T); 208,13333 (T); 221,14665 (T); 
229-Annex, i5152 (T); US, 16347 (T}. 
Propmsicid no de Llei sobra el Traspds de Determinades 
Compet&ncies i Recursos Ecundrniw a les Comarques. 
/COAG/. BOPC, 19, 1114 (O); 20, 1241 (T); 21,1313 (T) i 
1357 (Rect.); 22, 1445 (T); 24, 1555 (Rect.); 46, 3024 (T); 
58,3685 (T); 65,4068 (T); 84,5568 (T); 98,6320 (T); 115, 
7421 (T); 122,7887 (T); 138,8875 (T); 152,9736 (T); 162, 
10522 u); 178, 11757 (T); 190,12563 (T); 201,13432 (T); 

lG348 (T}. 
Propnsicid no de Llei sobre I'Accés dels Parcers de Montu- 
gut a la Propietat de les Terres que conreen, /CARP/. 
BOPC, 36, 2606 (O i T); 41, 2802 (T); 43, 2921 {T); 46, 
3026 (T). 
Propmicih MO de Llei sobre els 13uets de la Inf.drlcia. IrcJD/. 
BOPC, 180,11959 (O); 182, 12079 0; 186, 12284 0; 197, 
12974 (E); 2i3,14156 0; 223,14633 0; 236,15658 (T). 
Prop&% no de Llei sobre la Modificaci6 dt, lu Resoluci6 
37/I del Parlament de Cataiuiiya, sobre els Drets de la In- 
fdnaia. /CJD/. BOPC, 193, 12716 (O); 195, 12852 (T); 197, 
12977 (T); 200, 13399 (T); 203, 13504 (E); 223,14634 u); 
236,15658 (T). 
Proposicid no de Llei sobre la Celebracid de la X Setmana 
del Cuvu a Saut Sadurnl d'tlnoiii I ' h y  1991. /CARP/. 
BOPC, 201, 13439 (O); 203, 13506 (T); 210, 13863 (E); 
234,15534 (T); 241, 16061 (T). 
Proposicid no de Llei sobre unu Campanya de Prevencid i 
Educucirl en relacid amb la Medicaci6 Perillosa per a iú 
Conducció. /CPT/. BOPC, 203,13508 (O>; 205,1361 1 U.). 
Proyosici6 no de Llei sobre la Nece,r,ritat d'Asscgurar la 
Continultai de les Activiturs de /u Lliga Protectora d'Ani- 
nials i Plantes de Barcelona i de la Resta d'rlssociacions 
Andlugues. /CARP/. BOPC, 208, 13740 (O); 213, 14159 
(T>; 241, i6061 (T). 

i725 

203,13734 (T); 221,14665 (T); 229-h11ex, 15152 (T); 245, 

3394 

i8756 

20137 

20948 

21 141 

21449 



16370 BUTLLETr OFICIAL DELPAIZLAMENT DE CATALUNYA / M m .  245 / 11 de mar$ de 1991 

21599 

2 1600 

21601 

21402 

21603 

2 1897 

22120 

22224 

22232 

22357 

22358 

22486 

22534 

23340 

23356 

23483 

23484 

23555 

Proposkió no de Llei relativa a Q Memdriu sobre la Qualitat 
de les Aigües de les Platgex Calalanes corresponent II I'Esbiu 
del 1990. /GIT/, BOPC, 210,13865 (O); 213,14161 (T), 
Proposicid no de Llei sobre E'Elaborucid del Pia d'Ordena- 
cid de les Extraccions dels Aqiiffers del 3aix Francolf (Mar- 
ge Dret) i dei Bloc del Gdd,  /C€T/. BOPC, 210, 13866 (O); 
213,14161 (T); 218,14411 (T). 
Proposicib no de Llei sobre la Constitució de Diverses Co- 
munitats d' Usuaris d' Aprofitaments d' Aigües Subterrdnies. 
/CPT/. BOPC, 210, i3866 (O>; 213,14161 ('I?}, 
Pruposicid no de Llei sobre l'Actwlitzaci6 dei P h  d' Obres i 
Correccions a fer a la Xarxa Hidroldgicu de Catalunya. 
/CPT/. BOPC, 210,13867 (O); 213,14162 (T>. 
Propmici6 no de Llei sobre la P O M ~ U  en Marxa de les Jun- 
tees Arbitrals de Transport Terrestre en ei Territori de Catu- 
Iunya. /CFT/. BOPC, 210, 13868 {O); 213, i4162 (T); 218, 
14411 (T). 
Proposicib no de Llei sobre la Pesca &Arrossegament Fur- 
tiu a /a &diu de Roses. /CARP/. BOPC, 215, i4253 (O); 
218,14412 (T); 241, i6062 (T). 
Proposicib no de Liei sobre la Conservacib de la C-246, en- 
tre I'Hmpitalet de Llobregat i les Coses dei Garrufi /CPT/. 
BOPC, 218,14417 (O); 221,14667 (T). 
Proposició no de Llei sobre I"Elaboruci6 d'un Programa 
d'Actwci6 Global de Rehu biíitucid dels Habitatges Cun,v- 
trui%r enwe 1950 i 1970. ICpTI. BOPC, 218,14418 (O); 22i, 
14668 (T); 229,15097 (E); 230,15170 (Rect. i T). 
Proposició no de Llei sohre el Funcionament de l'Adminis- 
traci6 de Justícia, /CJD/. BOPC, 218, 14418 (O); 221, 
14669 (T). 
Proposiciú no de Llei sobre Iu Restauracid i IQ Favimenta- 
cib del Carni d'Accés a Siurana. /CPT/. BQPC, 221, 14670 

Proposicid no de Llei sobre la Cretrcib d'un Registre P W i c  
d' OrRanitzacions No Governamenta1.r. ICOAG!. i3 OPC, 
221, 14671 (O); 225, 14724 (Is}; 229-Annex, 15153 (T); 
245,16363 (Rect.). 
Proposicib no de Llei sobre el Desplegamens i E'Aplicucid de 
la LOGSE u Catalunya. jCPC/. ISOPC, 225,14725 (O); 229, 
i5097 (T); 241,16062 (E). 
Proposicid no de Llei sobre L'Atwuda de les Obres corres- 
ponents al Demiament de la N-11 a Girona (Vall de Sant Da- 
niel). /CPT/. BOPC, 225,14726 (O); 229, i5098 (T). 
Proposició no de Lki sobre Iu Construcciú d' um Carretera en- 
tre la Palma d'Ebre i Vinebre - la Torre de I'Espanyol a la Ri- 
hem dEbre. /CET/. BOPC, 225,14726 (O); 229,15098 0. 
Proposicid no de Llei sobre I'hforme Ford úel Pclrlumend 
Europeu relatiu a Racisme i Xenofdbia. jCOAGf, BOPC, 
229,15099 (O); 234,15535 (T); 238,15821 (T). 
Proposicib no de Llei sobre el Projecte d'Abastarnenr $Ai- 
gua a les Pobiucions de ln Costa Brava Central. /CITI. 
BOPC, 229,15099 (O); 234,15536 (7'). 
Proposicid no de Llei sobre el Resrabliinent del Curs del Riu 
Ondara al Pla d'Urgel1. /CFT/, BOPC, 229, 15100 (O); 234, 
15536 (T). 
Propusicid no de Llei sobre ei Trunsferimenr a la Generali- 
tuc i Iu Millora del Trqat  da Iu Carretera TV-7141 entre As- 
cd-Vinebre i Garcia. /CM/. BOPC, 230, 15170 (O); 234, 
15536 (T). 

(O); 225,14723 (T); ~B-AIxEx, 15153 (7'); 238,15821 (E). 

23596 

23627 

23836 

23655 
i 23923 

23934 

24773 

24860 

24867 

24868 

24881 

24935 

25768 

258 17 

258 18 

25819 

25820 

25821 

25937 

25945 

Proposicid no de Llei sobre la Promoció Internacional d'El 
Pessebre, de Pau Casab. /CPC/. BOPC, 230, 15171 (O); 
234,15537 (T); 241,16063 (E). 
Proposicid no de Llei sobre les Installucimr de Gas. /ClT/. 
BOPC, 230, i5172 (O); 234,15537 (T). 
Proposjcid no de Llei subre el Conflicte del Golf Ptrsic. 
ICOAGJ. BOPC, 230,15172 (O); 234,15538 ("1. 

Proposicid no de Llei sobre la Polfticu Agrdria de la CEE. 
/CARP/. BOPC, 234, 15537 (O); 236, 15659 (T); 243, 
16177 (E). 
Proposiciú no de Llei sobre la Gestid del Document Nuciu- 
nal &Identitat. /COAG/. BOPC, 234, i5538 (O); 236, 15659 
(T); 241,16063 (T). 
Proposicid no de Llei sobre el Control de les Installaciom i 
iees Canalitzacions del Gas Natural. / C E / .  BOPC, 234, 
15539 (O); 236,15659 (T); 243,16177 (E). 
Proposicib TU) de Llei sobre el Condikwmment i Millora del 
TkaGat de la Carretera T-334, entre els Munictph $'Hom de 
Sans Joan i Bot. /m/. BOPC, 236,15660 (O); 241,16Q64 0. 
Proposicid no de Llei sobre el Conveni de Remodelucid del 
Barri de d u  Minm, ,  de Sant Adrid de 3esds. /CPT/, BQPC, 
236,15660 (U); 241,16064 (7'). 
Pruposiciú no de Llei sobre I'Actuulitzaci6 de la Normativa 
Reiadiva als Hubitabges dels Mestres. /CPC/. BOPC, 236, 
15661 (O); 241,16064 u). 
Proposiciú no de Ltci sobre la Situacid Actual a lm Repdbli- 
ques Bhlriques. BOPC, 241 I 16065 (O), 
Proposicid no de Llei sobre i'Apruvaci6 d'un Cus Normatiu 
Regdador de la Circulucib fora de les Vies de Comunicació 
per als Vehicles rrTot Terreny*. /CPT/. BOPC, 236, i5662 
(O); 241,16065 (T}. 
Proposiciú no de Llei sobre les Actuacions per a combatre 
lrr Plaga de 10 Processiondria en els Boscos de Pins de Ca- 
talunya. /CARP/. BQPC, 236, 15662 @); 241, 16066 (T); 
245,16348 (T). 
Progosicid no de Llei sobre els Municipis que es podrien be- 
neficiar de I'Aplicacib de I'Article 69,2 de lcl Llei 811987. 
/COAGf. BOPC, 238,15822 (O); 241,16066 0. 
Proposicid no de Llei sobre els Municipis que es podrien be- 
neficiar de I'Aplicacid de rArticíc 69 de la Llei 811987 en 
i' Apartat Nistdrico-Artístic. /COAG/. BOPC, 238, 15822 
(O); 241,16066 (I'); 243, 16227 (Rect.). 
Proposicid no de Liei sobre els Municipis que es podrien be- 
neficiar de I'Aplicacib de I'Article 69 de EU Llei 811987 en 
I'rlpartax Turfmk. /COAG/. BOPC, 238, 15823 (O); 241, 
16067 (T); 243,16227 mect.). 
Proposició no de Llei sobre els Municipis que es podrien be- 
neficiar de I'Aplicucid de ¡'Article 69 de la Llei 811987 en 
¡'Aparrat Industrial. jC0AC;l. BOPC, 238, 15823 (O); 241, 
16067 (T); 243, i6227 (Rect,). 
Proposicib no de Llei sobre la Posada en Marxa del Plu 13s- 
tratbgic Forestai a Cabalunya. /CARP/. BOPC, 238, 15824 
(O); 241,16068 ('i'). 
Proposicr'd no de Llei sobre el Sanejament del Riu Ebre per 
a la seva Navegabilitat /ClT/. BOPC, 238,15824 (O); 241, 
16068 (T). 
Proposicid no de Llei sobre la L f n h  Ferrovidria Barcelona- 
Puixcerdd. /CpT/. BOPC, 238, 15825 (O); 241,16068 (T). 
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25950 
i 26002 

25990 

25991 

2603 I 

26069 

26071 

26073 

26087 

26249 

26258 

26259 

26334 

26427 

2ú428 

26469 

26470 

26486 

26495 

26-46 

Propmiei6 no de Liei sobre Iu Informcid als Usuaris de la 
Xarxa Bdsica de Carreteres i Autopistes Catalanes. fCPT/. 
BQPC, 238,15826 (O); 241,16069 (T). 
Proposició nu de Llei sobre la Mod$cucib del Codi Penul 
pel que fa a Delictes contra el Medi Ambient. !CrD/. BOPC, 
241,16069 (O); 243,16178 (T>. 
Psoposicid no de Llei sobre la Celebració d'un Acte AcadB 
mic EU Diada de Sant Jordi. /CPC/. BOPC, 241, 16070 (O); 
243,16178 (T). 
Proposiciú no de Llei sobre la lVormlitzaci6 Lingiifstica a 
Correus, Telsgrufs i Caixa Postal. /CJ?C/. BOPC, 241,  
16070 (O); 243,16179 (T)# 
Pruposicid no de Llei sobre Ciutad Badia. /CUAG/. BOPC, 
241,16071 (U); 243,16179 (T). 
Propsicid no de Llei sobre la Declaració dels Miiniciph de 
la Comarcu del Priornt com a Zones Agrlcoles Desfavori- 
des. /CARP/. BOPC, 241,16071 (O); 243,16179 m}. 
Proposicid 110 de Llei sobre la Presentacr'd Urgent d' un Pro- 
jecte de Llei de Cr2dit Extrmrdinuri u Suplement de Cr2dit 
per paMar la Greu Situacid de la Fruita Seca. /CEFI. 
BOPC, 2.41,16072 (U); 243,16180 (T); 245,16363 (Rect.). 
Proposicid no de Llei sobre !u Situacid dels I m m i p m t s  E$- 
tronsers. /CJD/# BOIIC, 241,16072 (O); 243, i6180 (T). 
Proposicid no de Llei sobre l'ímpucte Arnhiental de I'Auto- 
pista Terrassa-Ru bí. B OPC ,243, 16 18 1 (O). 
Proposicid no de Llei sobre les Mesures Necessdries per a 
la Pre.stacid EBcq del Servei de Correus u Cmdunyu. 
BOPC, 243,16182 (O). 
Proposicid no de Llei sobre el Respecte a I' Organitzacid Po- 
lfticu de l' Estut de les Autonomies pel que fu CI la Creacid de 
les Direccions de Zones de la Direcció General de Correus i 
Tei2grafs. BOPC, 243,16182 (O). 
Proposicid no de Llei sobre el Foment de ¡'Educació per la 
Pau. BOPC, 243,16183 (U). 
Proposicid no de Llei sobre la Millora de la Scnyalitzcacid 
del Polígon Industrial de Bufalvent. BOPC, 245, 16349 (O). 
Pryoaicid tio de Llei sobre I'Arrajament de I'Enllag de la 
Cwreteru C-1411 amb E'Autopista Terrussa-Manresa, a 
Sunt Fruitda de Bages (Bages). BOPC, 245,16349 (O). 
h p o s i c i d  no de Llei sobre la Ubicució Defiiillivcs d' u m  Es- 
tació d'hspeccid Tdcnica de Vehicles (iTV) a la ZCWQ de 
Berga, BOPC, 245,16350 (U). 
Proposició no de Llei Sobre I'Agilitacib dels Senteis de Grua 
en els Accidents de Trdnsit. BOPC, 245,16350 (O).  
Proposicid tio de Llei sobre la Ubicació duri Heliport a 
Sant Sudumíd'Anoia (Alt PeuedAY). RUPC, 245, 16350 (O). 
Proposicih no de Llei sobre la Declaruci6 de la Comarca 
del Montsid corn a Zona Agricoh Desafavorida. BOPC, 
245,16351 (O). 
Propmiciú no de Llei sobre la Transfer2ncia de la Ticuiari- 
tat dels Boscos de 1'Estaaa existents a Catalunya. BOPC, 245, 
16351 (O). 

3.10.40. Projectes i propostes clc resolricib 
d'actuació davant les Corts Generals 

1643 Projecte de Resolucid per lu qual s'acorh de presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposicib de Llei Or.@- 

tiicu per la qual es d6m Compliment u la Disposicid Addi- 
cional Primera de la Llei 511987, del 4 d'Abril, del R&gim 
Provisional de les Compethcies de les Diputacions Provin- 
ciais. /COAG/. BOPC, 19, 1121 (O); 21,1319 (T); 46,3029 
(T); 58,3691 (T); 65,4074 (T); 84,5574 (T); 98,6327 (T); 
108,6916 (T); 117,7687 (7'); 135,8742 (T); 143,9251 (T); 
150, 9677 (T); i6S, 10663 (T); 178, 11766 (T); 190, 12565 
(T); 201, i3442 (T); 208, 13741 (T); 221, 14672 u); 230, 
15173 (7'); 245, i6352 (T). 
Propostu de Resolucdb per la qual s'acordu de presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propmicih de Llei de 
Modificacid de I'Article 37.2 de la LIei de I'Esrat 8180, del 
10 de Marc, de ¡'Estatut dels Treballadors. BOPC, 106, 
6824 (O). 
Proposta de Resoiucid per la qual s'ncorda de presentar a 
la Mesa del Congrks dels Diputats la Proposició de Llei de 
Modificacid de l' Article 37.2 de la Llei de I'Esbut 811980, del 
J O  de Marg, de I'Estamt dels Treballadors, per lil la Modifi- 
cucid del Rtgim de Festes. BOPC, 130,8397 (O). 
Propn.wa de Re,ro¡ucid per la qual s'acordu de presentur a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposiei6 de Llei de 
Prohibició de la Publicitat dei Joc a tot ei Territori Estatai. 
BOPC, 241, i6073 (O}. 

2649 1 
i 26569 Proposta de Resolució per la qual s'acorda de presentur a 

la Mesa del Congrks dels Diputats la Proposiciú de Llei de 
Modijkacid de iu Llei Urgdnica 711985, de Drets i Lliber- 
rats deis Estrangers R Espznya. BOPC, 24S, 16353 (O). 

12133 

143 1 i 

26010 

3.15. Mocions wrbscgücnts a interpekiacions 

26480 Mocid subsegüent a la inrerpeiiucib al Consell Executiu so- 
bre la Polttica General d'Adquisici& de Terrenys. BOPC, 
245,16357 (O). 
Moci6 subsegiient a la interpellució ui Cumeli Executiu so- 
bre la Pdftkcr ~ndwtr id .  BOpc, 245,16358 @}. 
Mocib subsegüent a la iaterpehcid al Consell Executiu ,TO- 

bre la Politica General d' Educucid a Distdncia. BQPC, 2A5, 
16358 (U), 
Mocid subsegüent a la interpetlucib al Consell Executiu so- 
bre la Política d'impul,y i Millora de 1'Ensenyarnent Públic a 
Catalrrnya* BOPC, 245, i6359 (O).  
Mocib subsegiieat a la interpetlació al Consell Executiu ,FO- 
bre el Sanejament dels Rius de Caralunyu. BOPC, 245, 
16359 (O>. 
Moci6 subsegüent a la inierpeliucib al Consell Executiu so- 
bre l~ Polltica General d' Universalitzacid delsr Serveis Sani- 
taris ui Conjunt de IQ PobJacib. BOPC, 245,16360 (O). 

2648 1 

26487 

26488 

26507 

26508 

3.20. InterpeHacions 

21 139 intcrpeflació al Coarei1 Executiu sobre i'upliicucib i el des- 
plegament de les lleis d'ordenuciá territorial. BOPC, 203, 
13511 (O); 230,15174 u). 
Interpetiaciú al Consell Faecuriu sobre Ea política en mart?- 
ria de policia. BOPC, 210, i3877 (O); 230, 15174 (T). 
hterpekcid al Consell Executiu sobre r'impacse ambiental 
del turisme. BQPC, 213,14167 (O); 230,15175 (T). 

21563 

21743 
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22161 

22178 

23473 

2477 1 

24772 

24824 

24866 

24925 

25765 

25766 

25767 

26036 

26039 

2604 1 

26229 

26230 

26248 

26439 

Interpefiucib al Consell Executiu sobre la política general 
d'ordcnució farmacdutica. BOPC, 218, 14426 (O); 230, 
15175 (T). - 

IntcrpEfucib ui Comell Executiu ,wbre CES centres derrsenyumw 
pdblica Catalunya. BOPC, 218,14426 (O); 230,15175 o. 
Xnterpelíucib al Consell Executiu sobre el despiepment de 
Iu Llei 1811985 pel que fa a la potenciació dels drgans de 
participacib i $e govern en els centres docents. BOPC, 229, 
15iM (O); 230,15175 (T). 
Interpethció al Consell Executs'u sobre la conturninacib dels 

Interpetiucid ui Consell Executiu sobre la intepcid de 
i'atencib de Iu salut mentui eti ei Servei CutuId de Iu Salut, 
DOPC, 234,15542 (O). 
InterpeE.laciú al Consell Executiu sobre Iu seguretat de les 
itistutlacions industrials. 33OPC, 234, 15543 (O). 
1nterpel.iucid al Consell Execubiu sobre d p o c &  d' elabora- 
cib i trurnitucib del PICY Territoriai de Catalunya. BOPC, 
236,15663 (O}. 
htnterpdlacih al Consell Executiu sobre ei Pju cl'Act1iaci6 
per a la XRuultat d'ílportunituts per a la Dona, 1989-1992. 
BOPC, 236,15664 (O). 
Intcrpel.Ercib al Cotisell rmcuiiu soúre la política gmeral 
per n la v e k y a .  DOPC, 236, i5665 (O). 
Intt?rpdIuci6 UI Consell Executiu sobre les autopi,ws, airto- 
vies i curt-eteres dependents de Iu Generalitur de Catalunya. 
BOPC, 236,15665 (U). 
1nterpel.luoid al Consell Executiu sobre l'E,wut&giu Europa 
úc la Sali~tpromoguda per I'OMS, BOPC, 23G, 15665 (O). 
Interpetlucid ui Corisell Executiu sobre la poltticu de medi 
ambient. BOPC, 241, 16077 (O). 
Inw-pellacid al Consell Executiu sobre I'actuni bloqueig del 
proc6.r de  trun.qer8ncie.s de 1'Adrnr'nistrucid de I'Extat a la 
Generalitat de Cutcrlunyu. BOPC, 241, I6077 (O).  
JnterpeE.luci6 al Consell E K C C U ~ ~ U  sobre les repercussions de 
la Guerru del Golfa Cutdunya, BOPC, 241,16078 (O). 
In'nterpehcid al Consell Executiu sobre Iu pdbti'un de joven- 
tut. BOPC, 243,16187 (O). I 

1ntcrpel.lacid al Con,weU Executiu sobre la creacid de noves 
universitats. BOPC, 243, 16188 (O). 
Irzterpeilaci6 u1 Conseíi Exmit iu sobre !u propwtnucid urli- 
versitdria i la creuciú de rioves universitats. DQPC, 243, 
16188 (O). 
Interpe flacid al Consell Execirtiu sobre lu pol €t im d' educa- 

- 

rius de Cutulunya. BUPC, 234,15541 (O). - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

cid infuntil. BQPC, 245,16360 (U), - 

3.30. Ailrcs tramitacions 
3.30.04. Il'roctldiments rclatiiis als irxforrncs ric1 
Síndic dc Greuges 

236 17 Pmccdimunt relatiu a I'Ir forme sobre els Dildsits Munici- 
puls de Detinguts u Cutulunya: ertfre la Imprevisió i I'Omis- 
sid. BOPC, 233,15407 (ISG); 234, 15543 (T). 

3.30.05. Procediments davant cl Trihuanl 
Consti tiic ¡o na1 

- Recurs d' inconstltucionalitut interposat pel  Govern de I'Es- 
tat contru 1u Llei CIE Moderizitmcid de I' Empresa Furniliur 

Agrdria, ROPC, 4202 (AC); lO9lrr, 5136 (AL'PP); 
112/lI, 5298 (ALFP). 
Recurs d' inconstituciottulitut interposat pel Govern de YEs- 
tat contra la Llei de la Funcr'b Pública de I'Aúministració de 
la Generalitat. BOPC, 102/iI, 4734 (AC); 104/11[, 4792 
(ALFP); iZlJa, 5794 (ALP). 
Kecur,r d' inconstitucionalitut interposat peI Govern de 
tat contra la Llei de Prevencid i Assist2ncia en Mat2ria de 
Suhstdncies que poden generar Dependt?ncia. BOPC, IOZ/TI, 
4735 (AC); lOS/íi, 4866 (ALFP); 123P, 5972 (ALP) .  
Recurs d' inconstitirrcioncr lirat interposat pel Govern dc VES- 
tat contra Iu Llei de Pescu Marítima de Catalunya. B O K ,  
144m, 6975 (AC); 147/íl, 7118 (ALFP); lSS/Ií, 7528 
(ALFI?). 
Recurs d' incun,rtitucionulitut interposat pel Parlament con- 
tra la Ley 1311986, de I4  de abril, de Fomento y Coordina- 
cidn General de la Investigacidn Científicu y Témica 
(Re,Toluciú 86fII: BUPC, i441XI, 6965). BOPC, 147jII, 7122 
{AC i ALFI?). 
Recurs d'inconsCitucionalirt interposat pel Parlament con- 
tra el Reu1 Decreto Legidativo 78111 986, de 18 de abril, por 
el yue se upruebu el Texto Refundido de las Disposieiones 
Legales Vigentes en Materia de Régimert Local (Resolucib 
821II: BOPC, 14311I, 6943). BOPC, 147m, 7127 (AC i 
ALFP). 
Recurs d' inconstitucionalirat interposat pel Govern de l'E,+ 
tut contra !a Llei flordenació dels Ensenyaments no Reglats 
en el RCgirn Educatiu Comi4 i de Creacid de I'lnstifut Curald 
de Noves Professions. BOPC, 160m, 7608 (AC i AIJJ?}. 
Recurs d' incclnstitucivnalirat interpusrit pel Govern de  ET- 
tat contru la Disposiciú Addicional de Iu Liei sobre Reddus 
Industrials, creada pel Decret Legidatiu (511 983, d' Adequa- 
cib de la Llei a la Normativa Cornunitctrirr. BOPC, 173/11, 
8866 (AC i ALFP). 
Recurs d" inconstitu cionu lita t interposat per cinqiumta-sis 
dipututs del Congrés contra la Llei d'Equiparnent,r Corner- 
ciuls, BOPC, 214/lI, 11010 (AC); 215/Ií, 11080 (ALFP). 
Recurs d ' inconst i t i rc io~ l t  interpwt pel Govern de I'&- 
tut contra la Llei Municipal i de Rtgim b c d  de Cutulunya. 
BOPC, 216/12,1 i 132 (AC i ALP);  235/í1,12201 (ALFP). 
Recurs d'inconsbitucionalit~t interposat pel Govern de VES- 
tat contru la Llei de Regulació del Transport de Viatgers per 
Curresera mitjancant Vehicles de Motor. BOPC, 224/JI, 
1 1469 (AC i ALFP); 245/II, 12902 (ALFP). 
Recurs d' inconstitucionuiitairar interposat pel Govern de ¡'Es- 
tat contra la Llei de Successió Intestada. SOPC, 224/U, 
1 i 473 (AC i ALFP). 
Recurs d' incomtitucionulitar interposat pel Parlament con- 
r a  la L/ei 1611987, dei 30 de juliol, $'Ordenucib dels Trans- 
ports Terrestres (Resolucib 135II-I: BOPC, 222111p 11375, i 
229111,11865). BOPC, 227/n, 11758 (AC i ALFP); 229fl1, 
i 1865 (Rect.). 
R ecli rs d ' in constituciona litat interposat pe 1 Parlament con- 
tra la Llei Orgdnica 513987, del 30 de juliol, de Delegacid 
de Fucultats de I'Estat a les Comunitats Autdnomes en rela- 
ció amb els Transports per Carretera i Cable (Resolució 
13511I: BOPC, 2221II, 11375, 2261I1, 11746, i 2291I1, 
11865). BOPC, 227/U, 11764 (AC i AL"); 229/D, 11865 
(Rect .). 

I- -- 
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Recurs d' r'ncoplstitiicioilalitcrt interposut pel Goverti de  /'E$- 
cat contra la Llei Reguladora de I' Administració Hidrdiilica 
de Catahnyu. BOPC, 239JIl, 12390 (AC i ALW); 252m, 
13367 (ALP).  

tat contru la Llei d'Incompati'biEitut~ del Personal al Sewei 
de I'Administraciú de In Generalitat. BOPC, 257/II, i3G56 
(AC); 2SS/Ii, 13701 (ALFP). 

tre senadors conrra la Llei per la qual s'esrableixea els Cri- 
teris de Finanqarnent del Pln h i c  d't3hres i Serveis dí? 
Catalunya i Ics Bases per u Iu Selecci6, la Distribució i el 
Financament de les Obres i els Serveis a incloure-hi. BOPC, 

Recurs d' inconstitucionuiitat interposat pel Govern de E'Es- 
tat contra la Llei per irr qual s'estableixen e h  Criteris de Fi- 
nunqument del Pia Onic d'Ubres i Serveis de Catdunyu i les 
Bmes per u la Seieccib, la Distribució i el Einmpment de 
Les Obres i 61s Serveis a incloure-hi. BOPC, 258/U, 13707 
(AC); 6/Iíí, 140 (ALF'P). 
Recurs d'inconstituciomlitlsr interposat pel Parlament con- 
tro la Llei 1011988, del 3 de maig, de Televisi6 Privada (Re- 
soiucid 7íIiI: BOPC, 9/IIi, 196). 'RQPC, 10, 231 (AC i 
ALFP); 12,473 (T). 
Recurs d' inconstitucionalirat interposat pel Parlament de 
Catalunya contra la Ley 2211983, de 28 de Juliu, de Costas 
(ResoLuci6 15IIIi: BOPC, I B ,  1072). BOPC, 19, 1139 {AC i 
ALFP). 
Recurs d' inconstitucionalirat iriterposat pel Parlament de 
Catalunya contra la Ley 2412988, dc 28 de Julio, del Mercu- 
do de Valores (Resoirccib 161III: BOPC, 19, X072), EUPC, 
19, i139 (AC iALW). 

- 

- Recurs d'incunstitucionalitat interpo,vat pel Govern de I'Es- - 

I Recurs d' inconstitlscionulitclc interposat per cinquanta-qw- - 

2SS/íl, 13707 (AC); 6Lü1,140 (ALFP). - 
- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

Recurs d' inconstitucionalitat iitterposut pel Parlament de 
Catalunya contra Iu Ley 3211988, de 10 de Noviembre, de 
Marcas (Resolucid 371111: BOPC, 38, 2699). BOPC, 41, 
2812 {AC i ALFP); 43,2943 (Rea.). 
Recurs d' inconstit uciona lirat interposat pel Parlament de 
Catuliinya contra la Ley 3911988, de 28 de Diciemhre, Re- 
guladora de las Hacienáas Locales (R~solucid 501III: 
BOPC, 53,3409). BOPC, 53,3424 (AC); 55,3574 (ALP). 
Recurs d'Inconstitucionaiirat interposat pel Govern de ¡'E.- 
tut contra la Llei 1311988, del 31 de Desembre, de Pressu- 
post de la Generalitat de Catalunya i de les Seves Entitats 
Autdnornes i de les Entitats Gestores de la! Seguretut Sociul 
per al 1989. BOPC, 67,4217 (AC); 78,4989 (ALFP). 
Recurs d'lnconstitucionalirat interposat pel Parlament de 
Cutalurtya contra la Llei 411989, de I'Estat, áel27 de Marg, 
de Conservacib dels Espais Naturals i de la Flora i la Fauna 
Silvestres (ResolucirS 74iIlI: ROPC, 78). BOPC, 78, 4997 
(AC); 88,5798 (ALFP)- 
Recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional interpo- 
sat pel Grup parlamentari d'Iniciafiiva per Catalurzyu contra 
una Resolucid de la Presid2ncia del Parlament. ROPC, 88, 
5804 {AC i A L P ) .  
Recurs d' inconstitucionalisut interposat pel President de3 
Govern contra la Llei 611989, de 25 de Maig,  de Modificu- 
ció de la Llei I511985, de E ' ]  de Juliol, de Caixes d'Estalvis 
de Catuhnyu. BOPC, 92,5996 (AC); 95,6197 (ALFP). 
Recurs d'inconstituciunulisur interposat pel Parlament de 
Catalunya contra la Llei de I'E,rtat 2011989, dei 28 de Juíiul, 
d'Adaptucid de l'lmpost sobre la Renda de les Persones Fi- 
siques i de i'Xmyust Extraordinari sobre el Patrimoni de les 
Persones Físiques. BQPC, 102, 6558 (AC); 104, 6705 
(ALFP). 




