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2. 
2.20. InterpeHacions 

TRAMITACIONS GLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAIMENT 

INTERYELLACId AL CONSELL EXECUTIU SORRE LA CREIXENT 
PRIVATITZACI6 DEL PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 

(Reg, 32133) 

CANVI DE T R A m A C I 6  

PRESIDkNCM DEL PARLAMENT 

La Mesa del ParIarnent, en sessió tinguda el dia 9 de gener de 
1992, d’acord amb l’article 128.6 del Reglament de1 ParIament, 
ha acordat que la InterpeMaci6 al Consell Executiu sobre la 
creixent privatitzaci6 del Pressupost de Ia Generalitat (Reg. 
32133) sigui tramitada, per finiment de1 períde de sessions, 
com a pregunta a respondre per escrit en el període intermeúi. 

Palau del Parlament, 9 de gener de 1992 

Joaquim Xicoy i Rassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

XNTERPELLACI6 A L  CONSELL EXECUTIU SOBRE LA PRBTECCI6 
DKLS ESPATS CONSIDERATS D’INTERhS NATURAL 

(Reg. 32135) 

CANVI DE TRAMITAC16 

PRBID~NCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 9 de gener de 
1992, d’acord amb l’article 128.6 del Reglament de1 Parlament, 
ha acordat que la InterpeElaci6 al Consell Executiu sobre la pro- 
temi6 dels espais considerats d’interh natural (Reg. 32i35) si- 
gui tramitada, per finiment de1 període de sessions, com a 
pregunta a respondre per escrit en e1 període intermedi. 

Palau del Parlament, 9 de gener de i992 

Joaquim Xicay i Rassegoda 
President del Parlament de Catalunya 



BUTLLETf OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATAL,UNYA / N h ,  336 / 22 de gener de 1992 23933 

TNTERPELLAC16 AL CONSELL EXECUTIU SOBRE EL FOMENT 
DE LES ENERGIES RENOVABLES I L’ESTALVI ENERGkTIC 

(Reg. 32136) 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 9 de gener de 
1992, d’acord amb l’article 128.6 del Reglament del P6darnent, 
ha acordat que la Tnterpeklació al Consell Executiu sobre el fo- 
ment de les energies renovables i l’estalvi energhic (Reg. 
32136) sigui tramitada, per finiment del periode de sessions, 
com a pregunta a respondre per escrit en el període intermedi. 

Palau del Parlament, 9 de gener de 1992 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

INTERPELLACT~ AL CONSELL EXECUTIU SOBRE L W I X A C I ~  
DE LA LLEI FORESTAL DE CATALUNYA 

(Reg. 33168) 

CANVI DE TRAMITAC16 

La Mesa del Parlament, en sessili tinguda el Sia 9 de gener de 
1992, d’acord amb l’article 128.6 del Reglament del Parlament, 
ha acordat que la Interpellació al Consell Executiu sobre l’apli- 
caci6 de la Llei Forestal. de Catalunya (Reg. 33 168) sigui trami- 
tada, per finiment del perlode de sessions, corn a pregunta a 
respondre per escrit en el període intermedi. 

Palau del Parlament, 9 de gener de 1992 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 
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INTERPELkACI6 AL CONSELL EXECUTIU SORRE LA POLfirKA 

(Reg, 33554) 
GENERAL D’ATENCI~ PRECOC 

PRESDhWIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 9 de gener de 
1992, d’acord amb l’article 128.6 del Reglament dei Parlament, 
ha acordat que la Xnterpeilació al Consell Executiu sobre la po- 
lftica general d’atenci6 precoG (Reg. 33554) sigui tramitada, per 
finiment del periode de sessions, com a pregunta a respondre 
per escrit en el periade intermedi. 

Palau del Parlament, 9 de gener de 1992 

Joaquim Xicoy i Bassegada 
President del Parlament de Catalunya 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.01 
3.01.01. Projectes de ilei 

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de nomes 

PROJECTE DE LLEI DE L’ESTATUT DEL CONSUMIDOR 
(Reg. 28638) 

PR~RROGA DEL TE- DE PRESENTACI~ DEL DICTAMEN DE u comss16 
D’IND~~STRIA, ENERGIA, COMERC I ~ S M E  Reg. 33853) 

PREBIDhNCIA DEL PARLAMENT AL PRESDENT DELPARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 9 de gener de 
1992, vista la sollicitud presentada pel President de la Comissi6 
d’hdfistrin, Energia, Comerg i Turisme (Reg, 33853), d’acord 
amb els articles 39.2 i 85 del Reglament del Parlament, ha acor- 
dat de concedir una prbrroga de quinze dies hgbils del termini 
de presentacia de1 Dictamen de la Comissió sobre el Projecte 
de Llei de I’Estatut del. Consumidor (Reg. 28638). 

Palau del Parlament, 9 de gener de 1992 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

M. H. Sr. Joaquim Xcoy i Bassegoda 
President del Parlament 

Molt Honorable senyor, 
La Mesa de la Comissi6 d ’ h d ú s ~ a ,  Energia, Cameq i Tu- 

risme, d’acord amb all6 que estableix l’article 39.2 del Regla- 
ment del Parlament, ha acordat de saklicittar a la Mesa del 
Parlament una amp2iaci6 del termini per a l’eJaboraci6 del Dic- 
tamen del Projecte de Llei de Wstatut del Consumidor, 

La. prbrroga que es demana és d’un mes. 
Us saludo ben atentament. 

Palau del Parlament, 12 de desembre de 1991 

Joan Martí i Ferré 
President de la Comissi6 

PROJECTE DE LLEI DE REFORMA DE LA F U N C I ~  PORLICA 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

(Regs. 28865 i 29909) 

TERMINI DE PREBENTACI~ D’ESMENES SUBSEG~EINTS AL DICTAMEN 
DEL CONSELL CONSULTIU 

PRESIDhNCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 14 de gener 
de 1992, d’acord amb l’article 99.1 i 2 del Reglament del Parla- 
ment, ha acordat d’obrir un termini de set dies hhbils perque les 
I. Sres, diputades, els I. Srs. diputats i els p p s  parIamentark 
puguin presentar esmenes al Dictamen de la Comissi6 d’Orga- 
nitzaci6 i Administra& de la Generalitat i Govern Local sobre 
el Projecte de Llei de Reforma de la Funció Pública de Ia Gene 
ralitat de Catalunya (Regs. 28865 i 29909), congruents amb les 

conclusions del Dictamen núm. 173, del 9 de gener de 1992, 
del Consell Consultiu de la Generalitat (Regs. 34292 i 34323). 

Palau del Parlament, 14 de gener de 1992 

Joaquim Xicoy i nassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

N .  de la R.: El Dictamen del Consell Consultiu (Regs. 34292 
i 34323) és publicar a la secció 4.75 d‘aquest Butlletl. 
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3. TRAMITACIONS EN Curis 
3.01 
3.01.02. Proposicions de llei 

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de nomes 

PROPOSICI6 DE LLEI DWDUCACI6, IYAPLLXCACI6 DE LA LOGSE 
A CATALUNYA 

PRESENTADA PEL GRUP MMT 
(Reg. 33868 J A h i s s i 6  a t r h i t  i tramesa al Consell Executiu: Mesa del 09.01.92) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Celestina Shchez, i Ramas, diputat del PCC, i Portaveu del 
Grup Mixt, fent Ú s  del que disposa l’a,rticIe 107 del Reglament 
del Parlament, presenta la següent Proposició de Llei, 

PROPOSICI~ DE LLEI WEDUCACI~, 
D~APLICACI~ DE LA LOGSE 

A CATALUNYA 

Prcarn bul 

Catalunya ha estat en moments importants de la seva histbria 
reccnt capdavantera en rnatkria d’FAucaci6, vinculada al movi- 
ment renovador europeu. Els republicans primer, el moviment 
obrer, entrrvlt ja en el segle XX, es comprometen en favor 
d’una ducaci6 cataiana, laica i cientifica en continguts i m&o- 
dcs. L’Escola Moderna de Ferrer i Gukdia, el Moviment d’Ex- 
tensió Universithia, eis Ateneus Obrers, l’asswiacionisme del 
professorat i dels estudiants van fraguant les bases amb que la 
Generalitat de la Ka Repfiblica trebaliarh en favor de 1’Escola 
Unificada i de la Universitat Autbnoma, els objectius de les 
quals podríem sintetitzar-los en: 

Social i cconbmica i el mateix grau de formació. 

L’antidemocritic alqarnent militar, la guerra i la dictadura 
posterior trenquen brutaiment aquesta tasca tancant centres pú- 
blics, depurant el magnific professorat qiie en pocs anys s’havia 
format, apropiant-se de les institucions que tant havien fet pro- 
fressar la pedagogia catalana, deixant cn mans de 1’Esgldsia 
Oficial i de la Falange un ensenyiment adoctrinador de trista 
membriia. 

Com en d’altres temps d’obscurmtisme, desprh d’un perio- 
de d’estagnament l’aassociacionisme reivindicatiu i una molt es- 
pecifica iniciativa privada, no sempre conjuntants, continuen a 
finals dels anys seixanta l’csforg en favar d’una lEducaci6 Igua- 
litbia, Cientifica i Laica, arrelada en el Medi i Catsiana. La 
classe obrera catalana, enriquida amb milers d’immigrants 
d’arren de l’Estat, protagonitza lluites pel dret a I’Ensenyamcnt. 
Associacions de mares i pares, coordinades amb el moviment 
progressista de mestres, aconsegueixen estendre la xarxa de 
centres públics, ampliar-la als parvularis de 4 i 5 anys i dotar-la 
de laboratoris, biblioteques, gimnasos i camps d’esport, Els es- 
tudiant s universitaris s’organitzen entorn al Sindicat DernocrB- 
tic d’Estudiants, en favor d’una Universitat Cientifica i 

No-classista. L’Escola d’Estiu, nascuda en l’escola del Bosc d 
1914 amb Rosa Sensat, €rapadora de la participaci6 dels mes- 
tres els anys 1932,33 i 34, en el projecte CENU, recuperada el 
1967 per Alexandre Gall’, reinicia la tasca formativa del profes- 
sorat i és durant deu anys un focus cultural en el mes ampli 
concepte de la paraula, que eleva el nivell de formació, ens 
connecta amb els corrents pedagbgics europeus i incideix en la 
creaci6 d’altres Escoles d’Estiu meu de 1’Estat Espanyol. Men- 
trestant el poder franquista frena aquests moviments i potencia i 
subvenciona 1’Ensenyament Privat. 

La llarga liuita de les classes populars contra la dictadura i en 
pro de la demmrhcia i el progrés, en la qud twb6 els catbiics 
progressistes van participar enfrontant-se a la Jerarquia, va ser 
tra’ida i domesticada durant Ia transici6 politica i la imposicid 
monhrquica. La Constihció pacta amb els interessos de 1’En- 
senyament Privat i 1’Estatut d’Autonomia desvirtua les reivindi- 
cacions nacionalistes i buida de compthcies educatives i de 
recursos les institucions mes properes al poble: els Ajunta- 
ments. 

La Generalitat, en mans de Convergencia durant dotze anys, ha 
decebut les expectatives demditiques i ha perjudicat amb la seva 
política tots ells sectors de la Comunitat Ekiucativa Catalana. 
- Fent gaIa verbal d’europe’isme i modernitat, ha mantingut 

cotes importants d’analfabetisme en la poblaci6, sobretot feme- 
nina, i ha desvinculat les escoles d’adults de I’Ensenyament. 
- Ha tolerat percentatges escandalosos de frachs escolar, a la 

vegada que ret a h v a  plantilles i pressupostos a I’Ensenyament 
Phblic, tancava centres i augmenta ratius, en comptes d’aprofi- 
tar el descens de la natalitat per a dotar i desmassificar. 
- Ha empobrit i desqualificat la Formació Professional, des- 

viant cap a les acadhmies privades la seva responsabilitat en- 
vers la Formaci6 Labord dels Joves, desviant recursos cap a la 
patronal privada, per sobre dels limits marcats per la prbpia IIei. 
- Ha negat al Professorat Piiblic el dret a negociar i s’ha aliat 

amb la patronal del sector Privat en contra de les reivindica- 
cions dels Treballadors de la Privada. 
- La catalanització escolar s’ha fet a cop de decret, a expen- 

ses del prufessorat i dels alumnes, amb metodes d’aprenenbtge 
decimonbnics i fomentant Ia divisió de Ia població en catalano i 
cast ellano-parlants. 
- La Generalitat ha convertit la Formació Permanent del Pro- 

fessorat en una carrera individual que en pcx: o gens beneficia 
els centres docents, trencant sovint l’organitzaci6 dels equips. 
- Ha afavorit les fiincions dels directors concebuts com caps 

de personal, en detriment dels directors responsables del ireball 
qualificat dels equips pedagbgics. 
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- El govern de Converghncia ha mantingut d percentatge 
d’Ensenyament Mblk de Catalunya, inferior al de la resta de 
1’Estat i a Barcelona ciutat el nombre de centres Privats 6s ma- 
jor que el dels Públics. 
- Ha integrat els disminu’its per decret, sense dotar de recur- 

sos materials i humans els centres i despreocupant-se dels resui- 
tats de la integraci6. 
- Ha retardat i retallat el pas a públics dels Centres del CE- 

PPPC obligant-10s a despedir personal i a perdre parcelles de 
qualitat, de forma que ha frustrat les expectatives de tota la Ce 
munit at Educativa. 
- Ha ampliat i mantingut iniitil el. Cos d’Tnspectors, que ja no 

reprimeixen com en temps del franquisme i tampoc serveixen 
per a garantir uns mhims de qualitat i objectivitat en els con- 
flictes generats en els centres escolars. 
- Ha interpretat restrictivament la LODE en quant a partici- 

paci6 de pares i estudiants. 
- Ha &srninuYt les hores lectives per introduir I’Ensenyament 

de la Religi6 CatbLica, privant alhora a una part dels nens i jo- 
ves de l’aprenentatge &tic. 

--- Ha mantingut Ia selectivitat econbmica i la selectivitat xa-  
dhica ,  hstsant  les expectatives dels joves cara aI seu futur 
professional. 

Mentrestant, els canvis que la revoluci6 científico-tbnica es- 
th operant en la societat, sobretot en el treball, obliguen al Siste 

. rna Educatiu a replantejar-se canvis profunds en la seva 
estructura: 

Els Objectius Didbctics no poden ser tancats; cal adaptar- 
10s i enriquir-los, ahvorint mecanismes i recursos que aboleixin 
el fracas escolar. 

L’Avaluació ha d’estimular, corregir, recolzar el treball dels 
estudiants. I-Ia de ser continuada al llarg de l’aprenentatge. I ha 
de premiar I’esforq estudiantil permetent l’eleccid de profes- 
s ion s desitjades . 

El professorat ha de jugar un nou paper, actiu i creatiu, adap- 
tant programes i adaptant-se a les característiques dels estu- 
diants i del medi, interrelacionant i globalitzant aprenentatges. 

L’estudiantat ha de ser protagonista del seu aprenentatge, ad- 
quirir thcniques i mktdes que afavoreixin l’autonomin en la se- 
va formació, ser particeps en l’avaluació del seu treball. 

Per aconseguir aquests canvis calen recursos i voluntat políti- 
ca. Cal construir i reestructurar la infrastructura; fomar al con- 
junt del professorat quasi amb caracter de fomaci6 inicial, 
estimular la investigaci6 pedagbgica i recollir-ne els reszxl- 
tats.,.etc. Convergencia no té la voluntat palitica de dur a terme 
aquestes mesures. Ha aprovat en el ParIament Central una 
LOGSE sense llei de Finanpent. T no ha elaborat una Llei Ca- 
talana d’Educaci6 per aplicar-la n Catalunya. Es per aixb que el 
Partit dels Comunistes de Catalunya presentem aquest projecte 
de llei al Parlament Catalh. 

Títol preliminar 

Article 1 

1. El sistema eccLicatiu catath s arientara cap la consecució 

a) Garantir el dret de joves i adults a l’educaci6. 
dels següents fins: 

b) La formaci6 en el respecte dels drets i llibertats fonamen- 
tals i en l’exercici de la tolerbcia i de la lliberbt en el marc 
dels principis dernucrhtics. 

c) L’adquisició d’hhbits intel*lectuals i thiques de treball, 
aixi corn de coneixements cientifics, tkcnics, humanístics, his- 
tbrics i est8tics. 

cl) Capacitaci6 per a l’exmcici d’activitats professionals i re- 
ciclatge professional, 

e) Aprenentatge del catal&, llengua de la naci6 catalana; del 
castell$, llengua oficial de I’Estat Espanyol; i fomacib en el 
respecte de la phrditat lingüística i cultural del nostre poble. 

f) Reparació per participar activament en la vida mial i cul- 
tural. Adquisició de nous coneixements en qualsevulla etapa de 
la vida. 

g) Fonmació per la pau, coopraci6 i solidaritat entre les per- 
sones i els pobles. 

2. L’ordenació general del sistema educatiu s’ajustxi a les 
normes contingudes en la present llei, 

Article 2 

1. El sistema educatiu catalh Eindrii com a principi bhic 
l’educacíó permanent. Per aixa preparar& als alumnes per 
aprendre per ells mateixos i facilitar& la incorporaci6 deis adults 
a 1’Ensenyament. 

2. El sistema educatiu s’organitzarh en nivells, etapes, cicles 
i graus d’ensenyament, de forma que s’asseguri la tmsicici en- 
tre ells i en el si de cada un d’ells. 

3. L’activitat educativa es desenvolluparh atenent els següents 
principis : 

a) Dret a l’accks als diferents nivells educatius. 
b) Formaci6 personalitzada que garantitzi una educació inte- 

gral en coneixements, destreses i valors morals dels alumnes en 
tots els hmbits de la vida, personal, familiar, social i professio- 
nal. 

c}  Participacid dels pares o tutors per n contribuir a la millor 
consecució dels objectius educatius. 

d) Efectiva igualtat de drets entre sexes, rebuig a tot tipus dc 
discriminació i respecte envers totes Ies cultures i áiferkncies. 

e) Foment de l’esperit critic i desenvolupament de les capaci- 
tats creatives. 

f )  Foment d’hhbits de comportament democrhtic entre les 
persones i de respecte a Is Natura. 

g) Foment de les actituds actives i productives en detriment 
de la passivitat i el consumisme. 

h) Foment de l’activitat investigadora dels professors a partir 
de la prktlca docent; garantia de reciclatge professional. 

i) Autonomia pedagbgica dels centres dintre dels límits esta- 
blerts per aquesta llei. 
j) Atenci6 psicopedagbgica i orientació educativa i professio- 

naL 
k) Metodologia científica que asseguri el protagonisme de 

l’alumnat en els processos d’aprenentatge. 
1) Avaluaci6 dels processes d’ensenyament i aprenentatge, 

dels serveis docents i dels diversos elements del sistema. 
m) Internlaci6 entre els centres docents i l’entorn social, 

econbrnic i cultural que permeti els alumes relacionar els de- 
ments necessaris per a llur aprenentatge. 
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n) Garantia de laicitat, pluralisme i ensenyament científic, 
contrari a qualsevol adoctrinament, en el sistema educatiu, en ei 
mac de l’estricte respecte a totes les ideologies. 

bhsic. Compren&& tretze anys d’escolaritat cornengant ds tres 
anys d’eúat fins arribar aIs setze. 

2. L’Ensenyament blisic serh obligatori. 
3. L’bsenyament Pliblic en eis diferents nivells serh gratuit. 

Article 3 
Article 6 

1. El sistema educatiu compren&& ensenyances de r & g h  ge- 

2. Les ensenyances de r&gim general s’ordenaran de la se- 

a) Educació infantil. 
b) Educaci6 Primhria. 
c) Educaci6 Seeunrlhia, que comprendrh i’educacid secun- 

dhia obligatbria, i el batxillerat i la formaci6 professional de 
grau mig. 

neral i ensenyances de r&girn especial. 

güent forma: 

d) Mucaci6 Especial. 
e) Formació Professional de grau superior. 
f )  Eciucaci6 Universithria i d’escolcs superiors. 
g) FAucació d’adults. 
3. S6n ensenyances de regim especiat les segiients: 
a) Les ensenyances Artístiques. 
h) Les ensenyances d’Idiornes. 
c) L’Enscnyament de Formació Ocupaciond. 
4. La Generalitat p ~ d r h  establir nous ensenyaments de r&gh 

especial si aixi ho aconsellessin l’evoluci6 de Ia demanda social 
i les necessitats educatives, 
5, Les ensenyances recollides en els apartats anteriors s’arle- 

quaran a Ics caracteriseiques dels alumnes en necessitats espe- 
cials. 

6. Per garirantitzar e1 dret de I’etlucaci6 IL qui no pot assistir de 
mmera regular a un centre docent, es desenvoluparh una oferta 
adequada d’ediicaci6 a distincia. 

Articlc 4 

I. A efectes de 10 disposat en aquesta llei, s’entkn per curri- 
culum el conjunt d’objectius, continguts, metodologia i criteris 
d’waluació de cada un dels nivells, etapes, cicles, grau i moda- 
litats del sistema educatiu que regula la prbctica docent. 

2. La Generalitat fixiuh, en relació amb els objectius expres- 
sats en termes de capacitat, contingut i criteri d’avaluacih del 
curriculum, els aspectcs bhsics d’aquest que constituiran les en- 
scnyanees minimes, amb la finalitat de garantir una EormacicS 
comú de tots els alumnes i la validesa dels títols corresponents. 

3. D’acord amb els mínims marcats en l’article anterior, cada 
centre definir2 el propi curriculurn tenint en compte les seves 
caracteristi yues. 

4. Els títols acadkmics i professionals seran homologats per 
1’Estat i expedits per la Gcnerditat en les condicions previstes 
per la present lIei i per les normes bhsiques i especifiques que a 
tal efecte es dictin. 

Articlc 5 

1 .  L’eeducaci6 infantil de 3 a Ei anys, la primhria de 6 a 12, i la 
secundiria obligatbria de 12 a 16 constitueixen l’ensenyament 

1. Al llarg de l’ensenyament bhsic, es garantitzarh un ensen- 
yament comú per als alumnes. No obstant, s’estabhh una ade- 
quada diversificació dels continguts en els seus iiltims anys. 

2. Els alumnes tindran dret a quedar-se en els centres ordina- 
ris, cursant I’ensenyment bhsic, fins a l s  divuit anys d’edat, 

Títol Primer 
De Ies cnsenyances de regim 

gen era I 

Capítol Primer 
Dc l’Educaci6 Infantil 

Article 7 

1 .  L’educacid infantil, que comprendrh fins als sis anys, con- 
tribuir& al desenvolupament fisic, intel.lectua1, afectiu, social i 
moral dels nens, Garantira el dret a Z’Educaci6 dels infants i 
s ’eesforprh en reequilibrar els oIignes socials desfavorables, Els 
ccntres docents cooperaran estretament amb els pares o tutors 
per a la consecució dels objectius d’aquesta etapa educativa. 

2. L’educació infantil compren&& dos cicIes. El primer s’ex- 
tendrlt dels O als 3 anys i ei segon dels 3 aIs 6 anys d’edat. 

a) L’etapa de O a 3 anys serh voluntfia i gratmita, amb l’obli- 
gaciii per part de les Administracions d’ofertar les places neces- 
shries, assegurant la xarxa piiblica d’aquesta etapa i facilitant 
I’escolaritzaci6 dels nens i nenes amb necessitats educatives es- 
pecials, que aconsellin l’cstimulaci6 prec*. 

b) L’etapa de 3 a 6 anys serh obligathria i gratuila. 

Articlc 8 

i. L’educació infantil tindrh com a objectiu el desenvolupa- 
ment fisic, afwtiu, cognitiu i sociai. És en aquesta etapa on cal 
intensificar les acciuns compensadores de les deficihncies físi- 
ques D psico-social: atencions individualitzades, estimulacions, 
etc. L’escola infantil afavorir& i estimula&: 

a) El desenvolupament fisic: satisfacció de les necessitats 
primaries; altres condicions afavoridores del creixement i la 
maduració orghica; activitat motbriques, aprenentatge de la 
nataci6. 

b) Desenvolupament afectiu: coneixement de si mateix i rela- 
cions positives amb nens i adults. 

c )  Desenvolupament intelelectual: evoluci6 dels sentits, de la 
capacitat estetica, de comuicaci6 i creaci6. Garantia d’un arn- 
bient ric d’estimuls afavoridor de la dinhmica estructwacib del 
pensament. 

d) Desenvolupament social: autonomia creixent i aprenentat- 
ge de la convivbncia. 
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Article 9 

1. Els continguts educatius s’organitzarm en hrees comsp& 
nents a h b i t s  propis de l’experihncia i desenvolupament infan- 
tils, i s’abordaran a través d’activitats globalitzades que tinguin 
interks i significat pel nen. 

2. La metodologia educativa es basar& en les experiencies, 
les activitats i el joc en un ambient d’afecte i de confianp 

3, La programaci6 haurh de tenir en compte els objectius ge- 
nerals i els especffics de cada edat, adequant-se, perb a les ca- 
racterístiques i evolució del nen i del grup, així com als seus 
interessos. 

Article 10 

1. L’Educaci6 Infantil ser& impartida per llicenciats docents 
amb I’espwidització corresponent. 

2. Una part important del treball pedagbgic ser& la coordina- 
ció, preparaci6 collectiva del treball escolar, l’elaboraci6 de 
materials, etc. Per aquesta tasca disposaran d’hores no lectives i 
d’oportunitats permanents de reciclatge, en hores de treball. 

3. Queda abolida per la publicaci6 de la present llei l’espe 
cialitat de Formació Professional de segon grau anomenada 
<<guardessa>>. 

Article 11 

1. La Generalitat i els Ajuntaments desenvolupann l’educa- 
ció infantil i acordaran convenis entre elles a f i  d’establir una 
xarxa pública que garanteixi places suficients. 

Capitol Segon 
De I’Educaci6 Primhria 

Article 12 

I. L’educació Prirnbia comprendrh sis curso acad&mics, d 
dels 6 als 12 anys d’edat. La fmaiitat d’aquest nivell ser&: 

a) Aconseguir el m b i m  desenvolupament inteI.lectual, per 
facilitar l’acc6s a l’anomenat pensament abstracte, condici6 si- 
ne qua non per al pas en condicions a I’Ensenyament Secunda- 
ri. 

b) Proporcionar una educaci6 comuna que possibiliti l’adqui- 
sici6 d’elements bhsics culturals, els aprenentatges relatius a 
l’expressi6 oral, a ia lectura, l’escriptura, Ia lbgicn matembica i 
el cblcul aritmhtic, aixi com una progressiva autonomia d’acci6 
en el seu medi. 

c) Educar en la consecuci6 de valors de convivhcia i respec- 
te i a afavorir eI coneixement de si mateix i dels altres. 

2, L’aprenentatge serh fruit ri’un treball actiu del propi nen 
en interacció amb el grup i els adults, que permeti formulació 
d’hipbtesis, comparació, discriminaci6 del que és fonarnental i 
comprovació. 

3. El mestre d’aquesta etapa orientarh, dirigir& i estirnularh. 
E1 seu paper fonamental serh el d’ajudar a descobrir estrat&gies, 
que posteriorment es garantitzaran. 

4, La Generalitat garantirh mitjans materials i humans que 
discriminin positivament les deficihncies fisiques o psico-so- 
cials dels alumnes d’aquesta etapa, 

Article 13 

1. L’Mucaci6 P r i m ~ a  conhbuirh a desenvolupar les se- 

a) Utilitzar apropiadament el catal& i el castellh. 
b) Comprendre i expressar missatges senzills en una llengua 

estrangera. 
c) Aplicar a les situacions de la vida quotidiana procdments 

lhgics elementals i operacions senzilles de c8cul. 
d) Adquirir les habilitats necesshries per a comportar-se amb 

autonomia en l ’hb i t  familiar, entre els amics i a I’escola, 
e) Apreciar els valors bhsics que regeixen la vida i la convi- 

vhncia humana: la solidaritat, el respecet i la tolerhcia envers 
els altres, així corn el coneixement i valoraci6 de la prbpia iden- 
titat colkctiva. 

f) Utilitzar els diferents mitjans de representaci6 i expressi6 
artística. 

g) CanMxer les caracteristiques fonamentats del seu medi fi- 
sic, social i cultural i les possibilitats d’acci6 en el citat medi. 
Entrelligar aquests coneixements amb el respecte a ia Natura i 
al medi ambient i l’amor a la justicia i la pau. 

h) Adquirir hhbits i actituds d’higiene i salut i de respecte per 
a la vida humana L’Fducaci6 Física i I’Esport s’inclouran entre 
aquests habit s i actituds altres sers vius. 

güents capacitats: 

Article 14 

I. L’Mucaci6 Primfia comprendrh tres cicles de dos cursos 
acadhmics cada un i s’organitzarh en bees que seran obligatb- 
ries i tindran un carhcter global i integrador. 

2. Ixs kees d’aquest nivell educatiu seran les següents: 
a) Coneixement del medi naturai, social i cultural. 
b) Educaei6 artística. 
c)  FAucaci6 Fisica, que inclourh aprenentatge i prhctica de la 

d) Llengua catalana i Literatura, 
e) Llengua Castellana i Literatura. 
9 Llengua estrangera. 
g) Matemhtiques. 
3. La metodologia didhctica s’orientarh al desenvolupament 

generat de l’alurnne, integrant les seves experihncies i aprenen- 
tatges. Si b6 1’Ensenyament tindrh un carhcter personal i 
s’adaptad al ritme d’aprenentatge de cada alumne, tindrA en 
compte el valor del treball colkctiu, en el que els alumnes mEs 
capaps actuen d’esthuls per als altres. 

4. La necesshria adaptació curricular s’entendrh, no com un 
retall d’objectius i continguts, sinó com una concreció de les 
activitats d’aprenentatge a les característiques especifiques de 
cada població escdar. 

5.  La Generalitat aportar& suports especffics per a l’escola i 
el medi que garanteixin la catalanització de tota la població es- 
colar prjmhria. 

Nataci6. 
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Article 15 

1 .  L’avaluaci6 dels processos d’ensenyament i aprenentatge 
ser& contínua i global. 

2. En cas de necessitat, l’avaluació ser& completada per un 
diagnbstic de1 tutor i d’dtres professionals que constituir& un 
instrument educatiu auxiliar. Cal&& entendre aquest diagnbstic 
com un instrument d’ús restringit a la família i l’escala, que en 
cap cas apareixera en í’expedient acadhic.  

3. La Generalitat p a r i  cls mitjans materiars i humans ne- 
cessaris perque els dumes assoleixin els objectius comspo- 
nents a un cicle educatiu i puguin accedir al sewent. En el cas 
que un alumne no hagi aconseguir els citats objectius podrh 
quedar-se un cws més en el mateix cicle, per la qual cosa caldrh 
una avaluaci6 de Ies circurnsthncies i un diagnbstic favorable a 
la repetició. 

Article 16 

1. L’Fducaci6 Prirnhria serh impartida per Llicenciats Do- 
cents amb l’especialibació corresponent, els quals tindran COM- 

pethcies en totes les hees d’aquest nivelí. L’ensenyament de 
la miisica, l’educaci6 fisica, l’idioma estranger, la pIBstica o 
d’altres mathries que es determinin, seran impartits per especia- 
listes amb la corresponent titulació. 

2. Una part important del treball pedagbgic serh la coordina- 
ció, preparaci6 collectiva del treball escolar, I’elaboracid de 
materials, etc. Per aquesta tasca disposaran d’hores no lectives i 
d’oportunitats pemanents de reciclatge en hores de treball, 

Capitol tercer 
De I’ICducaci6 Secundaria 

Article 17 

i. El nivell d’educaci6 secundhia compren&&: 
a) L’etapa d’educaci6 secundbia obiigatbria, que completa 

l’ensenyament bhsic i abarca quatre cursos acadhmics entre els 
dotze i setze anys d’edat. 

b) El batxillerat, amb dos cursos acadhmics de durada, a par- 
tir dels setze ‘anys d’edat. 

c)  La formacih professional especifica de grau mig, que es 
regula en el capitol qurt d’aquesta llei, 

Secci6 Primera 
De l’Educaci6 Secundhria 

Ob f iga tbr ia 

Article 18 

1. L’educaci6 secundhria obligatbria tindrh com finalitat 
transmetre a tots els alumnes els elements bhsics de la cultura, 
formar-los per assumir els seus deures i exercir les seves obli- 
gacions i preparar-los per accedir a ia formaci6 professional es- 
pecífica de grau mig u al batxillerat. 

S’introduirh en aquesta etapa l’optativitat d’algunes mathias 
i aquest aspecte de la secundbia far& imprescindible una acura- 
da acci6 tutorial del pufessorat cara a orientar la tria dels estu- 
diant s. 

Article 19 

5. L’educaci6 secundwa obligatbria contribuir& a desenvolu- 
par en els alumnes les següents capacitats: 

a) Comprendre i expressar en llengua catalana i en llengua 
castellana textos i missatges complets, ords i escrits. 

b) Comprendre una llengua estrangera i expressar-se en ella 
de manera apropiada. 

c )  Utilitzar a m b  sentit critic els diferents continguts i fonts 
d’infoxrnaci6, i adquirir nous coneixements amb el seu propi es- 
for$. 

d) Comportar-se amb esperit de cooperació, responsabilitat 
moral, solidaritat i tolerbcia, respectant el principi de la no- 
discriminació entre les persanes, 

e)  Conkixer, valorar i respectar els bens artistics i culturals. 
f) Analitzar els principis factors que influeixen en els fets so- 

cials i conhixer les Ueis hasiques de la natura. 
g) Entendre la dimensió prllctica dels coneixements obtinguts, i 

adquirir una preparaci6 bhica en e1 camp de la tecnologia, 
h) Conbixer Ies creences, actituds i vaIors bhsics de Ia nostra 

tradici6 i patrimoni cultural, valorant-Zos crfticament i triar 
aquelles opcions que millor favareixin el seu desenvolupament 
integral com a persones. 

i) Valorar críticament els habits socials relacionats amb la sa- 
lut, e1 consum i medi ambient. 

j) Coneixer el medi social, natural i cultural en el que actuen 
i utilitzar-los com instrument per la seva formació. 
k) Utilitzar l’educaci6 fisica i l’esport per afavorir el seu de- 

senvolupament personal. 

Article 20 

1. L’educaci6 secundhria obiigatbria constar& de dos cicles 

2, Seran bees de coneixement obligatori en aquesta etapa les 

a) Cihcies de la Naturalesa. 
b) Cihcies Socials, Geograh i Histbria. 
c) Educaci6 Física. 
d) Educació PIhstica. 
e) aucac i6  hica i &oXbgica. 
f )  Llengua Catalana i Literatura. 
g) Llengua Castellana i Literatura, 
h) Llengües esuangeres. 
i) Mat e matique s. 
j) MGsica. 
k) Tecnologia. 
3. La metodologia didhctica en l’educaci6 secundhria obliga- 

tbria s’adaptarii a les caracterlstiques de cada alumne, afavorirh 
la seva capacitat per aprendre per si mateix i per treballar en 
equip i l’iniciarh en el coneixement de la realitat d’acord amb 
els principis bisies del mEtode cientific, 

de dos cursos cada un, i s’impartirh per kees de coneixement. 

següents: 
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4. Un cop aprovat el perfil cumicular correspon al professorat 
orientar individualment als alumnes en l’elecció de les optati- 
ves que millor responen a les seves característiques. Per aques- 
tes tasques el professorat disposar& del temps no lectiu 
necessari i de la fornació corresponent, 

Article 21 

1. Per als alumes amb dificultats, cada centre ofertara un iti- 
nerari pedagbgic, amb garanties de qualitat, sense que aixb su- 
posi la szrpressi6 de cap h a  de coneixement obligatori. 

2: Serh obligatori pel Centre d’Eáucaci6 Secundhria oferir 
mathies optatives tebrico-prhctiques de formaci6 d’habits, ad- 
quisició d’habilitats i th iques  laboralsmanuals. 

3. Les mathies optatives han de permetre l’aprofundiment de 
continguts bhsics. La Generalitat garantir&, rnitjanpnt la planti- 
lla, els recursos especifics i la reglamentaci6 mínima de contin- 
guts, possibilitats reds d’optativitat, que contempli totes les 
b s  en els centres de secundhia pfíblics. Les matEries optatives 
en el segon cicle (14-16) Seran del 30% en relaci6 amb les obliga- 
thries. En el primer cicle el pes de les optatives ser& molt menor. 
4.131 professorat, amb el coneixement que tindrh dels alum- 

nes i del seti expedient acadkmic durA a terme una acci6 tutorial 
que orienti la tria dc les mathies optatives. Haurs de ser parti- 
cularment vigilant amb els alumnes de baix nivell sbciocultural 
o d’esperit menys acad&mic per¶& no s’estableixin camins ir- 
reversibles en la seva formaciú. 
5, El programa concret d’optatives i la. seva durada s’aprova- 

rA en el Consell Escolar de Centre @via proposta dels dife 
rents estaments de la Comunitat Educativa. 

Article 22 

1. L’avaluaci6 de l’educaci6 secundhria obligatbria serh con- 
thua i integradora. L’dumne que no hagi aconseguit els objec- 
tius del primer cicle d’aquesta etapa podrh quedar-se UXI any 
mes, aixi com un altre mCs en qualsevol dels cursos del segon 
cicle d’acord amb el que queda establert en l’article 152 de la 
present llei. 

2. Els alumnes que a l’acabar aquesta etapa hagin aconseguit 
els objectius marcats en ella, rebran el titol de Graduat en Mu- 
caci6 SecundZwia, que facultarh per accedir al batxillerat i a la 
formaci6 professional especifica de grau mig. Aquesta titulació 
serh iinica, 

3, Tots els alumnes, en quaIsevo1 cas, rebran una acreditació 
del centre educatiu en la que constin els anys cursats. 

Article 23 

1. En la definici6 de les ensenyances minimes es fixaran les 
condicions en que, per determinats alumnes majors de setze 
anys, pr&via la seva oportuna avaluació, podran establir diversi- 
ficacions de cumícdum en els centres orcbaris. En aquest su- 
phsit, els objectius d’aquesta etapa es lograran amb nna 
metodologia específica, a través de continguts i fins i tot 
d’hrees diferents a les establertes amb carhcter general. 

2. Per als alumnes que no arribin ds objectius de l’ducaci6 
secundhia obligatbria s’organitzaran programes específics de 
garantia social, amb la finalitat de proporcionar-els-hi una for- 
mació basica i professional que els permeti incorporar-se a la 
vida activa o prosseguir els seus estudis en les diferents ensen- 
yances regulades en aquesta iiei i, especialment, en la Fomaci6 
Professional Específica de grau mig a través del procediment 
que preveu l’article 32.1 de la present llei. L’administració lo- 
cal podxh col*laborar amb la Generalitat en el desenvolupament 
d ’ aquests’ programe s. 

3. La Generalitat garantitzarh una oferta suficient dels pro- 
grames específics en tot ei que es refereix a I’apartat anterior. 

Articlc 24 

1. L’educació secund&ia obligatbria ser& impartida per Lli- 
cenciats Docents, i qui tingui una titulacid equivalent a efectes 
de dodncia. En aquelles hrees o mathies que es determinin, en 
virtut de la seva especial relaci6 amb la formaci6 professional, 
s’establirh l’equivalbncia a efectes de la fmci6 docent, de títols 
d’enginyer t h i c ,  arquitecte t&cnic o diplomat universitari. 

2. Per impartir les ensenyances d’aquesta etapa ser& necessari 
ademes estar en possessi6 &un títol d’especialitzacid didictica, 
excepcili fet a dels llicenciats docents. Aquest títol s’acunsegui- 
rh fent un curs de qualificació pedagbgica, amb una duració mi- 
nirna d’un any acadhmic, que inelour?t un període de practiques 
docents. La Generalitat d’acord amb I’ Administració educativa 
de 1’Estat Espanyol regular& les condicions d’accks &aquests 
CWSQS i el carhcter i efectes dels corresponents tftols professio- 
nals, aki  corn les condicions per la seva obten, expedici6 i liu- 
mologacib. La Generalitat pdrh  establir els corresponents 
convenis amb universitats a I’objecte de la realització d’aquest 
curs. 

Secció Segona 
Del RatxiHerat 

Article 25 

1, El batxillerat comprendrh dos cursos acadkmics. Tindrh 
rnoddit at s diferents que permetran una preparació especialitza- 
da dels estudiants per la seva incorporaci6 a estudis posteriors o 
a la seva vida activa. 

2. Podran accedir ds  estudis de batxillerat els estudiants que 
tinguin el titol de Graduat en FAucació Secundkia. 

3. El batxillerat proporcionar& als estudiants una maduresa 
intel-lectual i humana, aixI com els coneixements i habilitats 
que els permeti complir les seves funcions socials amb respon- 
sabilitat i compethcia. Aixi mateix els capacitar3 per accedir a 
la formaci6 professional de grau superior i als estudis universi- 
taris 

Article 26 

1. El batxillerat contribuirh a desenvolupar en els estudiants 
les següents capacitats: 
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a) Dominar la llengua catalana i la castellana. 
b) Expresar-se amb fiui’desa i comecci6 en una llengua es- 

c) Analitzar i valorar criticament les realitats del món con- 

d) Comprendre els elements fonamentals de la investigació i 

e) Consolidar una maduresa personal, social i moral que els 

f) Participar de fuma sdidhria en el desenvolupament i mi- 

g) Dominar els coneixements cientifics i tecnotbgics fanamen- 

h) Desenvolupar la sensibilitat artística i literhria corn a font 

i) Utilitzar l’educació física i el deport per afavorir el desen- 

trangera. 

temporani i els antecedents i factors que influeixen en ell. 

del metode científic. 

permeti actuar de rnanerea xespnsable i authoma. 

llora de l’entom social. 

tals i les habilitats bhsiques @pies de la modalitat escollida 

de formació i enriquiment cuitural, 

volupament personal. 

Articlc 27 

1. El batxillerat s’organitmrh en mat&ries comunes, mathies 
prbpies de cada modalitat i mathies optatives. 

2. Les mathies comunes del batxiIlerat contribuiran a. la for- 
ma& general de l’estudiantat. Les matEries prbpies de cada 
modalitat de batxillerat i les mathies optatives els proporciona- 
d una formació més especialitzada, preparant-los i orientant- 
10s cap n estudis posteriors o cap a una activitat professional. El 
currículum de les rnat&ries optatives podrh incloure una fase de 
fomaci6 prhctica fora del centre. 

3. IRS modalitats de batxillerat seran com a mínim les següents: 
- Arts. 
- Cikncies de la Naturalesa i de la Salut. 
- I-hmanitats i Ciencies Socials. 
- Tecnologia. 
4. Seran mathies caniunes del Batxillerat les següents: 
- Educaci6 Física, 
- Educació htica i fonaments de Psicologia. 
- Filosofia. 
- Histbria. 
- Llengua Catalana i Literatura. 
- Llengua Castellana i Literatura. 
- Llengua Estrangera. 
5. La metodologia didhctica del batxillerat ahvorirh la capa- 

citat de l’estucliant per aprendre per si mateix, per treballar en 
equip i per aplicar els metades apropiats d’investigació. D’igual 
manera subratllar8 la relaci6 dels aspectes teebrics de les mat&- 
ries amb les seves aplicacions prhctiques en la societat. 

6. La Generalitat establi15 les rnathries @pies de cada modalitat, 
adaptant-les a les necessitats de la societat i del sistema educatiu, 

7. La Generalitat p d r h  establir noves modalitats de batxille- 
rat o modificar les definides per aquesta ilei. 

Article 28 

1, Per impartir el batxillerat s’exigira les rnaAxes titulacions 
i la mateixa qualificacili qrre les requerides per I’Educació Se- 
cundhria obhgatbria. 

Article 29 

1, Els estudiants que cursin satisfactbnament el batxillerat en 
qualsevol de les seves modalitats rebran el Titol de Batxiller. 
Per obtindre aquest tftol ser& necessbia I’avaluació positiva de 
totes les mathies. 

2. El títol de Batxiller facultarh. per accedir a la Pomaci6 
Professional de Grau Superior i als estudis universitaris. 

Capftol Quart 
De la Formació Professional 

ArticIe 30 

1. La formació professional compren&& el conjunt d’ensen- 
yances que, dintre del sistema educatiu i regulades per aquesta 
IM, capacitin per I’exercici qualificat de les diferents profes- 
sions, Inclourh tamb6 la formació professional ocupacimal i 
1 ‘en senyament d ’ adults. 

2. En l’eúucació secundkia obligatbria i en el batxillerat tots 
els estudiants rebran una forrnaci6 bhsica de caracter professio- 
nal. 

3. La formaci6 professional té carn a finaiitat la preparació 
estudiantil per l’activitat en un camp professional, groporcio- 
mant-los una foxmacid polivalent que els permeti adaptar-se a 
les modificacions laborals que poden produir-se al llarg de la 
seva vida. Inclorrri tant la formaci6 professional de base corn la 
formacid professional especifica de grau mig. En tots els curi- 
culums de la Formació Professional de Grau Mig hi haurh la 
materia d’ktica i fonaments de Psicologia. 

4. La formació professional especifica comprendri un con- 
junt de cicles formatius de durada variable, eonstitui’ts per bees 
de coneixement tebrico-practiques en funci6 dels diversos 
camps professionals. 1 unes prhctiques obligatbries en les em- 
preses, en nombre d’hores especificades en cada currículum, 
professionalment controlades peb claustres i sindicalment pels 
comiths d’empresa. 

5. Els claustres de formació professional específica, disposa- 
ran d’un nombre d’hores considerades Iectives per garantir la 
qualitat i continguts de les practiques en empreses i una norma- 
tiva que delimiti aquesta funci6. La normativa concreta serb ne- 
gociada amb els sindicats majoritaris dels treballadors del 
sector, 

6 .  La Generalitat garantir& l’accés a les prhctiques de tots els 
estudiants, coordinant llurs actuacions i signant convenis amb 
les empreses, d’acord amb les centrals sindicals majoritbies de 
la comarca. 

La Generalitat actuar& en el marc dels Canseils Escolars Co- 
marcais, amb la participaci6 d’estudiants, pares i treballadors, a 
través de les organitzacions estudiantils, federacions d’ APA, 
sindicats majoritaris d’Ensenyament i cenirals sindicals majori- 
thries en la comarca. 

7. La fomacid professional espí f ica  faacilitarh la incorpora- 
ci6 dels joves a la vida activa, contribuira a la formacib perma- 
nent dels ciutadans i atendrh les demandes de qualificació del 
sistema productiu. 
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ArticIe 31 

1. Els estudiants que es trobin en possessió del títol de 
Graduat en Mucaci6 Secundbia podran cursar una formacib 
acupacional d’un any de durada. Els majors de 20 a n y s  que pu- 
guin acreditar els coneixements tebrics i practics d’wna determi- 
na& formaci6 professional, tindran opció al títol de T&cnic de 
grau mig, sense haver de cursar les ensenyances corresponents. 

2, Els estudiants que es trobin en possessió del títol de Gra- 
duat en Fxíucació Secundhia podran cursar Ia formacid profes- 
sional específica de grau mig en tots els camps professionals. 
La durada d’aquest grau ser& de dos anys. 

3, Per I’accés a la formació professional específica de grau 
superior ser& necessari estar en passessió del titd de formaci6 
professional de grau mig Q bt5 del títol de batxillerat. 

4. Es podran incorporar en els corresponents currículums 
d’aquest grau l’obligació &haver cursat determinades materies 
de la formació de grau mig o de batxillerat, en concoxdhncia 
amb els estudis professionals als que es vol accedir, 

Article 32 

1. Malgrat el disposat en l’article anterior, sexa possible acee 
dir a la formaci6 professional especifica sense complir els req- 
uisits academiccs establerts, sempre que, a través d’una prova 
regulada per la Generalitat, l’aspirant demostri tenir la prepara- 
ci6 suficient per cursar amb aprofitament aquestes ensenyances. 
Per accedir per aquesta via a cicles formatius de grau superior, 
es requerirh tenir complerts els vint anys d’edat. 

2. La prova a quk es refereix l’apastat anterior haurs d’acre- 
dita: 

a) Per la formació professional especifica de grau mig, eIs 
coneixements i habilitats suficients per cursar amb aprofitament 
aquestes ensenyances. 

b) Per la formació professional especifica de grau superior, la 
maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i les capa- 
citats referents al camp professional del que es tracti, D’aquesta 
darrera part podran quedar exempts els que acreditin una expe 
xihcia laboral que es correspongui amb els estudis professio- 
nals que desitgin cursar. 

Article 33 

I .  Per impartir la formaci6 professional especifica s ’exigiran 
els mateixos requisits de titulació que per l’educació secundh- 
ria. Eh determinades zlrees o matbries, es consideraran altres ti- 
tulacions relacionades amb elles. Per al professorat d’aquestes 
bees o mathies podran adaptar-se en durada i continguts el 
curs a qu& es refereix l’article 24.2 d’aquesta llei. 

2, Per determinades bees o mat&ries es p d r 8  contractar, 
com professors especialistes, atenent a la seva qualificació i a 
les necessitats del sistema, a professionals que desenvolupin la 
seva activitat en el camp laboral. En els centres piiblics, la Ge- 
neraütat podrh establir amb aquests professionals contractes de 
carhcter temporal i en rhgim de dret administratiu. 

3. El pro€essorat a que es refereix I’aprtrtat anterior p d r h  im- 
partir excepcionalment ensenyances en el batxillerat, en mat& 

ries optatives relacionades amb la seva experiencia professio- 
nal, en les condicions que s’estableixin, 

Article 34 

1. En el disseny i planificaci6 de la formació professional es- 
pecífica es fomentar8 la participació dels agents socials. La se- 
va programaci6 tindri en compte l’entom sbcio-econbmic dels 
centres dbcents on es vagi a fer, així com les necessitats i passi- 
bilitats de desenvolupament del citat entorn. 

2. El currfculum de les ensenyances de formació professional 
especíñca inclow& UXI base de formaci6 practica en els centres 
de treball de la que podrh quedar total o parcialment exempt qui 
hagi acreditat I’experihncia professional segons queda establert 
a l’apartat b) de 1’article 32.2 d’aquesta Ilei, Per aconseguir 
aquest objectiu la Generalitat arbitrar& els mitjans necessaris 
per incorporar a les empreses i institucions al desenvolupament 
d’aquestes ensenyances. 

3, La metodologia didkticca de la fomacib professional es- 
pecífica promourh la integració de continguts científics, tecno- 
lbgics i organitzatius. Aixi mateix, afavorir& en l’estudiant la 
capacitat per aprendre per si mateix i per treballar en equip. 

4. Els estudis professionals regulats en aquesta llei podran re- 
alitzar-se en els centres ordinaris i en centres específics, sempre 
que reuneixin els requisits mínims que s’estableixin i que es re- 
feriran a titulació acadbmica del professorat, daci6 numerica 
estudiant-professor 1 installacions docents. 

Article 35 

1. La Generalitat estabiirh les titulacions corresponents a l s  
estudis de formaci6 professional, aixi com les ensenyances mi- 
nimes de cada un d’elis. Cada claustre completar& i adequar& el. 
curriculum a les caractedstiques sbcio-econbmiques de cada 
barri o localitat. 

2. Els estudiants que superin les ensenyances de formaci6 
professional especffica de grau mig rebran, el títol de Tkcnic de 
grau mig corresponent a la seva professió. 

3, El tftol de Tknic de grau mig permetrb l’accés directe a 
les Escoles Superiors Universithries per a completar els estudis 
de formaci6 professional corresponents. 

Capitol Cinquh 
De l’Educaci6 Especial 

Article 36 

1.  EE sistema educatiu catals s’ardenara de forma prou flexi- 
ble que no produeixi rnarginaci6. Assumir& la diversitat i res- 
pectarh. el dret que tot infant t& d’ésser diferent i educarh a 
tothom en aquest respecte. D’altra banda, inclourh en el seu 
marc el concepte de $iscrimhació positiva, encaminada a ga- 
rantir el dret efectiu a una educaci6 integradora i de qualitat. 

2. El sistema educatiu disposarh dels recursos necessaris pr- 
qu& els alumnes amb necessitats educatives especials, tempo- 
rals o permanents, puguin arribar dintre del propi sistema ds  
objectius establerts amb carhctex general per a tots els alumnes, 



23944 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PAR-L- DE CATALUNYA / M m .  336 / 22 de gener de 1992 

3. La identificació i valoració de les necessitats educatives 
especials les realitzar& conjuntament l’equip docent del centre 
on l’alumne estigui escolaritzat i l’EAP, els quals establiran els 
plans de fomació adequats per cadascun. 

4. Al final de cada curs, s’avaluaran els resultats aconseguits 
per cada alumne amb necessitats educatives especials, en fim- 
ci6 dels objectius proposats a partir de la valoraci6 inicial. 
Aquesta avaluaci6 permetra variar el pla d’actuaci6 en funci6 
dels seus resultats. 

5, El sistema educatiu disposar& de centres especifics per als 
alumnes no integrables en els centres generals. Els citats cen- 
tres específics garantiran el tractament pedagbgico-terapeut ic 
més adequat i el ple desenvolupament psiquic, fisic i afectiu de 
les noies i nois en aquestes condicions. A tal fi els centres po- 
dran efectuar les adequacions cursiculars i les modificacions de 
programa pertinents, i establiran, d’acord amb e1 Departament 
d’Ensenyarnent de la Generalitat, els ratios. 

6. La Generalitat far& llis de les seves atribucions per garantir 
la prevenci6 i la descoberta precog de les disminucions i el 
diagnbstic que orientari l’acció educativa. 
7, La identificaci6 i valoració de les necessitats educatives 

especials en centres específics es realitzar& en EAPS espwifics 
de les diferents disminucions. 

8. La Generalitat garantir8 I’escolaritzaci6 en condicions en 
la xarxa piiblica dels alumnes amb disminucions. A tal fi oferta- 
r2 places suficients en centres especffics; i vetllarh per a la inte- 
graci6 en condicions en la xarxa pública general, cies de la 
primera etapa de l’educacl6 infantil. 

9. L’escolaritzaci6 en centres d’educaci6 específics només 
ser& duta a terme quan les necessitats de 1’alume no puguin ser 
ateses per un centre ordinari.. Aquesta situaci6 ser2 revisada pe- 
rihdicament de manera que pugui afavorir-se, sempre que sigui 
possible, l’accés dels alumnes a un r&girn d’una major integra- 
cib. 

Article 37 

1 .  EI sistema educatiu catalh disposar8 de professors de les 
especialitats corresponents i de professionals qualificats: psicb- 
legs, logopedes, pedagogs, etc. 

2. Aquests darrers actuaran en els següents hmbits: 
a) En els EAPS. Cada localitat disposar& d’un equip format 

per pedagogs, psicblegs, assistents socials i metges, per tal &as- 
sessorar el professorat dels centres; contribuir a la prevenci6, 
descoberta i valoració de necessitats especffiques; orientar i 
ajudar els alumnes i a llurs pares a accedir als objectius propo- 
sats. L,es grans ciutats &spsatan d’un EAP per barri. 

b) En els centres escolars ordinaris. Cada centre tindrh psicd- 
leg escolar, el qual treballara en colíaboració amb els mestres i 
estar& al servei del centre. També hi haurh professionals espe- 
cialitzats en els centres ordinaris amb alumnes disminu’its inte- 
grats. Aquests professionals trebalIaran en collabraci6 amb els 
professors de I’aula o rnathia i realitzaran tasques amb alumnes 
concrets. 

3. Els centres escolars d’Erisenyament Obligatori disposaran 
de professorat de suport lligat a X’EAP local., que ajjudarh als es- 
tudiants amb dificultats, en collaboració amb els altres profes- 
sors del centre. 

4, La Generalirat regular& i afavorirh la participaci6 dels pa- 
res o tutors en les decisions que afectin a l’escolarització dels 
alumnes amb necessitats educatives especials. 

5. La Generalitat promourh i garantira el principi d’igudtat, 
removent els obstacles que impedeixin el seu assoliment. 
D’acord amb aixb eliminar& les barreres arquitectbniques dels 
centres públics i exigir& aquesta con&& en els centres concer- 
tats, d’acord amb un pla que ser& elaborat a partir de la promul- 
gació d’aquesta llei. 

a) Es considerar& barrera arquitectbnica tot condicionant de 
la mobilitat i de la percep& 

b) La Generalitat no donara el vist-i-plau a cap centre escolar 
de nova construcci6 que no compleixi estrictament la normativa 
en qiiesti6 de barreres arquitectbniques i negarh eis concerts 
econbmics als centres privats en iguals condicions. 

Capitol Sise 
L’Educaci6 d’Adults 

Article 38 

1. El sistema educatiu garantiizarh que els majors de 16 anys 
pugnin adquirir, actualitzar, completar i ampliar llurs coneixe- 
ments i aptituds per al seu desenvolupament personal i profes- 
sional. A tal fi, el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat, competent en aquest camp, es coordinar& amb els 
Departaments de TrebalI i de Benestar Social sempre que les 
eircumsthcies ho requereixin. 

2. Els objectius de i’Wucaci6 d’Adults seran els següents: 
a) Adquirir i actuaíitzar la Seva formació biisica i facilitar el 

seu acc6s en els diferents nivells de1 sistema educatiu, 
b) Millorar la seva qualificaci6 professional o adquirir una 

preparació per a I’exercici d’una nova professi6. 
c )  Desenvolupar la seva capacitat de participació en Ia vida 

social, cultural, política i econbmica. 
3. La Geneditat, en cotIaboraci6 amb els Ajuntaments, 

garantirlt I’experihncia d’Escoles d’ildults en totes les Iocali- 
tats. En les grans ciutats existirh una Escola d’Adults en cada 
barri. 

4. En els establiments penitenciaris es garantir& als presos la 
possi biiitat d’ accedir a aquest a educació. 

5, L’arganitzaci6 i rnetodoIogia de l’educaci6 d’adults e3 ba- 
sarh en l’autoaprenentatge, en funci6 de les seves experihcies, 
necessitats i interessos, Comptar& per a aixb amb currícubms 
adaptats als Ensenyaments Mfnims Obligatoris i a la vegada a 
1 especificitat d’adult s. 

Article 39 

1. Els adults que vulguin adquirir els coneixements equiva- 
lents a 1’Educació basica comptaran amb una oferta adaptada a 
les seves condicions i necessitats en la seva localitat de residh- 
cia i, en el cas de les gran ciutats, en el propi barri. 

2. La Generalitat garantir& que tots els adults que tinguin el 
titol de Graduat Escolar puguin accedir 3 centres docents on pu- 
guin adquirir la formaci6 bhsica prevista en la present llei per a 
l’Educaci6 Secundhria Obügatbria. 
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3. El Departament d’Ensenyament de la Generalitat organit- 
zarh perihdicament, en les condicions que s’estableixin a l’efec- 
te, proves pequi3 els majors de 16 anys puguin obtenir 
directament el títol de Graduat en Mutació Secundhia. 

mitjans de discriminació positiva per als menys dotats, a fi que 
l’objectiu d’educar la sensibilitat, el gust i el plaer est&tic arribi 
atotalapoblaci6escolar. 

Article 43 
hrticie 40 

1, La Generalitat garantir&, mitjanpnt les mesures oportunes, 
l’oportunítat a tots els ciutadans d’accedir als nivells i graus de 
I’Ensenyament no obligatori regulat en la present llei. 

2, Els adults podran cursar et batxiller i la Formació Profes- 
sional específica en els centres docents ordinaris sempre que 
tinguin la titulació requerida. Perb tamM disposaran per als ci- 
tats estudis d’una oferta especifica i d’una organitzaci6 adequa- 
da a llurs característiques en eis centres d’Educaci6 d’Adults, 

3. La Generalitat ampliara l’oferta piiblica d’Mucaci6 a dis- 
thncia per a facilitar la formaci6 permanent d’adults des del 
propi domicili per aqueus que ho requereixin. 

4. El Departament d’lhsenyament de la Generalitat organit- 
zarh peritdicament proves per als majors de vint-i-un anys, a fi 
que puguin obtenir directament el títol de Batxiller, aixi corn els 
de Formaci6 Professional, en les condicions que es determinin. 

5.  Els majors de vint-i-cinc anys podran ingressar directa- 
ment en la Universitat, sense capitulació, rn i t j t jp t  la supera- 
ci6 d’una prova especifica, 

Article 41 

1. Per a liur educaci6 els adults podran accedir als centres 
docents ordinaris i a centres específics. Aquests darrers estaran 
oberts a I’entorn i dispanibles per a les activitats d’animació sb- 
cio-cultural de la comunitat, 

2. L’organització territorial dels centres d’Educaci6 d’Adults 
ser& de tal forma que permeti el funcionament coordinat del t r e  
ball pedagbgic del professorat i de l’oferta de mat8ries optati- 
ves, quan el nivell d’Ensenyament ho requereixi, 

3. El professorat per a l’Fxiucaci6 d’Adults comptar& amb la 
titulaci6 requerida per a les ensenyances compreses en la pre 
sent llei. A la vegada se’ls garantirh una formaci6 permanent 
especsca, per a respondre a les necessitats d’adults. 
4. En els concursos generals de trasllats apareixeran com a 

tals les places d’Educaci6 d’ Adults. 

Títol Segon 
De les ensenyances de rPgirn especial 

Capitol Primer 
Dc les Ensenyances Artístiques 

Article 42 

1. Les Ensenyances Artístiques tindran un lloc destacat en 
l’Educaci6 Infantil, PrirnZuia i SecundAria i per aixb hi haurh el 
professorat especialitzat, hores especifiques, material adequat i 
Fomaci6 Permanent. No ser& acceptable l’adjectivacib d’alum- 
ne poc dotat, sinó que, com en d’aaltres matkries, s’adequuan 

1. Les ensenyances artístiques de Rhgim Especial tindran 
com finalitat proporcionar als estudiants una formació artística 
de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionds de 
la M~sica, la Dansa, I’Art Dramhtic, les Arts Plhstiques i el Dis- 
seny, així com per a ensenyar aquestes disciplines en les Ensen- 
yances de R8gim Generd, prhia la capacitació pedagbgica 
assenyalada en l’article 47.3 d’aquesta mateixa llei. 

Secció Primera 
De la Maísica i la Dansa 

Article 44 

1. Les Ensenyances de Miisica i Dansa comprendran tres 

a) Grau Elemental, que tindrh quatre anys de durada. 
b) Grau mig, que s’estructwarh en tres cicles de dos cursos 

acadhmics de durada cada un, 
c) Grau Superior, que cornprendrb un sol cicle la durada del 

qual ser3 determinada en funció de les caractedstiques d’aques- 
tes ensenyances. 

2. EIS estudiants podran, amb carhcter excepcional i prEvia 
orientaci6 del professorat, matricular-se en més d’un curs aca- 
dhrnic, quan ah6 ho permeti llur capacitat d’aprenentatge. 

3. El curdculm d’aquestes ensenyances s’establira segons e1 
que marca l’article 4 d’aquesta llei. 

4. Amb independheia de 10 establert en apartats anteriors, 
podran cursar-se en escoles especifiques, sense limitació d’edat, 
estudis de música i de dansa, els quals no estaran encaminats a 
I’obtenció de títols acadhics i professionals. Ser& la Generali- 
tat qui reglamenti aquestes escoles. 

graus: 

Article 45 

1. Pel grau elemental de les hscnyances de Miisica i Dansa es 
tir& en cumpte l’&t idbni &iniciació d’aquest s aprenentatges. 

2. Per accedir al Grau Mig de les ensenyances de Música i 
Dansa cal&& haver superat el Grau Elemental a demostrar, mit- 
janqant una prova, que l’aspirant posseeix els coneixements ne- 
cessaris per cursar amb aprofitament les ensenyances 
corresponents. 

3. S’accedirh aI Grau Superior de les Ensenyances de M W x  
i Dansa amb els següents requisits: 

a) Posseir el títol de BatxiIler. 
b) Haver superat el tercer cicle del Grau Mig. 
4. Serh, no obstant aixb, possibIe accedir al Grau Superior 

sense aquests reguisits si l’aspirant demostra, mitjancant proves 
específiques, estar en possessió dels coneixements, aptituds i 
habilitats necessaris per cursar amb aprofitament les ensenyan- 
ces corresponents. 
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Article 46 

1 e El Departament d’Ensenyament garantirh als estudiants Ia 
possibilitat de amar simulthiament tes ensenyances de Músi- 
ca i Dansa i les de Rkgim General. Zes grans ciutats disposaran 
de centres integrats i per a ies ahres localitats i comarques 
s’adoptuan mides de coordinació respecte R l’organitzacid i or- 
denaci6 de les dues classes d’estudis. 

2. Els estudiants que hagin superat el Grau Mig obtindran 
e1 títol de Batxiller si superen les matkries comunes al batxi- 
ller. 

Articlc 47 

1. Al finalitzar el Grau Elemental s’expedirh el corresponent 
certificat. 

2. La superació del Grau Mig de Música i Dansa donara dret 
al tftol de Formació Professional de Grau Mig. 

3. La superació dei Grau Superior d’aquestes Ensenyances 
donar& &et al titol Superior en l’espwialitat corresponent, el 
qual serh equivalent a tots els efectes al títol de Llicenciat Uni- 
versitari. Aquesta titulació acompanyada d’una capacitació pe- 
dagbgica apropiada d nivell específic ser& necessbia per a ser 
professor de Música i Dansa en l’Educaci6 Infantil, ISrlmhria, 
Secuncitiria i Superior. 

4. El Departament d’Ensenyament de la Generalitat establir& 
convenis amb les Universitats a fi d’organitzar estridis de tercer 
cicle destinats als titulats superiors a qub es refereix l’apartat 
anterior. 

Secei6 Segona 
De I’Art Dramatic 

Article 48 

1. Les Ensenyances &Art Dramitic comprendran dos 

a) Grau Mig, de dos anys de durada. 
13) Grau Superior, la durada del qual s’adaptarh a les caracte- 

2. L’establiment del cum’culum d’aquestes ensenyances es 

graus: 

n’stiques d’aquestes ensenyances. 

far& d’acord amb í’article 4 d’aqnesta llei. 

Article 49 

1. Per accedir al Grau Mig d’Art Dramatic caldrh el titol 
de Secundkja Obligatbria. També podran accedir-hi els que 
no posseeixin aquesta titulaci6, rnitjanqant unes proves que 
demostrin que I’aspirant posseeix coneixements, aptituds i 
habilitats per cursar amb aprofitament les ensenyances co- 
rresponents. 

2. Per accedir al Grau Superior d’Art Dramhtic cal&& haver 
superat cl Grau Mig o demostrar, tnitjanpnt ames proves que 
l’aspirmt posseeix coneixements, aptituds i habilitats especifi- 
ques per a cursar amb aprofitament les ensenyances corresp- 
nents. 

Article 50 

1. Els que hagin superat el Grau Mig d’Ari DramAtic tindran 
dret al Titol de Formaci6 Professional de Grau Mig. 

2.131s que hagin superat el Grau Superior d’Art Bamhtic tin- 
dran dret al Títol Superior d’Art Dramiltic, equivalent a tots els 
efectes al de Llicenciat Universitari, 

3. El Departament d’hsenyament de la Generalitat establirh 
convenis amb les Universitats a fi d’organitzar estudis de tercer 
cicle per als titulats superiors a que es refereix l’apartat ante- 
rior. 

Secci6 Tercera 
De les Arts Plastiques 

i de Disseny 

Article 51 

1. Les Ensenyances de les Arts Plastiques i de Disseny com- 
prendran estudis relacionats amb les l l l r ts  Aplicades, els oficis 
adstics, el disseny en les diverses modalitats i la conservaci6 i 
restauraci6 de béns cuttwals. 

Article 52 

1. Les Ensenyances d ’ h s  Plastiques i Disseny comprendran 

a) Grau Mig, de dos anys de durada. 
b) Grau Superior, que comprendrh un so2 cicle, la durada del 

qual ser& determinada en hunci6 de les característiques d’aques- 
tes ensenyances. 

2. El cm’culum d’aquestes ensenyances serh establert 
d’acord amb I’article 4 d’aquesta llei, Inclourh practiques en les 
empreses, estudis i tallers, aixi com l’elaboració dels prqjectes 
que es determinin, en els dos graus: Mig i Superior. 

dos graus: 

Article 53 

1. Per accedir al Grau Mig de les Ensenyances d’Arts Plhsti- 
ques i Disseny cal estar en passessi6 del titol de Graduat en 
Educació Secundhia. 

2. Per accedir al Grau Superior s’ha d*haver superat el Grau 
Mig. 

3. Serh, no obstant possible accedir als Graus Mig o Superior 
sense els requisits marcats en els anteriors apartats, mitjanpnt 
proves específiques que demostrin que l’ilspirant esta en pos- 
sessili de coneixements, aptituds i habilitats per cursar amb 
aprofitament 1 es Ensenyances c m e  sponen t s , 

Article 54 

1 .  Els que hagin superat el Grau Mig tindran dret al Títol de 
Formaci6 Professional de Grau Mig, 

2. EIS que hagin superat el Grau Mig tindran al Tl‘tol, segons 
les especialitats, a Consewaci6 i Restauració de Bens Culturals 
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o Disseny. Aquest titol ser& equivalent, a tots els efectes, al de 
llicenciat uiversitak 

3. El Departament d’Ensenyament de la Generalitat estabIirh 
convenis amb les Universitats a fi d’organitzar estudis de tercer 
cicle per als titulats superiors a ¶u& es refereix l’apartat ante 
rim. 

en grau mig i superior, quan les circumsthcies ho aconsellin. 
4, Podran establir-se d’akres especialitats d ’ h s  Plhstiques 

b) EIS Centres Collaboradors en les condicions marcades per 
aquesta llei. 

Article 57 

1. Podran accedir a la Fomaci6 Ocupaciond: 
a) Els majors de 16 anys que estan a l’atur. 
b) Persones en actiu amb necessitat de reciclatge en condi- 

cions marcades per aquesta llei. 
Capftol Segon 

De Ics Ensenyances d’ldiomes 
Article 58 

Article 55 
1. La Formac-, Ocupacional ser 

1. L’aprenentatge d’idiomes estrangers serh garantida a tots 
els estudiants, en condicions de qualitat, en l’Educaci6 Primfia 
i en ia Secundkia, en els centres de R 5 g h  General. 

2. Les Escoles Oficials d’ldiomes tindran com objectiu 
l’aprenentatge d’Idiomes fomentaran en especial el coneix* 
ment dels idiomes europeus, aixf com el del Catal& i el Castell&. 

3, Per accedir a les ensenyances de les Escoles Oficials 
d’Idiomes caldrh estar en possessió del Titol de Graduat en 
Fducació Secun-, o demostrar l’aspirant, mitjanpt una prova, 
que pot cursar amb aprofitament les ensenyances c~msjponents. 

4. Les Escoles Oficials d’Idiornes podran impartir cursos per 
a l’actualitzaci6 de coneixements i el perfeccionament profes- 
sional dels adults. 

5. El Departament d’Ensenyarnent de la Generalitat establira 
convenis amb les Escoles Oficials &Idiomes per difondre 
l’aprenentatge R’idjornes en els mtijans de cornunicaciii, fona- 
mentalment en els hudio-visuals. 

6. L’astntctura de les ensenyances d’idiomes, els seus efectes 
acadbnics i les titulacions a qu& donin lloc seran establertes en 
la legislaci6 especifica sabre les citades ensenyances. 

7. La Geneditat establkh convenis amb les Universitats i Exo- 
les Superiors esemgen, a fi i efecte que les Escoles oficials 
d’ldiomes puguin expedir tltolls homologats internacionalment. 

Capitol ‘Tercer 
De 1’EEnsenyarnexit Ocupacional 

Article 56 

1. La Formació Ocupacional 6s el reciclatge professional de 
les persones que han perdut el lloc de treball Q d’aquelles que 
busquen el primer, sense poder accedir-hi. L’objectiu final de la 
Formació Ocupacional és Ia inserció en el món laboral, i a tal fi 
es dirigiran tots els esfoqos dels professionals del centre, 

2. La Formaci6 Ocupacional comprendril diverses hrees for- 
matives de durada varhble de coneixements tebrico-prhctics, en 
funció de la demanda del mercat laboral. 

3, La Formació Ocupacional depndrh del Departament 
d’Ensenyament estretament coordinat amb Treball i Benestar 
Social. La Generalitat arbitrar& la coordinació hterdepmtamen- 
tal sempre que les circumsthcies ho facin necessah. 

4. Seran centres de formaci6 ocupacional: 
a) Els Centres propis de la Geneditat i dels Ajuntaments. 

apartida per professorat 
amb titulació o un mínim de 3 anys d’experhcia en I ’ b a  a 
impartir. 

2. Les places del professorat dependent de la Generalitat o 
dels Ajuntament seran cobertes pr&via oferta pública i amb can- 
trol deis sindicats majoritaris en la seiecci6 i contractaci6. 

3, EI professorat de Formació Ocupacional disposar& d’hares 
no lectives dedicades elaborar material, coordinar-se, etc. Una 
part d’aquestes hores no lectives seran dedicades a la inserció 
laboral dels estudiants, 

4. Les hrees a impartir, el cum’culurn de cada kea i la seva 
durada s’aprovnran el setembre de cada any pel claustre de cada 
centre, p&via proposta del professorat de cada hrea. 

5. A efectes de condicions de treball i retribucions, el profes- 
sorat de formaci6 ocupacional s’homologarh amb el de Foma- 
ció Professional. 

Article 59 

1. Els estudiants que hagin superat el curs de Formaci6 Ocu- 
pacianal rebran un certificat, expedit per la direcci6 del centre, 
acreditant la seva capacitaci6, 

2. La Generalitat i els Ajuntaments signaran convenis amb 
les empreses cada a la inserció laboral dels estudiants, d’acord 
amb les centrals sindicals majorithies en l ’hbi t  territorial que 
correspongui. 

3. Els centres ocupacionals que vuzguin gaudir dels avantatges 
de ser coWaboradors hauran d‘acomplir les segiients condicions: 

a) Infrastructura adequada a les &rees que es volen impartir; 
b) Programació corresponent a les citades hees; 
c) Professorat que compleixi la normativa de Ia present llei. 
4. L’anomenament de centres col-laboradots es far& anual- 

ment a trav6s de la coordinació interdepartamental d’Ensenya- 
ment i Treball amb l’acord de les centrals sindicals 
maj orit hrie s 

Títol Tercer 
Dei cos Únic del professorat 

Article 60 

1 .  La Generalitat garantir& la qualificaci6 i Fomacib del Pro- 
fessorat, Ies condicions en qu& es dissenyaran els diversos c d -  
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culums, els recwsos educatius per a dur a terme Ia labor educa- 
tiva, els estímuls per a la investiga& pedagbgica i totes les me- 
sures encaminades a valorar i qualificar Ia tasca docent. 

2. El model de professorat que questa llei promourh 6s el de 
professor investigador que analitza la seva prhctica, sotmet a 
vaioraci6 critica els resultats, reformula constantment la seva 
actuació i treballa cooperativament, a m b  una concepció global 
de1 centre escolar relacionat amb el seu entorn. 

3, El professorat tindrh. una formaci6 universithria amb espe- 
cialitzacions diversificades, segons els nivells, i una titulació 
h ica .  Formaran part d’aquesta formació: conceptes culturals 
amplis, coneixements socials, psicolbgics, biomedics, pedagb- 
gics i didhctics que facilitin la seva compethcia en les rela- 
cions interpersonals, en l’organitzaci6 escdar i en el treball en 
equip. L’especialitzaci6 comportarh coneixements científics 
profunds de Ia prbpia etapa o ben i prhctiques docents. 

4. Ser& tasca de les actuals Escoles Universithries del Magis- 
teri, convertides en Facultats coordinades amb d’altres Facul- 
tats: 
- establir els curnlculwms i fomar els professionals del Cos 

ún ic  Docent. 
- establir el currículum dels llicenciats d’altres Facultats que 

aspirin al títol de Llicenciat Docent. 
- expedir el titol de Llicenciat Docent en les diverses espe- 

cialitats que s’estableixin. 
- incorporar noves especialitats, a mida que les necessitats 

socials i educatives ho requereixin. 
5. Els llicenciats en diEerents branques de Lletres, Ciencies i 

estudis superiors Thcnics que vulguin dedicar-se a la doehcia 
hauran d’acreditar haver cusat estudis de capacitaci6 psico-pe- 
daghgics i fet les practiques docents que la futura legislaci6 de- 
terminar&, en les Facultats Docents a les que es refereix 
l’apartat anterior. Aixb els donarh dret al títol de Llicenciat DQ- 
cent en I’especialitat per a la que hagin rebut formacib. 

Article 61 

I .  La Generalitat garantir& el dret del professorat a la Forma- 
ci6 Permanent per mantenir vigent Ia tasca educativa dels 
equips docents i ilur capacitat de respondre a les noves exigh- 
cies que els canvis en la societat generin. 

2, Amb aquest objectiu, la Generalitat elaborar& w Pla coor- 
dinat de Formaci6 Permanent del Professorat que articuli els di- 
ferents organismes, inclosa la Universitat, sota la. direcci6 del 
Departament d’Ensenyament, en funció de les necessitats del 
mapa escolar de Catalunya. Cada zona escolar disposarh d’un 
pla especific on s’organitzi la fomaci6 coikctiva del professo- 
rat a nivell de centre. 

3. La Forrnaci6 Permanent serh en horari laboral, tot respec- 
tant el treball co2-Iectiu i les necessitats del centre, per a la qual 
finalitat es comptar& amb la suficient plantilla per a substituir 
en la tasca docent al professorat en formaci6. 

4. Es planificaran de forma específica cursos de catal& per al 
professorat que capacitin per a padar, escriure i proporcionar 
coneixements hgiiistics de l’etapa que imparteixen. Perquk si- 
guin efectius, es modificaran els continguts i la metodologia 
aplicant-hi les millors thcniques de l’aprenentatge d’idiomes, i 
com tota la Formaci6 Permanent es realitzarh en hores laborals. 

Article 62 

1. L’aplicació de la present llei exigeix demés una Formaci6 
que actualitzi a tot el .Professorat i de forma especiai al Profes- 
sorat que assumir& l’etapa 12-16 anys. La planificaci6 d’aques- 
ta formaci6 contemplar&: 

a) Formaci6 psico-pedagbgica: metodologia, avaluació, acció 
tutorial, tractament de la diversitat; amb l’objectiu d’afavosir 
actituds positives, donar eines per a estimular i orientar poten- 
ciant ai rnhxim les capacitats dels alumnes. 

b) Sblides bases perque e1 professorat pugui fer e1 propi pro- 
jecte curricular de centre amb rigor, visi6 global, adequació a la 
dinhmica d’aprenentatge dels alumnes, concreció dels objectius 
generds d’etapa i hrea, i avaluació correcta 

2. La Formació a qu& es refereix l’apartat anterior ha d’haver 
conduit abans de l’aphaci6 de la Reforma continguda en la 
present llei. 

Article 63 

1. El Cos Únic Docent tindra plens drets sindicals, de vaga i 
de negociació coklectiva 

2. Les proves per accedir-hi estaran Uigades a la capacitat i al 
treball pedag bgic , 

3. EI Departament d’Ensenyament garantir& l’estabditat dels 
equips, crear& estirnuis per a fomentar ei treball collectiu i esta- 
blir& vies administratives que preservin els claustres de cons- 
tants canvis. 

4. El nombre d’hores lectives variarh en consonhch amb els 
diversos nivells educatius, segons barems establerts amb els 
sindicats majoritaris del sector. 

En tots els nivells disminuirh per a fer possible en condicions 
de qualitat l’elaboració del projecte educatiu, del projecte curri- 
cular i de les programacions adaptades als alumnes. 

5. El pro€eessoxat h d r h  garantida la 1Eibertat de chtedra. 
6. El nombre d’hores KIQ lectives de perman&ncia en els cen- 

tres possibilitar& ademés la coordinació, eI treball en equip, 
í’acci6 tutorial i l’avaluació i correcci6 de í’acció educativa. 

Article 64 

1. Els ratios nedada en Educació Infantil seran els següents: 
- De O a 9 mesos, entorn als 6 nens, segons i’edat de cadas- 

- De 9 a 18 mesos, 9. 
-De 18 a 24 mesos, 10. 
- De 24 a 30 mesos, 12. 
- De 30 a 36 mesos, i4. 
-De3a6anys,20. 
2. Els ratios nenslaula en I’Educació Prirnbia seran de 25 

com a rnhxirn, exceptuant les escoles d’Acci6 Especial i les Ru- 
rals que en tindran un m h i m  de 20. 

3. Els ratios estudiantslada en l’Educaci6 Secundbia serari 
de 30 com n rnbxim. 

4. Els ratios alumnes/aula en els centres d’Mucaci6 Especial 
seran mds redu’its i es fixaran en funció de les disminucions i les 
edats, d’acord el Departament d’Ensenyment i els repre- 

C U .  
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cions de la Llei Orghnica del Dret a I’Mucaci6 (LODE), les 
quals els apartats segknts detallaran. 

2, Els centces privats que vulguin establir un concert econ& 
rnic amb la Generalitat hauran d’acceptar el seu pas per a la 
xarxa pública en el plag de 5 anys, comptant des del moment de 
signatura del concert. 

3. Els actuals centres concertats disposaran d’un curs acadb 
mic durant el qual treballadors, pares, estudiants, si fa al cas, i 
titulars debaixin les noves condicions, Ai  finalitzar el plaq, esta- 
bliran el nau concert, segons les condicions regulades per 
l’apartat anterior, si 6s aquesta la decisió adoptada. 

4. Els centres a que fa referhcia els apartats 2 i 3 del present 
article hauran de complir els següents requisits: 
- GratuYtat en tots els nivells de l’Wucaci6 Obligatbria. 
- Laicitat del Projecte Educatiu del Centre, amb possibles 

classes de religió en horari extraescolar, aprovat pel Consell Es- 
colar de Centre. 
- Equiparaci6 del Professorat en les condicions laborals i f8- 

tributives amb el Professorat Priblic, 
- Titulacions del Professorat d’acord amb el que ordena la 

present llei, 
- InfrasEnrctura, mitjans materials i humans segons el que re- 

gula la present llei, - Participacid de la Comunitat Educativa en 
la gestió econbmica i pedagbgica. 

5. El Departament d’Bnsenyament de la Generalitat gargtirh 
l’estricte compliment de les condicions regulades en l’apartat 
anterior i crearh una Comissió de Control Social, composada 
pels Sindicats majoritaris, les Federacions representatives dels 
Pares i les dels Estudiants i la @pia Generalitat. 

6. El poc& transitori de concerts a centres privats i el seu 
pas a la xarxa @lica finalitzar& el 2000, any en el que la Ge- 
neralitat ha de poder oferta places en la xarxa pública per a ota 
la poblaci6 escolar. 

Capítol Segon 
Participaciii de la Comunitat 

Educativa en l’Educaci6 

Article 73 

1. Els centres escolars educaran a nens i joves en la democrh- 
cia nascuda de1 respecte i la tolerbcia mútua. Aquest objectiu 
exigeix una modificaci6 de la LODE que els següents apartats 
regularan. 
2. La demodicia suposa hhbits i actituds que s’aprendran en 

e1 decurs del treball escolar, en la participaciii en grups de t m  
ball i d’estudi, i en els brgans coklectius que regeixen Ja Cornu- 
nitat Educativa. 

3, E1 professorat de tots els nivells tindrh conviccions de- 
rnocrhtiques profundes, inherents a la labor educativa; i t&c- 
nigues pedagbgiques d’organitzaci6 i avaluació que permetin 
a nens i joves ser protagonistes del seu aprenentatge i forma- 
ci6 integral. 

4. La llibertat de chtedra del Professorat, contrhia a tot adoc- 
trinament, permetrh l’educaci6 de la flexibilitat i de l’esperit 
clític. 

Article 74 

1 a bgans coklectius del centre escolar seran els següents: 
- Claustre, composat: per to el professorat del centre. 
- Associaci6 de Pares, formada pel conjunt de mares, pares i 

- Associaci6 d’Estudiants, formada pel conjunt d’estudimts, 
- Assemblea de Personal d’Administraci6 i Serveis, formada 

pel conjunt de treballadors de neteja, consergeria i administra- 
ci6. 

tutors dels alumnes. 

Tots ells convergiran en els següents: 
- Consell Escolar de Centre, format pels representants dels 

brgans col.lectius del centre i del representant de l’Ajuntment, 
de forma que es respecti la paritat entre els diferents estaments. 
Es l’organisme superior de participaci6 i gestió. 
- Fquip directiu docent, composat pel professorat escollit pel 

Consell Escolar a proposta del claustre, la funci6 del qual 6s la 
gestió directa. 

2. El funcionament habitual dels brgans collectius serh el 
consens i, en cas extraordinari, la majoria simple. 

3. L’elecci6 de representants dels diferents brgnns en el Con- 
sell Escalar es far& quan l’Administraci6 convoqui i sempre que 
es produeixi una vacant, per votaci6 secreta de tots els seus 
components. Tamb6, si s’escau, podran ser revocats un o varis 
representants, @via convocatbria expressa i per majoria de dos 
teqos dels assistents. 

4. Els representants del Consell Escolar de Centre convoca- 
ran reunions dels respectius brgans colkctius per informar i de- 
baee els continguts de la gestiri educativa i econdmica i prendre 
acords per consens o per majoria simple. 

Article 75 

1. brgans col-lectius de la Comunitat Educativa de cada mu- 
nicipi s6n els següents: 

a) La Reunió de Professors convocada pels Sindicats d’En- 
senyament majoritaris en la localitat, composada per tots els 
professors o representants de cada ciaustre, segons el nombre 
de centres de la localitat. 

b) La Reunió de Pares, convocada per la Federació d’APA de 
la localitat i composada per mares, pares i tutors o representants 
de cada APA, segons d nombre de centres de la localitat. 

c) La Reunió d’Estudiants, convocada per les organitzacions 
estudiantils i composta per tots els estudiants de Secundbia o 
pels delegats de cada curs, segons el nombre de centres de Se- 
cundbia de la localitat. 

d) La reunió de PAS, convocada pels Sindicats d’Adminis- 
traci6 Nblica majoritaris en la localitat, i composta pels Treba- 
lladors de Neteja, Consergeria, Administració i Monitors o per 
representants de cada centre, segons el nombre de centres de la 
localitat. 

e) La ReunM del personal de Serveis Educatius de la locali- 
tat. 

2, Tots aquests convergkan en: 
a) El Consell Escolar Municipal format pels representants 

dels brgans colhctius enumerats en i’apartat anterior més els 
representants de I’Ajuntament que es determinin, entre els quals 
estar& obligatbriament el Regidor d’Ensenyament. El nombre 
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dels representants estara en funció de la quantitat de centres de 
la localitat, per6 es tindrh cura en respectar la paritat entre els 
diferents estaments. També e1 nombre de representants de 
I’Ajuntament estar& en funció del grau de complexitat que el ta- 
many de la ciutat comporti. 

b) La Regidoria d’hsenyament que ocupara de Ia gestió di- 
recta. 

3. La funció del Consell Escolar Municipal ser3 elaborar el 
Projecte Educatiu Municipal anual, d’acord amb el nombre i ti- 
pus de centres, I’entorn geogrhfic i sbcioeconbmic i el pressu- 
post destinat a Educació. 

4. EI Projecte Educatiu Municipal inclourh el Transport, ser- 
veis de Menjador i Esplai, nombre de monitors necessaris per 
l’acci6 educativa i la seguretat en aquests serveis; activitats ex- 
traescolars i altres activitats culturals. També proposuh a 1’Ad- 
ministració de Zona els convenis a signar amb les empreses de 
la localitat, per garantir les prhctiques de Formació Professional 
i Ocupacional als estudiants d’aquests nivells de la localitat. 
L’elaboració del Mapa Escolar de la localitat i la seva actualit- 
zaci6 continua formen també part del Projecte Educatiu. 

Articlc 76 

1.  Eis Consells Escolars Comarcals i el Conse11 Escolar de 
Catalunya estaran formats per representants dels diferents esta- 
ments de la Comunitat Educativa a travks de les organitzacions 
representatives i rcpresentants de 1’Administració de Zona i del 
Departament d’Ensenyament; respectaran la paritat entre els es- 
taments i aprovaran, d’acord amb els Pressupostos d’Ensenya- 
ment, els Projectes Mucatius anuals per als respectius hbits .  

Disposicions Addicionals 

Pr imcra 

La Generalitat dotar& el sistema educatiu p6blic dels recursos 
econbmics necessaris, mitjanqant una llei de Finanpment, per 
donar compliment al que esta establert en la present llei. Per a 
fer-la tindrh en compte els següents criteris: 

1.  La Generalitat establir& les necessitats educatives deriva- 
des de l’aplicació de la reforma amb la participació de la comu- 
nitat educativa, de manera que cobreixi la demanda social. 

2. Per a les despeses corrents la Generalitat s’equipararh amb 
la resta dels pjisos de la comunitat europea, en els percentatges 
destinats a Educació, dels Pressupostos Generals. Aquesta equi- 
parac i6 represent arh : 

a) El 6% del PIB per a les Ensenyances de Rhgim Genera1 i 
les de R&gim Especial. 

b) L’1% del PIB per 1’F.ducaciÚ Universit‘aria, que inclou la 
Formació Inicia1 i Permanent del Professorat. 

3, El capítol d’hersions en els Pressupostos Generals safri- 
rh els correctius necessaris per arribar als següents objectius: 

a) L’adequació rati0 alume/aula tenint en compte les rectifi- 
cacions a fer segons els tipus de poblaci6 a escolaritzar. 

b) L’adequaci6 ratio professor/aula dotant a tots els centres 
públics dels suficients professors per donar compliment a la 
present llei. 

c)  La construcció de tots els centres que facin falta per cobrir 
les necessitats generades per l’extensi6 de l’abiigatorietat, per 
la inicia& de xarxa piiblica en I’etapa infantil de O a 3 anys i 
per a la disminució dels ratios, 

d) L’assurnpcM de les necessitats pressuposthri~s derivades 
del pas d’escoles concertades a ptíbliques. 

4. Els Pressupostos Generals sofriran també els correctius n e  
cessaris per a fer front a la Fomaci6 del Professorat per I’apli- 
caci6 de la Reforma. 

5.  La llei de Finangament ha de contemplar un períde de sis 
anys per assumir els compromisos explicitats en els apartats 2, 
3 i 4 R’aquesta addicional. Per aixb la Generalitat incrementar& 
anualment els seus pressupostos dedicats a Ensenyament te- 
nint en compte que la seva valoraci6 ha de ser en pessetes 
constants, 

Segona 

La Generalitat promulgarh una llei de les Universitat i Esce 
les Superiors que contempli els següents criteris: 

I. La Universitat seia Ia institució cultural global, transmis- 
sora dels coneixements més avanqats, professionalitzadora, 
oberta a la fonmaci.6 permanent dels professionals i a les inquie- 
tuds de la societat. 

2. Lloc on es formarh el professorat que impartirh la docencia 
a I’ensenyament no universitari. 

3, La universitat formars part del regim general com a conti- 
nuació de la secundfia. 

4. Podran accedir a la universitat els que tinguin Za titulació 
de formaci6 professional de grau mig, el títol de batxillerat, els 
majors de vint-i-tres anys que compleixin eis requisits esta- 
blerts en la present llei. També la universitat ha de restar oberta 
a la formació permanent dels professionals que ho requereixin, 
5. La Generalitat tindrh en compte en la seva llei de finanga- 

ment una hmplia politica de beques que possibiliti la mhirna 
independkncia econbmica dels universitaris. 

6. La universitat programar& les pinces necesshies perque 
l’ooferta sigui Zunplia per cobrir la demanda en les cihncies hu- 
manes i en les exactes. 

7. La recerca es far& des de les universitats amb pressupostos 
de la universitat i aquesta en tot cas p d r h  fer convenis amb les 
empreses privades per estudis o investigacions molt determina- 
des i puntuals, amb el conirol dels C Q ~ S ~ S  socials de cada uni- 
versitat. 

8. La recerca que es faci a Ia universitat tindrh finalitats pací- 
fiques ... ? destinades a la investigaci6 armamentística. Els con- 
sells socials de cada centre controlaran que aquesta normativa 
es compleixi. 

9. La recerca abarcar21 la investigaci6 en les cihcies huma- 
nes i sociais i en les cibncies exactes, donant resposta a les ne- 
cessitats de la majoria de la població. 

10. La recerca que es faci ha de revertir en la posta al dia de 
la dochcia. 

11 .  La futura llei d’Universitat modificar& tots els apartats i 
articles de la L.R.U. necessaris per: 

a) Acoplar l’hmbit d’autonomia a la llei d’ordre de repre- 
sentaci6 sindical i Ia democratització dels brgans de govern i de 
gesti6. 
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b) Regular les hores que el professorat podrh dedicar a la h- 

c) La incompatibilitat del professorat de la universitat en la 
vestigaci6. 

investigació i recerca amb empreses privades. 

Tercera 

1, Els Ajuntaments tindran competencies i recursos per a sa- 
rantir ds centres de la localitat el tsansprt escolar i el servei de 
menjador d’acord amb els acords dels Consells Escolars de ca- 
da centre. 

2. El transport d’estudiants reunira les mhximes garanties de 
seguretat i servira per facilitar a l s  centres les sortides, excur- 
sions i colbnies del Programa Educatiu aprovat cada cucs pel 
Consell Escolar de Centre. 

3. Els ajuntaments tindran l’obligació cl’oferir transport gra- 
tuYt quan la ubicació dels centres escalars o altres circumsth- 
cies ho facin necessari. 

4. Els menjadors constituiran un espai educatiu diferenciat i 
alhora integrat en el funcionament de l’escola, ha de contar en 
personal propi i especialitzat, 
5. Els ajuntaments a .través de les corresponents regidories 

d’ensenyament i cultura es faran ehec  d’organitzar activitats 
culturals, esportives o de lleure per resoldre la diferkncia entre 
la jornada docent dels alumnes i la jornada laboral de les famf- 

lies. Aquesta organització es far& per localitats i a les grans ciu- 
tats per barris o districtes. 

Disposicions Transitbries 

Primera 

1. EI compliment de la disposici6 addicional primera est& 
sotmesa a la modificaci6 del finanqament de la Generalitat en la 
línia del compliment de que disposa aquesta. 

2. La nova llei de fmanqament comptarh amb els mitjans eco- 
nbmics suficients perque en el pla$ de sis anys la reforma quedi 
aplicada en la seva totalitat. 

Segona 

1. Els pressupostos de la Generalitat cada anys traspassaran 
les partides destinades als centres concertats que hagin passat a 
pfiblics a les partides dels centres públics. El 1997 finalitzar& el 
procés transitori de finanqament als centres privats. 

Parlament de Catalunya, 12 de desembre de 1991 

Celestho Shnchez i Ramos 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.10. Projectes i propostes de resoIuei6 
3.10.25. Propostes de resoIuci6 subsegiknts a un pia o comunicat del Govern 

PROCEDIMENT RELATIU A L’ACORD DEL GOVERN PERQUfil EL PARLAMENT 
ES PRONUNCI1 SOBRE EL TRASPAS DE RECURSOS DE LES DIPUTACIONS 

A LA GENERA1,I’CAT EN MArERIA D’ESPORTS 
(Reg. 21949) 

PR~RROGA DEL TERMTNT DE PRESENTACI~ DEL DICTAMEN DE LA  COMISSI^ 
D’ORGANITZACL6 I ADMINZSTRACI6 DE LA GENElWlTAT 

I GOVERN LOCAL (Reg. 33855) 

PRESJ&NCIA DEL FARLAMENT bre el Procediment relatiu a I’Acord del Govern perqui? eI Par- 
lament es pronuncii sobre el Trasphs de Recursos de les Diputa- 
cions a la Generalitat en Materia d’Esports (Reg. 21949). La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 9 de gener de 

1992, vista la soklicitud presentada pel President de la Comissi6 
d’Organitzaci6 i Administraci6 de la Generalitat i Govern b 
cal (Reg. 33855), d’acord amb els articles 39.2 i 85 del Regla- 
ment del Parlament, ha acordat de concedir una prbrroga d’un 
mes del termini de presenta& del Dictamen de la Comissi6 so- 

Palau del Parlament, 9 de gener de 1992 

Joaquim Xiccoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 
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M. €I. Sr. Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament 

Molt Honorable senyor, 
La Mesa de la Comissió d’Organitzaci6 i Administraci6 de la 

Generalitat i Govern Local, d’acorú amb allb que estableix I’a- 
ticle 39.2 del Reglament del Parlament, ha acordat de sollicitar 
a la Mesa del Parlament una ampliaci6 del termini per a l’da- 
boració del Dictamen del Procediment relatiu a l’acord de1 Go- 

vern perque el Parlament es pronuncfi sobre el írasphs de xecur- 
sos de les Diputacions a la Generalitat en mathria d’esports 
(Reg. 21949). 

La prbmga que es demana és d’un mes. 
Us saludo ben atentament. 

Palau del Parlament, 10 de desembre de i99 1 

Jaume Camps i Rovira 
President de la Comissi6 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3,l O. Projectes i propostes dc resoh36 
3.10.35. ProposÍclons no de llei i altres propostes de resalucid 

PKOPOSICI6 NO DE LLEI SOBRE L A  REGULACI6 DE LA REGI6 1 
(Reg. 1598) 

FRbRROGA DEL TERMINl PER A DEBATRE LA PROPOSICId (Reg. 33856) 

PRESID~NCIA DEL P ~ A M R N T  A LA MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 9 de gener de 
1992, vista la sol-licitud presentada pel President de la Comissi6 
d’Qrganitzaci6 i Acíministració de la Generalitat i Govern Lo- 
cal (Reg. 33856), d’acord amb els articles 39.2 i 85 del Regla- 
ment del Parlament, ha acordat de concedir una prbrmga d’un 
mes del termini per a debatre la Proposició no de Llei sobre la 
Regulacih de la Regió 1 (Reg. 1598). 

Palau del ParIment, 9 de gener de 1992 

Joaquim Xicoy i Bassegda 
President del Parlament de Catalunya 

M. H. Sx. Joaquim Xicoy i Bassegda 
President del Parlament 

Molt Honorable senyor, 
La Mesa de Ia Comissi6 d’Organitzaci6 i Administració de la 

Generalitat i Govern Local, d’acord amb atlb que estableix I’ar- 
ticle 39.2 dei Reglament del Parlament, ha acordat de sollicitar 
a la Mesa del Parlament amb amplinci6 del termini Qer a deba- 
tre les Prc3posicions no de Llei següents: 
- sobre la ReguIaciti de la Regi6 I (Reg. 1598). 
- sobre la Divisi6 de Catalunya en Regions (Regs. 1600 i 

- sobre el Compliment de les Lleis d’Ordenaci6 del Tenitori 

- sobre el Trasphs de Determinades Compethcies i Recursos 

La prbnoga que es demana 6s d’un mes. 
Us saludo ben atentament. 

161 5 b). 

(Reg. 1602). 

EEonbmics a les Comarques (Reg. 1725). 

Palau del Parlament, 10 de desembre de 1991 

Jaume Camps i Rovira 
President de la Comissi6 
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PROPOSICI~ NO DE LLEI SOBRE L’ESTARLIMENT JYUN AJUT E C O N ~ M L C  
DESTINAT AL DESPLACAMENT DELS JOVES QUE PRESTEN 

EL SERVEI MILITAR FORA DE CATALUNYA 

PRESENTADA PEL DIPUTAT I. SR. ANTONI0 PEREA, JUNTAMENT 
AMB ALTWS CINC DIPUTATS DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR 

(Reg. 34061 J Admissi6 a trbnit: Mesa del 09.01.92) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Antonio Perea i Oliva, Diputat del Grup parlamentari Popu- 
lar, juntament m b  Aleix Vidal-Quadras i Roca, Victor Colom6 
i Pmé, Josep Curt0 i Casad6, M. Dolors Montserrat i Culleré i 
Sebastim Lorente i Ubanell, d’acord amb el que preveuen els 
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenta la se 
güent Proposici6 no de Llei. 

La qualitat de vida entre els joves que estan complint el ser- 
vei militar ha d’ésser una de les preocupacions de les distintes 
Administracions segons les seves competkncies. 

Per aixb els Diputats sotasignats presenten la següent 

PROPOSICIb NO DE LLEI 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
estabIir un ajut econbrnic destinat al desplapnent dels joves 
residents de Catalunya que presten el servei militar fora d’eila. 

Aquest ajut s’atorgara per una sola vegada en un trajecte 
d’anada i tornada des del destí militar fins la localitat de resi- 
dhcia. 

Els mitjans de transport subvencionats seran: 
Per als joves destinats a Cankies, Melilla i Balears: avi6 

(classe turista). Pels destinats a Ceuta, vaixeli i avi6 {classe tu- 
rista). Pels destinats a la península: ferrocarril segona classe o 
llitera, 

Palau del Parlament, 20 de desembre de 1991 

Antonio Perea, Aleix Vidal-Quadras, Víctor Colomé, Josep 
Curto, M. Dolors Montserrat, i Sebastian Lorente 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.10. Projectes i propostes de resducid 
3.10.40. Prpjectes i propostes de resoluciú d’actuaci6 davant les Corts Generals 

PROJECTE DE R E S O L U C ~ ~  PER LA QUAL SACORDA DE PRESENTAR 
A LA MESA DEL CONGRkS DELS DIPUTATS LA PROPOSICI6 DE LLEI 
ORGANICA PER LA QUAL ES DoNA COMPLMENT A LA DISPOSICI6 

ADDICIONAL PRIMERA DE LA LLEI 5/1987, DEL 4 D’ABRIL, 
DEL RhGIM PROVISIONAL DE LNS COMPETkNCIES DE LES DIPUTACIONS 

PROVINCIALS 
(Reg. 1643) 

PR~RROGA DRL TIRMINI DE PRESENTACI~ DEL DICTAM” DE LA corvll.ssr6 
D’ORGANITZACI6 I ADMTNxSTRACId DE LA GWRALlTAT 

1 GOVERN LOCAL (Reg. 33854) 

PRESID~~NCIA DEL PARLAMENT 
z 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 9 de gener de 
1992, vista la sollicitud presentada pel President de la Comissió 
d’Organitzaci6 i Administraci6 de la Generalitat i Govern Lo- 
cal (Reg,. 33854)’ d’acord amb els articles 39.2 i 85 del Regla- 
ment del Parlament, ha acordat de concedir una prbrroga d’un 
mes del termini de presentaci6 del Dictamen de la Comissió so- 
bre el Projecte de Resoluci6 per la qual s’acorda de presentar a 
Ia Mesa del Congrés dels Diputats la Proposici6 de Llei &@ni- 
ca per la qual es d6na Compliment a la Disposició Addicional 
Primera de la LIei 5/1987, del 4 d’abril, del R&gim Provisiona1 
de les Compethies de les Diputacions Rovinciais {Reg. 
1643). 

Palau del Parlament, 9 de gener cle 1992 

Joaquim Xicoy i Bits segoda 
President del Parlament de Catalunya 

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

M. H, ST. Joaquim Xcoy i Bassegoda 
President del Parlament 

Molt HonorabIe senyar, 
La Mesa de Ia Comissió &Organització i Administraci6 de la 

Generaiitat i Govern Local, d’acord amb allb que estableix l’ar- 
ticle 39.2 del Reglament del Parlament, ha acordat de solficitar 
a la Mesa dei Parlament una amplia& del termini per a E’&- 
boració del Dictamen del Projecte de Resolució sobre la Propo- 
sició de Llei Organica per la qual es d6na compliment a Ia 
Disposici6 Addicional Primera de la Llei 5J1987, del 4 d’Abril, 
del Rhgim provisional de les Compethncies de les Diputacions 
Provincials (Reg. 1643). 

La prbrraga que es demana és d’un mes. 
Us saludo ben atentament. 

PaIau del Parlament, 10 de desembre de 1991 

Jaume Chmps i Rovira 
President de la Comissió 



BUTLLETf OIrICIAL DEL P A M E N T  DE CATALUNYA / Nh. 336 / 22 de gener de 1992 23959 

4. INFORM AC16 

4.40, Acords, resolucions i comunicacions .--- 

dels organs de la Cambra 

ACORD DE LA MESA DEL PARLAMENT 
D’ADMISSI6 A TKAMIT DE L A  

SOLLICITUD DE CONVUCATbRIA 
DE I A  DIPUTACI6 PERMANENT 

MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 14 de gener 
de 1992, ates el que disposa l’article 55 del Reglament, ha ad- 
m&s a t r h i t  la sol-licitud de convocatbria de la Diputació Per- 
manent per tal que acordi de convocar el Ple del Parlament per 
crear una comissi6 d’investigació sobre la temhtica dels casinos 
de Catalunya, presentada pels G. p. d’hiciativa per Catalunya, 
Popular, Mixt i per I’A. p. d’Esguerra Republicana de Catah-  
ya (Reg. 34306), tot considerant que el que disposa el punt 3.11 
de la noma supletbria de l’article 19 del Reglament, del 7 i 20 
de juliol de 1989, s’ha d’entendre en el sentit que el G. Mixt i 
les agnrpacions p l a n - m e ,  quan subscriuen conjuntament una ini- 

~ d ’ u n ~ p p i r r l ~ n a r i , ~ s ~ ~ c a m u n s o l ~ s i n a n t .  
ciativa que el Reglament o les bis dekmmen * que sigui exercida per 

Finida la legislatura, la Diputació Permanent exercir& les fun- 
cions que li encomanen l’Estatut de Catalunya, Ia Llei 3/82, del 
23 de mar$, del Parlament del President i del Consell Executiu 
de la Generalitat, i el Reglament del Parlament. 

Palau del Parlament, 21 de gener de 1992 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Padament de Catalunya 

4.45. ComDosicio dels bwans de la Cambra 

SURSTITUCId D’UN DIPUTAT DEL GRUP 

A LA DIPUTACI6 PERMANENT 
PARLAMENTARI DE CONVERG~NCIA I U N I ~  

(Reg. 34265 /Mesa del 09.01 -92) 

AL PWIQENT DEL PAFtLAMENT 

Raimon Escudé i Pladellorens, Portaveu del Grup Parlamen- 
tari de Converghcia i Unió, d‘ncord amb el que disposen els 
articles 52 i 36 del Reglament del Parlament, designa el Diputat 
I. Sr. Joan Aymerich i Arwa com a membre de la Diputaci6 
Permanent del Parlament de Catalunya, en substituci6 del Di- 
putat W. Sr, Max Cahner i Garcia, 

Palau del PaIament, 14 de gener de 1992 

El Secretari Primer 
Ramon Camp i Batalla 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

Palau del Parlament, 7 de gener de 1992 
. N. de la R,: La sotlicitud de reur 
34306) és publicat a la seecid 4.67. d 

ió de la Diputucib (Reg. 
aquest Butlletí. 

DECAIMENT DE LES TRAMITACIONS 
PARLAMENTARIES PER FINIMENT 

DE LA LEGISLATURA 

PRESDhNCIA DEL PARLAMENT 

D’acord amb el Decret de Presidhncia de la Generalitat 
1/1992, de 20 de gener, de dissoluci6 del Parlament de Catalun- 
ya i convocatbria d’eleccions, es fa avinent que, d’acord amb 
l’article 173 de1 RegIament del Parlament, amb efectes del 21 
de gener de 1992, han caducat tots els trhmits pendents d’exa- 
rnen i resolucib pel Parlament, llevat del Procediment Relatiu al 
Control del Decret Legislatiu pel qual s’aprova la Refosa de les 
Lleis 311985, del 15 de maq, i 21/1990, del 28 de desembre, de 
la Comissi6 Jw’dica Assessora (BQPC, 316), la tramitacib de1 
qual, d’acord amb l’article 53, l .  segon del Reglament, des de la 
mateixa data correspon a la DiputacW Permanent. 

Raimon Escudé i Pladellorens 
Portaveu del G, p. de Convergencia i Uni6 

SUBSTITUCIO D’UN DIPUTAT DEL GRUP 
SOCIALISTA A LA DIPUTACId PERMANENT 

(Reg. 34279 /Mesa del 09.01.92) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Higini Clotas i Cierco, Portaveu del Grup Socialista, fent Ú s  
del que es determina a l’article 36.2 del Reglament de la Cam- 
bra, tinc I’honor de comunicar al Molt Honorable President del 
Parlament la substituci6, corn a membre permanent de la Dipu- 
tac% Permanent, de 1’1. Sr. Lluis An&s Garcia i SAez pel Di- 
putat del mateix Grup Parlamentari, I. Sr. Esteve Tomas i 
Tomens. 

Palau del Parlament, 9 de gener de 1992 

Higini Clotas i Cimo 
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RENONCIA DE L’L SR. JUAN M A R T ~ N  
TORIBI0 A LA CONDIC16 DE DIPUTAT 

AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

MESA DEL PARLAMENT 

Davant la Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 9 de 
gener de 1992, ha comparegut el Diputat I. Sr. Juan Martín To- 
ribio, del Grup Mixt, el qual, d’acord amb i’article 16.4: del 
Reglament, manifesta que renuncia a la condici6 de Diputat d 
Parlament de Catalunya, tot ratificant I’escrit que havia adreGat 
al M. H. Sr. President (Reg. 5160-P). 

4.50. Comaliment de resolucions i de mocions 

COMPLIMENT DE LA RESOLUCI6 2261111 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE 
LA CONFECCld D’UN PROJECTE D’AJUDES 

A LA RENDA AGRARIA (PARA} PER AL SECTOR 
DE 12AVELLANA 

PREWNTAT PER L’H. SR, CONSELLJZR 
D’AGRTCULTURA, ñAMADERIA I PESCA 

(Reg. 33954 /Tramesa a la CARP: Mesa del 09.01.92) 

Palau del Parlament, 9 de gener de 1992 
ALAMESADELPARLAMENT 

El Secretari Primer 
Ramon Camp i Batalla 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Rassegoda 

AL PRESDENT DEL PARLAMENT 

Les eleccions al Parlament de Catalunya 1988 em van per- 
metre ser designat Diputat per la llista de candidats presentada 
pel partit pulític <<Centre Demwrhtic i Social)). En haver causat 
baixa al CDS per voluntat prbpia i considerant que l’escb que 
ocupo corn a Diputat 6s i ha de continuar essent representat per 
una persona militant del CDS, li manifesto la meva voluntat de 
ser relIevat de Ics meves obligacions corn a Diputat. Desitjaria 
que interpretessin aquesta decisi6 com un acte més de servei al 
poble catals, al qual he tingut l’honor de servir des de la seva 
més alta institucid poiítica El Parlament. La imatge pública i de 
moralitat que els polÍttics hem de donar crec que referma el fet 
que renuncii a tan alta honorabilitat, 

Vull expressar-vos el meu agra’iment pel tracte i les moltes 
atencions rebudes de la Residkncia i la Mesa del Parlament, per 
la qual cosa us demano que feu extensiu el meu reconeixement 
i afecte a tots els seus membres. 

Amb el convenciment, donat la vostra generositat, de poder 
coníinuar gaudint úe la vostra amistat us saluda ben cordialment. 

Barcelona, 3 1 de desembre de 1991 

Joan Martin Taribio 

KENÚNCIA RE L’I. SR. LLUIS A. GARCIA 
I SÁEZ A LA CONDIC16 DE DIPUTAT 

AL PARLAMENT DE CA‘FALUNYA 

MESA DEL PARLAMENT 

Davant la Mesa del Parlament, en sessi6 thguda el dia 9 de ge- 
ner de 1992, el Diputat I. Sr. Lluís A. Garcia i Skz ,  del Grup So- 
cialista, d’acord amb I’adcle 16.4: del Reglament, manifesta que 
renuncia a la condici6 de Diputat al Parlament de Catalunya. 

Palau del Parlament, 9 de gener de 1992 
El President del Parlament 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
La Secrethia Tercera 
Flora Sanabra 

En compliment de la Resolució 226flIT del Parlament de Ca- 
talunya, sobre la Confeccid d’un Projecte d’Ajudes a la Renda 
Agbia  (PARA) per al Sector de I’AveUana (BOPC n6m. 291, 
de 18 de setembre de 1991) i d’ncord amb el que disposen els 
articles 131 i 135 del Reglament del Parlament, em plau notifi- 
car-vos el segiient: 

En data 2 de desembre passat cI Conseller d’Agricultura, Ra- 
maderia i Pesca va enviar un escrit aI Ministre d’Agricultua, 
Pesca i Alimentaci6, mitjanqant el qual es demanava que es 
proposés a la Comissió de les Comunitats Europees una modifi- 
cació del Reglament CEE 3813/89, en el sentit que es contem- 
pli la possibilitat d’establir un PARA per compensar les 
disminucions de renda que hagin sigut conseqiihcia de l’apli- 
caci6 de I’Acta d’adhesi6. 

D’aquesta forma 
sector de l’avellana, 

seria possible presentar un PARA per al 

Barcelona, 23 de desembre de I991 

Joan Vallvé i Ribera 
Conseller d’AgricuIhrra, Ramaderia i Pesca 

COMPLIMENT DE LA MOC16 t;t;/UI 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE 
LA POLÍTICA DE CONSERVACI6 I GEST16 

DEL PATRIMONI NATURAL 

PRESENTAT PER L’H. SR. CONSELLER 
D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 

(Reg. 34166 /Tramesa a la CARP: Mesa del 09,01,92) 

En compliment de la Moció 66/ílI del Parlament de Catalun- 
ya i d’acmd amb el que disposa l’article 131 del Reglament del 
Parlament, em plau notificar-vos ei segiient: 

En compliment de l’eestablert a I’articie 8 de la Llei 12/1985, 
de 13 de juny, d’espais naturals, que diu textualment: <<Cada 
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any el Consell Executiu ha d’elaborar un informe sobre l’estat i 
l’estratkgia de protecci6, conservació i millora dels espais natu- 
rals de Cataiunya, del qual ha de tenir coneixement el Parla- 
ment de Catalunya,}, el Departament d’ Agricultura, Ramaderia 
i Pesca va trametre al Parlament, en data 2 de desembre de 
1991, la Membria corresponent a l’any 1990, que recull totes 
les actuacions desenvolupades a l s  espais naturals de pmtecci6 
especial gestionats pel Departament d’ Agricultura, Ramaderia i 
Pesca. 

Barceluna, 30 de desembre de 1991 

Joan Vallvé i Ribera 
Conseller d’ Agricultura, Ramaderia i Pesca 

4.55. Activitat parlamentaria 
4.55.05. Reunions tingudes i qüestions tractades -I 

.I1 de desembre 

Comissió de Política Territorial 
1. Debat i votació de la Proposicilj no de LIei sobre el Parc 

Natural del Delta de l’Ebre, presentada pel G. p. d’hiciativa 
per Catalunya {Reg. 28857) (BOPC, 283,19152). 

2. Debat i votaci6 de la Proposició no de Llei sobre la Im- 
planta& de Panells Informatius de Zona Vinicola als Trams 
EmpordKosta Brava de I’Autopista A-7, presentada pel G. p. 
Popular (Reg. 30329) (BOPC, 291, 19929) i de l’esmena pre 
sentada pel G. p. de Converghcia i Uni6 (Reg. 31561) (BOPC, 
306,21004). 

3, Debat i votació de la Proposici6 no de Llei sobre la Redit- 
zaci6 de les Obres de Millora de la Carretera Comarcal 243 A, 
presentada pel G. p. Papular (Reg. 30330) (BOPC, 291,19930) 

4. Debat i votació de la Proposició no de Llei sobre Ia Redac- 
ció del Programa d’Obres Kidrhuliques, presentada per I’A. p. 
del Centre Democrhtic i Social (Reg. 30375) (BOPC, 293, 
20002). 

5. Debat i votaci6 de la Proposició no de Llei sobre la Trans- 
ferhcia a la Generalitat de Catalunya de la Competencia de 
Gesti6 i Planificació dels Serveis de Viatgers que RENFE pres- 
ta de Forma fntegra a CataIunya, presentada pel G. p. d’hiciati- 
va per Catalunya (Reg. 30487) (BOPC, 295,20120), 

6. Debat i votació de la Proposici6 no de Liei sobre la Realit- 
zació d’un Pla d’Habitatge, presentada pel G. Mixt (Reg. 
30635) (BOPC, 298, 20233) i de les esmenes presentades pel 
G. Socialista (Reg, 31937) (BOPC, 308,21132), 

7. Debat i votaci6 de la Proposicid no de Llei sobre un Pla 
d’Actuaci6 Global per a la Comarca de Les Garrigues, presen- 
tada per la Diputada 1. Sr. M. Teresa Ut@, juntament amb d- 
tres tres diputats i una diputada del E. Socialista (Reg. 30652) 
(BOPC, 298,20234) i de l’esmena presentada pe1 G. p. de Con- 
vergEncia i Unió (Reg. 321 f6) (BOPC, 3 16,22014). 

8. Debat i votació de Ia Proposició no de Llei sobre el Desen- 
volupament de les Disposicions Finals Segona i Tercera de la 
Llei 12/1981, de 24 de Desembre, per la qual s’Estableixen 

Normes Addicionals de Prateccib dels Espais d’Especia1 Inte&s 
Natural Afectats per Activitats Extractives, presentada pel Di- 
putat I. Sr. Esteve Tomb, juntament amb altres quatre diputats 
del G. Socialista (Reg. 30674) (BOPC, 298,20236). 

9. Debat i votaci6 de la Proposició no de Llei sobre la Dispo- 
sició Addicional de la Llei 12/1981, de 24 de Desembre, per la 
quai s’Estableixen Nomes Addicionals de Protecció dels Es- 
pais d’Especid Inte&s Natural Afectats per Activitats Extracti- 
ves, presentada pel Diputat I. Sr. Esteve Tomas, juntament amb 
altres quatre diputats del Q. Socialista (Reg. 30675) (BOPC, 

10. Debat i votaci6 de la Propici6 no de Llei sobre les Co- 
municacions a la Comarca del Ripll&s, presentada pel Diputat 
I. Sr. Joaquim Nadal, juntament amb altres quatre diputats del 
G. Socialista (Reg, 30680) (SOPC, 298,20237$, 

11. Debat i votació de la Proposició no de Llei sobre I ’ k a n -  
jament de les Andanes de 1’Estació de RENFE de Sant Sadurní 
d’Anoia, presentada pel G. p. Popular (Reg. 30704) (BQPC, 
300,20350). 

12. Debat i votació de la Proposici6 no de Llei sabre la Posa- 
da en Mama del Radar de l’hstitut Nacional de Meteorologia 
(INM) a Corbera, presentada pel G. p. Popular (Reg. 30707) 
(BOPC, 300,20351). 

13. Debat i votaci6 de la Proposició no de Llei sobre les Co- 
municacions per Carretera amb el Municipi de Toses, presenta- 
da pel Diputat I. Sr. Joaquim Nadal, juntament amb altres 
quatre diputats del G, Socialista (Reg, 30813) (BOPC, 300, 
20352). 

14. Debat i votació de la Proposició no de Llei sobre 1’Abo- 
carnent Incontrolat de Desmunts procedents dei Principat d ’ h -  
doma en Municipis de 1’Alt Urgell, presentada per 1’A. p. 
d’Esqzierra Republicana de Catalunya (Reg. 30887) (BOPC, 
304,20796). 

15. Debat i votació de la Proposició no de Llei sobre el Ni- 
vell de Prestació dels Serveis piiblics als Habitants de les Co- 
marques Catalanes Frontereres, presentada pel Diputat 1. Sr, 
Joan Ganyet, juntament amb altres quatre diputats del G. Socia- 
lista (Reg. 30894) (BOPC, 304,211796) i de I’esmena presenta- 
da pel O. p. de Converghcia i Uni6 (Reg. 3261 1) (BOPC, 3 16, 
2201 6). 

16. Debat i votaci6 de la Proposici6 no de Llei sobre la Ins- 
taklació de les Alarmes de Seguretat a 1’Elevaclor de l’Estaci6 
de Ferrmard de Vilafranca del Pena&, presentada pel G, p. 
Popular (Regs. 3 1537 i 31932) (BOPC, 306,21009). 

17. Debat i votaci6 de la ProposicM no de Llei sobre la Ne- 
cessitat d’una Planificació Global de I’Area de Gallecs, presen- 
tada per la Diputada I. Sra. Rosa Marti i Conill, juntament amb 
altres cinc diputats del G. Socialista (Reg. 31999) (BOPC, 308, 
21 1333. 

298,20237). 

Comissi6 de Política Social 
- Elabaraci6 del Dictamen sobre el Projecte de Llei d’hs- 

tal*lacians Destinades a Activitats amb Infants i Joves (Reg. 
30716) (BQPC, 300,20331$, 

Comissió de Política Territorial 
1. Pregunta al Consell Executiu sobre el projecte de cons- 

trucci6 d’un camp de golf de nou forats a Matadepera (Valks 
Occidental), formulada pels Diputats I. STS, Josep Lhfs Caros- 
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Rovira, Miquel Pueyo i &gel Colom, de 1’A. p. d’Esquma 
Republicana de Catalunya (Reg. 27479) (BOPC, 262, 1773 8) 
(BOPC, 307,21080). 

2. Pregunta al Consell Executiu sobre I’habilitació del Mas 
de la Mata, en el parc de Sant Liorenq i In Serra de I’Obac, com 
a restaurant, formulada pels Diputats I. Srs. Josep Lluís Caro& 
Rovira, Miquel h e y o  i Angel Colom, de I’A. p. d’Esquem 
Republicana de Catalunya (Reg. 27355) (BOPC, 262, 17735) 
(ROPC, 317,22121). 

3. Sessió informativa de 1”. Sr. Conseller de Politica Terri- 
torial i Obres Mbliques per donar trasllat cle la informació refe- 
rida a Ia Mació 6OflIZ del ParIament de Cataiunya, sobre la 
Política #Habitatge (Reg. 30496) (BOPC, 295,20132), 

les Activitats domestiques i el Treball Remunerat: Estudi Com- 
paratiu Homes/Donew. 

20 de desembre 

Comissió d’Estudi del Penta 
- Debat del document de treball: <<Estudi sobre el Pla 

d’Emergbncia Nucleam i de les observacions plantejades pels 
diversos Grups parlamentaris i Agrupacions parlamenthies. 

Mesa del Parlament 

23 de desembre 
12 de desembre 

Ple del Parlament 

I3 de desembre 

Pie del Parlament 

Comissió d’Estudi sobre la Igualtat d’Oportunitats Home-Dona 
- Cornpareixensa de la Sra. M. Jes6s hquierdo, de2 Departa- 

ment de Scciologia de la Universitat Autbnoma de Barcelona, 
davant la Comissi6 d’Estudi sobre la Igualtat d’Oportunitats 
Home-Dona, per tal de presentar la segona i darrera part de 
l’infome de I’estudi sobre dnterdependkncia de les Activitats 
domestiques i el Treball Remunerat: Estudi Comparatiu Ho- 
me sDone s~ . 

I 6  de desembre 
27 de desembre 

Ple del Parlament 

17 de desembre 

Comissi6 d’Estudi sobre la Prublemhtica de la Sida 

Ia Comissió. 
- Presentació, debat i, si s’escau, aprovació del Dictamen de 

PIe del Parlament 
9 de gener 

Comissió de Govern Interior 
Mesa del Parlament 

18 de desembre 
14 de gener 

Ple del Parlament 
Comissi6 de Govern Interior 

19 de desembre 

Ple de1 Parlament 

Comissió de 1’Estatut dels Diputats 
- Examen de la dwumentaci6 relativa a les declaracions no- 

tariats dels I. Srs, Diputats pel que fa a I’article 8 del Reglament 
del Parlament. 

Comissió d’Eshdi sobre ia Igualtat d’oportunitats Home-Dona 
- Proposta de la I. Sra. Presidenta en funcions de la Comissi6 

de convocatbria de la Comissi6 per al dilluns, dia 23 de desem- 
bre, per tal que comparegui fa Sra. M. Jesús Izquierdo, del De- 
partament de Sociologia de la Universitat Autbnorna de 
Barcelona, davant la Comissió d’Estudi sobre la Igualtat 
d’Oportunitats Home-Dona, per tal de presentar la segona i da- 
rrera part de I’informe de l’estudi sobre dnterdependhcia de 

Mesa dei Palament 

20 de gener 

Comissió de Govern Interior 
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4,5510, 

Reg* cnt  

33830 

33831 

33832 

33833 

33834 

33835 

33838 

33839 

33840 

33841 

33842 

33843 

33844 

33845 

33846 

33847 

33848 
33849 

Relacio de documcnts entrats a la Cambra 

Data 

11-12 

11-12 

11-12 

11-12 

11-12 

11-12 

11-12 

11-12 

11-12 

11-12 

11- 12 

11-12 

11-12 

11-12 

12-12 

12-12 

12-12 
12-12 

C .o n c e p t e 

Lnsthncia per les provcs de secretariMa-tramscriptorh 
presentada per la Sra. Rosa Miralies i Ribera. 
Curriculum vime annex a la insthcia núm. de registre 
33706, presentat pel Sr. Albert Principal i Galf. 
Tn&ncia i curriculum vitae per les proves de secreta- 
ri&ia-trmcriptnr/a, presentada per la Sra. Olga Gdmez 
Cmleíías. 
Resposta a les preguntes al Consell Exwutiu, formulades 
pel Diputat i. Sr. Javier JAtom, de 1’A. p. del CDS 
(Regs. 31732 a 31742); tramesa per 1”. Sr. Conseller de 
Benestar Social. 
Xnstancia i curriculum v i m  per les proves de socreta- 
rí/hia-transcriptorJrt, presentada per la Sra. M. del Mar 
Huerta Ferdndez. 
Reserva d’esmcncs per n defcnsar en el Ple del Projecte 
de Llei d’Imtat.hcions Destinades a Activitats ;unb In- 
fRnts i Joves, presentada pel O, p. d’hiciativa per Cata- 
lunya. 
Istimcia per les proves de secret~ia-tritnscriptor/,2, 
presentada pel Sr. F m c s c  Roig i Uixh. 
Tramesa a la Presidenta de la Comissi6 sobre la Igualtat 
d’Oportunitats Home-Dona del atResum del Segon infar- 
me sobre la interdependkncia de les activitats domesti- 
qiics i el treball remunerat: Estudi comparatiu 
donedhomesu, prcsentat per la Sra. M. Jesfis Izquicrdo, 
del Departament de Sociologia de la Universitat Authno- 
ma de Barcelona. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la possible vinculncid 
d’un assessor de la Consellcria d’AgricuIturn amb 1’Insti- 
tut de Medi Ambient, SA, formulada per la Diputada 1. 
Sra. M. Teresa Utgb, del G. Socidista, per tal que sigui 
resposta oralment en ComissW. 
Pregunta a1 Consell Executiu sobre la possible vinculaci6 
de l’hstitut del Medi Ambient, SA, amb l’empresa Es- 
ma, formulada per la Diputada i. Sra. M, Tcrcsa Utgés, 
del G. Socialista, pcs tal que sigui resposta oralment en 
Comissi& 
Regunta al Consell Executiu sobre l’adjudicaci6 dcl pla 
rcctor d’ús i gcsti6 del Parc Nacional d’bigtiestortes i 
Estany de Smt Maurici, formulada per la Diputada I. 
Sra. M. Teresa Utgh, del G, Socialista, per tal q i c  sigui 
resposta oralment en Comissi6, 
Pregunta al Consell Executiu sobre l’adjudicació del pla 
rector d’bs i gcsti6 del Parc Nacional d’Aigkstortes i 
Estany de Sant Maurici, formuída por la Diputada I. 
Sra. M. Teresa Ut&, del G. Socialista, per tal que sigui 
resposta oralment en Comissi6. 
Pregunta al Consell Exccutiu sobre el compliment dels 
tmminis fixats pcr n la redacci6 del PIa Especial dcl Parc 
Nacional d’Aigiiestortcs i Estany de Sant Maurici, for- 
mulada per la Diputada I. Sra, M. Teresa Ut@, del G. 
Socialista, pcr tal que sigui resposta oralment en Cornis 
si6. 
Pregunta al Consell Executiu sobre l’empresa redactora 
del Ple especial del Parc Nacional d’Aigiiestortes i Es- 
tany de Sant Maurici, formulada per la Diputada i. Sra. 
M. Teresa Utgés, del G. Socialista, per tal que sigui res  
posta oralment en Comissió. 
Resposta a les preguntes al Consell Executiu, formulades 
pel Diputat 1. Sr, Javier Latorre, de I’A. p. del CDS 
(Regs, 31610 i 31611); l rmesa per I’H. Sr. Conseller 
d’hddstria i Energia. 
Resposta a Ics preguntes al Consell Executiu, formulades 
pel Diputat i. Sr. Javier Latorre, de 1’A. pa dcl CDS 
(Regs. 31696 a 31700); tr,unesa per i’H. Sr, Conseller 
d’Indústria i Energia. 
Testimoniatge notarial, t m b s  pel Sr. Sebastih brente. 
Escrit de la Cap dels Serveis Juridics del Depariament 
d’AgricuIhm, Ramaderia i Pesca, de rcctificrlció de I’CP 
crit R g .  33806, cn resposta (2 la pregunta a1 Consell Exc- 
cutiu sobre I’aplicacid de la normativa de la CEE sobre 

33850 

33851 

33852 

33853 

33854 

33855 

33856 

33857 

33858 

33859 

33860 

33861 

33862 

12-12 

1212 

12-12 

1212 

12-12 

12-12 

12-12 

12-12 

12-12 

12-12 

12-12 

12-12 

12-12 

producci6 agdcola i ecolbgica, formulada pel Diputat I. 
Sr. Antoni0 Perea, del G. p. Popular (Reg. 32124; tra- 
mesa per I”. Sr. C ~ n s e l Z ~  d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca. 
Jnstancin per les proves de secreWkia-transcriptorJa, 
presentada per Ia Sra, Pilar Oropesa Garcia. 
Pregunta al Consell Executiu sobre el contingut de l’ano- 
menat wpacte de I’aiguan, fornul&& pels Diputats I. Srs, 
Josep Lluís Card-Rovira, Miquel Pueyo i Angei Colom, 
de l’k. p. d’Esquerra Republicana de Cataluny& per tal 
que sigui resposta per escrit. 
Proposició no de Llei per garantir la cantinuitat de Ics 
explotacions catalanes scrvides pel canal d’Arag6 i Cata- 
lunya, presentada per 1’A. p. d’Esquem Republicana de 
Catalunya. 
Sollicitud adrqada al M.H. Sr. President d d  Parlament 
pel President de la Comissi6 d’Indústria, Energia, Co- 
mer$ i Turisme, de prbrroga del termini per a l’elabora- 
ció del Dictamen del Projecte de Liei de 1’Estatut del 
Consumidor. 
Sollicitud adregada al M.H, Sx. President dcl Parlament 
pel President de la Comissió d’Organitzaci6 i Admhis- 
traci6 de la Generalitat i Govern Local, de prbrroga dol 
tmmiai per a l’claboració del Dictamen del Projecte de 
Resofiici6 sobre la Proposicid de Llei OrgWca per Sa 
qual es dóna compliment a la Disposicid Addicional Pri- 
mera de la Llei 5/1987, del 4 d’Abri1, d d  Rbgim provi- 
sional dc les Competencics dc les Dipuiacions 
Provincials. 
Sollicitud adrepda al M.H. Sr. Presidcnt del Parlament 
pel President de la Comissi6 d’Organitzaci6 i Adminis- 
tració de la Generalitat i Govern Lacal, dc prbrroga dc1 
termini per a I’claboraci6 del Dictamen del Promlimcnt 
relatiu a l’mord del Govern perqub el Parlament es pro- 
nunci’i sobrr: el trmphs de recursos de les Diputacions a I R  
GcneAitat en matkria d’csports. 
Sotlicitud adreqarla al M.H. Sr. President del Parlament 
pel President de la Comissi6 d’Organii;~~ci6 i Adminis- 
traci6 de la Generalitat i Govern Local, de prbrroga del 
termini per a debatre les Proposicions no de Llei se- 
güents: sobrc la Regulació de la Regi6 1; sobre la Divisió 
de Catalunya en Redons; sobre el CompIimcnt de les 
Lieis d’Ordcmci6 del Territori; i sobre el Trmphs (la De- 
terminades Competkncies i Recursos Econbmics a Ics 
comarqucs. 
Resposta a la pregunta al Conscll Executiu sobre a.juts 
econbrnics atorgats a I’Hospitnl Comarcal d ’ I p l a d a  per 
la Generalitat de l’any 1980 fins a l’any 1991, Iormulada 
pel Diputa1 Excm. Sr. Antoni Dalmau, del G. Socialista 
(Reg. 32609); tramesa per 1’H. Sr, Conselier de Sanitat i 
Seguretat Social. 
Resposta a la pregunta al Consell Jbccutiu sobre la dis- 
tribució dels controls analítics que es fan amb els tracta- 
ments amb hemodiUisi en els centres sanitaris públics, 
formuIada pel Diputat I. Sr, Joan Saura, del G. p. d’Xni- 
ciativa per Catalunya (Reg. 32350); tramesa pcr 1”. Sr, 
Conseller de Sanitat i Seguretat Social. 
Rcsposta a la pregunta al Consell Exccutiu sobre els cri- 
teris per conccdir l’obertura de nous centres de tracta- 
ment amb hemodihlisi concertats, formulada pel DiputRt 
i. Sr. Joan Saura, del G. p. d’Iniciativa per Cntahinyn 
(Reg. 32347); tramesa per I”. Sr. ConseIIer de Sanitat i 
S egurcíat Soc iai. 
Resposta a la pregunh al Consell Executiu sobre la dis- 
tribuci6 dels malalts en Irachmcnt amb hernodihfisi en 
efs centres pbblics, formulada pel Diputat I. Sr. Joan 
Saura, del O. p. d’hiciativa pcr Catalunya (Reg. 32346); 
m e s a  per 1”. Sr. Conscllcr tic Sanitat i Seguretat So- 
cial. 
Resposta a la pregunta ai Consell Executiu sobre el trac- 
tament amb hcmodihlisi en centres privats, formulada pel 
Diputat I. Sr. Joan Saura, del G. p. d’Iniciativa per Cata- 
lunya (Reg. 32345); irmcsa per I’H. Sr. Conseller de Sn- 
nitnt i Seguretat Social. 
Rcsposta tl la prcgunta al Consell Executiu sobre el trac- 
tament amb hemodiaisi en centres pdblics, formulada 
pel Diputat I. Sr. Joan Saura, del G. p. d’iniciativa per 
Catalunya (Reg. 32344); tramesa per 1”. Sr. ConselIer 
de Sanitat i Seguretat Social. 
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33863 

33864 

33865 

33866 

33867 

33868 

33869 

33870 

33871 

33872 

33873 

33874 

33875 

33876 

33877 

33878 

33879 

33880 

3388 1 

12-12 

12- I2 

12-12 

12-12 

12-12 

12-12 

12-12 

12-12 

12-12 

12-12 

12- 12 

12-12 

12-12 

12- I2 

13-12 

13-12 

13-12 

13-12 

13-12 

Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre la rela- 
ci6 de despeses de formaci6 i promocid de 1’Institut d’es 
tudis de ZR Salut, formulada pel Diputat I. Sr. Javier 
Utorre, dc 1’A. p. del CDS (Reg. 31643); tramesa per 
1’H. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Sociai. 
Resposta H la pregunta al Consell Executiu sobre la rela- 
ció de transferEncies corrents lliurades per 1’Institut d’es- 
tuudis de la Salut a famílies i institucions seme fmlitat de 
lucre per al patrocini d’activitats docents, formulada pel 
Diputat I. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 
3164.2); tramesa per 1’M. Sr. Conseller de Sanitat i Sem- 
rctílt social. 
Resposta a fa pregunta al Consell Executiu sobre I’import 
dels romanents de tresoreria de l’lnstitut d’estudis de la 
Salut, formulada pe3 Diputat I. Sr. hvier Latorre, de I’A, 
p. del CDS (Reg, 31641); tramesa per 1’H. Sr. Conseller 
de Sanitat i Seguretat Social. 
Resposta a fa pregunta al Consell Executiu sobre l’import 
de les t,urcs 1Iiwades per l’hqtitut d’estudis de In Salut 
corresponents a presíació de serveis, formulada pel Dipu- 
tat I. Sr. Javier Litorre, dc l ’ k  p. del C D S  (Reg. 31640); 
tmmesa per i’H. Sr. Cmdlcr de Sauitat i Seguremt Social. 
Respostii a h pregunta al Consell Executiu sobre la rela- 
ció nominal de gratificacions pcr serveis extraordinaris 
atorgatlas per l’lnstitut d’cstudis de la Salut, formulada 
pel Diputat I. Sr. Javier hitorre, de f’A. p. del C D S  (Reg. 
31639); tramesa per 1”. Sr. Conseller de Sanitat i Segu- 
retat Social. 
Proposicih dc Lld d’Educaci6, d’aplicació de Ifi LOQSE 
a Catalunya, presentada pel O. Mixt. 
Pregunta al Consell Executiu sobrc la creaci6 d’ua polí- 
gon industrial f i  Calaf, formulada per Ia Diputada i. Sra. 
M. Dolors Montserrat, dcl G. p. Popular, per tal que sigui 
resposh pcr escrit. 
3ns thncia per les proves de secreta~~a-~~nscriptor/a 
@romoci6 interna), presentada pel Sr. &gel Zardoya i 
Regidor. 
Escrit aclrqat il ln Mesa del Pariament pels G .  p. de Com 
vmgkncia i Unió, Socidista, Iniciativa, Fopulw, Mixt i 
per 1’A. p. d’Esquerm Republicana de Catalunya. 
Iristhcia per les roves do scx:retan/?uia-tramcriptor/a, 

Insthcia per les provcs de secretari/&ia-tranr;criptor/a, 
presentada pcr la Sra. M. Dolors Bniagué i Sort. 
Instbcia pcr les proves de conector/a-redactor/a, presen- 
tada per la Sra. Gemma Dahm i Cabenido. 
Insthncia per les provcs de corrector/a-rodactor/a (torn 
ilime), presentada per la Sra. Gemma Daimau i C~bezti- 
do. 
Acusament de rebuda del Dictamen de la Comissió d’Or- 
gmitzaci6 i Administmci6 de ln Gencrditat i Govern Lu+ 
cal sobre ei Projecte de Ltci de Reforma de la Funció 
Pública de la GcncraEitnt de Cntdunya, presentat pel Pre- 
sident del Consell Consultiu. 
Rctirada de l’esmenn a la totalitat de retorn al Govern del 
Projecte de Llei sobre Mcsurss de Protecci6 dels Menors 
Desemparats i dc l’AdopCi6, presentadn pel G. p. d’Ini- 
ciativa pcr Catdunya. 
Retirada de la interpcklació al Conw11 Excculiu sobre la 
reconversió vinícola (Reg. 301 i8), prcsentada pel G,  p. 

Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre la*mla- 
ci6 de transferkncies corrents Uiurades per ~ ‘ E s c Q ~ ~  
d’Administraci6 Ríblica de Catalunya B famflies i insti- 
tucions sense finalitat de Incre, formulada pel Diputat I ,  
Sr. Javier Intom, de I’A. p. del C D S  (Reg. 31608); im- 
mesa per 1 ’ H  Sr. Consellcr de Governnci6. 
Resposta a la pregunta al Conseli Executiu sabre la rela- 
ci6 dc despeses d’atencions protocolihries i repre- 
sentatives de 1’Escoh d’Adrninistraci6 Pdblica de 
Catalunya, formulada pcl Diputat I. Sr. Jnvier Latoac, de 
1’A. p. del CDS (Rcg. 31607); tramesa per 1”. Sr, Con- 
seller de Govemcid. 
Resposta a fa pregunta al Consell Executiu sobre relaci6 
n o m h i  de gratificacions per serveis extraordinaris ator- 
gades pet ]’Escola d’Administmci6 PdbIica dc Catdun- 
ya, formulada pel Diputat I. Sr. Jnvier Latorre, de l’A p. 
del Cas (Reg. 31606); tramesa per YH. Sr. Conseller de 
Governaci6. 

presentada pel Sr. !i ngel Zardoya i Regidor. 

PopuLí. 

33882 

33883 

33884 

33885 

33886 

33887 

33888 

33889 

33890 

33891 

33892 

33893 

3 3894 

33895 

33896 

33897 

33898 

33899 

33900 

33901 

33902 

13-12 

13-12 

13-12 

13-12 

13-12 

13-12 

13-12 

16-12 

16-12 

16-12 

16-12 

16-12 

16-12 

16-12 

16-12 

6-12 

6-12 

16-12 

16-12 

16-12 

16-12 

Resposta a la pregunta aI Comü Executiu sobre reIacid 
d’inversions en béns desdnats a 1’6s general a Camx de 
1’Escoia d’Administraci6 Pdblica de Cataluuya, formula- 
da pel Diputat 1. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. del CDS 
(Reg. 31609); ttamcsa per 1’H. Sr. Conseller de Governa- 
Ci6. 
Escrit presentat pels G. p. Socialista, de Converghcia i 
Wni6, d’hiciativa per Catalunya, Mixt i Popular i per 
1’A. p. d’Esquem Republicana de Caialunya, en que ma- 
nifesten que queda sense efecte L’antetior escrit Reg. 
33871. 
Resposta a la pregunta ai Consell Executiu sobre el su- 
port institucional a la colleccib Chsics  Catalans, formu- 
lada pels Dipuiats I. Srs. Josep Lids Cmd-Rovira, 
Miquel Pueyo i dnge1 Colom, de 1’A. p. d’Esguerra Re- 
publicana de Catalunya (Reg. 33083); tramesa per 1”. 
Sr. Corneller de Cultura. 
SoHicitd d’una sala de reuniom, presentada pel Diputat 
I. Sr. ]Rafael RM, del G. p. d’hiciativa per Catdunya. 
Imthncia per les proves de secremi&ia-úauscriptor/a, 
prmentada per la Sra. Anna M. Mm-thz i Cewna. 
Pregunta al Consell Ehecutiu sobre el collegi públic 
EDUMAR, de Castclldefels, formulada pel Diputat I. Sr. 
Ignasi Riera i Gassiot, del Cr. p. d’hiciativa pcr Catalun- 
ya, per tal que sigui resposta per escrit. 
Resposta del Conseller de Benestar Social referent a la 
sollicitud R’infonnació Reg. 33040. 
InshcÍa per ics proves de secretíu&h-transcriptor/a, 
presentada per la Sra. M. Llujlsa Caya Jorba. 
hstbcin per a les proves de secretari/llria-trmscriptor/ii, 
prcsentada per la Sra. Matla Varela i Pinart. 
hnsthncia per a les proves de corrector/a-redactor/a, PE- 
sentads per ln Sra. Mmia Varela i Pinart, 
Pregunta al Consell Executiu sobre les obres n la Colbnia 
Vilafmns, formuladn pel Diputat 1. Sr. Joan Roma, dei G. 
Socialista, pcr tal que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre d s  accessos a ia Ro- 
donella (Ccrcs), formulada pel Diputat 1. Sr. Joan Roma, 
del G. Socidistn, per id que sigui resposta per escrit. 
Pregunta al ConseU Executiu sobre ies actuacions dc 
I’INCASOL a Manresa, formulada pel Diputat 1. Sr. Joan 
Roma, del G. Socialista, per tal que sigui resposta per cs- 
Cfil. 
Retirada de la interpellaci6 al Consell Executiu sobre la 
situtwi6 del sector vitivinícola (Reg. 30676)’ presentada 
pels Diputats T. Srs. Esteve Tordis i Ramon Aleu, del O. 
Swialista. 
Sollicitud ndreq& a In Mesa del Parlmcnt pel G. So- 
cialista, de prbrroga de1 termini de prcscntacid d’esme- 
nes al Projecte de Llei dc Foment i Protecció de la 
Cultura Popular i Tradicional i de 1’Associacionisrne 
Cultural. 
Resposta H la pregunta al Consell Executiu sobre els cri- 
teris d’elecci6 de caps de servei de neírologia de diversos 
centres sanitaris, formulada pel Diputat 1. Sr. Joan Saura, 
del G. p. d’hiciativa per Catalunya (’Reg. 32348); iramc- 
sa per 1”. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social. 
Resposta a la pregunta al Consell Execntiu sobrc els con- 
trols anaiítics que es fan en relació amb els tractaments 
amb hcmdMisi, formulada pel Diputat I. Sr. Joan San- 
ra, del G. p. #Iniciativa per Catalunya (Reg. 32349); tra- 
mesa per 1”. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social. 
Retirada de les esmenes reservades per a defenw en el 
Plc al Projecte de Llei de Pressupostos dc la Generalitat 
per al 1992, presentada per 1’A. p. del Centre Demmhtic 
i Social. 
hstancia pa les proves de corrector/a-rodactorla, presen- 
tada per la Sra, Immaculada Herrera i Latom. 
Resposta a la pregunta d Consell Executiu sobre els cri- 
teriis d’acord amb els q d s  s’han realitzat les partides del 
Capftol JY de la Direccid General de Consum i Discipli- 
na del Mercat, dels Pressupostos pcr II l’any 1991, for- 
mulada per In Diputatla I. Sra. Dolors Toment i pel 
Diputat I. Sr. Rafael Madueño, del G. Socialista (Reg. 
31990); tramesa per 1%. Sr. Conseller de Comeq, Con- 
s u m  i Turisme. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre els cri- 
teris d’acord amb els guals s’han realitzat les partides del 
Cappitol W de la Direccid General de Consum i Discipli- 
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33903 

33927 

33929 

33930 

3393 1 

33932 

16-12 

16-12 

16-12 

17-12 

17-12 

17-12 

33933 

33934 

33935 

33936 

33937 

33938 

33939 

33940 

17-12 

17-12 

17-12 

17-12 

17-12 

17-12 

17-12 

17-12 

na del Mercat, dels Pressupostos per a l’my 1991, for- 
mulada per la Diputada I. Sra. Dolors Tonent i pel Dipu- 
tat i. Sr. Rafael Madueño, dcl G. Socialista (Kcg. 31991); 
tramesa per 1”. Sr. Comclter de Corner$, Consum i Tu- 

Sollicitud adrepda R la Mesa del Parlanient per la Dipu- 
tada I. Sra. M. Cdcia Bosch, Secretiria de la Comissi6 
#Estudi sobre la Igualmt d’OpOrtUnkttS Home-Dona, 
per tal que la Mesa dicti una n o m  supletbria de1 Regla- 
ment. 
Pregunta al Diroctor General de la Corporaci6 Catalana 
de Rgdio i Televisió sobre el resultat econbmic de la sb 
rie <Quan es fa fosc>>, formulada pcl Diputat I. Sr. h h -  
Cal Casanovas, del G. Mixt, per tai quc sigui resposta 
oralment en la Comissió de Control par1,unentnri de l’ac- 
tuaci6 de la Corporacib Catalana dc Rhdio i Televisi6 i 
de les empreses fiiiíds. 
Sollicitud d’amplittcib de l’ordrc &i dia del Ple dcl Par- 
lament, presentada pel G. p. d’hiciativa per Catalunya i 
pel G. Mixt. 
Resposta B les preguntes R1 Consell Extxutiu, formuldes 
pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. dei CDS 
(Regs. 31720 a 3I731 i 31743 a 3175 1); bamesa per I’H. 
Sr. Cansellm d’Economia i Finances. 
Resposta a les prcguntes al Consell Executiu, formulades 
pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. del CDS 
{Regs. 31685,31687 a 31695); tramesa per 1’H. Sr. Con- 
seller d’Ekanomia i Finances. 
Soklicitud adrqacia a la Mesa del Parlament per més 
d’una cinquena part dels membres de ln Carnbm, del G. 
p. de Converghcia i Unió, d’ampliaci6 de l’ordre dcl dia 
de la sessió plenllria amb els punts següents: debat i vota- 
ei6 del Dictamen de la Comissi6 de Política Sociai sobre 
el Projecte de Liei d’Lnstaf.lacions Destinades a Activitats 
amb Infants i Joves (Reg. 307 la), i de les esmenes reser- 
vades per a defensar cn el Ple; debat i votaci6 del Dicta- 
men de la Comissi6 de Justfcja, Dret i Seguretat 
Ciutadana sobre el Projecte de Llei de Delega56 en el 
Govern dc la Generalitat per fer la rcfosa dei text de la 
Compilaci6 d d  Dret Civil Ca& amb diverses Lleis ps 
teriors (Reg. 20082)’ i de les csmenes reservades per a 
defensar en el Ple; debat i votaci6 del Dictamen de la Co- 
missi6 de Reglament sobre la proposta de modificació de 
l’article 16.tercer del Reglament (Reg. 33805). 
Escrit adrqxt a Irt Presidenta de la Comissi6 do Poiítica 
Social sobre la celebració de la conferkncia 4 Regions 
Motors per LJuropa, presentat pel president de la Comis- 
si6 Permanent de la II Conferkncia Sociai <<Regions Me 
tors per Europaw 
Retirada de 1’esrnm:na B Ia totalitat de retorn al Govern al 
Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat dc Ca- 
talunya p“ ai 1992, Departament d’Fxonomia i Finances 
(Reg. 326651, presentada per 1’A. p. d’Esqucrra Rqiibli- 
cana de Cataiunyn, 
Retirada de la interpeliaci6 al Consell Executiu sobre el 
desenvolupament de la poiítica linguística a Catalunya 
(Reg. 32701), prcscntada pel Diputat I. Sr. Aleix Vidd- 
Quadras, del G. p, Popular. 
Resposta a LI pregunta al Consell Executiu sobre l’import 
tfestinat a la nomalitzaci6 lingüfstica pel Departament 
de Treball, fonnulnda peis Diputats i. Srs. Josep Lluís 
Carod-Rovira, Miquel Pueyo i Angci Colom, de VA. p. 
d’Esquem Republicana de Catalunya (Reg. 33085); tra- 
mesa per 1”. Sr, Conseller de TrebaU. 
Resposta a les preguntes al Consell Executiu, formulades 
pcl Diputat I. Sr. Javier Litorre, de I’A. p. del CDS 
(Rega. 31615 a 31617); tramesa per 1”. Sr. Conseller de 
Treball, 
Soilicitud d’informaci6 al Consell Executiu, prescntada 
per les Diputades I. Sres. Rosa Barenys, Filar Ferran i 
Rosa FabiAn, i el Diputat I, Sr. Ignasi Riem. 
Escrit ahqat  al M, H. President del Parlament sobre la 
sollicitud de compareixenca a la Comissió d’Estudi del 
PENTA, presentat pel President del Conself de Seguretat 
Nuclear. 
Resposta a les preguntes ni Consell Executiu, formulades 
pel Diputat t. Sr, Javier Latorre, de 1’A. p. del CDS 
(Regs. 30984 a 31003): tramesa pcr 1”. Sr. Conseller de 
Ju slici a. 

TiSme. 

33941 

33942 

33943 

33944 

33945 

33946 

33952 

33953 

33954 

33955 

33956 

33957 

339S8 

33959 

33960 

33961 

33962 

33963 

33964 

33965 

17-32 

17-12 

17-12 

17-12 

17-12 

17-12 

17-12 

17-12 

17-12 

17-12 

17-12 

17-12 

17-12 

17-12 

18- 12 

18-12 

18-12 

13-12 

18-12 

18-12 

Resposta a la pregunta a i  Consell Executiu sobre Is rela- 
ció d’ingressos del Centre Divulgador de la Informhtica, 
SA per vendes directes, formulada pel Diputat E. Sr. Ja- 
vier Latorre, de I’A. p. del CDS (Reg. 31600); tramcsa 
per 1”. Sr. Conseller Secretari del Govern. 
Resposta a les preguntes al Consell Executiu, formulades 
pel Diputat I. Sr. Yavier Latorre, de 1’A. p. del CDS 
(Regs. 31601, 31612 a 31615, 31621, 31622, 31669 a 
31675); tramesa per 1”. Sr. Conseller Secmtíiri del Go- 

Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre la pu- 
blicitat del pmgrama dc la CEE d a  joventut amb Euro- 
pam, formulada p d  Diputat I. Sr. Antoni0 Perea, del G. p. 
Popular (Reg. 32122); tramesa per 1”. Sr. Conseller Sc- 
cretari del Govern. 
Instancia i curriculum vitac per les proves de secreta- 
ri/hria-transcriptorJa, presentada per la Sra. Cristina Cc- 
remeia Badia. 
Sol.Iicitud d’una sala de reuni6, presentada per la Diputa- 
da 1. Sra+ Rosa M d ,  del G. Socialista. 
Termini de fornulaci6 d’dlegaciom al Recurs lSOSlg1, 
del Tribunal ConstitucionaI. 
Insthcia, cumiculum vitae i mkrits per les proves de co- 
rrector/a-redactor/a, presentada per la Sra. DoIors Vila- 
mitjm i Carandell. 
Insthncia, curriculurn v i m  i mhits per les proves de co- 
rrectorJa-redactorla, presentada per la Sra. Cristina Da- 
cru  i Rovira. 
Documentaci6 en compliment de la Resolucid 226m d d  
Parlament de Catalunyn, b-arnesa per 1”. Sr. Conscllcr 
d’Agricultura, Ramaderia i Pexa. 
Resposta a la pregunta al Consen Executiu sobre el pro- 
grama de Recupraci6 de Tortugues Autdctoncs, fomu- 
Ida pel Diputat 1. Sr. Antonio Perca Oliva, del G. p. 
Popular (Reg. 30R08); trmesa per f’H. Sr. ComeIler 
d’Apicultura, Ramaderia i Pesca, 
Resposta a la pregunta al Consell Exccutiu sobre les re- 
percussiom del regiament de h CEF3 sobre retirada tem- 
pom1 de tems tlc cuItius herbacis en l’agricuitura de 
Catalunya, formulada pel Diputat I. Sr. Antonio Perca, 
del G. p. Popular (Reg. 32125); tramesa per 1’H. Sr. Con- 
sciler d’Agricuha, Ramaderia i Pcscn. 
Resposta n la pregunta al Consell Executiu sobrc l’apli- 
caci6 dels reglaments de Ia CEE sobre normes dc qualitat 
dels préssecs, les nectarincs i els aibcrcocs i llur reper- 
cussi6 cn l’agricultura de Catalunya, formulada pel Di- 
putat 1. Sr. Antonio Perea, del G. p. Popular (Reg. 
32126); tramesa per 1”. Sr. Conseller d’Agricuhura, RT- 
maderia i Pesca. 
Escrit a d q a t  al M,H, Sr, President del Parlamcnt per 
I’W. Sr. President del Consell Consultiu de Ia Generalitat 
en que es declara competent per emetre e1 dictamen en 
relaci6 al Dictamen de la Comissi6 d’Organilzaci6 i Ad- 
ministraci6 de Ia Generalitat i Govern Laca1 sobre cl Pro- 
jecte de Llei de Reforma de la Funci6 Mblica de la 
Gcncralitat de Catalunya i Ics esmener i vots particulars 
reservats per a defensar davant el Ple. 
AdscripciS del Diputat I. Sr. Juan Martln Toribi0 al G. 
Mixt. 
Escrit &Cat al Parlament de Catalunya sobre l’ús d d  
catal& prescntat pel Sr. Lluís HemAndcz Garcia. 
Testimoniatge notarhl de Declami6 de bém i h p ~ ~ s o s ,  
del Sr. Sebastihi Lorente. 
Imthcia pcr Ics proves de secretariJatia-transcriptorla, 
presentada per la Sra. Mmc2 Saumell i Ostra. 
Resposta a les preguntes al ConMl Executiu, formulades 
pel Diputat 1. Sr. Javier Latorre, dc 1’A. p. del CDS 
(Regs. 31706 a 317 16); tramesa per 1”. Sr. Conseller dc 
Medi Ambient. 
Resposta a les preguntes al Consell Executiu, formulades 
pet. Diputat I. Sr. Javicr Latorre, de 1’A. p. del CDS 
(Regs. 31788 a 31801); tramesaper 1”. Sr. Conseller de 
Medi Ambient. 
Resposta a la pregunta ai Consell Executiu sobre la reh- 
ci6 de despeses d’atcncions protocoll8riea i repre- 
sentatives dcl Departament de Cultura, formulada 
pcl Diputat I. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. del CDS 
(Reg. 31752); tramesa per 1”. Sr. Conseller dc Cul- 
tura. 

vern. 
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33966 

33967 

33968 

33969 

33970 

33971 

33972 

33973 

33974 

33975 

33976 

33977 

33978 

18-12 

18-12 

18-12 

18-12 

18-12 

18-12 

i a- 12 

18-12 

18-12 

18-12 

18-12 

18- 12 

18-12 

Resposta a la pregunta d Consell Executiu sobre la rela- 
ci6 d’adjudicaciom d’cstudis i treballs t&cnics del Dcpnr- 
rament de Cuiturn, formulada pel Diputat 1, Sr. Javier 
Latorre, de l’h. p. del CDS (Reg. 317533; tramesa per 
1”. Sr. Conseller de Cliltum. 
Rcsposta a la pregunta al Comell Executiu sobrc h rela- 
ci6 de despeses de publicitat i propaganda del Departn- 
ment dc Cultura, íormulada p d  Diputat I. Sr. Javier 
Latorrc, do 1’A. p. del CDS (Reg. 31754); tramesa per 
1”. Sr. Conselkr de Cultura. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre la rela- 
ci6 de despeses de projccci6 interior i exterior dc la cul- 
tura catalma tl c h c c  del Departament dc Cultura, 
formulada pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, de i‘A, p. del 
CDS (Reg. 31755); tramesa per 1’H. Sr. Conscller dc 
Chlturn. 
Resposta n h preguntn al Consell Executiu sabre la Ela- 
ci6 dc despcscs relatives als convcnis d’hbi t  cuitural en 
mitjans de comunicmib 8 c b e c  del Deparíament de Cul- 
tura, f0muIad.a pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, de 1’A. 
p. del CDS (Reg. 31756); tramesa pcr 1’H. Sr. Conseller 
de Cultura. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobrr: la reln- 
ci6 de tr6mqfertmcics corrents a empreses pdbIiques i 
d’dtres ens pdblics dutes a terme pcl Departament de 
Cultura pcr ir accions de difusi6 cultural en mitjans de 
comunicitcid, formulada pel Dipulat I. Sr. Javier Latorre, 
de I’A. p. del CDS (Rcg. 31757); írnmesa pcr I’I-I. Sr. 
Consdlcr de Cultura. 
Rcsposta a la pregunta al Consell Executiu sobre la rcla- 
ci6 de trtmsfexbncies corrents R Ics corporacions locnls 
d ~ t c s  a terme pel Dep,arhment de Cultura per a difi1si6 i 
promocid cultural, forrnuh(k9 pel Diputat I. Sr. Javier La- 
torre, de I’A. p. dei CDS (Reg. 31758); tramesa pcr 1’H. 
Sr, Conscller de Cultura. 
Rcspostfl a IR pregunta al Conscii Executiu sobre In rela- 
ci6 de transferkncks corrcnts ;1 fnmflics i institucions 
scnse finilitat de lime per a la reditzaci6 d’activitats 
cuiturals dutes a terme pcl Departament de Cultura, for- 
mulada pel Diputat 1. Sr. Javicr Latom, de I’A, p. del 
CDS (Reg. 31759); tmmesa per 1”. Sr. Conseller de 
Culhira. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre la re- 
lació de tramfe&ncies de capital dutes a teme pel De- 
parfament de Cultura per a infrastructura i equipament 
tlo locals culturais de Corporacions LacnIs, formulada 
pel Diputat 1. Sr. Javier Latorre, dc 1’A. p. del CDS 
(Rego 31760); tramesa per 1”. Sr. Conseller dc Cultu- 

Rcsposta a la pregunta ai Conseii Executiu sobre la rela- 
ci6 de WmsfcrEncies de capital dutes a teme pel Depar- 
tament de Cuftwra a hstitucions cdttwds, cassals i 
atcncus pcr a infrastructura, fornularla pel Diputat I. Sr. 
Javicr Litorre, de 1’14. p. dcl CDS (Rcg. 31761); tramesa 
per 1”. Sr. Conseller de Culturn. 
Rcsposta a la prcgunta al Consell Exccutiu sobre Ia rela- 
ci6 nominal de gratificaciom per servcis extraordinaris 
atorgades per la Secretaria General del Departament de 
Cultura, formulada pel Diputat I. Sr. Javicr Latorre, dc 
I’A. p. del CDS (Reg. 31762); tramesa per I’H. Sr. Con- 
seller dc Cultura. 
Resposta n la pregunta al ConscIi Executiu sobre la rcla- 
ció de despcscs d’atencions protocoli?tries i repre- 
sentatives de la Secretaria General del Departament de 
Cuiturfi, formulada pel Diputat 1. Sr, Javier Latorre, de 
i’A. p. de1 CDS (Reg 31763); tramesa per I’H. Sr. Con- 
seller de Culturn. 
Resposta a la pregunta al Conscll Executiu sabre la rela- 
ci6 d’adjudicacions d’estudis i trebdls ttcnics dutes a 
termc per Ia Secretaria General del Departament de Cul- 
tura, formulada pel Diputat I. Sr. Javicr Latorre, de 1’A. 
p. del CDS (Reg. 31764); tramesa per 1”. Sr. ConscIicr 
de Cliltura. 
Rcsposta a la preguntn ai Consell Exccutiu sobre la rcln- 
ci6 dc dcspeses dc publicacions, treballs i nlWs activitnts 
dc la Secretaria Gcneml dcl Departament de Cultura, for- 
mulada pel Diputat I. Sr. Jnvier htorre, de 1’A. p. del 
CDS (Rcg. 31765); irrunesa per I’H. Sr. Conseller de 
Culhlra. 

ra. 
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33981 

33982 

33983 

33984 

33985 

3 3986 

33987 

33988 

33989 

33990 

33991 

18-12 

18-12 

18-12 

18-12 

18-12 

18-12 

18-12 

18-12 

18-12 

13-12 

18-12 

18-12 

18-12 

Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre la rela- 
ci6 de despeses de publicitat i propaganda de la Secreta- 
ria General del Departament de Cultura, formulada pel 
Diputat I. Sr. Javier Latonre, de ]’A. p. del CDS (Reg. 
3 1766); iramesa per 1”. Sr. Conseller de Cultura. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre la rcla- 
ci6 d’adjudicacions d’obres en edificis cultunrls i edificis 
seu del Departament de Cultura dutes a terme pel Dcpar- 
m e n t  de Cultura, formulada pel Diputat I. Sr. Javier La- 
torre, de I’A. p. del CDS (Reg. 31767); bamcsa per 1’H. 
Sr. CansolIer de Cultura. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre la reia- 
ci6 d’invenions dutes a tcrme pel Depmment de Cultu- 
ra per a ia informatitzaci6 del depariament, formulada 
pe1 Diputat I. Sr. Javier Latom, de I’A. p. del CDS (Reg. 
3 1768); tramesa per 1”. Sr. Coasek~ de Cultura, 
Resposta a la pregunta ai Consell Executiu sobre la rela- 
ci6 rf’inversions dutes n t e m  pcl Departament de Cuitu- 
ra en concepte de banc de dades cultumls, formulada pel 
Diputat T. Sr. Jrlvicr M o m ,  de 1’A. p. Rel CDS (Reg. 
3 1769); tramesa per 1”. Sr. Conseller de Cultura. 
Resposta a la pregunta ai  Conseli Exccutiu sobre la rela- 
ci6 de despeses de la Direcció General de Romoci6 Cul- 
turai peis conceptes d’orgrlnitzaci6, muntatge i trasllat 
d’exposicions i del Centre de Docwnentacid d’Art Con- 
tcmpomi a chrrec de la Dirwci6 Generai de Promoció 
Cufturnl, formulada pel Diputnt I. Sr. Javier tatorre, de 
1’A. p. del CDS (Reg. 3i770);  trames^ per 1”. Sr. Con- 
seller de Cultura. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre la reia- 
ci6 de despeses de funcionament del Ccntre d’Art Santa 
Mbnica a c h m  de la Direcci6 General de h m o c i 6  
Cultwd, formulada pet Diputat i. Sr. Javia Latorre, do 
I’A. p. del CDS (Reg. 31771); tramesa per 1’N. Sr. Con- 
seller de Cultura. 
Resposta n la pregunta d Consell Excccutiu sobre la rela- 
ció de WamferEncies corrents Iiiwades per la Direcci6 
General do Promoci6 Culturnl per a la promoció de la 
mdsica, el teatre i la dansa en coliaboraci6 amb entitats 
territoriais, formulada pel Diputat I. SF. Javier Latorre, de 
I’A. p. dei CDS (Reg. 31772); tramesa per i”. Sr. Con- 
seller de Culturn. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobrc Ia rela- 
ci6 nominal de tr;msfer&ncies corrents lliurades per la Di- 
recci6 General. de Romoci6 Cultural a empreses privades 
per a la promoci6 de ln nifisica, el teatre i la dama, for- 
mulada pel Diputat i, Sr. Javier Latorre, de 1’A. p, del 
CDS (Reg. 31773); m e s a  per 1”. Sr. Conseiier de 
Cuitura. 
Resposta a In pregunta ai Consell Executiu sobre la rela- 
ci6 nominal de transferhncies corrents lliuradcs per la Di- 
recci6 General de Promocid Cultural a empreses privades 
per a publicacions de periodicitat mínima semaual escri- 
tes íntcgrnment en catat& formulada pel Diputat I. Sr. Ja- 
vier Latom, de 1’A. p. del C D S  [Reg. 31774); himesa 
per I’R. Sr. Conseller de Cultura. 
Rcsposta a la pregunta ai Consell Executiu sobre la rela- 
ci6 nominal de trrtnsfer&ncies corrents lliurades per la Di- 
recció Gcneral de Fromoci6 Cultural a empreses privades 
per H la promoció del llibre i la iectura, el cinema, el vi- 
doo i la teievisi6, formulada pel Diputat I. Sr. Javier Lc- 
torre, de i’A. p. del CDS (Reg. 31775); tramesa per 1’H. 
Sr. Conseller de Cultura. 
Resposta a la pregunta ai Consell Executiu sobre la refa- 
ci6 nominal de trtmsferkncies corrents liiuradcs per la Di- 
rcccib General de Promoció Cultural a famflles i 
institucions seme EWta t  de lucre, formulada pel Dipu- 
tat 1. Sr. Javier Latorre, de l’A, p, del C D S  (Reg. 31776); 
bamesa per 1”. SL Conseller de Cultura. 

ci6 de bansfer&ncies de capital Iiiurades: per ia Direcci6 
Gencrd de prOmoci6 Cuiturai a Corporacions Locals per 
a reconversió i quipamcnt de locals de música, teatre i 
dmsn, formulada pel Diputat 1. Sr. Javier Latorre, de ¡’A. 
p. del CDS (Reg. 31777); írnmesa per 1”. Sr. Conseller 
de Cultura. 
Resposm a la pregunta al Consell Executiu sobre la rela- 
ci6 nominal de tramferlacies de capital Iiiumdes per la 
Dirccci6 General de Promoci6 Cultural a famllies i insti- 

Resposta IL la pregunta al CODSCII Ext~utiu Sobre la ~ l n -  
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33992 

33993 

33994 

33995 

33996 

33997 

33998 

33999 

34000 

3400 1 

34002 

34003 

34004. 

18-12 

18-12 

€8-12 

18-12 

18-12 

18-12 

18-12 

18-12 

18-12 

18-12 

18-12 

18-12 

18-12 

tucions sense finalitat de lucre per a fer front a deutes fi- 
nancers derivats d’operacions dc pr2stecs en teatres, for- 
mulada pel Diputat 1. Sx. Jnvier htorre, de 1’A. p. del 
CDS (Reg. 31778); tramesa per 1”. Sr, Conseller de 
Cultura, 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre la rela- 
ci6 d’arljudicacians d’estudis i treballs tknics a c h  de 
la Direcci6 General de Folftica Lingüística, formulada 
pel Diputat i. Sr. Javier Latorre, de I’A. p. del C D S  (Reg. 
31779); tramcsa per YH. Sr. Conseller de Cultura. 
Resposta B Ia pregunta aI Consell Executiu sobre la reia- 
ció nominal de transferkncies corrents lliurades per la Di- 
recci6 General de Politica Lingüistica a Corporacions 
Locais per a cursos dc cataiii per a adults, formulada pel 
Diputat i. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 
3 1780); tramesa per 1”. Sr. Conseller de Cultura. 
Resposta a la pregunta ai  Consell Executiu sobre la rela- 
ci6 de transferimcies corrents lliurades per la Direcció 
General de Polftiticn Lingiiística a Corporacions Locals 
per a campanyes de normalització lingiifstica, formulada 
pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, de I’A. p. del C D S  (Reg. 
3 1781); tramesa per I’H. Sr. Conseller de Cultura. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre la rek 
ci6 de tramferkacies corrents lliurades per la Dirwció 
General de Política Lingüfstica a Corporacions Locals 
per al foment de I’wanbs, formulada pel Diputat I. Sr. Ja- 
vier Latorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 31782); tramesa 
per 1’A. Sr. Conseller de Cultura. 
Rcsposta R fa pregunta al Conseli Executiu sobre la rela- 
ci6 de transferkncies mrrcnts lliurades per la D i r ~ c i 6  
General de Pairirnoni Cultural a famíiies i institucions 
sense finalitat de lucre pel foment de la cultura tradíciw 
nal i popular, formulada pel Diputat I. Sr. Javicr Latorre, 
de 1’A. p. del C D S  (Reg. 31783); tramesa per 1”. Sr. 
Conseller de Cultura. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre la rcla- 
ci6 nominal de transferkncics corrents lliurades per la Di- 
remi6 General de Patrimoni Cultural a famílies i 
institucions scnse f u l i t a t  de lucre per a fmdacions 
d’art, formulada pel Diputat I. Sr. Javier iatorrc, de I’A. 
p. dcl CDS (Reg. 31784); tmmcsa per 1”. Sr. Conseller 
de Cultura. 
Resposta a la pregunta a1 Consell Executiu sobre la rela 
ci6 n o m h i  d’adjudicncions corresponents al p r o v a  
d’obres de restauració i conservació de monuments i r e  
alització de projectes i honoraris facultatius a c b e c  de la 
Direcci6 General de Patrimoni Cultural, formulada pel 
Diputat I .  Sr. Javicr Latom, de I’A. p. dol CDS (Reg, 
31785); tramesa per 1”. Sr, Conscllcr de Cultura. 
Resposta a la pregunta ai Consell Executiu sobre la reia- 
ci6 nominal de transferbncies de capital lliuratles per la 
Direcci6 General ttc Pntrimoni Cultura1 a famflies i insti- 
tudons sense fin;rliL.it de lucre COM a subvencions per a 
obres de restaumi6 d’edifrcis d’intcrbs histbrico-artistic, 
formulada pel Diputat 1. Sr. Javier Latorrc, dc I’A. p. del 
CDS (Reg. 31786); trnmcsa per 1”. Sr. Consdler dc 
Cultura. 
Resposta a la pregunta ai Consell Exccutiu sobre la seia- 
ció nominal de ttansferkncies de capital iiiurades per la 
Direcci6 General de Patrimoni Cultural a consorcis en 
cls que hi formi part el Depamment de Cultura, formula 
da pel Diputat I. Sr. Javim Latorre, de I’A. p. dci CDS 
(Reg. 3 1787); tramesa per 1”. Sr. Conseller de Cultura. 
Pregunta al Conseli Exccutiu sobre el desenvolupamcnt 
de Ics mesures d’actuaci6 previstes en el Pla pcr a la 
Igualtat d’oportunitats per a les Doncs 1989-1992, for- 
mulada per la Diputada 1. Sra. Rosa Barenys, del G. So- 
cialista, per iai que sigui resposta per Escrit. 
Prcgunta ai Consell Bxecutiu sobre la previsi6 pressupos 
thia destinnda a programes per a la igualtat d’oportuni- 
tats enbe homcs i dones, formulada per la Diputada I. 
Sra. Rosa Barcnys, del G. Socidista, per tal que sigui 
rcsposta per escrit. 
Resposta R fes preguntes al Consell Fixtxutiu, fomiilatles 
pel Diputat i. Sr. Javier Latorrc, de 1’A. p. del CDS 
(Regs, 31630 a 31633); tramesa per 1”. Sr. Canseller de 
Comeq, Consum i Turisme. 
Sollicitud de Dictamai del Consell Consultiu a1 Projecte 
de Llei de Delegad cn cl Govern dc la Generalitnt pcr 
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34046 
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34048 
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34052 
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3405 8 

18-12 

18-12 

18-12 

19-12 

19-12 

19-12 

19-12 

19-12 

19-12 

19-12 

19-12 

19-12 

19-12 

19-12 

19-12 

19-12 

19- 12 

19-12 

19-12 

19-12 

19-12 

fer la Refosa del Text de la Compilació de1 Dret Civil de 
Catalunya amb diverses Lleis Posteriors, presentada pel 
G. Socialista n1 parlament de Catalunya i pel Grup Mixt. 
Pregunta ai Consell Executiu sobre les partidcs i els di- 
ners destinats a accions directament implicades en el Ph 
d’Actuaci6 de les Mesures d’Igwaltat d’Oportunitats per 
a les Dones, formulada per la Diputada I. Sm. Rosa M. 
Fabian, del G. p, d’iniciativa per Catalunya, per tat quc 
sigui resposta per escrit. 
SoIlicitud de canvocatbria de la Comissi6 d’Estudi sobre 
la Pmblmhtica de la SIDA, presentada pels G. p. de 
Converghcia i Unió, G. p. Popular, G. p. d’Iniciativa per 
Catalunya, G. Socidista al Parlament de Catalunya, G. 
Mixt, i les A. p. del Centre Democrhtic i Social i d’Bs- 
qiima Republicana de Catalunya. 
Retirada de la interpeklacih al Consell kwutiu sabre la 
politica general de sbl residencial (Reg. 29954), del G. 
SQCiaIistn. 
Pregunta al Conscll Executiu sobre la finalibzi6 de les 
obres d’ampliació del Coiiegl Mblic Verge del Portal, de 
Batea, formulada pel Diputat I. Sr. Vfctor Gimeno, del 
G. p. d’lniciariva per Catalunya, per tíí que sigui respos- 
ta per escrit. 
Insthcia pcr les proves de correctorh-rcdact, presen- 
tada pel Sr. Joan vartin i Bigas. 
Ins timcia per Ics proves de secretariJgria-imnscriptorla, 
presentada pcl Sr. Miquel Cukles i Gil. 
Insthncia per les proves de secret~~a-transcriptorla. 
prescntada per la Sra. Zoraida de Torres i Burgos. 
Resposta n la pregunta al Consell Executiu sobre Rivcrscs 
característiques d’un producte sovint utilitzat en festes i 
que 6s facilrnent inflamable, formdadn per In Diputada I. 
Sra. Rosa Martí i Conill, del G. Socialista (Reg. 31499); 
tramesa per 1”. Sr. Conseller d’hdúsiria i Energia. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre ajljuts 
conccdits a les empreses de diverses comarques durant 
l’any 1991, formulada pe1 Diputat I. Sr. Joan Rom, del 
G. Socialista (Reg. 32659); tramesa per 1’11. Sr. Consc- 
ller d’Ind6stria i Energia. 
Iastbcia per les proves de secretarijkia-transcriptorhi , 
presentada per Is Sra. Eughia Baqueró i Nnvam. 
InsMcia per Ics provcs de corrctor/a-redac torb, prcscn- 
tada per la Sra. Eughnin Baqucr6 i N a v m .  
Retirada de la interpeHaci6 ai Conscll Executiu sobre la 
programació, execuci6 i fmqament dc les insfrastructu- 
rcs hidrhuíiques (Reg. 33693), pei Diputat i. Sr. Joan 
Saura, del G. p. d’Iniciativa per Catalunya. 
Insthcia per Ics proves de correctorla-rcdac tor/a, presen- 
tada per la Sra. Rosa Galvany i Aguilar. 
Retirada dc la interpelhcid al Conscll Executiu sobre la 
política general pel quc fa a agricultura (Reg. 32741), pel 
Diputat I. Sr. Ramon Aicu, doi G. Socialista. 
Retirada de la inkrpckIaci6 ai Consell Executiu sobn: la 
política general pol que fn al m6n rural {Reg. 32742), pel 
Diputat i. Sr. Ramon Aicu, del G. Socialista. 
Retirada dc Itt interpeklaci6 al Consell Exccutiu sobre 
l’agricultura da muntanya (Reg. 30895), pels Diputats i. 
Srs. Ramon Aleu i Joan Ganyet, del G. Socialista. 
Retirada de la interpellaci6 al Conself Ex~cutiu sobre 
l’aplicaci6 de la Llei d’Alta Muntanya (Rcg. 33049), del 
G. Socialista. 
Insthcia i curriculum vime pcr les proves de secreta- 
ri/Aria-íranscrip tor/a, prcseniada pel Sr. Daniel Alvarcz 
GonzAlw. 
J n s h c i a  per les provcs de corrector/n-redac tor/a, prcsen- 
tada per la Sra. Núria Anguera i Cerc6s. 
Escrit arlrepat a la Mesa del Parlamcnt per les I. Sres. Di- 
putades i pcls I. Srs. Diputats Jaume Patlrtis i Miquel Pa- 
d i u ,  del G. p, de Convcrghcia i Uni6, Joan M. AbeIló, 
del G. Socialista, Jaume Nualart, Ignasi Riera i Rosa M. 
Fabim, del G,  p. d’inicintiva per Catalunya, M. Dolors 
Montserrat, bel G, p. Popular, Celeslino Sánchez i Juan 
Marth Toribio, del G. Mixt, i Josep Llufs Car&-Rovira, 
de 1’A. p. d’Esquma Republicana de Catalunya, sobra la 
presbncia d’wa delegació del Parlament de Catalunya 
com a observadors independents en el referkndum dc 
lliure determinacitl dei poble del Sghara  Occidental. 
Sollicitud d’ajornament de la Comissi6 de Control Parla- 
mentari de l’Actuaci6 de la Corporaci6 Catalana de Rh- 
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34068 

34069 
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34072 

34073 
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3407s 

34076 

34077 

34078 
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19- 12 
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20-12 

20-12 

20-12 

20-12 

2&12 

2&12 

20-12 

20-12 

20- 12 

23- 12 

23-12 

23-12 

23-12 

23-12 

23- 12 

23-12 

dio i Televisi6 i de les Empreses Filinls, convocada per al 
20 de desembre de 1991, presentada peb GG.pp. de Con- 
vergbacia i Uni6, d’Iniciativa pcr Catalunya, Popidar, 
Mixt, i Ics AA.pp. d’Esquerra Repubiicana de Catnlunya 
i dcl Centre Demmdtic i Social. 
Retirada de les preguntes formulades pel Diputat I. Sr. 
Javier Latom Piedmfita, de VA. p. del Centre Democria- 
tic i Social, regs. nbs. 32866 a 32397,32399 a 32488, 
32490 a 32550,32552 a 32554,32560 a 32574,32578 n 
32600,32772 a 32857,32859 a 32972, 33803 a 33029, 
3305 1 a 33074,33230 a 33429 i 33708 a 33804. 
Insthcia per les proves de correctorla-redactorJa, presem 
tada per la Sra. Maria Rosa Duran i Albaredh. 
Proposicid no de Llei l’establiment d’un ajut econbmic 
destinat al desplapiment dels joves que presten cl sorvei 
militar fora de Cataíunya, presentada pel Diputnt I. Sr. 
Antonio Perea, del G. p. Popular, amb la signatura do 
quatre 1. Srs. Diputats i una 1. Sra. Diputada, del mateix 
Grup parlamentari. 
Resposta a la pregunta al Consell Exccutiu sobre la des- 
úucci6 d’unes pintures rupestres localitzades a la vall de 
la conca del Segre i sobre mesures de protecció i conser- 
vaci6 del patrimoni rupestre en general, formulada pel 
Diputat 1, Sr. Jaume Sobrequés, del G. Socialista (Reg. 
32745); tramesa per 1”. Sr, Conseller de Cultura. 
Resposta a la pregunta al Consell Exccutiu sobre I’Inven- 
tari del Patrimoni Arqueolbgíc i l’invenhri del Patrimoni 
Aryuitecthnic, formulada pel Diputat 1. Sr. Jaume Sobre- 
qués, dei G. Sociaiisla (Reg. 32744); tramesa per 1”. Sr. 
Conseller de Cultura. 
Resposta a Ia preguntn al Consell Executiu sobre la pos- 
sibilitat d’inclourc um partida en el pressupost per a 
l’any 1992 deslinada a la resiauració de la capella rodi- 
nica de Smt Joan Snmom, formulada pel Diputat I. Sr, 
Esteve To&s, del G. Socialista (Reg. 33050); tramesa 
per 1’I-I. Sr. Conseller de Cultura. 
Resposta a ia pregunta al Consell Executiu sobre els mu- 
nicipis histbrico-d?tim i fa Iegisltlció que eh regula, f m u -  
iadn pe1 Diputat I, Sr. J m m  Solmp&, del G. Socdista 
(Reg. 32743); ttamesa per 1”. Sr. Conwiier de clrltm. 
Innsthnda, curn*cuZum vitue i mkrits per les proves de se- 
crct,?ri~tia-~anxcriplor/~, prcsentodn per fa Sra. Josefina 
Rosales Alvaro. 
Pregunta al Consell Exccutiu sobre la strprcssi6 del tel& 
fon verd, formulada pel Diputat 1, Sr. Vlctor Gimeno, del 
C .  p. d’hiciativa per Catalunya, per tai que sigui respos- 
ta per escrit. 
Pregunta al Consell Exccutiu sobre l’expiohcid del Turó 
de Montcada, formuIatIa pel Diputat i, Sr. Vlctor Girne- 
no, del G. p. d’hiciativa per Catalunya, per tal q i c  sigui 
resposta per escrit. 
Inst?incia, crcrricuZrtm vitae i mkrits pcr Ics proves de se- 
crctari~i;r-transcriptor/;l, presentada per la Sra. Elisa 
Medina i Bazán. 
Insthncia, curriculurn vitae i mkrits per les proves de co- 
rrector/íi-rulactor/a, prescntada per la Sra. Tmma Sit(; Ro- 
mero. 
lnstnncia i cwriculum vituc per les proves de secrcta- 
rifiria-transcriptorJn presentala per Is Sra, Sílvia Prades 
i Borr?is, 
Tnsthncín, curriculum vitne i mkrits per les proves de CQ- 

rrector/a-rdac tor/a, prcscntatfrt pel Sr. Jorn Ramon Fibla 
i Sancho. 
InnsLbcin i curriculum vitae pcr Ics proves de sccret;l- 
ri/?wia-transcriptor/a, prcsentada pel Sr. Prmcesc Sala i 
R q d .  
lnsthncia i curriculwn vitac per les proves de corrcctor/;l- 
redactorla, presentiidn per la Sra. Múria Pascunl i Maj6. 
Insthncia i currictiium vitae per les proves de secrcta- 
ri12uia-htmsctiptar/a, presentatla per la Sra. Judit Roda i 
Pmadt s. 
Insthncia, cusriculum vitae i mhits per Ics proves de co- 
rrector/~-redactor/a+ presentada per la Sra. Judit Roda i 
Panadés. 
Resposta a la pregunta nl Consell Executiu sobre diver- 
sos aqpectcs del Curs d’Oricntaci6 Universithria durant cl 
pcríodc de 199@91, formulada pel Diputat I. Sr, Magí 
Cadevall, del G .  Socialista (Reg. 33182); tramesa per 
1”. Sr. Conscller d’Ensenyament. 
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23-12 
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23-12 

23-12 

23-12 

23-12 

23-12 

23-12 
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Resposta a Ia pregunta ai Consell Exsclitiu sobre la pos- 
sible ampliacid de fes escoIes noves de Mediny& fomu- 
lada pets Diputats I. Srs. Joaquim Nadal, Manuel Nadal, 
Arseni Gibcrt, Martl i Sans i IHm. Sr, Daniel Temdellas, 
del G. Socialista (Reg. 32747); lramcsa per /’H. Sr. Con- 
seller d’Ensenyament. 
Insthcia pa les proves de correctarja-redactorla, presen- 
tada per la Sra. M. Teresa Pedndez i RiM. 
Jnsthcia per les proves de secretarí&ia-tmmaiptor/a, 
presentada pcr ia Sra. Elisabet COU i SoFd 
Instaacia per les proves de corrector/a-redactor/a, prem- 
tada per ia Sra. Maria Cordomf. 
instancia per les proves de semtarihia-framaiptor/a 
(pmmoci6 interna), presentada pel Sr, Eduard Principal i 
Cali. 
Instsncia per les proves de secretari/Ma-transcriptor/a 
(tom iliure), presentada pel Sr. Eduard Principal i Galt 
LnstBncia, cum’culm v i m  i rnhits per les proves Re se 
crchr@ia-transcriptor/a, presentada per la Sra. Olga Ca- 
lntayud Aguilar. 
Resposta a 1~ pregunta al Consell Executiu sobre els in- 
gressos previstos per les reserves nacionals de c a p  per 
nis municipis que hi estiguin incbsos, formulada pel Di- 
putat I. Sr. Rafael Madueño, dcl G, Socialista (Reg. 
33443); tramesa per 1’R. Sr. Conseller d’ Agricultura, Ra- 
maderia i Pesca (Rcg. 34101). 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre ela in- 
gressos previstos per la Reserva Nacional de Cqa dels 
Ports de Tortosa-Beseit i percebuts pets municipis inclo- 
sos dins la rcscrvn, formulada pe1 Diputat I. Sr. Rafael 
Madueño, del G. Socialista (Reg. 33444); tramesa pcr 
1”. Sr. Con~elicr d’Agriculhua, J2íumderia i Pesca. 
Resposta a la pregunta a l  Consell Executiit sobre els in- 
gressos previstos per la Reserva Nncional de C q a  de 
1’Alt Pallars-Aran i percebuts pcls municipis inclosos 
dins la rcserva, formulada pel Diputat 1. Sr. Rafael Ma- 
dueflo, del E. Socialista (Reg. 33445); tramesa per 1 ’ H  
Sr, Coaseller d’Agriculturn, Ramderia i Pesca. 
Resposta a In pregunta al Consell Executiu sobre els in- 
gressos previstos per la Rescrva Nacional de Cap del 
Cadí i percebuts pels municipis inclosos dins la reserva, 
formulndn gel Diputat 1. Sr. Rafael Maduefío, del G. Sa- 
cidista (Reg. 33446); tramesa per t’H. Sr. Conselier 
d’Agricultwa, Ramaderia i Pesca. 
Resposta a la pregunta ai  Consell Executiu sobre els in- 
gressos previstos per la Reserva Nacional de Cqa de 
Cerdanya-Alt Ur@ i percebuts pels municipis inclosos 
dins la Teserva, formulncla pel Dipuht 1. Sr. Rafael Ma- 
dueño, del G. Socialista (Reg* 33447); trmcsa per 1% 
Sr. Conseller ti’Agricultwa, Ramaderia i Pescn. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre els ili- 
pessos previstos per la Reserva Naciond de Caqa de 
Fressar-Set Cases i pcrcebuts pels municipis hciosos 
dins la feserva, formulada pel Diputat 1. Sr. Rafael Ma- 
rlueño, del O. Socialistn (Reg. 3344.8); tramesa per 1”. 
Sr. Conseller d’Ag~icultura, Ramaderia i Pesca, 
Resposta a la p r e p t a  al  Consell Executiu sobre els in- 
grcssos previstos per la Reserva Nacional de Cqa de 
1’Encanyissada i percebuts pels municipis inclosos dins 
la reserva, formulatla pel Diputat I. Sr. Rafael Maduefío, 
del G. Socialista (Reg. 33449); tramesa per I’H. Sr. Con- 
seller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
Resposta a In pregunta al Conseli Exmtiu sobre l’import 
de facturacid tle Televisi6 de Catalunya, SA, per vendes 
de pubIicitat, formulada pcl Diputat I, Sr. Javier Latom, 
de 1’A. p. del CDS (Reg. 29672); tramesa per i”. Sr. 
Conseller Secreiari del Govern. 
Resposta a la pregunta al Corneli Excctitin sobre cl nom- 
bre de marques que s’han anunciat a TV3, formulada pel 
Diputat I. Sr. Javitx Ilatorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 
29673); tramesa per 1”. Sr. Conseller Secretari del Go- 
vern. 
Resposta R fa pregunta al Comseli Executiu sobre el nom- 
bre total d’cwpots publicitaris emesos per TV3 de duraci6 
superior a 30 segons, formulada pel Diputat I. Sr. Javier 
Latome, de I’A. p. del CDS (Reg. 29674); m e s a  per 
1”. Sr. Conseller Secremi del Govern. 
Resposta a la pregunta al Cornell Execiitiii sobro el nom- 
bre total d’espots emesos per TV3 de duració entre 20 i 
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30 segons, formulada pel Diputat I. Sr. Javier Ilatorre, de 
I’A. p. del CDS (Reg. 29676); tramesa per 1”. Sr. Con- 
s c l h  Secretari del Govern. 
Resposta B In pregunta al Consell Enccutiu sobre el per- 
centatge de temps ocupat per la publicitat sobre el total 
d’emissi6 a TV3, formulada pel Diputat I. Sr. Javier La- 
torre, de 1’A, p. del CDS (Rcg. 29677); tramesa per 1’X-I. 
Sr. Conseller Secretari del Govern, 
Resposta a la pregunta al Consell Bxccutiu sobre la rela- 
ció nominal de despeses de Televisi6 de Catalunya, SA, 
per l’assessorament, treballs exteriors i estudis i dicta 
mens emesos per persones alienes, formulada pel Diputat 
I. Sr. Javier Latorre, dc 1’A. p. del CDS (Reg. 29678); 
tramesa per i”. Sr. Conseller Secretari de1 Govern. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre l’import 
satisfet per Televisi6 de Catalunya, SA, en adquisicions 
de produccions realitzades en catal& per equips externs, 
formuiada pel Diputat I. Sr. Javier Morre, de VA. p. del 
CDS (Reg. 29679); m e s a  per 1’W. Sr, Conseller Secre 
tari dei Govern. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre I’import 
satisfet per Televisi6 de Cntalunya, SA, en adquisici6 de 
produccid aliena en versions originals, coproduccions irr 
temacionats, guions, drets de transmissi6, biblioteques, 
videotaqucs, equips auxiliars $cnics i despeses diverses 
de propmes, formulada pel Diputat I. Sr. Javier Lat* 
rre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 29680); tramesa per I’H. Sr. 
Conseller Secretari del Govern. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre l’import 
satisfet per Televisió de Catalunya, SA, per fer front a les 
despeses de doblatge al cntaih de prducci6 aliena estcarr 
gera, forndada pel Diputat I. Sr. J w k r  Latorre, de VA. 
p. del C D S  (Reg. 29681); tramesa per 1”. Sr. Conseller 
Secretari del Govern. 
Rcsposta a la pregunta al Consell Executiu sobre la rcla- 
ci6 nominal de despeses de Televisi6 de Catalunya, SA, 
corresponents LI remuneracions d’agents mitjancers, for- 
mulada pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, de I’A, p. del 
CDS (Reg. 29682); tramesa per 1’H. Sr. Conseller Sem& 
tari del Govern. 
Resposta a la pregunta al  Consell Executiu sobre la relíi- 
ci6 de dcspeses diverses de Televisi6 de Catalunya, SA, 
formulada pel Diputat I. Sr. Javicr Latorre, de I’A. p. del 
CDS (Reg. 29683); tramesa per 1”. Sr. Coaseller Secre 
tari del Govern. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre la rela- 
ci6 de despeses diverses de les emissores de la Generali- 
tat, Catalunya Rhdio, SRG, SA, formulada pel Diputat I. 
Sr. Javier Latorre, de I’A. p. del CDS (Reg. 29684); &a- 
mesa per 1”. Sr. Conseller Secretari del Govern. 
Resposm a b pregunta al Consell Executiu sobre la rela 
ci6 norninaI de despeses de les emissores de la Generali- 
tat, Catalunya Mdio, SRG, SA, per l’assessorcunent, 
treballs exteriors i estudis i dicthmens C ~ C S O S  per perse 
aes alienes, formulada pel Diputat 1. Sr. Javier Lattome, 
de I’A. p. del C D S  (Reg. 29685); tramesa per IW. Sr. 
Conseller Secretari del Govern. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre l’impori 
satiskt per les emissores de la Generalitat, Catalunya Rh- 
dio, SRG, SA, en compres de drets per retransmissions 
esportives, en compra de drcts i per rcíran~missions i gr- 
vacions musicals pel canal de Cataluuya Música i en 
drets d’abonament als serveis de les aghncies dc notícies 
i als  diferents centres de producci6 de Catalunya Rhdio, 
fomulada pel Diputat I. Sr, Jnvier Latorre, de l’A, p. del 
CDS (Reg. 29686); tramesa per 1”. Sr. Conseller Secre- 
tari del Govern. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre la reia- 
ci6 nominal de despeses de les emissores da la &nedi- 
tat, Catalunya Rhdio, SRG, SA, corresponcnts a 
remuneracions d’agents mitjancers, formulada pel Dipu- 
tat I. Sr. Javiex Lítorre, de 1”A. p. del CDS (Reg. 29687); 
tramesa per I’H. Sr. Conseller Secretari dci Govcm. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre l’import 
facturat per les emissores de la Gcncralitat, Catalunya 
Rklio, SRG, SA, por vendes de publicitat, formulada pcl 
Diputar 1. Sr. Javier Latorre, de I’A. p. del CDS meg. 
29688); tramesa per 1’13. Sr. Conseller Sccrctari del Cb 
Vern. 
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Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre l’hpmt 
de facturació de Televisi6 de Catalunya, SA, pcr vendes 
de publicitat, forndada pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, 
de Z’A, p. del C D S  (Reg. 25701); iramesa per 1”. Sr. 
Conseller Secretari del Govern, 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu mbre ei nom- 
bre de marques que s’han anunciat a TV3, formulada pel 
Diputat I. Sr. Jarier Latorre, de VA. p. del CDS (Reg. 
25702); tramesa per 1”. Sr. Conseller Secretari del Go- 
vern. 
Resposta a la p m p i a  ai Consell Executiu sobre el nom- 
bre totat d’espots publicitaris emesos pe’ TV3 de duració 
superior a 30 segom, formulada pel Diputat I. Sr. Javier 
]Latorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 25703); tramesa per 
1”. Sr. Conseller Secretari del Govern. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre el nom- 
bre totai d’espots publicitaris mesos per TV3 inferiors a 
20 segons, formulada pel Dipuíat I, Sr. Javier Latorre, de 
1’A. p. de1 CDS meg. 25704); tramsa per 1”. Sr. Con- 
selIer Secretari del Govern. 
Resposta a la pregunta al  Consell Executiu sobrc cl nom- 
bre total d’espots emesos per TV3 de duraci6 entre 20 i 
30 segons, formulada pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, de 
]’A. p. del CDS (Reg, 25705); tramesa per 1”. Sr. Con- 
seller Scc~etari del Govern. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre el pcr- 
centatge de temps ocupat per la publicitat sobre el total 
d’emissió a TV3, formulada pel Diputat I. Sr. Javier La- 
torre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 25706); tramesa per 1”. 
Sr, Conseller Secretari del Govern. 
Resposta a la pregunta d Consell Executiu sobre la rela- 
ci6 nominal de despeses de Televisi6 de Cataiunya, SA, 
per I’nssessorament, treballs exteriors i estudis i dic% 
mms emesos per persones alienes, formulada pel Diputat 
i. Sr. Javier hiorre, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 25707); 
tramesa pcr 1’B. Sr. Conseller Secretari del Govern. 
Resposta n la pregunta al Consell Executiu sobre l’import 
satisfet per Televisi6 de Caialunya, SA, en adquisicions 
de produccions realitzades en catala per equips cxwrns, 
formulada pel Diputat 1. Sr. Javier htorre, de 1’A. p. del 
CDS (Reg. 25708); lramesa per 1”. Sr. Consellm Sccrc- 
tari de1 Govern. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre I’import 
satisfet per Tefevisió de Catalunya, SA, en adqisici6 de 
producci6 aliena en versiom originals. coproduccions in- 
ternacionals, guions, drets dc ttansmissió, biblioteques, 
videotoques, equips auxiliars tkcnics i despeses diverses 
de programes, íormulada pel Diputat I. Sr, Javicr Lato- 
me, de I’A. p. del CDS (Reg. 25709); tmmcsa per 1”. Sr. 
Conseller Secretari del Govern. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre 1’impOrt 
satisfet per Televisi6 de Catalunya, SA, per fer front a les 
despeses de dobiatge al catala de producció aliena esban- 
gera, formulada pel Diputat i. Sr. Javier btorrc, dc 1’A. 
p. del C D S  (Reg. 25710); tramesa per I”. Sr. Conseller 
Secretari del Govern. 
Resposta a la pregunta al  Consell Executiu sobre la reh- 
ció nominal de despeses de Televisió de Catalunya, SA, 
corresponents a remuneracions d’agents mitjancers, for- 
mulada pe1 Diputat I. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. del 
CDS (Reg. 257 1 I): tramesa per 1”. Sr. Conseller S e m -  
tari del Govcrn. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre la rela- 
ci6 de despeses diverses de Televisi6 dc Catalunya, SA, 
formulada pel Diputat I. Sr. Javier htorre, dc 1’A. p. del 
CDS (Reg. 25712); m e s a  per I’H. Sr. Conseller S m e -  
tari del Govern. 
Resposta a la pmgunta al  Consell Executiu sobre la reh- 
ci6 de despeses diveraes de les emissores de la Genemli- 
tat, Catalunya Rhdia, SRG, SA, formulada pel Diputat I. 
Sr. Javier Latorre, de I’A, p. del CDS (Reg. 25713); fra- 
mesa per 1”. Sr. ConselIer Secretari del Govern. 
Resposta a h pregunta al Consell Executiu sobrc la rela- 
ció nominal de despeses de les emissores dc la Generali- 
tat, Catalunya Rhdio, SRG, SA, per l’assessoramcnt, 
treballs exteriors i estudis i d i c b e n a  emesos per pcso- 
nes alienes, fomuiada pel Diputat I. Sr. lavicr Latorre, 
de 1’A. p. dcl C D S  (Reg. 25714); hamesa per 1”. Sr. 
Conseller Secretari del Govern. 
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Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre I’import 
satisfet per les emissores de la Generalitat, Cntaiunya Rh- 
dio, SRG, SA, en compres de drets per relrmvnissions 
csportivcs. en compra de drets i per rebansmissions i gra- 
vacions musicals pel canal dc Cnttllunya Música i cn 
drets d’abonament als serveis de les agbncics de notícics 
i als diferents cenks de producci6 de Catalunya Rhdio, 
formulada pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. del 
C’DS (Reg. 25715); tramesa per 1”. Sr. Conseller Sec= 
tari del Govern. 
Resposta a la pregunta al Comell Execuliu sobre la rela- 
ci6 nominal de despeses de les emissores de la Generali- 
tat, Catalunya Rhdio, SRG, SA, corresponents a 
rcmtmnermiom d’agcnts rnitjmcers, formulada pel Dipu- 
rat I. Sr. Savicr Latorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 25716); 
tramesa per l’H. Sr. Conselfer Secretari del Govern. 
Resposta a la prcguntíi d Consell Executiu sobre l’import 
facturat per les emissores de la Gmeralitat, Catalunya 
RAdio, SRG, SA, per vendes de publicitat, formulada pel 
Diputat 1. Sr. Javier Latorre, CIC I’A. p .  del CDS (Reg, 
25717); rr‘mesa per 1”. Sr. Conseller Secretari del Go- 
vern. 
Tramesa al  M.H. President del Parlament dels Esiais de 
desenvolupament i execució del Presssupost de la Gene- 
ralitat de Catalunya per a1 1991, pel Corneller d’Econ* 
mia i Finances. 
Tramesa a¡ President de la Comissió d’Economia, Finan- 
ces i Pressupost dels Estats de tlescnvolupnrnent i cxccu- 
ci6 del Presssupost dc la Generalitat de Catalunya per al 
1991, pcl Conseller d’lkonomia i Finances. 
Insthncia, curriculum vitne i mikrits per les proves de c+ 
rrector/a-rcd;rctor/a, preseniada per la Sra. Rosa Galvmy . 
Insthcia, curriculum vime i mkrits per les proves de co- 
rrector/a-retiactor/a, presentada per la Sra. Ndria Angue- 
ra i Cercbs. 
Inshcia, curticuium v i m  i mkrits per Ics proves de sc- 
cretarililria-trtlnscriptoda, presentada per la Sra, Anna M. 
Fcrnííndez Lópcz. 
Instancia, curriculum viroe i mkrits per les proves de co- 
rrectorJa-rcdactorla, presentada per la Sra. Roser Miquel 
i Verdfi. 
Insihncin, curriculurn v i m  i mkits per les proves de co- 
mectorla-redactorla, presentada pel Sr, Josep M. Ricart i 
Mompd 
hsthcia, cwriculum vitue i mkrits pcr les proves de CD 

rrectoda-redactorla, presentada per la Sra. C m e n  HGT- 
ntIndez Rabanal. 
Insthncia, curriculum vime i mbrits per las proves de sc- 
mctari/hia-transcriptor/a, presentada pel Sr. Francesc 
Reig i Lleixh. 
Insthncia, curriculum vitae i mkrifs per les proves de co- 
rrector/rt-raiactot/íi, presentada per la Sra. M. Teresa Ro- 
camora Mjraabet. 
Curriciilum i mErits annexos a h inst,hcia pcr Ics proves 
dc corrector/a”rcrlactorJa, Reg. 34080, prcsentats per la 
Sra. M. Tercsa FenSldez i Ribó. 
Resposta a les preguntes al Consell Executiu, formuladcs 
pel Diputat 1. Sr, Javicr htorre, de 1’A. p. del CDS 
(Regs. 32451 a 32485); tramesa per l’H, Sr. Consellcr 
d ’Ensenyamcnf . 
Normes de Rkgim Interior de la Sindicatura de Comptes, 
insthncia, cursiculum v i m  i mbrits pcr Ics proves de se- 
crctari~ria-rranscriptorla, prcscntada pe1 Sr. Jordi Trepat 
i Piqiié. 
InstBncin, curriculum vihe i mhits per les proves de co- 
rrcctorla-redactorh, prcsentadn pel Sr. Jordi Trepat i Pi- 
que. 
InstZuicia, cirrrjcuhrn vime i mbrits per Ics proves de co- 
nrcctor/a-redactor/a, presentada per la Sra. Georgina Ral i 
Rdrrez. 
Resposta a la pregunta al Conf;ell Executiu sobre Ix dis- 
tribució dels maldis en tractament amb hemodialisi en 
els ccritres privats concertats, formulada pel Diputat I. Sr. 
Joan Saura, del G. p. d’hiciativa per Catalunya (Reg. 
33197); tMmcsa per I’H. Sr. Conseller de Sanitat i Sepi- 
Etf i t  Social. 
Estats de desenvolupament i execuci6 del Presssupost tlc 
la Generalitat de Catdimya pcr R I  f991, prcscntíit per 
Consellcr #Economia i Pit;inces. 
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Acusament de rebuda del Dictamcn de la Comissid de 
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana sobre el Projecte de 
Llei de Delegaci6 en el Govern de la Genertllitat per fcr 
la Refosa del Text de la Compitacid de1 Dret Civil de Ca- 
talunya amb diverses Lleis Posteriors, presentat pcl Prc- 
sident del Consell Consultiu. 
Escrit del Sindicat Comissions Obmres Aept  al Parla- 
ment de Catalunya comunicant la substitució del seu Se- 
cretari General. 
Tramesa d’una correcció d’errdes ai Diari de Sessions 
del Pariument de Catalunya - P, presentada pel Secretari 
General del Departament de Treball. 
Rosposta a les preguntes al Consell Executiu, formulades 
pel Dipuiat i. Sr. Jnvier htorre, de 1’A. p. del CDS 
(Regs. 31701 8 31705); tramesa per l’H. Sr. Conseller 
ti’índúsiria i Encrgia. 
Resposta n Ics preguntes d Conseli 13xccutiu, formulades 
pel Diputat I. Sr. Javier Marre, de 1’A. p. dcl CDS 
(Regs. 31874 a 31878); úmsa per 1”. Sr. Conseller 
#Indústria i Energix 
Documentació en compliment de la ResoIuci6 66/m del 
Pxhnent de Catalunya, tramesa per 1”. Sr. Conseller 
d’Agricultura, IRamadcria i Pesca. 
Rcsposta a ies preguntes al Cornell Elxecuiiu, formulades 
pcl Dipirtat I. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. del CDS 
(Regs. 31870 a 31873); tramesa per 1’H. Sr. Conseller de 
Justícin. 
Resposta B les preguntes al Conseli Executiu, formulades 
p d  Diputat I. Sr. Jrivier Latorre, de l’h. p. del CDS 
(Regs. 32431 a 32449); tramesa per 1’H. Sr. ConseIIm dc 
Jiisticia. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre fa reln- 
ció de gratificacions per serveis exiraordinaris atorgats 
pcI Gabinet del Conseller i Secretaria General del Depar- 
tament de Governació, formulada pel Diputat I. Sr. Javier 
Latorre, de l’A, p. de! CDS (Reg. 323W); iramesa per 
1”. Sr. Conseller de Govermcid. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre adjudi- 
cacions d’estudis i bGeballs tEcnics amb dirrec at Gabinct 
dd Conselier i S e c r e m  General del Departament de 
Governaci6, formulada pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, 
de 1’A. p. del C D S  (Reg, 324003; tramesa per 1”. Sr. 
Conseller de Governació. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre la rela- 
ci6 de despeses d’atenciom protocoMhries i repre- 
sentatives del Gabinet del Conseilm i Saeiari General 
del Conseller de Governació, formulada pel Diputat I, Sr. 
Javier Uitorre, de 1’A. p. del CDS (’Reg. 32401); tramesa 
per 1”. Sr. Conseller de Governaci6. 
Resposta a la pregunta al Comell Executiu sobre la rela- 
ció de despeses dc la campanya i edicions de divulgació i 
prevenci6 del Gabinct del Conseller i Secretaria Gcnernl 
tiel Departament de Govemacid (Reg. 32402); tramesa 
per 1”. Sr. Conseller de Governaci6. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre la rc- 
Iació de subvencions atorgades pel Gabinet del Consc- 
licr i Secretaria Genera? del Departament de 
Governacid d’acord amb la Llei 9/1988, del 12 d’nbril, 
formulada pel Diputat I .  Sr. Javier Latorre, de I’A. p. 
del CDS (Reg. 32403); tramesa per 1’14. Sr. Conscllcr 
de Governaci6. 
Rcsposta a la pregunta al Consell Executiu sobre h rela- 
ció d’inversions i per quins conceptes, per quim sistemes 
d’adjudicacib i a quins adjudicataris del Gabinet del 
Consclier i Secretaria General de2 Departament de Go- 
vernació, formulada pel Diputat 1. Sr. Jnvier Latorrc, de 
1’A. p. del CDS (Reg. 32404); tramesa per 1”. Sr. Con- 
seller de Govemaci6. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre la rda- 
ci6 dc dcspescs de publicncions de &balls i altres activi- 
tat5 de la Direcci6 General d’Adminisiraci6 mai, 
formulah pel Diputat I. St. Javicr Lntorre, de I’A. p. del 
CDS (Reg. 32405); tramesa per 1”. Sr. Conselier de Go- 
v a c i 6 .  
Resposta a la pregunta al Conseli Executiu sobre adjudi- 
cacions d’estudjs i treballs t M c s  a chmc de 3n Dheccid 
Generai &Administrat56 Local, formulada pel Diputat I. 
Sr. Javier btorre, de 1’A. p. del C D S  (Reg. 3 W ) ;  tra- 
mesa per 1’R. St. Consallcr de Governaci6. 
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Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre la reia- 
ci6 d‘ajuts extraordinaris als municipis, atorgats per la 
Direcci6 General d’Admhistraci6 Local, formulada pel 
Diputat I. Sr. Javier Latorre, de l’A, p. del CDS (Reg. 
32407); frmesa per 1%. Sr. Conseller de Govemci6. 
Resposta a h pregunta al  Consell Executiu sobre la re& 
ci6 d’ajuts extraordinaris de la Direccid General d’Ahi -  
nistraci6 Local per tl la cobertura de dkficits de xarxes 
d’aígua, formutada pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, de 
1’A. p. del CDS (Reg. 32408); tramesa pa 1”. Sr. Con- 
aller de Governació. 
Resposta a la pregunta al  Consell Executiu sobre la reIa 
ci6 de transferhncies de capital de la Dirmi6 Generai 
d’A\ciministr;lci6 L a a i  per al foment de la fusi6 de muni- 
cipis, fomuinda pel Diputat 1. Sr. Javier Latorre, de I’A. 
p. dcel C D S  (Reg. 32409); tramesa per 1”. Sr. Conseller 
de Govemncib. 
Resposta a la pregunta al Consell Exccutiu sobre la rela- 
ci6 de despeses pratocoMZvies i representatives de la De- 
legaci6 Territorial de Barcelona del Departament de 
Governació, formulada pel Diputat X. Sr. Javier Latorfe, 
de 1’A. p. del CDS (Reg. 32410); tramesa per 1’H. Sr. 
Conseller de Governació. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre la rela- 
ció de despeses d’atmcions protocoklsries i repre- 
sentatives de la Defegaci6 Territorial de Girona del 
Departament de Govemaci6p formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, dc 1’A. p. del C D S  (Reg. 3241 1); tramesa 
per 1”. Sr. Conseller de Governació. 
Resposta a la pregunln al Conscli Executiu sobre la rcla- 
ci6 de despeses de publicitat i prapagmda de ln Delega 
ci6 Territorial de Girona del Departament de 
GovemacirS, formulada pel Diputat I, Sr, Javier htorre, 
de VA, p. del (333 (Reg. 32412); tramesa per 1”. Sr. 
Conseller de Govmaci6. 
Resposta ;1 la pregunta al Consell Executiu sobre la rcla- 
ci6 de despeses d’atcncions protocolliuies i rcpre- 
sentativcs, i per quins conceptes, duta a terme per la 
Dekgaci6 Territorial de Lleida del Departament de Go- 
vemaci6, formulada pel Diputat i. Sr. Javicr Latorre, de 
1’A. p. dcl CT3S (Reg. 32413); tramesa per 1”. Sr. COB 
seller de Govemci6. 
Resposta a Li pregunta al Consell Executiu sobre la sela- 
ci6 de despeses d’atenciom protacoklbies i repre 
sentatives de la Delegaci6 Territorial de ’Ikagom tlcl 
Departament de Governaci6, formulada pel Diputat I. Sr. 
Javicr Latom, de I’A. p. del C D S  (Reg. 32414); tramesa 
per 1”. Sr. Conseller dc Govcrnaci6. 
Resposta a Ia pregunta al Comell Exccutiu sobre la rela- 
ci6 de despeses d’atenciom protocoIMes i repre 
sentatives de k Dicecci6 General del Joc i d’Espectacles, 
formulada pet Diputat I. Sr. Javier Utorre, de l’A, p. del 
CDS (Reg. 32415); tramesa per 1”. Sr. Conseller de G(F 
vemci6. 
Resposta a la pregunta al Consel1 Executiu sobre la rela- 
ci6 de despeses de la Direcci6 General del Joc i d’Espca 
tacles per a dotacions per a serveis de nova creaci6, 
formulada pel Diputat 1. Sr. Javier Latorrc, de VA. p. del 
CDS (Reg. 32416); tramesa per 1’H. Sr. Conseller de Ge 
vernacid. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sabre la rela- 
ci6 d’adjudicacions d’cstudis i dictamens a chmc de la 
Direcci6 Gcncral del Joc i d’Espectaclcs, formufada pel 
Diputat I. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. del CDS (Reg. 
32417); tramesa per 1”. Sr, Conseller de Govemaci6. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre la rek 
ci6 de gmtXkacions per serveis extraordMs atorgades 
per la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incek 
dis, formulada pel Diputat i, Sr. Iavier Latorre, de 1’A. p. 
del CDS (Reg. 32418); tramesa per I’H. Sr. Conseller de 
Governacib. 
Resposta a la pregunta al ConsclI Executiu sobre la rela 
ci6 de despeses de manteniment de I’irnrnobilitzat mate 
Fial de la DireccW General de Prevenci6 i Extinció 
d’hcendis, formulada pel DipuM I. Sr. Javier Xntorre, 
de I’A. p, del C D S  (Reg, 32419); tramesa per 1’B. Sr. 
Consellcr de Governació. 
Respostn a la pregunta al Consell Executiu sobre la rcla- 
ci6 de despeses pel concepte de lloguer d’heficbpters a 
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c h e c  de la Direcció General de €’revenci6 i Extinci6 
d’hcendis, formulada pel Diputat 1. Sr. Javier htorre, 
de 1’A. p. del GDS (Reg. 32420); tramesa per 1”. Sr. 
Conseller de Governaci6. 
Resposta a la pregunta J Consell Executiu sobre la reia- 
ci6 d’adjudicacions de fa Direccid Gen& de Preverpcid 
i Bxtinci6 d’Incendis per a Is constnrcci6 Re parcs de 
bombers, formulada pel Diputat I. St. Javier Laforre, de 
1’A. p. del CDS (Reg. 32421); tramesa per I’H. Sr, Con- 
seller de Governaci6. 
Resposta a la pregunta al Consell Bxecutiu sobre la rela- 
ci6 de despeses en adquisicions de mitjans &s a c h c  
de la Direccib General de Prevenció i Extincid d’hen- 
dis, formulada pel Diputat I. Sr. lavier Latorre, de 1’A. p. 
del CDS (Reg. 32422); tramesa per 1”. ST. Conseller de 
Governació. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre la reIa- 
ci6 d‘adjudicacions dutes a terme per la Direccib General 
de Prevcncí6 i J3xtinci6 d’hcendis per a la renovacid de 
la xarxa de comuaicacions, formulada pel Diputat I. Sr. 
Javier Latorre, de I’A. p. del C D S  (Reg. 32423); tramesa 
per 1”. Sr, ConseUer de Governió. 
Resposta a la pregunta ai Conselt Executiu sobre la rela- 
ci6 de subvencions a municipis, com a transferkucies de 
capital de la Direcci6 General de Prwencid i EXtiaci6 
d’lncendis, formulada pel Dipulat I, Sr. Javier htorrc, 
de 1’A. p. dei C D S  (Reg. 32499; tramesa per I’H. Sr. 
Consellcr de Governació. 
Resposta a la pregunta ai  Consell Exccutiu sobre la reia- 
ci6 de gmtificacions per serveis extraordinaris atargades 
per la Direcció Genmai de Seguretat Ciutadana, formula- 
da pel Diputat I. Sr. Javier htorrc, de l’h. p. del GDS 
(Reg. 32A25); m e s a  per 1”. Sr. Conseller de Governa- 
ci6. 
Rcsposta t f  la pregunta al Consell Executiu sobre la reh- 
ci6 de despeses de publicitat i propaganda de la Direcci6 
General de Seguretat Ciutadana, formuiada pel Diputat 1. 
Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. del CüS (Reg. 32426); ira- 
mesa per 1”. Sr. Conseller dc Govcmacid 
Resposta a la pregunta d Consell Executiu sobre la rela- 
ci6 de despeses dc la Direcci6 General de Seguretat Ciu- 
tadana per a dotacions per a serveis de nova crcaci6, 
formulada pel Diputat I. Sr. Javier htorre, de l’h. p. del 
CDS (Reg. 32427); hamesa per I’H. Sr. Conseller de Go- 
vernació. 
Resposta a la pregunta al Consell Ekwutiu sobre la rela- 
ció d’adjudicaciom dutes a terme per la Direcci6 General 
de Seguretat Ciutadana en obres d’adqmció (!’edificis i 
installacion?, formulada pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, 
de 1’A. p. del C D S  (Reg. 32428); tramesa per 1’W. Sr. 
Conseller de Governaci6. 
Rcsposta a la pregunta al Consell Executiu sobre la rela- 
ció d’adjudicacions de la Direccid General de SegureLqt 
Ciutadana per a l’adquisici6 d’equips dc procés de dades 
poiicials, formulada pel Diputat I. Sr. Javicr Latorrc, de 
1’A. p. del CDS (Reg, 32,429); m e s a  per 1”. Sr, Con- 
scllcr de Governacid. 
Resposta a la pregunta ai Consell Executiu sobre la rela- 
ci6 d’ajurs a municipis, duts a terme per la Dirai6  Ge- 
neral de Seguretat Ciutadana, furmulada pel Diputar I. 
Sr. Javier Morre, de 1’A. p. dci CDS (Reg. 32430); trit- 
mesa per 1”. Sr. Conseller de Governació. 
DesignacitS d’un professor com a representant de la Uni- 
versitat Autbnoma de Bellaterra al tribunal qualfiador 
per proveir una plap do corrector/8-re~torJa de2 Parla- 
ment de Catalunya, lrambs pcr 1’Hxcm. i Mgfc. Sr. Joscp 
M. Vallks, Rector de la UAB. 
Escrit adrqat al parlament dc Catalunya sobrc la protcc- 
ció dels mimals i les cwses de braus, presenme pcr Linda 
Dionnc. 
Escrit adrept al ParIament de Catalunya sobre la protec- 
ci6 dels animals i les curses de braus, presentat per Vera 
Gebhardt. 
Escrit adrqat al Padament de Catatunya sobre la protec- 
ci6 dels animals i les curses de braus, presentat pec E. 
Erickes. 
Escrit adrqat al PrlrIament de CataImya sobre la protcc- 
ci6 dels animals i les curses de braus, presentat per E. 
Salvi. 
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Escrit adrqnt al F'mlment de Catdunya sobre la pratec- 
ci6 dels Rnimals i les aintx de braus, prescntat per un vef 
de Saint George (USA). 
Escrit adrept nl Parlament de Catnliinya sobre la protec- 
ci6 dels animals i Ics curses de braus, presentat pcr ?dW- 
ha Mming. 
Escrit adrqat al Parlament de Catalunya sobre In pratec- 
ci6 dels animals i les mirses de braus, presentat per J-awa 
Barme. 
Escrit dregat al Parlament de Cntdunya sobre la protec- 
ci6 dels animais i les curses de braus, prescnntat per Sr. i 
Sra. P. Capati. 
Escrit adrecat ~1 Parlament de Caídunya sobre la protec- 
ció deis nnimls i 1cs curses do bmus, presentat per Julia 
Chrjtsk. 
Escrit adrccat al Parlament de Catalunya sobre la protec- 
ci6 dels animals i les curses de braus, presentat per Sr. i 
Sra. Courard. 
Escrit adrept ai Parlament de Catalunya sobre la protec- 
ci6 dels animals i les curses de braus, presentat per F, 
Peutnt - Fable i altres. 
Escrit adreqíit al Parlament de Catalunya sohe la protec- 
ci6 dels animals i les curscs de braus, prcsaitat per AE 
drd Ihevenet. 
Escrit adrcqat al Parlament de Catalunya sobre !a protec- 
ció dels animals i les curses de braus, presentat pcr Sr. i 
Sra. Cortcn. 
Escrit adrGat ai Pmiament de Catalunya sobre la protec- 
ci6 dels animals i Ics curses de braus, presentat per An- 
nette Dcmblon. 
Escrit adrqat al Parlament de Catalunya sobre Ia protec- 
ci6 dels animals i Ics curses de braus, prcsentat per Jiliian 
"esser. 
Escrit adrqat al Parlament de Catalunya sobrc IR protec- 
ci6 dels animals i IM curses de bmis, presentat per D. 
Ixstcr. 
Escrit ndrept al Parlament de Catalunya sobre la protec- 
ció dels mimds i Ie,? curses de braus, presentat per J. Od- 
di i P. Pcrscchino. 
Escrit adreqnt al Parlament de Catalunya sobrc la protec- 
ci6 dels animals i les curses de braus, prcsentat per J. 
B r o m  tei n. 
Ewrit adrqat al FWian-mt de Chtaiunya sobre h protorci6 
dds mimals i les cunm de braus, p m i a t  per Alíw Joliey . 
Escrit adregat al  Parlament de Cainlunya sobre LI protw- 
ci6 dels animals i les curses de braus, presentat per Bigli- 
ne Imrie. 
Escrit ndrepat al Pnrlment de Catalunya sobrt: la protec- 
ció dels animk i les curses de braus, presentat pcr Imbe 
iie Repciil t. 
Escrit ntlreqat al Parlament de Catalunya sobre la protcc- 
ci6 dcls 4mimals i Ics curses de braus, prcsmtat per Jody 
Dills. 
Escrit adreqat al Parlament de Camlmya sobre la protcc- 
ci6 dels animals i les curses de braiis, preseníat per Pairi- 
cia Deluy. 
Escrit adretpt al Parlament dc Catalunya sobre la prote& 
ci6 (!els animals i Ics cimes dc braiis, prescntnt per Pau1 
43. Kleinmnn. 

dels animrils i Ics curm de braus, presenlat per J. Tockcrt 
Escrit adrcpt al Pwlamcnt de Catalnnya sobxc la protec- 
ci6 dels animals i les curses de braus, presentat pcr Don- 
na Wozniak 
Escrit a d r e p  al Parlament dc Catalunya snbrc la protec- 
ció dcls mimals i les cumes de braus, prcscntat per D. 
Pnpmella. 
Escrit adrcqrtt al Parlamcnt de Catalunya sobre la protm- 
ci6 deIs animala i les curses de b u s ,  presentat per The 
Murrays. 
Escrit ndrept al Parlament dc Catalunya sobre la pota-  
ci6 dels animais i Ics curses de imus, presentat pcr Mi- 
chaef Hcmdon. 
Escrit ndrept ai Pnrlament dc Catabnya sobre la protec- 
ci6 dels mimais i les ctirses dc braus, presentat per Mnr- 
ceIIc Lmghendries. 
Escrit adrept al Parhment de CatnIunya sobrc la protoc- 
ci6 dels animals i les cimes de braus, prescntnt per Marin 
Steele. 
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Escrit acirwat d Parlament de Catalunya sobre la protec- 
cid dels animals i les curses de braus, presentat per MA- 
rion Akc. 
Escrit adrecat ai Parlament de CataIunya sobre la protec- 
ci5 dels animals i les C U ~ E  de braus, presentat per E. 
Ann Chvez. 
Escrit a-at al Parlament de Cataluxlya sobre la protec- 
ci6 dels animals i les curses de braus, presentat per (3011- 

Escrit a-at ai Parlament de Caralunya sobre la protec- 
ció deis animals i les curscs de braus, presentat per Deni- 
se Steele. 
Escrit iidrqat al Parlament de Catalunya sobre la protec- 
ci6 deIs nnimnls i les curses de braus, presentat per Jh & 
Lisa i.amamusa. 
Escrit adrept al Parhment de CaiaIunya sobrc la protec- 
ci6 dels animais i les curses de braus, presentat per Gros- 
jean. 
Escrit adreGat al Pariament de Catalunya sabre la protec- 
ció dels animala i les curses de bruus, presentat per S.  
Fiorilla. 
Escrit a w a t  al Parlament de Catalunya sobre la protec- 
ci6 dels animals i les curses de braus, presentat per David 
Dunn. 
Escrit adrqat al Parlament de Catalunya sobre la protec- 
ci6 dels animals i les curses de braus, presentat per Mico- 
las XIamal. 
Escrit adr%at al Parlament de Catalunya sabre la protec- 
ci6 dels animnls i les curses de braus, presentat per Sr. i 
Sra. Douez. 
Escrit &qat aI Parlament de Catalunya sobre la protec- 
cid dels nnimals i les CUISCS de brus, presentat per Kris- 
tina Nicka. 
Escrit adrqat al Parlament de Cntnlunya sobre In protec- 
ci6 dels &Is i les curses de braus, presentat per Don- 
na Paikow. 
Escrit adreqnt a i  P m h e n t  de Catalunya sobre la protec- 
ci6 dels a n i d s  i les curses de braus, presentat per Joan 
C. Mmh. 
Escrit adrqat al Parlamcnt de Catalunya sobre la protec- 
ci6 dels animals i les curses de braus, presentat pcr Ro- 
nald Piiippi. 
Escrit d r q a t  rrl Ptulament de Catalunya sobre la protec- 
ci6 dels m i m n i s  i les cwscs de braus, presentat per Vdc- 
rie Brinrtu. 
Escrit adregat al Pariment de Catalunya sobrc ln protec- 
ci6 dels Rnimals i Ics curses de braus, presentat per The 
Doris Dny Animal ILeagUe, 
Escrit adreqat al Parlament de Catalunya sobre In protec- 
ci6 Rels animals i les curses de braus, presentat per Dale 
R. Hendrickson. 
Escrit adrcpt ai  Parlament de C~talunya sobre la protcc- 
ci6 dcls animals i les curses de braus, prescntat per 
Kandy Chprez, 
Escrit adrqat al Parlament de Cntaiunya sobre la protec- 
ci6 dels m i m a l s  i les cursa de braus, presentat per 
Bently, Aiiene i Butnic Suggs. 
Escrit ndregat nl Parlament de Catalunya sobre Is protec- 
ci6 dels mimais i les curses de braus, presentat per Dale 
R. i-ieadrickson. 
Escrit a d q a t  al Parlament de Catalunya sobre la protec- 
ci6 dels animals i les curses de braus, presentat per Julia 
Chritsin. 
Escrit adrqat al Parlament de Catalunya sobre la protec- 
ció dels animals i les curses de braus, presentat per Joelie 
Rousetic. 
Instiicia, curriculm vitae i mkrits pcr les proves de co- 
mtorJa-redactorla, presentada per la Sra. Montserrat 
Pau i Pemau. 
Instbcia, cumWum vime i mhrits per les proves de se- 
cretarilhria-txnnscriptorh, presentada per In S m  Montse 
rrat Pau i Pemnu. 
Tramesa a la Mesa de la Comissi6 d'Estudi sobre Ics 
Bosses de Pobrcsa de les notes per a l'claboració d ~ l  Dic- 
tamen, presentat pel Diputat I. Sr, Ignasi Riem, del G. p. 
d'Iniciativa per Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiu sobre eis fets que hRn pro- 
vocat que dues famdies gitanes d'Aitona es vegin obliga- 
des a abandonar el poble, formulada pel Diputat I. Sr. 

pc KSUSM Aniim. 
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Ignasi Riera i Gassiot, del G. p. d‘Tnkiativa per Cataiun- 
ya, per tal que sigui resposta per escrit. 
iasthcia per al  concurs per a contractiu ut& biblioteca- 
ri/h& per al Servei de Documentació, Biblioteca i Ar- 
xiu, presentada pcr la Sra. Sbnia Aran i Ramspott. 
Substitucid del Diputat H. Sr. Max Cahner per 1’1. Sr. 
Joan Aymerich, del G, p. dc ConvCrg&ncia i Uni6, tl la 
Diputacid Permanent. 
Resposta a la pregunta al Consel Executiu sobre diver- 
sos aspectes del terccr curs de Formxlcib Professional du- 
faut el perfode 1990-91, formulada pel Diputat 1. Sr. 
Magí Cadevall, del G. Socialista (Reg. 33180); tramesa 
per 1”. Sr. Conseller d’Ensenyament. 
Sollicitud adrqarln a la Mesa de reconeixement de triem 
nis, presentada per una funcionkia del Parlament. 
Escrit adrqat a la Mcsa del Padamcnt per la Diputada I. 
Sra. Rosa Mard, del G, Socidista, sobre I’incompliment 
de la Resolucih 33fl del Parlament de Catdunya, sobre la 
zona afectada per i’ACTüR de la Riera de Caldes. 
SoHicimd de concessid de I’excerlh~cia voiunthia aiitomil- 
tim, pmentada pel senyor Lluirr Urpiaell i Jovani, fmb 
nrvi del Pmlmmt en situaci6 d’excgíihcia volunt2lria. 
Sollicitud de concessi6 tic la baixa definitiva, prcscntada 
pel senyor Xavier EstefanelI i Soriano, uixer del Parla- 
ment. 
Escrit del Consell de Personal adrqstt a la Mesa del Par- 
lament sobre Li convocatbria de concurs de mErits per a 
proveir 9 places de secreMWa-transmiptorla del Par- 
lament de Catalunya, amb l’especialitmi6 d’ditorla. 
Proposta de membres de la Universitat de Barcelona com 
a representants al Tribunal per Ics proves de correctorla- 
redactorla, presentada pe1 Rector de h Universitat. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobrc les ius 
tal.lxions per a la prktica de l’atletiamc que tenen pistes 
de material sintetic, formularla pel Diputat Mm. Sr. Da- 
niel Terradellas, del G. Socialista (Reg. 26m2); trruncsrt 
per 1”. Sr. Conse~ler Secretari de1 Govcm. 
Resposta a les preguntes al Consell Exwutiu, fomulltdes 
pel Diputat I. Sr. Javier Lntorre, de 1’A.p. del CDS 
(Regs. 31842, 31848 a 31858 i 31862 a 31869); m e s a  
per I’A. Sr. Consellm Secretari del Govern, 
Insthcin, curriculum vifae i dr i t s  p a  d concurs per a 
contractar u& bibliotecnri/gria, presentat pe1 Sr. Xnvim 
Pérez i Gbmcz. 
Substituci6 d’un membre a la Dipuiaci6 Permanent, prc- 
sentda pel G .  Socidista. 
Modificació a la insthcia per fes proves de corrector/a- 
redactda registre n6m. 33874, presentada per fa Sra. 
Gemma Dalmau. 
Escrit adíqat  a 1’0ficid Wjor sobre l’ampliaci6 de la 
plantilla de la Sindicatura de Comptes, presenht pel Ss 
crcW General de la Sindicatura de Comptes. 
Escrit adrept a 1’Qficial Major sobre la publicxi6 de les 
lleis al Diari meiai de la Generalirar de Caialunya, pts- 
sentat pel Director Gcncral del Diari Oficial. 
Insthncia, curriculum vitae i mkrits pcr al concurs per a 
contractar un/a bíbliotccíuí/bia, preacntat per Is Sra. EU- 
liüia Reig i Pinén. 
Imthncia, curriculum vitae i mkrits per al concurs p a  a 
contractar unla bibliotecariJaria, presentat per la Sra. NCr- 
ria Gmu i Subirh. 
Documentacid annexa a la insthcifl Reg. 34083, prescfi 
rada per la Sra. Marta Cordomf. 
Xastbcia, curricirlum vitae i mhrits per al  concurs per a 
contractar un/a bibliotecar@uía., presentat per la Sra. Su- 
sanna Ubach i Felices. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la inauguració de 
l’autopista de peatge A-16, en el @arn que uneix Cast& 
lldefels amb Sitges, formulada pel Diputat i. Sr. Ignasi 
Riera i Gassiot, del G.p. d’lniciativa per Catalunya, per 
tal que sigui resposta per escrit, 
Xnsthcia, curricuíum virae i mkrits per ai concurs per a 
contractar un/a bibliotecarj/liria, presentat per la Sra. An- 
na Comella5 Llad6. 
Escrit de Irramcsa de l’ampliaci6 de la plantilla per la S b  
dicatura de Comptes, presentat pel Secrehri Gcnerd. 
Escrit adrqat al Parlament de Calalunya sobre autons 
misme i indcpcndhcin, presentat pel Sr. Jerdnimo Casa- 
tlo Domínguez. 
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Dictamen del Consell Consultiu sobre í’adequaci6 cons- 
titucional i estatutliria del Dictams de la Comissió d’Or- 
ganitzacid i Adminishcib de la Geneditnt i Govern 
Local sobre el Projecte de Llei de Reforma de la puaCi6 
mblica de la Generalitat de Catatunya i les emenes i 
vots particulars reservats per defensar davant el Ple. 
Instzlncia, cum’cuium vitue i mkrits per ai concurs per a 
contractar un/a bibliotccari/gria, presentat pet Sr. Alfons 
Carllrra i Pujol. 
h thc ia ,  cuniculm vitue i mkrits per ai concurs per a 
contractar u4a bibliotccarihria, presentat pel Sr. Pern 
Gondlez Bemal. 
InstBncia, curriculum vitae i mbrits pcr al concurs per a 
contractar unla bibliotecaMuk, presentat per la Sra. 
Mercedes Serrano Miaguet. 
Instbcia, cum*cuium v i m  i ments per ai c o n w  pcr a 
contcactar unla bibliotecadhia, presentat pel Sr. Toni 
Cundm i Moratb. 
Insthncia, curriculurn v i m  i rnbits per al c o n m  per a 
contractar unla bibliotecari/bia, presentat pm la Sra. M. 
h g e l s  Gamba BartBn. 
Resposta a la pregunta al Director General de la Corpora- 
ci6 Ctltalana de rrhdio i Televisi6 sobre la difwsid d’in- 
formaci6 sobre l’objeccid de consCi&kcir! i la prcstaci6 
social substituthria, formulada pel Diputat I. Sr. Ignasi 
Riera i Gassiot, del Gp.  d’Tniciativa per C,2taiunya (Reg. 
32698); trarnaa pel Director General de la Corpomci6 
Catalana de RMio i Televisió. 
Resposta a la pregunta ai Director Genera! de Ia Corporn- 
ci6 CataIana de mdio i Televisió sobre les caracterfsti- 
ques del convcoi entre Ia Secretaria Generai de la 
Pmidbncia i les Emissores de la Generalitat per a la rc- 
aiitzacili del programa #Noticies de Catalunyar, formula- 
da pels Diputats I. Srs. Xavier Guitart, Xavier Soto i 
Excm. Sr. Felip h r d a  i pcr les Diputarles i, Sres. M. Te- 
resa Utgés, Rosa Martí i Dolors Torrcnt, del G. SociaIista 
(Reg. 33222); tramesa pel Director Gcncral dc la Corpo- 
rci6 Catalana de Rildio i Televisib. 
Resposta a la pregunh a1 Director General de la Corpora- 
ció Catalana de Fthdio i Tclevisi6 sobre quina finalitat té 
fa iniciativa &lotsu, formulada pels Dipuhts I .  Srs. Xa- 
vier Guitart, Xavier Soto i Excm. Sr. Felip Lorda i pcr 
les Diputades I. Sra. M. Teresa Utgés, Rosa Martf i Do- 
lors Torrent, del G. Socialista meg. 33223); tramesa pel 
Director General de la Corporacih Catalatia de Mdio i 
Televisib. 
Resposta a la pregunta al Director Generat dc la Corpara- 
cih Catalana de mdio i Telcvisi6 sobre la mancanFa d’un 
servei medic a Televisió de Catalunya, SA, formulada 
pels Diputats I. Srs. Xavier Guitart, Xavier Soto i Hxcm. 
Sr. Felip h r d a  i per les Diputades 1. Sres. M. Teresa Ut- 
gés, Rosa Martí i Dolors Torrcnt, del G. Socialista (Reg. 
33224); tramesa pcl Director Gcncd de la Corpolaci6 
Catalana dc RMio i Televisi6. 
Resposta a la pregunta al Director General de la Copra-  
ció Catalana de mdio i Televisió sobre unti emissió dcl 
programa dintonia Alfm, formulada pels Diputats I. 
Srs. Xavier Guitart, Xavier Soto i Excm. Sr. Felip Lorda 
i per les Diputades I. SES. M. Teresa Utgés, Rosa Martí i 
Dolors Tomnt, del G .  Socialista (Reg. 33225); m e s a  
pel Director General dc la Corporaci6 Catalana do Radio 
i Televisi6. 
Resposta a la pregunta at Director General de la Corpora- 
ció Catalana de Rhdio i Televisi6 sobrc els conmctcs i 
els convenis establerts entre Televisi6 de Catalunya, SA i 
f’cmpresa Doma, formulnda pels Diputats I. Srs. Xavier 
Guitart, Xavicr Soto i Excm. Sr. Felip iarda i per les Di- 
putades I. Sra .  M. Teresa Utgés, Rosa Martí i Dolors 
Torrent, del G. Socialista (Reg. 33226); tramesa pel Di- 
rector Gencral de la Corporaci6 Catalann de Udio i Tc- 
ievisi6, 
imthncia, curricuium virae i mi3rits per al concun pcr B 
contractar un/a bibliotemihia, prcsentat per la Sra. 
Mer& tiarriz i Sol&. 
Insthcia, curticulum vitae i mkrits pm ai concurs per a 
contractar UnJa bibliot-a, presentat pel Sr. Josep 
M. Fontova i Rami. 
SoHicitud dc reuni6 de la Diputacid Pemanent per tal dc 
convocar el Ple del Parlamcnt per crcar una Comissi6 
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d’Xnvestigaci6 sohe la temhtica dels casinos de Cntaiun- 
ya, presentada pels G.p. d’hiciativa per Cataiunyn, P* 
pular, Mixt i per l’AA.p. d’Esqiierra Rcpiiblicnna de 
Catalunya. 
Escrit a d q a t  a 1’0ficial Major sollicitant consultru do- 
cumcntaci6, presentada pel Sr. Juan h s 6  Moll de Mi- 
guuel. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la concessi6 de siib 
vrmcions a detdnades  empreses, d’acord amb l’article 
9.2 dc la Llei 9/1990, de 16 de m.aig, forrnulrrda per la 
Diputada i, Sra. Rosa M. Frlbim, del G.p. t l’hiciaih per 
Catalunya, per tal que sigui rcsposta per escrit, 
Pregunta ai Consell Executiu sobre la concessi6 de sub 
vcncions a determinades empreses. d‘acord amb l’article 
8.2 de la Llei 20/1990, de 28 de desembre, formulada per 
la Diputada I. Sra. Rosa M. Fabim, del G.p. tl’lnicintiva 
per Catalunya, per tal que sigui resposta per escrit. 
Bscrit d’unfuncionrlri aárepi al Cap de Personal, Mant& 
niment, Obres i Compres. 
Escrit del Consell de Personal adrqat a la Mesa del Par- 
lament referent a la convocatbria de ies placcs d’editom. 
Escrit del Consell de Personal adregt a la Mesa del Pw“ 
larncnt referent a la sollicitud de jornada intensiva. 
Escrit del Consell de Personal adrcpt a la Mcsa dei Par- 
lament rcfexent a la Rimissi6 dels seus membres, 
Documentwi6 annexa ;I la inslhcia per al concurs per a 
contractar iin/a bibliotecari/bh (Reg. 34299, presenmda 
per la Sm. Mercedes Serrano Minguez. 
Dwignaci6 tlel Sr. Josep M. Renyer, corn R representant 
dcl Collegi d’Advocnt5 al Tribunal de1 concurs-oposicib 
d’umi p i a p  de llettat del Parlament. 
Resposta B les pregrrntes al Consell EXCCUthJ, formulades 
pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, de 1’A.p. del Cas 
(Regs, 31879 a 31884); tramesa per 1’1% Sr. Conseller 
d’Economia i Finances. 
Escrit del Diputat I. Sr. Joan M. Sabwa adrqat a 1’0% 
cia1 Major rcferent a una visita d’alcaldcs. 
Rcsposta a Ia pregunta al ConsefI Execuliu sobre la mIa- 
ci6 de transferbncics corrents tlc la Direcció C’rencral In- 
tl6siria a fmíiies i institucions sense finalitat de lucre 
com a subvencions a ccnírcs tecnolbgics, fomtilatla pel 
Diputat I .  Sr. Javier Larorrc, de 1’A.p. dcl CnS (Reg. 
3 13 17); tramesa per 1”. SI-. Conseller d’lddsiria i Ener- 
gia. 
Resposta a la pregunta al Conwlf Executiu sobre la ven- 
tia de petards, formulada pcr Ia Diputada I. Sra. Rosa 
Martí i pel Diputat i. Sr. Smtitlgo Riera, del Grup Socia- 
lista (Reg. 32012); tramesa per 1’1-1. Sr. Consellcr d’h- 
tiilstrin i Energia. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobrc ia intc- 
rrupci6 del slibministFamenr dc llum, formulada per la 
Diputada I. Sra. Dolors Torent i pels Diputats 1. Srs. h- 
facl Mnduefio i Smtiago Riera, del Grup Socialista (Reg. 
31980); úamcsa per I’H. Sr, Conscller rl’1nddsbiin i Encr- 
gia. 
Correcció d’erradcs al Dictamen dei Consell Consultiu 
n6m. 173 meg. d’entrada 342921, presentada pel Conscll 
Consultiu . 
Resposta a les preguntes al Consell Executiu, formulades 
pel Diputat I. Sr. Javier Litorre, de 1’A.p. del CDS 
(Regs. 31818 a 3184i); tramesa pcr 1”. Sr. CanseIlm de 
Politica Tmdtorial i Obres Públiques. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre les 
obres adjutlicadcs pcl Departament d”Enseny,ament, for- 
mn1;ula pcl Dipiitat I. Sr. Magf Cadcvall, del G. Socialis- 
~i (Reg. 33183): tramesa per 1’H Sr. ConselIer 
d’Ensenyament . 
Compliment de I r t  Moci6 28JITT del Parlament de Cnta- 
lunya, sobre I’Estat hctuual de la Formacib Professional 
a Catalunya; trambs per i’M. Sr. Conscller d’lensonya- 
ment. 
Membrirt justificativa, adretpia R 1’0ficial Major, sobre 
I’nugmcnt de la plantilla de la Sindicatura de Comptes, 
presentada pel Secretari General de la Sindicattira de 
Comptes. 
Resposta a la prepntít nl Consell Executili sobre el Mo- 
nestir de Sant Joan de Ics Abadesses, formulada pel Di- 
putat i. Sr. Sebastjan brente, del G.p. Popular (Reg. 
33524); tramesa per I’H. Sr. Conseller cic Cultura. 
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Dicmmen del Consell Consultiu n h .  174 sobre el Dicta- 
men de la Comissib de Justfch, Dret i Seguretat CiutadR- 
na w h  el Projecte de Llei de Delega56 en el Govern de 
la Generalibit pr fer la Refosa del Text de ia Campilscib 
dei Dret Civil de Catalunya amb Diverses Ueis PostetiorS. 
Escrit adrept ai Parlament de Catalunya, presentat pel 
Sr. Joan Aules Sabartes. 
Compliment de In Mocid 59m del Parlament de Cab- 
lunya, sobre la Integmció de l’Atenci6 de la Salut Mental 
en el Servei Gatdh de la Salut; &amb per I’H. Sr. Con- 
sell de Sanitat i Seguretat Social. 
Resposta a h preguata al Confiell BxeEirtiu sobre els con- 
certs per a rdhar funcions de serveis R’hemadihiisi, 
formulada pel Diputat i. Sr. Daniel Font, del G. Socialis- 
ta (Reg. 33670); tramesa per 1”. Sr. Conseller de Sanitat 
i Seguretat Social. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre els cen- 
tres, empreses o altres ens concertats per a realitzar fun- 
cionsde serveis d’hemodihlisi, formulatla pel Diputat i. 
Sr. Daniel Font, del Ga Socialista (Reg. 33671); Emesa 
per I’H, Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social. 
Resposta R la prqynta al Consell Executiu sobrc la rela- 
ci6 d’inversions de i’hstitut Cat& de I;t Salut (Ahhis- 
traci6 &neral) en edificis i dtres consíruccions 
(projectes d’inversi6 de reposició), formulada pel Diputat 
I Sr, Javier htorre, de l’A.p. del CDS (Reg. 32366); tra- 
mesa pcr 1’W. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social. 
Resposta a la pregunta ai Consell Executiu sobrc la rela- 
ci6 d’inversions de I’ZnStitut CataIA de fa Sdut (Adminis- 
tració General) en mnqu&ia, installaci6 i utillatge 
(projectes d’inversi6 de reposicid), fonnulada pel Diputat 
I Sr. Javier Latorre, de 1’A.p. del CDS (Reg. 32367); tra- 
mesa per 1’H. Sr. Comdler de Sanitat i Segwrcht Social. 
Resposta R la pregunta al Consell Executiu sobre la reia- 
ci6 nomimi de gratificacions atorgades per I’Institut Ca- 
tath de la Salut (ASSiSttaGin Smithirt Domicilibia), 
formulada pel Diputat I Sr. Javier htorre, de l’A.p. del 
CDS (Reg. 32368); tramesa per 1”. Sr. Conseller de Sa- 
nitnt i Seguretat Social. 
Resposta a la pregunta al Conscll Executiu sobre la mis- 
ció nominal de gratificacions atorgades per l’hstitut Ca- 
tal$ de la Sdut (Assisthcia Smithria ‘amb mitjans propis 
en iustaliwions obertes), formulada pel Diputat I Sr. Ja- 
vim Utorre, de 1’A.p. del cx)S (Reg. 32369); tramesa 
per 1”. Sr. Comella de Sanitat i Seguretat Social. 
Resposta R la pregunta al Consell Executiu sobre la rela- 
ci6 de despeses de con~crvaci6 i reparació d’edificis i al- 
tres consbuccions tie l’hqtitut Catalli de la Salut 
(Assisthcia Sanitfia amb mitjans propis cn installa- 
cions obertes), formulada pel Diputat i Sr. Javier Utorre, 
de l’A.p. dei CDS (Reg. 32370); tramesa per I”. Sr. 
Conselier de Sanitat i Seguretat Socid. 
Resposta n la pregunta RI Conseli Executiu sobre la rela- 
ci6 de despeses de conmvaci6 i reparació de maquina- 
ria, instal.lacions i utillatge de l’hdtut Catala de la Salut 
(Assisthcia SaniMa amb mitjans propis en installa- 
cions ohrtes), formulada pel Diputat I Sr. Savier Latorre, 
de l’A.p. dcl CDS (Reg. 32371); tramesa per L’H. Sr. 
Conseller de Sanitat i Seguretat Social, 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre La rela- 
ció de despeses de subministrament de l’lnstitut Catala 
de la Salut (Assisthncin Sanitfia amb mitjans propis en 
imtdiaciom obertes), formulada pel Diputat I Sr. Javicr 
Latorre, de l’A.p. dei CDS (Reg, 32372); tramesa per 
1%. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre la rela- 
ció de despcses de treballs reditrats per dúcs empreses 
cic 1’Instiíut Catalh de la Sdut {Assisthcis SaniMa amb 
mitjans propis en instaHacious obertes), formulada pel 
Diputat 1 Sr. Javicr Latom, de 1’A.p. del CDS (Reg. 
32373); tramesa per 1”. Sr. Conseller de Sanitat i Sem- 
rcrat Social. 
Resposta n la pregunta al Comclf Executiu sobrc In rela- 
ci6 d’invcrsions de I’hstitut Cntalh de la Sdut (Assistbn- 
cia Sanitbia amb mitjans propis en instafkions 
obertes), en edificis i altres construccions @rojectes de 
nova inversió), formulada pel Diputat I Sr. Javicr hto-  
rrc, de 1’A.p. tlel C D S  (Reg. 32374); tramesa pcr 1’H. Sr. 
Conseller de Sanitat i Seguretat Social. 
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Rcsposta a la pregunta al Consell Execndu sobrc la rela- 
cid #inversions de l’ínstitut Catalh Re la Saiut (AssistEn- 
cia Snnithria ,amb mitjans propis en installacions 
obertes), en maquinbia, instal.Iacions i utillatge @rojcc- 
tes de nova inversió), formulada pel Diputat I Sr. Javier 
htorre, de 1’h.p. del CDS (Reg, 32375); tramesa per 
1’H. Sr. Conscllcr de Sanitat i Seguretat Social. 
Resposta a la prcgunta al Consell Exccutiu sobre la reL 
ci6 d’inversions de I’In~titut Catdh de la Mut  (AssistErr 
cia SaaitRria amb mitjans propis en installacions 
olrertes}, en edificis i dtrcs construccions (projectcs de 
nova inversió), formulada pel Diputat I Sr. Javier Lat* 
rre, de l’A,p. del CDS (Reg, 32376); Iramcsa per 1”. Sr. 
Conseller de Sanitat i Seguretat Sociai. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre la rela- 
ci6 de despeses de conservacid i reparaci6 d’edificis i ai- 
t res  construccions de l’lnstitut Cataih de la Salut 
(Assisthcia Sanithia amb mitjans propis en instidia- 
cions tancadca), formulada pel Diputat I Sr. Javier Lat& 
rre, de 1’A.p del CDS (Reg. 32377); tramesa per YH. Sr, 
Conseiler de Sanitat i Seguretat Social. 
Resposta B la pregunta al Consell Execuliu sobrc la rel* 
ci6 de dcspcscs de conservaci6 i reparaci6 de maquin& 
ria, instaiiaci6 i utillatge de l’lnstitut Catala dc la Salut 
{Assisthcia Sanithia amb mitjans propis cn instaila- 
cions tancades), formulada pel Diputat I Sr. Javier Late 
rre, de 1’A.p. del CDS (Reg. 32378); tramesa per 1”. Sr. 
Conseller de Smiiat i Seguretat Social. 
Resposta a la pregunta d Consell Executiu sobre la rela- 
ci6 de despeses de subministrament de I’hstitut Catal3 
de k Salut (AssistCncia Saniihria amb mitjans propis en 
installacions tancades), formulada pel Diputat I Sr, Javier 
Latorre, de 1’A.p. del CDS (Reg. 32379); tramesa per 
1”. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre la rela- 
ció d’inversions de 1’Institut Catab de la Salut (Assis#& 
cia Sanithria amb mitjnns propis en instaklacions 
tancades) en edificis i altres construccions (projectes de 
nova inversió), formulada pel Diputat 1 Sr. Javier Lato- 
me, de 1’A.p. del Cas (Reg. 32380); m e s a  per 1’H. Sr. 
Conseilcr de Sanitat i Seguretat Social. 
Resposta n la pregunta ai Consell Executiu sobre la rela- 
ci6 de desperres de treballs ralitzats per altra empreses dc 
i’lnstitut Catah de la Mut  (Assistkncia Snnitbria amb mit- 
jans propis en installacions humdes), formulada pel Dipu- 
tat I Sr. Javicr L a t m ,  de 1’A.p. del CDS (Reg. 3238i); 
lramesa per I’€€. Sr. Conwller de Sanitat i Segumhat Social. 
Resposta a la pregunta al Consell Exccutiu sobrc la rek 
ció (I’inversions de I’Institut Catah de la Salut (Assisth 
cia Sanitltrirt amb mitjans propis en instdlacions 
tancades) en rnquinllrin, instailacions i utillatge (projcc- 
tes de nova inversió), íomulada pel Diputat I Sr. Javier 
Latorre, de 1’A.p. del CDS (Reg. 32382); trmesa per 
1’H. Sr. Consellcr de Sanitat i Seguretat Social. 
Resposta a In pregunta ai Consell Exccutifi sobre la rela- 
ci6 d’inversions tie l’hslilut CataIh de la Salut (Assistbrr 
cia Sanitbia amb mitjans propis en hstdlacions 
tmcades) en edificis i altres consiruccions (projectes 
d’inversi6 de reposició), formulada pel Diputat I Sr. Ja- 
vim Latorre, de 1’A.p. del CDS (Reg. 32383); tramesa 
per YH. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Sociat. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre la rela- 
ció d’inversion? de 1’Imtitut Catala de la Salut (Assist&* 
cia SmitBzia amb mitjans propis en installacions 
tancades) en maquinhia, installacions i utitllatge (projec- 
tes d‘inversi6 de reposici6), formulada pel Diputat I Sr. 
Javier Latorre, de 1’A.p. de1 CDS (Reg. 32384); tramesa 
per 1’H. Sr. Comellcr dc Sanitat i Segwetat Social. 
Rcsposta a la pregunta al Consell Executiu sobre la rcla 
ci6 nominal de gratificacions atorgades per I’Institut Ca- 
tal3 de la Salut (Docbnch), formuiada pel Diputat 1 Sr. 
Javim Latorre, de 1’A.p. del CDS (Reg. 32385); tramesa 
per 1”. Sr. Conscllcr de Sanitat i Seguretat Social. 
Resposta a la pregunta al Conwll Execuliu sobre la xela- 
ci6 de lransferEncics corrents Iliurades per l’hstitut Cata- 
13 de la Saiut podncia)  a empreses púbIiques i d’alws 
em públics, formulada pel Diputat I ST. Javier Latorre, 
de 1’A.p. del C D S  (Reg. 32386); tramesa per 1”. Sr. 
Conseller de Sanitnt i Seguretat Social, 
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Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobrc la rela- 
ci6 de transferkncies corrents, i per quins conceptes, niu- 
rades per l’Znslitut Catulh de In Salut @ocEncia) a 
Corporacions h a l s ,  formulada pel Diputat i Sr. Javier 
Latorre, de 1’A.p. dei CD3 (Reg. 32387); tramesa per 
1”. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre la rela- 
ci6 de irmsferhcies corrents, i per quins conceptes, lliu- 
rades per 1”lnstitut Catala de la Salut (Dockncia) a 
empreses privatles, formulada pel Diputat I Sr. Javier LÍ- 
tom, de 1’A.p. del CDS (Reg;. 32388); t m m a  per 1’11. 
Sr. Conseller de Sanitat i Sepiretat Social. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre la rcla- 
ci6 de transferkncies coments, i per quim conceptes, iiiu- 
rades per l’hstitut Cabla de la Salut {Docbcia) a 
famíiies i hqtitucions sense f idi ta t  de lucre, formulada 
pel Diputat I Sr, Javier Latorre, de 1’A.p. del CDS (Reg. 
32389); tramesa per 1”. Sr. Consellcr dc Sanitat i Scgu- 
retat Social. 
Resposta a la pregunta al Consell Exccutiu sobre la rcla- 
ci6 ~iominal de gmtificacions atorgades per l’lnstitut Ca- 
talh dc 1~ Salut (Administrclci6 General), formulada pel 
Diputat I Sr. Javier Latorre, de 1’h.p. del CDS (Reg. 
32390); tramesa per 1”. Sr. Conseller de Sanitat i Segu- 
retat Social. 
Resposta a la pregunta a i  Consell Executiu sobre la rela- 
ció de despeses de subministraments de i’hstitut Catalh 
de la Salut (Administ~aci6 General), formulada pel Dipu- 
tat 1 Sr. Javier Zntorre, de 1’A.p. del CDS (Reg. 32391); 
tramesa per 1”. Sr. Consdler de Sanitat i Scgurctat So- 
cial. 
Resposta a la pregunta d ConseIl Executiu sobre la rela- 
ci6 de despeses de treballs realitzats per altres empreses 
de l’instinit CaMA de la Salut (Administ~aci6 General), 
formulada pel Diputat I Sr. Javier Latorre, de 1’A.p. del 
CDS (Reg. 32392); tramesa per 1”. Sr. Conseller de Sa- 
nitat i Scgurctat Social. 
Resposta a la pregunta al Comell Executiu sobrc In rch- 
ció de transferkncies corrents, i per quins conceptes, iiiu- 
rades per 1’Institut Catala de la Salut (Admini~ímci6 
General) a empreses p6bIiques i altres ens públics, for- 
mulada pel Diputat I Sr. Javier iatorre, do 1’A.p. del 
CDS (Reg. 32393); framesa per I’H. Sr. Conseller de Sa- 
nitat i Segmtat Social. 
Rcsposta a la pregunta d Consell Executiu sobre la rela- 
ci6 d’inversiom de 1’Institut Catal& de la Salut (Assistkn- 
cia Sanitfia amb mitjans propis en instal.Irtcions ohrtcs) 
en maqumhia, instatiacions i utiIiatgc (projectes d’inver- 
si6 de reposicid), Iormulada pel Diputat I Sr. Javicr Lato- 
me, de 1’A.p. del CDS (Reg. 32394); tramesa per 1”. Sr. 
Conseller de Sanitat i Seguretat Social. 
Resposta a la prcgunta al Consell Exmutiu sobre la rela- 
ci6 nominal de gratificacions per serveis extraordinaris 
atorgades per l’hstitut Catal& de la Salut (Assisthcia 
Sanithia amb mitjans propis en instakkions tancades), 
formulada pel Diputat I Sr. Javier Latorre, de 1’A.p. del 
CTDS (Reg. 32395); tramesa per 1”. Sr. Coaxllcr de Sa- 
nitat i Seguretat Social. 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre la rela- 
ci6 ds transferhncics corrcnts lliuradcs per l’lnstitut Cat+ 
Rt dc la SaIut (Adminisrraci6 General) a €unílies i 
instituciom sense finalitat de lucre, formulada pel Dipu- 
tat I Sr. Javicr Latorre, de 1’A.p. del CDS (Reg. 32396); 
tramesa per l”. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat So- 
cial. 
Resposta a la prcgunta al  Consell Exccutiu sobre la rela- 
ció d’inversions tic 1’Instilut Catan de la Salut (Adminis- 
traci6 General) en equips per al proccssamcnt de la 
infomacid (projectes de nova inversid), formulada pel 
Diputat Z Sr. Javier L-ntorrc, de 1’A.p. del C D S  (Reg. 
32397); tramesa per 1”. Sr. Conseller de Sanitat i Segu- 
retat Social. 
Escrit a d q a t  a la Mesa del Parlament sobrc I’horari in- 
tensiu en el període interlegislatiu, presentat per seixanta 
trebailadors del Parlament. 

. . 
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4-55.15. Convocatories 

SES SI^ DE LA DIPUTACI~ PERMANENT 

CONVOCADA PER AL DIA 21 DE GENER DE i992 

PRESmhNCLADEL PARLAMENT 

D’acord amb I’article 55 del Reglament, i a petici6 &Is 
Grups parlamentaris d’llniciativa per Catalunya, Popdar, Mixt i 
per l’Agrupaci6 parlamentbia d’Esquerra Republicana de Cata- 
lunya (Reg. 34306), es convoca Ies il-lustres senyores diputades 
i els il4ustres senyors diputats a la sessió de la Diputacid Perma- 
nent que es tindrh el proper dia 21 de gener de 1992, a les I i, a 
la Sala n h .  1, per tal de considerar i, si s’escau, acordar la 
convocatbria del Ple del Parlament, d’acord amb el que disposa 
l’article 53.1.4: del. Reglament del Parlament. 

Palau del Parlament, 14 de gener de 1992 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

Regim interior --- 4.60. 

OPQSICI6 1,LIURE PER A PROVEIR 
QUATRE PLACES DE 

SECREaARE/ARIA-T%rANSGHlPTORlA 
DEI, PARLAMENT DE CATALUNYA 

LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS 

DIRECCIb DE PERSONAL, 1 DE GOVERN INTERIOR 

D’acord amb la base 3 de la Convocathia d’oposici6 lliure 
per a proverir quatre places de Secretari/hia-Trmscriptor/a del 
Parlament de Catalunya (ROPC, 316, del 18-XI-91, i DOGC, 
1524, del 29-XI-91), es fa pública la llista provisional d’adme- 
sos a la dita convacatbria: 

ALVAREZ I GONZALZ, Daniel 
AROCA I FARRERONS, Mbnica 
R A L A G a  I SORT, M. Dolors 
BAQUER6 I NAVARRO, Erighia 
CASADEMONT I COLOMER, Mer& 
CEREZüELA BADlA, Cristina 
COLL I SOL& Elisabet 
CUBELES I GIL, Miquel 
DAURA I CASADQ, Laura 
DE TORRES I BURGOS, Zoraida 

36.572.287 
3 8.8 16.459 
78.073.503 
35.116007 
40.279.75 3 

38.436.485 
40.916.360 
52.191.910 
4O.922,63 O 

43.684.m 

PER”DEZLdPE2, Ana Maria 
GAYA JORBA, Maria LWsa 
G ~ M E Z  I CARDERES, Olga 
T-KJJ3RTA F “ D E Z ,  Maria del Mar 
MARTÍNEZ I CHMA, Anna Maria 
MEDINAIBAZAN,Elisa 
MELER0 M A R T k ,  Mbnica 
M I R A W S  I RIBERA, Rosa 
OROPESA GhRCfA, M, Pilar 
PAU 1 PERNAU, Roser 
PRADES I BORRhS, Sílvia 
PRINCIPAL I GALÍ, Albert 
PRlNCIPAL I GALL Eduard 
RODA I PANADkS, Judit 
ROIG I LLEIXA, Francesc 
ROSALES ALVARO, Josefina 
SALA I ROQUÉ, Francesc 
SAUMELL I OSTA, Merce 

VARELA I PINART, Maria 
ZARDOYA I MGDOR,  &gel 

TREPAT I HQ:, Jordi 

37.376.650 
37.3 1 Z .O41 
41,079.986 
46.042.908 
3 8.800.142 
46.046.667 
46,571.21 5 
33.882.16 1 
40.973.524 
40,875,133 
38.11O.358 
37.373.994 
38.424637 
46.556.835 
3 8.774.5 87 
3,697.975 

37.599.919 
37,680.365 
39,269.167 
38.780.932 
43.501.409 

Segons el que preveu Ia base 3 de Ia convocatbria, es conce 
deix un termini de deu dies hhbils, a comptar des del dia se- 
güent al de la pubIicaci6 del corresponent anunci en el DOGC, 
a fi que els interessats puguin reclamar, si escau, davant fa Me- 
sa del Parlament, 

Palau del Parlament, 13 de gener de i992 

Joan Masana i Argerich 
Director de Personal i de Govern Interior 

CONCURS-OPOSIC16 LLIURE PER 
A PROVEIR UNA PLACA DE 

DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 
CoRKECTORIA-REn ACToRIA 

LLISTA PROVXSIONAL D’ADMESOS I EXCLDSOS 

DIRECCI6 DE PEiJISONAL I DE GOVERN INTERIOR 

D’acord amb la base 3 de la Convwatbria del Concurs-opo- 
sici6 lliure per a proverir una plqa de Correctorla-Redactorla 
del Parlament de CataIunya (BOPC, 316, del 18-XI-91, i 
DOGC, 1524, del 29-XI-91), es fa pública la llista provisional 
d’admesos i exclosos a la dita convocatbria: 

ANGUERA I CERC&, Núria 35063,755 
BAQUER6 I NAVARRO, Eugbia 35.1 16.07  
CALATAYUD I AGUILAR, Olga 37.745.2 i 9 
CORDOMf I ARRWBO, Marta 38,086.783 
DACRUZ 1 ROVIRA, Cristina 46.045.437 
DALMAU I CAEEUELO, Gemma 35.01 1.763 
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DURAN Z ALBAJEDA, Maria Rosa 
FIBLA I SANCHO, Joan Ramon 
GALVANY I AGUILAR, Rosa 

€€ERRERA I LATORRE, M. ImmacuIada 
MARTfN I BIGAS, Joan 
MIQUEL I VFRDO, Roser 
PASCUAL I MAJ6, Niíria 
PAU I PERNAU, Montserrat 
ROCAMORA MIRABET, Maria Teresa 

SAS ROMERO, Imma 
VARELA I PINART, Maria 
V I L m J m A  I CAFtANDELL, Dolors 

Wrnhrn IRABANAL,  C m e n  

RODA I P A N A D ~ ,  mi i t  

77.097.753 
40.929.329 
77.096.906 
46.583.372 
35,028,495 
77.102.670 

38.79 1.207 
40.862.558 
35.065.987 
46.556.835 
33.904.588 
38.780.982 
40.308.3 55 

4 6 . 3 v . m  

Així mateix, es declaren exc~osos els senyors i les senyores 
següents: 

COGNOMSI NOM DNI 

FEXNÁNDEZ 1 RIB6, Maria Teresa 46.528.206 
RAL RAMkEZ, Georgina 37,361,946 
RICART I MQMF6, Josep Maria 3 8.869.549 
TREPAT I PIQM, Jordi 39.269.167 

RECONEIXEMENT D’ ANTIGUITAT A 
FUNCIONARIS DEL PARLAMENT 

OFICIALIA MAJOR 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 14 de gener 
de 3992, vist l’iinforme de I’Oidor de Comptes, d’acord amb 
l’article 43.1 dels Estatuts del Wgim i el Govern Interiors, ha 
acordat de recon&ixer al senyor LMs Varela i Phart dos bien- 
nis de serveis prestats al Parlament, amb efectes econbmics des 
de 1’1 de gener de 1992. 

Aixi mateix, considerades les sollicituds presentades per la 
senyora Maria Varela i Pinart (Reg. 33514) i la senyora Laura 
Daura i Casado (Reg. 34269) i l’hforme de l’Oidor de Comp- 
tes, d’acord amb l’article 43.2 dels Estatuts del R & g h  i el Go- 
vern Interiors, la Mesa ha acordat que els siguin abonats un 
trienni per l’import del Grup D, m b  efectes econbmics des del 
14 d’octubre i 1’1 1 d’octubre de 1991, respectivament. 

Palau del Parlament, 14 de gener de 1992 

Ismael E. Pitarch 
Oficial Major 

en no reunir les condicions requerides per la base 1.0 de la RENUNCIA A LA CONDIC16 DE 
convocatbria. FUNCIONARI DEL PARLAMENT 

Segons el que preveu la base 3 de la convocatbria, es conce- 
deix un termini de deu dies hhbils, a comptar des del dia w 
güent al de la publicaciti del corresponent anunci en el DOGC, 
a fi que els interessats puguin reclamar, si escau, davant la Me 
sa del Parlament. 

OFICIALIA MAJOR 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 14 de gencr 
de 1992, d’acord amb I’article 33.a) dels Estatuts del Regim i eI 
Govern Interiors, ha acordat la pMua de la condicid de fwncio- 
nari del Parlament de l’uixer senyor Xavier Estefanell i Soria- 
no, per renúncia escrita de I’interessat (Reg. 34272). 

Palau del Parlament, 13 de gener de 1992 

Joan Masana i Argerich 
Director de Personal i de Govern Interior Palau del Parlament, 14 de gener de 1992 

Ismael E. Pitarch 
Oficial Major 

EXCEDkNCIA VOLUNThRIA D’UN 
FUNCIONARI DEL PARLAMENT 

OFICIALIA MAJOR 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia i4 de gener 
de 1992, d’acord amb el que disposa 1’articIe 3 8 2  deIs Estatuts 
dei R&gim i el Govern Interiors del Parlament de Catalunya, 
considerat I’escrit que li ha adrqat el senyor Lluís Urpinell i 
Jovani (Reg. 34271)’ ha acordat que el dit funcionari passi a Ia 
situació d’excedhcia volunthria per perthnyer a un altre Cos o 
Escala de les administracions públiques. 

Palau del Parlament, 14 de gener de 1992 
Ismael E. Pitarch 

Oficial Major 

Fascicle segon 
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CONVOChToRXA DE CONCURS DE MkRITS 
PER A PROVEIR VUIT PLACFCS DE 

DEI, PARLAMENT DE CATALUNYA 
SECRETARV~K~[A-TRAP~SCRIP”ORIA 

CONVQCAT~RIA 

OFICIALTA MAJOR 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 14 de gener 
de 5992, d’acord amb el que estableix l’article 24 dels Estatuts 
del Regim i el Govern Interiors (BOPC, 55flIí) i l’article 17 de 
les Nomas per a la Provisió de Llocs de Treball i de Promoci6 
Interna dels Funcionaris del Parlament de Catalunya (BOPC, 
63/m), ha acordat de convocar un concurs de rnErits per a pro- 
veir vuit places de secret~~~~a-transcripFor/a del Parlament de 
Catalunya. 

BASES 

Primera 

Es convoca concurs de mhrits per a la provisi6 dels segirients 
llocs cle treball. 

Ntim. de 
places 

3 

2 

1 

z 

1 

Segona 

Denominacib Nivell 

Secret ati/hri a- 8 
tran scriptorja 

Iran s crip tor/a 
SecxetariMa- 8 

S ecretariha- a 

Secretari/bia- 8 
t ran scri p t or/a 

Secretaribria- 8 
transcriptorJa 

A dscripciri 

Servei de Publicacions 

Servei de PIC i 
Comissions 
Servei d’O’idoria de 
Comptes i Caixa 
Servei de Personal, 
Obres, Manteniment i 

Servei de Relacions 
Rbliques, Protocol 
i Informacib 

Compres 

Poden prendre part en aquesta convocatbria tots els funciona- 
r i s  del Parlament de Catalunya, de la categoria administrativa 
de Secret~~~a-transcriptor/a, que compleixin els requisits que 
estableix l’article 19 de les Normes per a la Provisió de Llocs 
de TrebalI i de Promoció Interna dels Funcionaris del Parlament 
de Catalunya. 

Tercera 

La valoraci6 dels rnhrits per a l’ndjjudicació de places s’efec- 
tuara d’acord amb el barem següent: 

M2rits preferents. Els mkrits preferents es valeren fins a 20 
punts en total. 

a) Pel treball realitzat en algun ens púbk o administraci6 pú- 
blica fins a 10 punts, en fumi6 del nivell Q especialitzaci6 de 
les tasques realitzades, de la forma següent: 

a)l. En funció del nivell i I’especialitzaci6 en si s’atorgaran 
d’l a 5  punts. 

a)2. En Eunci6 dels temps de treball en cada nivell i especia- 
litzaci6 s’atorgarm d’l a 5 punts d’acord amb el barem se- 
güent: 

Menys de 2 anys 
2 anys sencers 
3 anys sencers 
4 anys sencers 
5 anys sencers O més 

1 punt 
2 punts 
3 punts 
4 punts 
5 punts 

No s’atribuirh puntuaci6 per periodes inferiors a un any. 
b) Per antiguitat, a ra6 de 0,2 punts per any compIert de ser- 

vcis prestats al Parlament i 0,i els prestats en altres administra- 
cions, fins a 3 punts. 

c )  Per la superació dels cursos de perfeccionament seguits a 
1’Escola d’Administraci6 Piiblica de Catalunya o en altres insti- 
tucions oficials fins a 4 punts. Cada curs no podrh puntuar més 
d’un punt. 

d) Per la possessi6 d’una titulació acadhmica de grau supe 
rim o mitja, 2 punts i I punt, respectivament. El mkim per titu- 
lacions serh de tres punts. No es valoraran les titulacions 
exigides per accedir a la categoria de secretari/hia-transcrip- 
torla i tampw les internaes necesshries per mibar a una titu- 
laci6 superior, que s’invoqui com a rnhrit, 

Mdrits no preferents. Els rnbrits no preferents es valoren fins 

a) Per a les places de secretarjl~a-transc~iptorla adscrites d 
a 5 punts en total. 

Servei de Publicacions: 

Experihncia en transcripció de textos, 
Titulacions i cursos de catal&, 
Titulacions i cursos d’informhtica, 
Altres que es puguin allegar, 
rdacionats amb les tasques 
a desenvolupar, 

fins a 2 punts 
fins a 1 punt 
fins a 1 punt 

fins a 1 punt 

b) Per a les piaces de secretarjlhia-transcrjptorla adscrites al 
Servei de Ple i Comissions: 

Experikncia en tramitacions de 
procediments parlamentaris i en 
recerca i tractament de dacurnentaci6, 
Titulacions i cursos de catalh, 
Coneixements d’informhtica, en 
especial de tractament de textos, 
Altres que es pugui alkgar 
relacionats amb les tasques a 
desenvolupar, fins a 1 punt 

fins a 2 punts 
fins a 1 punt 

fins a 1 punt 

c) Per a la plaga de secretari/kia-tmnscriptor/a adscrita a l  
Servei d’Oildoria de Comptes i Caixa: 
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Experikncia en comptabilitat general 
i en gestió de nbmines i seguretat social 
Titulacions i cursos de catala 
Coneixements d’infomhtica, en 

Altres que es puguin ai-iegar 
relacionats amb les tasques a 
desenvolupar, fins a 1 punt 

fins a 2 punts 
fins a 1 punt 

especial de tractament de textos, h s  a 1 punt 

d} Per a la plaga de secret~~a-transcriptarla adscrita al 
Servei de Personat, Obres, Manteniment i Compres: 

Experiencia en tractament d’expedients 

Titulacions i cursos de catala 
Coneixements d’infomAtica, en 
especial de tractament de textos, 
Altres que es puguin dlegar 
relacimats amb les tasques a 

de personal i de gestió econbmica fins a 2 punts 
fms a 1 punt 

fins a I punt 

desenvolupar , fins a 1 punt 

e) Per a la plaga de secretariMa-transcriptor/a adscrita al 
Servei de Relacions Pribliques, Protocol i Informació: 

Experihcia en ]’&rea de relacions 
piibliques i/o en serveis d’informacid 
institucional. fins a 2 punts 
Titulacions i cursos de catal& fins a 1 punt 
Caneixemen t s d ’ in forn& ica, en 
especial de tractament de textos, fins a 1 punt 
Altres que es puguin dlegar 
relacionats amb les tasques a 
desenvolupar, fins a 1 punt 

Quarta 

Els requisits i els mkits s’han de referir a la data en quk es 
presenti Ia sollicitud per prendre píut en el concurs. 

C i n q u e rua 

La puntuaci6 mínima suficient per a poder adjudicar els llocs 
a proveir ser& de 7 punts en total, 

Setena 

El termini per a presentar les sol.licituds per a prendre part en 
el concurs de mkrits serh de 7 dies hhbils, a comptar de l’ende- 
mh de la publkació de la convocatbria en el BOPC. En la solli- 
citud s’indicxan les places demanades i, si són diverses, l’ordre 
de preferhcia, Les sollicituds s’han de presentar en el registre 
d ’ Oficidia Major. 

Vuitena 

La Junta de M W s  estar& fornada per I’Oficial Major, que 
actuarh com a President, en la plaqa adscrita al Servei d’oidoria 
de Comptes i Caixa, pel Director de Personal i Govern Interior, 
que actuar3 com a President per delegació de I’Oficial Major 
per a la resta de places. Per un membre del Consell de Personal. 
Pel Cap del Servei de Publicacions per a les places adscrites a 
aquests servei. Per la Cap del Servei de Ple i Comissions per a 
les places adscrites a aquesta servei. Per 1’0idor de Comptes i 
Caixa per a la plaga adscrita a aquest servei. Pel Cap del Servei 
de Personal, Obres, Manteniment i Compres per a la plaqa ads- 
crita a aquest servei. Per la Cap del Servei de Relacions Pribli- 
ques, Protocol i Informaci6 per a la plaGa adscrita a aquest 
Servei. Actuar& com a Secretari sense vot el Cap del Scrvei de 
Personal, Obres, Manteniment i Compres. 

Novena 

L’ordre de prioritat per a l’acljudicació ser& determinat per la 
puntuaci6 global obtinguda d’acord amb el barem de la base 
tercera. 

Desena 

Aquesta convacatbria, a la vista de la valoraci6 dels rnbrits i 
de les propostes d’adscripció presentades per la Junta de M&- 
rits, serh resolta per la Mesa. 

Onzena 

D’acord amb els articles 24 i 26 de les Normes per a la Pro- 
visi6 de Llocs de Treball i de Promoció Interna dels Funciona- 
r i s  del Parlament de Catalunya (BOPC, 63Jm), la incorporaci6 
als nous Hocs de treball es far& desprks que s’hcorporh les per- 
sones que podran substituir-10s. 

Sisena 
Palau del Parlament, 14 de gener de 1992 

Els requisits i els rnbits s’han d’acreditar docurnentahent, 
La Junta de Msrits podrh, si considera que un r n W  aklegat no 
6s suficientment acreditat, sollicitar amplia& de la dwumenta- 
ci6 durant un t e d i  de 3 dies, passats eh quals, si no s’aportn 
l’ampliaci6 sollicitada o aquesta es considera insuficient, el rnB 
rit a quh es refereix no es tindrh en compte. 

No cal acreditar documentalment els mhrits que constin en 
l’expedient personal de l’interessatlda en el Parlament. 

IsmaeI E, Pitarch 
Oficiat Major 
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COMISSI6 DE SERVEIS DE CINC 
FUNCIONARIES DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 14 de gener 
de 1992, vistos els informes del Director de Personal i de Go- 
vern Interior i del Cap de Publicacions, i escoltat I’Oficid Ma- 
jor, d’acord amb l’article 36 dels Estatuts del Regim i el 
Govern Interiors i les normes concordants, ha acordat d’enco- 
manar, en comissi6 de serveis, les h c i o n s  d’editora a les sen- 
yores Sflvia Casademont, Elisenda Famadas, Caterina Haro, 
Marta Moreno i Merce Vallejo. 

Palau del Pariament, 14 de gener de i992 

Ismael E. Pitarch 
Oficial Major 

CONCURS BE M&RITS PER A PROVEIR 

TRANSCRIPTOU/A DEL PARLAMENT 
DE CATALUNYA AMB I,’ESYr~~I[AILI‘I’7,ACIC) 

D’EI)XrI’OR/A 

SET PLACES DE SECIWTART/ARIA- 

CONVOCAT~FUA 

La Mesa de 

OFICIALJA W O R  

Parlament, en sessió tinguda el dia i 4  de gener 
de 1992, d’acord amb I’article 17 de les Normes de Provisi6 de 
LIocs de Treball i Promoci6 Interna de Funcionaris del Parla- 
ment de 18 d”abril de 1989 (BOPC, 63/III), ha acordat de con- 
vocar un concurs de m6its per a proveir set places de 
Secretari~~a-~~scriptorJa del Parlament de Catalunya, amb 
I’especialització d’editor/a, adscrites al Servei de Publicacions, 
d’acord amb les següents 

BASES 

Primera 

Es convwa concurs de mhrits per a la provisi6 dels següents 
llocs de treball: 

N h t .  de 
places Denominaei6 Nive El Adscripci6 

7 S ecretai/hia- 8 Servei de 
transcriptor/a amb Publicacions 
especialitza56 
d Wlitor/a 

Segona 

Poden prendre part en aquesta canvocatbria tots els funciona- 
r is  del Parlament de Catalunya de la categoria administrativa de 
S e c r e t ~ ~ a - t r a n s c l t o r / a ,  amb una antiguitat minima d’un 
any, i que posseeixin el Certificat de coneixements superion de 
catal& forals i escrits) (certificat D) de Ja Junta Permanent de 
Catal&, o qualsevol altre que sigui reconegut com a equivalent o 
superior, qualsevol que sigui la seva situació administrativa. 

Tercera 

La vdoraci6 dels m&rits per a l’adjudicaci6 de places s’efec- 
tuarh d’acord amb ei barem següent: 

M2rits preferents. Els ments preferents es valoren fins a 20 
punts en total. 

a) Pel treball realitzat en algun ens p ~ b k  o administració pú- 
blica, fins a i0 punts, en funció del niveli o I’especialitzaci6 de 
les tasques realitzades, de la manera següent: 

a)l. En fimi6 del. nivell i I’especialitzaci6 en si s’atorgaran 
d’l  a 5  punts. 

a)2. Eh €unció dels temps de treball en cada nivell i especiaiiiza- 
ci6 s’atorgaran d’l a 5 punts d’acord amb ei h m  segiient: 

Menys de 2 anys 
2 anys sencers 
3 anys sencers 
4 anys sencers 
5 anys sencers o més 

1 punt 
2 punts 
3 punts 
4 punts 
5 punts 

No s’atribuirh puntuacih per perides inferiors a un any. 
b) Per antiguitat, a ra6 de 0,2 punts per any complert de ser- 

veis prestats aI Parlament i OJ els prestats en altres administra- 
cions, fins a 3 punts. 

c) Per la superació dels cursos de perfeccionament seguits a 
I’Escola d’Administraci6 fiblica de Catalunya o en altres insti- 
tucions oficials, fins a 4 punts. Cada curs no pair& puntuar m6s 
d’un punt. 

d) Per la possessió d’una tituIaci6 acadkmica de grau s u p  
rior o mitja, 2 punts i 1 punt$ respectivament. El rnhxirn per titu- 
lacions sera de tres punts. No es valoraran les titulacions 
exigides per a accedir a la categoria de secretariltsanscriptor ni 
tampoc les intemWies necesshries per a arribar a ulla titulació 
superior que s’invoquin com a mhrit. 

M2rits no preferents. Els merits no preferents es valoren fins 
a 5 punts en total. 

Titulacions que acreditin coneixement de catalh, fins a 1 punt. 
Titulacions i cursos d’hfomhtka, fins a f punt. 
Experihcia en edici6 de publicacions, fins a 2 punts. 
Altres que es pugui aikgar, relacionats amb les tasques a de- 

senvolupar, fins a l punt. 

Quarta 

Els requisits i els m&rits s’han de referir a la data en qu& es 
presenti la sol.licitud per prendre, part en e1 concurs. 
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Cinquena 

La puntuació fnInima suficient per a poder adjudicar els llocs 
a proveir ser& de 7 punts en total. 

CONCURS PER A PROVEIR UNA PLACA 
D’UIXERJA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

EN RkGIM D’INTERINITAT 

Sisena 

Els requisits i els mkrits s’han d’acreditar documentalment. 
La Junta de M M s  pcdrh, si considera que un mkrit allegat no 
és suficientment acreditat, sol-licitar ampliaci6 de la documenta- 
ció durant un temini de 3 dies, passats els quals, si no s’aprta 
l’ampliaci6 sollicitada o aquesta es considera insuficient, el me- 
rit a qu& e3 refereix no es tin&& en compte, 

No cd acreditar documentalment els mhrits que constin en 
l’expedient personal obert al Parlament de l’interessat. 

Setena 

El termini per a formular les sollicituds per prendre put en eI 
concurs finirh el dia 2 de maq de 1992, a les 9,30 hores. Les 
soklicituds s’han de presentar en ei registre d’Oficialia Major. 

Vuitena 

La Junta de Mhrits ser& formada pel Director de Personal i 
Govern Interior, que actuar& COM a President per delegaci6 de 
I’Oficial Major, per un membre del Consell de Personal i pel 
Cap del Servei de Publicacions, Actuarh de Secretari sense vot 
el Cap del Servei de Personal. 

Novena 

L’oxdre de prioritat per a l’adjudicaci6 ser& determinat per la 
puntuaci6 global obtinguda d’acord amb el barem de la base 
tercera. 

Desena 

Aquesta convocatijria, a Ia vista de la valoració dels mkrits i 
de les propostes d’adscripci6 presentades pr la Junta de MB 
rits, serh resolta per la Mesa. 

Onzena 

PrEviament a l’adjudicaci6 de la destinaci6, s’hawr; de supe 
rar un curset sobre tecnologia d’edicih Superat aquest favora- 
blement O certificada la seva realització, la Mesa efectuar& les 
adscripcions definitives. 

Palau del Parlament, 14 de gener de 1992 

Ismael E. Pitarch 
Oficial Major 

La Mesa del parlament, en sessió tinguda el dia 14 de gener 
de 1992, ha acordat de fer la següent 

Es convoquen proves per a proveir una plaqa d’uixerla del 
Parlament de Catalunya, en &gim d‘interinitat, d’acord amb el 
que estableix I’article 29 dels Estatuts del Regim i el Govern 
Interiors del Parlament de Catalunya (EOPC, SSJZII). 

1.  Pot optar a la plaga tothom qui reuneixi les condicions se- 

a) &ser espanyova, 
b) Tenir divuit anys complerts i no més de seixanta-chc. 
c> Con&ixer les dues llengües oficials a Catalunya. 
d) No estar inhitbilitatJda ni susp&s/esa per a I’exeacici de ia 

funci6 pública. 
e) No estar separavda, mitjanqant expedient disciplinari, del 

servei dels brgans constitucionals i estatutaris ni de les admi- 
nistracions públiques de I’Estat. 

f) No tenir cap malaltia o cap defecte que impedeixin d’exer- 
ci normalment la funci6. 

g)  Complir aIguns dels requisits següents: tenir el títol de 
Graduat Escolat, el de Formacib Professional de primer grau o 
un d’equivalent, 

2. Tothom qui compleixi les condicions de la base primera i 
vulgui participar en aquestes proves ha de presentar en el Re- 
gistre d’Oficialia Major del Parlament de Catalunya fins al 
propvinent dia 25 de febrer inclusivament: 

güents: 

a) Una insthncia segons el model que s’adjunta. 
b) Un curriculum vitae amb indicaci6 dels estudis i l’expe- 

riencia professional, amb certificació o dacumentaci6 fefaent 
acreditativa dels mbrits que pot allegar. 

3. Finit e1 temini de presentació d’instbcia, la Direcció de 
Personal i Govern Interior publicar& la llista d’admcsos en el 
tauler d’anutlcis del Parlament, en la qual hauran de constar el 
nom i els cognoms de les persones candidates i el niimero de 
llur document nacional d’identitat. 

4, El Tribunal qualificador ser& format per les persones següents: 
a) Un Vice-president de la Mesa. 
b) Un/a Secretadbia de la Mesa. 
c) El Cap del Servei de Personal, Obres, Manteniment i 

5 .  IRs proves cornenpran el dia i l’hora que s’anunciarh en 
el tauIer d’anuncis del ParIarnent de Catalunya, almenys amb 
cinc dies d’antelació. 

compres. 

6 .  Les proves seran les següents: 
6.1. Primera prova: constar& de dos exercicis que es valora- 

6.1.1, Redacció d’un tema de carhcter general (temps 30 mhuts). 
6.1.2. Resoluci6 d’uns problemes ariidtics (temps 25 minuts). 
6.1.3. La puntuació es farh de O a 10 punts. 

ran conjuntament, 
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6.1.4, Tothom qui haurh obtingut 6 o més punts en la prova 

6.2. Segona prova: prova oral davant del Tribunal. 
6.2.1. Els aspirants hauran d’explicar les funcions a complir i 

les tasques a desenvolupar en Ia plaqa a la quaI aspiren i res- 
pondre a les preguntes que els formuli el Tribunal. 

6.2.2. Aquesta prava ser& qualificada fins a un r n h h  de 5 punts. 
6.3. El Tribunal qualificar8 els aspirants i els ordenah 

d’acord amb la puntuaci6 global obtinguda. La qualificació es 
far& piblica en el tauler d*anuncis del Parlament. Ser& objecte 
de la proposta de nomenament interf l’aaspirant que haurh obtin- 
gut la puntuaci6 mhxima entre les persones presentades. La pla- 
ca es podrh declarar deserta. La persona nomenada 
interinament ha d’incorporar-se a l  lloc de treball durant els pri- 
mers 30 dies comptats des de la data del nomenament. 

7. Si es produeix cap defecte en la documentació que impedeix 
el nomenament o Ia persona nomenada no s’incorpora al seu llac 
de treball en el temini que es fixa& h Mesa ph3 substituir-la 
per qui la segueix cn puntuació en la qualificació del Tribunal. 

anterior passar& a la prova següents. 
NOMENAMENT DEL TRIl3WAL 

OFICIALIA MAJOR 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 14 de gener 
de 1992, d’acord amb la base 4.” de la convocatbria, el tribunal 
qualificador estara format per 1’1. Sr. Arcadi Calzada, Vice-pre- 
sident Primer, que actuarb com a President, i per 1’1. Sr. Ramon 
Camp i Batalla, Secretari Primer, i el Sr, Francesc Xavier Duch, 
Cap de Manteniment, Compres, Obres i Personal, que actuaran 
com a vocds. 

Palau del Parlament, 14 de gener de 1992 

Ismael E. Pitarch 
Oficial Major 

Palau del Parlament, 14 de gener de I992 

Ismael E. Pitarch 
Oficial Major 

OPOSICId PER A PROVEIR UNA PLACA 
DE SECRETARrlARIA-TRANSCRIIJTORIA 

DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, 
RESERVADA A PERSONES AMB DISMINUCIONS 

MODEL DYNSTANCIA A PRESENTAR OFICIALIA MAJOR 

................................................... 
(nom i cognoms) 

natla& el dia. ...... de.  . . . . . . . . . .  de. ... ., a .  ......... 

que visc al carrer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  núm. . . . .  , pis . . . .  
porta. . . . .  tel. ........... i que tinc el DNI núm. . . . . . . . . .  

0 .  ( . . . . . . . . . . . . . . ) , v e ~ i ~ a d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

DECLARO: 

Quc reuneixo les condicions requerides per la base primera 
del concurs convocat en el número 336 del. Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya per a proveir una plap d’uixer/a del 
Parlament de Catalunya, les quals condicions acreditaré docu- 
mentalment d’acord amb la base sisena. 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 14 de gener 
de 1992, d’acoxd amb el que estableix 1’article 24 dels Estatuts 
del Regim i el Govern Interiors de1 Parlament de Catalunya 
(text refós del 29 de  mar^ de 1989, BOPC, 55/lII), la classifica- 
ci6 de lIocs de treball que els és annexa, el Decret 238/1987, 
del 20 de juliol, pel qual es desplega el Capitol X del Titol IV 
de la Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la Funció Pública de 
l’Administraci6 de la Generalitat, i es fomenten altres vies con- 
currents per a la integració laboral de Ies persones disrninuiües 
(DOGC núm. 872, phg. 3093, de 3.VT[I.1987) i Ia delegació fe- 
ta per la Comissi6 de Govern Interior el dia 17 de desembre de 
1.99 1,  convoca una p1at;a de Secretari/hria-transcriptor/a del 
Parlament de Catalunya, grup C, reservada a persones amb dis- 
minucions. 

Per aixb us BASES 

DEMANO: 1. Poden optar a la plaga les persones amb disminucions que 

a> Esser espanyova. 
b) Tenir &vuit anys complerts i no m6s de seixanta-cinc. 
c )  No estar inhabilitavada ni suspeslesa per a l’exercici de la 

firnci6 pública. 
d) No estar separatlada mitjant;ant expedient disciplinari del 

servei dels brgans constitucionds, estatutaris o de les Adminnis- 
tracions públiques. 

e) Posseir la capacitat física i psíquica necesshia per a 
l’exercici de les funcions que corresponen a la p l a p  a cobrir. 

reuneixin les condicions següents: 
D’ksser adm&s/esa a les damunt dites proves. 

Barcelona, .. de ............. de ......... 

Signatura 

MOLT HONORABLE SENYOR PRESIDENT DEL P A R I A M F N  
DE CATALUNYA 
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f )  Gaudir d’algun dels requisits segiients: Tenir el títol de 
Batxiller, de foranació professional de segon grau o un d’equi- 
valent. 

2. Tothom qui reuneix les condicions de la base primera i vol 
participar en aquesta oposici6, ha de presentar en ei Regisire de 
I’Oficiaiia Major del Parlament de Catalunya o pel procediment 
establert en I’article 66 de la Llei de Procediment Administra- 
tiu, dins el termini improrrogable de vint dies hhbils a partir de 
la publicació d’aquesta convocatbria en el Rutlleti Oficial del 
Parlament de Cataluqa i en el Diuri Oficial de EU Generalitat 
de Catalunya: 

a) Una i n s t h i a  segons el model que s’adjunta en 1’Annex 
I. 

b) El eurriculurn vitae amb indicació dels estudis i l’expe- 
rikncia professional. 

c) EI certificat de l’quip oficial de valoraci6 de disminu- 
cions, el qual deph de l’hstitut Cat& d’Assist&ncia i Serveis 
Socials (ICASS), que acrediti la condici6 legal de disminuit, la 
compatibilitat o no per l’exercici de les tasques i funcions co- 
rresponents a la plaqa a cobrir, i, si s’escau, les adaptacions que 
l’aspirant necessiti per a la realiizacid de proves i les que neces- 
siti en el lloc de treball. 

Els interessats s’han d’adreqr als centres d’atenci6 a dismi- 
nu’it s següents: 

A Barcelona: 
CAD ndm. 1. Barcelona, carrer de Calhbria, núm. 129-131. 

Tel€, 42608.37. Per a Barcelona ciutat, excepte els districtes 
IIi, Iv i V; les comarques del Bages, el Bergued9 i Osona, 

CAD ntirn. 3. Badal, carrer de Badal, nhn. 102. Tel. 
33121.62, Per als districtes IU, IV i V de Barcelona, els muni- 
cipis de I’Hospitalet de Llobregat, Sant Just Desvern i Esplu- 
gues de Llobregat, i les comarques d ’ h o i a ,  Garraf, Alt 
Penedes i Baix Llobregat. 

CAD núm. 4. Terrasa, cmer de Prat de la Riba, núm. 30-32. 
Tel. 785.83.00. Per a les comarques del V a l k  Occidentd i e1 
Valles Oriental, 

CAI) núm. 9. Badalona, avinguda del Maryu&s de Mont-roig, 
núm, 64. Tel. 387.41.08. Per als municipis de Santa Coloma de 
Gramanet, Sant Andri8 de Besbs i Badalona, i la comarca del 
Mares me, 

A Girona: 

(972) 21 -30.12. Per a Girona, ciutat i comarques. 
CAD ntim. 5. Girona, carretera de Barcelona, nirm. 69. Tel. 

A Lleida: 
CAD niim, 6, Lleida, avinguda del Segre, núm. 5. Tel. (972) 

24.41,OO. Per a Lleida, ciutat i comarques. 

A Tmagona: 

(977) 21.34.71. Per a Tarragona, ciutat i comarques. 
CAD n6m. 7. Tarragona, avinguda d’hdorra, niirn. 9. Tel. 

Per mes Informa% els aspirants es poden dirigir al Servei 
d’Atenci6 a Disminuits de l’lnstitut Catal& d’Assistencia i Ser- 
veis Socials, tel. 490.00.78, ext. 423, Barcelona. 

3. Finit el termini de presentaci6 d’insthcies, la Direcci6 de 
Personal i de Govern Interior publicarh la llista provisional 

d’admesos en el Butlletí oficial del Parlument & Catalunya i 
en el Diari Oficial de Sa Generalitut de Caidunya, en la qual 
hauran de constar el nom i els cognoms dels candidats i el nú- 
mero de llur document nacional d’identitat. Les persones inte- 
ressades podran reclamar davant la Mesa del Parlament en el 
termini de deu dies habils, a comptat des del dia següent al de 
la publicaci6 del corresponent anunci en el Diari QjiciuZ de lu 
Generalitat de Catalunya, o esmenar els defectes que aixi s’ha- 
guessin assenyalat en l’anunci corresponent. En cas de no pro- 
duir-se cap reclamacid la llista esdevindrh definitiva, 

A la vista de les reclamacions presentades i de les rectifica- 
cions que s’haguessin fet, la Mesa del Parlament aprovar& la 
llista definitiva de persones admeses i excloses, que es publica- 
r& en el Butlletd Oficial del Parlament de Catalunya i en el Dia- 
ri Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

4. El Tribunal qualificador ser& format, d’acmd amb I’artarticle 
26 dels Estatuts del Rkgim i el Govern Interiors del Parlament 
de Catalunya, per les persones següents: 

a) El President del Parlament o el Vice-president en qui dele- 
gui. 

b) Un altre membre de la Mesa. 
c) Un funcionari del Parlament designat per rad de la seva es- 

pecialitzacib, per la Mesa del Parlament, entre una terna propo- 
sada pel Consell de Personal. 

5.  Les aposicions comenqaran el dia i L’hora que hauran estat 
anunciades en el Rutlieti Oficial del Parlament de Catalunya 
amb cinc dies d’antelació, COM a minim. L’anunci es publicari 
tamb6, a efectes de coneixement, en el Diari Oficial de ka Ge- 
neralitat de Catalunya, 

6. Les proves de l’oposició seran les següents: 
a) Exercici Prhctic. 
Primera prova: Una cbpin a mhquina, per un temps de quin- 

ze minuts, d’un text que facilitar8 el Tribuai. 
La prova ser& eliminatbria. Es valoraran els espais mecano- 

grafiats, la pulcritud, l’exactitud del text copiat i la correcció 
gramatical. La puntuació es far& d’l a 10 punts. Només passa- 
ran a la Segona prova els qui tindran una puntuació de 6 o més 
punts. 

Segona prova: Redactar en catal& i castella en unit phgina du- 
rant dues hores, COM a mhim, un comentari-resum d’un frag- 
ment de sessi6 pnrlamenthría, publicada en el Diari de Sessions 
del Parlament de Catalunya. 

L’extensi6 del fragment publicat, &jec te del comentari-re- 
sum, no ser& superior a dues pagines i mitja. 

Tercera prova Redactar un escrit, en un temps mhxim de 30 
minuts, relacionat amb la documentaci6 i correspondhncia d’un 
expedient de contractació O de gesti6 econbmica, que proposarh 
e1 Tribunal qualificador. 

El conjunt d’aquestes dues proves serh eliminatori. La quali- 
fica& es far& tenint en compte el temps esmergat, les faltes de 
mecanografia, les faItes gramaticals i les faltes de fidelitat al3 
textos originals, aixf com ia capacitat de síntesi, la precisi6 re- 
daccional i la correcci6 estilfstica. 

La qualificació de cadascuna de les proves es far& de O a 10 
punts. Quedaran eliminats automhticament els qui obtinguin 
menys de 4 punts a qualsevol de les dues proves. 

Els aspirants podran optar per realitzar aquestes proves amb 
rnhquina manual, elkctrica o ordinador personal amb impresso- 
ra, que en tats eis casos han d’aportar dls mateixos. 
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b) Exercici oral. 
Els qui obtindran una puntuació de 14 o mds punts passaran a 

una prova oral davant el Tribunal, sobre cls temes que figuren a 
i’annex I1 (Temes Institucionals). 

Aquesta prova ser& qualificada fins a un m h i m  de 5 punts. 
Quedaran eliminats automhticament els que obtinguin menys 
de 2 punts. 

7. Les qualificacions de cada prova s’han de fer públiques al 
tauler d’anuncis del Parlament. 
8. En publicar la relaci6 d’aprovats de cada prova, el Tribu- 

nal convocarh els aspirants al lloc i a I’hora que estimi oportuns 
per a Ia xenlitzaci6 de la prova següent, almenys amb clos dies 
d’anticipaci6. 

9. Els opositors al llarg de les proves han de demostrar que 
estan degudament capacitats en el coneixement de les dues 
llengües oficials a Catalunya, d’acard amb el que estableix l’ar- 
ticle 19.1 de la Llei 30/1984, del 2 d’agost. 

10, EI Tribunal qualificador resoldrh tots els dubtes i totes les 
incidhcies que sorgissin desprbs d’haver-se constituit, i les se- 
ves decisions s’hauran d’adoptar en tots els casos per majoria 
de vats. 

11. Acabades les proves, el Tribunal ordenar& els aspirants 
d’acord amb la puntuació obtinguda. Ser& objecte de la propos- 
ta de nomenament el candidat que hagi obtingut la puntuació 
mkima entre els presentats. La qualificaci6 es far8 pGblica d 
tauler d’anuncis del Parlament. Es podrh declarar la plaga de- 
serta. 

12. Es notificar& a l’aspirant aprovat la qualificaci6 obtingu- 
da perquh en el tcrmini de quinze dies hhbils comptats des de la 
data de la notificaci6 aporti els segiknts documents acreditatius 
de les condicions i les circ~msthcies a quk es refereix la base 
1: 

a) Partida de naixement o certificat d’adquisici6 de la nacio- 
nalitat espanyola. 

b) Certificació lliurada pel Registre Central de Penats i Re- 
bels que acrediti que no s’esth condemnatlada a penes que inha- 
biliten per a l’excrcici de funcions públiques, iliurada, com a 
mhxim, tres mesos abans de la data final de presentaci6 de do- 
cuments. 

c )  Deciaració jurada de no estar separat/ada, mitjanpnt ex- 
pedient disciplinari, del servei dels brgans constitucionals, esta- 
Ilitaris o de les Administracions piibliques. 

d) Titol original de Batxiller, de formaci6 professional de se- 
gon grau o un d’equivalent, o resguard acreditatiu d’haver satis- 
fet els drets d’expedicid 

13. L’aspirant proposat que tingui la condici6 de hncionari 
d’alguna de les Administracions pribiiques, restar& exempt 
d’aportar els documents relacionats a la base dotzena que l’ha- 
gin estat exigits per accedir a la funci6 pública, sempre que 
aparti un certificat, signat pel Secretari del Departament, Orga- 
nisme autbnorn o Ens local, que aixi ho acrediti. 

14. Un cop comprovada la conformitat de tots els documents 
presentats, la Mesa formular& el nomenament corresponent, el 
qual serh publicat en el Butlletf QjkiuE del Parlament de Cura- 
lunya i en el Diari OFcial de la Generalitat de Catalunya i no- 
tificat l’interessatlda. D’acord amb l’article 27 dels Estatuts del 
Regim i el Govern Interiors del Parlament de Catalunya, la per- 
sona interessada s’ha d’incorporar al servei del Parlament dins 
els trenta dies hhbils, comptats des de la data de la notificaci6. 

Si es produeix cap defecte en la documentació que impedeix el 
nomenament o bé elfla nomenai/& no s’incorpora al seu lloc de 
treball en el termini previst, la Mesa po&h substituir-lona per 
l’opositor/a que el segueixi en puntuació en la qualif”rcaci6 del 
Tribunal si aquest ho especifica en Ia seva proposta. En cas que 
el Tribunal no avali cl candidat segilent en puntua&, la plap 
es declarar& deserta. 

Palau del Parlament, 14 de gener de 1992 

Ismael E. Pitarch 
Oficial Major 

MODEL D’lNST&CIA A PRESENTAR 

................................................... 
(nom i cognoms) 

nat/ada el dia ....... de ........... de ...... a .  ......... 
( . . . . . . . . . . . . . . ) , v e ~ / i n a d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . .  
que visc al carrer. .................... nhm. .... , pis, ... 
porta. . . .  , tel. ........... i que tinc el DNI núm. ......... 

DECLARO: 

Que reuneixo les condicions requerides per la base primera 
de L’oposició iiiure convocada en el número .... del Diari 08- 
cia1 de la Generalitat de Catalunya per a proveir unit pla$a de 
Secretari~~a-transcriptorla del Parlament de Catalunya, grup 
C, les quals condicions acreditaré documentalment d’acord amb 
la base dotzena. 

Per aixb us 

DEMANO: 

D’ésser adrn&s/esa a les damunt dites proves. 

Barcelona, .. de ............. de ......... 

Signatura 

MOLT HONORABLE SENYOR PRESIDENT DEL PAFLLAMENT 
DE CATALUNYA 

ANNEX I1 

TEMES INSTITüCIONALS 

1.  La Constituci6 Espanyola del 1978. Característiques i h s -  
titucions més importants. EI sistema d’autonomies de la Consti- 
tució Espanyola. 
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2. Catalunya i el seu procés autonbmic. L’Estatut d’Auton* 
mia  de Catalunya. Precedents i situaci6 actual. 

3. Institucions autonbmiques i relaci6 entre poders: I - El 
Pariament i les seves funcions, 

4. Institucions autonbmiques i relaci6 entre poders: II - E1 
President i el Consell Executiu de la Generalitat. Les seves fun- 
cions. 

5. Composici6 de la Cambra. L’Estatut dels Diputats. Accés i 
p&rdua de la condició de diputat. Incompatibilitats. Drets i deu- 
res dels diputats. 

6. L’organització del Parlament. L d  Presidhcia. La Mesa. 
131s Grups parlamentaris, La Junta de Portaveus. 

7. Funcionament de la Cambra. JLRs sessions parlamenthies. 
Les Comissions, tipus, composició i funcions. 

8, El procés legislatiu. Iniciativa, tramita& i aprovacib de 
les lleis. L’especificitat de la tramitaci6 parlamenthria del pres- 
supost de la Generalitat. 

9. Les funcions d’impuls i de control. Significacid, mecanis- 
mes i conseqiibncies d’aquesta funci6. 

10. Els serveis tecnics i administratius del Parlament de Ca- 
talunya. Els Estatuts del Regim i el Govern Interiors. Els drets i 
els deures del personal al servei del Parlament, 

CONCURS PER A CONTRACTAR, 
EN RkGIM DE CONTRACTAC16 LARORAL 

TEMPORAL, UN/A RIRLIOTECARI/ARIA 
PER AL SERVEI DE DOCUMENTACI6, 

BIHLIOTRCA I ARXIU DEL 
PARLAMENT DE CATALUNYA 

NOMENAMENT DEL TRWUNAL 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 14 de gener 
de 1992, d’acord amb la base 4.a de la convocatbria, ha acordat 
que el tribunal que ha de qualificar les proves per a contractar, 
en rkgim de contractaci6 labord temporal, uda bibliotecari/hria 
per al Servei de Documentaci6, Biblioteca i Arxiu del Parla- 
ment de Catalunya, estar& format per 1’1. Sr. Arcadi Calzada, 
Vice-president Primer, que actuar& com a President, i per 1’1. 
Sr. Ramon Camp i Batalla, Secretari Primer, i el Sr. Joan Vintrb 
i Castells, Director d’Estudis Parlamentaris, que actuaran com a 
vocds. 

DIMISSId DEL CONSELL DE PERSONAL 

OPICIALTA MAJOR 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 14 de gener 
de 1992, d’acord amb I’article 92 dels Estatuts del R & g h  i el 
Govern Interiors del Parlament, pren nota de I’escrit que li han 
adreqat els membres del Consell de Personal en qu5 comuni- 
quen la seva dirnissi6 voluntZlria (Reg, 34313). 

Pdau del Parlament, 14 de gener de 1992 

Ismael E, Pitarch 
Oficial Major 

4.67. Comunicacions dels erups parlamentaris 
i dels digwtats 

INCOMPLIMENT DE LA RESOLUCI6 3311 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE 

LA ZONA AFECTADA PER L’ACTUR 
UI?, LA RIERA DE CALDES 

PRESENTAT PER LA DJPUTADA I. SRA. 
ROSA MARTf I CONILL, DEL GRUP SOCIALISTA 

(Reg. 34270 /Tramesa a la CFT: Mesa del 09-01 32) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Rasa Marti i Conill, Diputada del Grup Socialista, d’acord 
amb all6 que es preveu a l’article 131 del Reglament del Parla- 
ment, denuncia l’incomplirnent de la Resduci6 33/I del Parla- 
ment de CataIunya, sobre la zona afectada per 1’ACTüR de la 
Riera de Caldes. 

Palau del Parlament, 7 de gener de 1992 

Rosa Mart1 i Conill 

Palau del Parlament, 14 de gener de 1992 

Ismael E. Pitarch 
Oficial Major 
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SOLLICITUD DE REUNId DE XA 

DE CONVOCAR EL PILI< DEI, PARLAMENT 
PER CREAR UNA COMISSI6 n’INVESTXGACI6 

SORRE L A  TEMAHCA D13LS CASINOS 
DH CATALUNYA 

D I P U T A C I ~  PERMANENT PER TAL 

PRESENTADA PELS GRUPS PARLAMENTARTS 
D’IMCIATJVA PER CATALUNYA, POPWAR, 

D’R9QUERRA REPUI3L;fCANA DE CATALUNYA 
(Reg, 34306 / Mesa del 14.01 $2) 

MIXT I PER L’AGRUPACI~ PARLAMFSNTARVI 

A LA MESA DEL P “ T  

Ets Grups Parlamentaris sotasignats demanen la reuni6 de la 
Diputaciii Permanent, per tai de convocar el Ple del Parlament 
per crear una Comissi6 d’Investigaci6 sobre la ternatica dels ca- 
sinos de Catalunya. 

Palau dei Parlament, 13 de gener de 1992 

Joan Saura, del G. p. d’lC; Juscp Curto, dei G. p. Popular; hn- 
gel Colom, de l’A. p. d’Esquem Republicana de Catalunya, i 
Celestino Shnchez, del G. Mixt 

4.75. IXctarncns del Conscll Consultiu 

Barcelona, 9 de gener de 1992 
EI Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya, amb as- 

sistkncia dels senyors Francesc Pda. de Villavicencio i Aréva- 
10, president, J.A. Gomhlez Casanova, Mamel M. Vicens i 
Matas, secretari, Joaquim Borrell i Mestre, Robert Verges i Ca- 
danct, Francesc de Carreras i Serra i Antoni Rayona i Itocarno- 
ra, ha acordat d’cmetre cl següent 

DICTAMEN 

a sollicitud de la Mesa del Parlament de Catalunya, en rela- 
ció al Dictamen de la Comissi6 d’Oxganitzaci6 i Administraci6 
de la Generalitat i Govcrn Local sobre el Projecte de Llei de 

Reforma de la FwcW Ptíblica de la Generalitat de Catalunya i 
les esmenes i vots particulars reservats per defensar davant cl 
ple. 

AlVTECEDENTS 

1 ,  La Mesa del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 
10 de desembre de 1991. a insthncia dels grups parlamentaris 
Socialista i d’hiciativa per Catalunya, va acordar de sol.licitar 
dictamen, d’acord amb els articles 8, primer, i 9.1 de la Llei 
1J198 1 , de 25 de febrer, en relació al Dictamen de la Comissi6 
d’orgmització i Administració de la Generdittat i Govern Lo- 
cal sobre el Projecte de Llei de Reforma de la Funci6 Wblica 
de la Generalitat de Catalunya i les esmenes i vots particulars 
reservats per defensar davant el ple. L’escrit de sollicitud va te- 
nir entrada en el registre d’aquest Consell el dia 11 de desembre 
de 1991 (Reg. 2709). 

2. El Consell Consultiu, en la sessi6 del dia 17 de desembre 
de 1991, un cop examinada la solMtud formulada, es va decla- 
rar competent per a emetre el dictamen i va nomenar ponent el 
conseller senyor Francesc de Carreras. 

3. En la mateixa sessió va acordar demanar infomaci6 i do- 
cumentaci6 complementhies als p p s  parlamentxis Socialista 
i d’hiciativa per Catalunya i al departament de Governitci6, 
corn tambd a la Federació de Municipis de Catalunya i a 1’As- 
sociacili Cataianil de Municipis, d’acord amb I’artide 15 de1 
Reglament del Consell, 

FUNAMEWS 

1 .  El projecte de ilei de Reforma de la Firnci6 Piiblica de la 
Generalitat de Catalunya (SOPC, n h .  325 de 9 de desembre 
de 1991)’ sobre el qual sc’ns demana dictamen modifica tres 
lIeis del Parlament dc Catalunya, la Llei 17/85, de 23 de juliol, 
de la Funció Riblica de I’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de Cossos de 
funcionaris i la Llei 2111987, de 26 de novembre, d’hcompati- 
bilitats del personal al servei de l’Administraci6 de la Generati- 
tat. 

El projecte consta de quatre articles, ducs disposicions finals 
i una disposici6 derogatbria. L’article primer estableix una nuva 
redaccih dels següents preceptes de la Llei 3 7/1985, de la Fun- 
ció fiblica: 2, 3,5,6,9,12, 13, 15,22,28,29,31 a 35,37,38,  

91, 93-101 i la Disposici6 Addicional 2.a L’article segon afe- 
geix a la Llei 17/1985 els articles 34 bis i 72 bis, les Disposi- 
cions Addicionals IS.”, 16.a, 17.a, i la Disposici6 Transitbria 
12.“ L’articie tercer afegeix un nou pariitgraf a i’apartat c) de 
l’article 22 de la Llei 2111987. L’article quart afegeix dos nous 
apartats a l’article X i quatre disposicions addicionals a la Llei 
911986. Dues disposicions finals i una disposici6 derogattria, 
clouen In Ilei. 

De ía petici6 de dictamen es dedueix que dlb que especial- 
ment se’ns demana 6s que l’emetem sobre la modificació de de- 
terminats articles de la Llei 17/1985, de 23 dc juliol de la 

40, 45-49, 52-59, 61, M, 65, 67-69, 71-75, 77, 78, 81, 83-36, 
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Fumi6 Priblica de la Generalitat de Catalunya, que estan con- 
tinguts a l’article primer del projecte de llei. Aquests articles 
s6n els següents: 2, 5,  12, 22, 28, 29, 31 a 33, 47, 81, 86, 93 i 
94, En endavant, a efectes de claredat, ens referirem a aquesta 
numeracib, sabent que no 6s la del projecte de llei que dictami- 
nem sinó la de la Llei 17/1985, és a dir, la llei que I’actual pr* 
jecte pretén modificar, 

2, L’exposició de motius del projecte justifica la necessitat 
d’aquests canvis legislatius per quatre raons de diferent ordre: 

a) Per adequar la legislaci6 catalana a la lletra i a I’esperit de 
la jurisprudhncia del Tribunal Constitucional posterior a l’apro- 
va& de les lleis catalanes. 

b) Per adaptar la legislaci6 catalana a la normativa bhsica que 
sobre furi& pública ha estat aprovada per les Corts Generals, 
en part derivada dels pronunciaments del Tribunal Constitucio- 
nal. 

c) Per introduir reformes legislatives en la funció pública ca- 
talana corn a producte de I’experi&ncia acumulada en 1’apIica- 
ci6 de les lleis que es reformen, tenint en compte noves 
tkniques respecte d s  funcionaris piiblics que agilitin 1’Admi- 
nistració amb la fmalitat que aquesta aconsegueixi una més 
gran efichcia, objectivitat, irnparcialiatat i independhcia. 

d) A IWtim, el projecte pretén estendre el seu h b i t  d’apli- 
caci6 al personal al servei de les corporacions locals situades en 
el territori de Catalunya, com a primer pas a una futura h m o -  
nitzaci6 del &gim jurídic del personai fmcionari que presta ser- 
veis a les Administracions catalanes. 

Fel que fa a les dues primeres rom cal fer una menció espe 
cia1 a la importhcia de la STC 9911987, d’11 de juny, dictada 
en el recurs d’inconstitucionaiitat interposat contra la Llei 
30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Fun- 
ció Pública, que declara inconstitucionals diversos preceptes de 
la llei. Especialment per adaptar la legislació estatal a aquesta 
senthcia, s’apravit la Llei 23JE988, de 28 de juliol, de modifi- 
cació de la Llei de Mesures per a la Reforma de la Funci6 Pii- 
blica, que conté una s2rie de reformes parcials de la Llei estatal 
3011984, la major part d’elIes en adaptaci6 del contingut de la 
sentkncia. 

La tercera ra6 invocada no afecta el contingut del dictamen 
ja que es tracta d’innovacions legislatives producte de rams 
d’oportunitat polftica que resten fora de les cmnpethcies 
d’aquest Consell. Si, en canvi, ofereix aspectes constitucionals i 
estatutaris d’interes, l’extensió de I’hrnbit d’aplicaciii de la llei 
a les corporacions locals, problema que tractarem en analitzar 
I’article 2 de1 projecte. 

Així doncs, el dictamen constar& de dues parts principals: un 
examen global dels aspectes competencials generals de la mat&- 
ria regulada pel projecte de llei i, tot seguit, l’anhiisi concret 
dels preceptes que especialment se’ns demanen en la petici6 fe- 
ta pels grups parlamentaris. 

IX 

Des del punt de vista competencial el marc normatiu cal d e  
duir-lo de l’article 149.1.18 CE per tal COM atorga a 1’Estat 
compethcia exclusiva sobre les bases del regim estatutari dels 
funcionaris. L’Estatut d’Autonornia de Catalunya (art. 1 O. 1.1) 
EAC) atorga a la Generalitat competkncies de desenvohpment 

legislatiu i d’execució en el marc de la legislació basica de 1’Es- 
tat i, si s’escau, en els termes que aquella íegislttci6 estableix en 
mat&ia de rkgim estatutari deis seus funcionaris. D’altra banda, 
1’articIe I03,3 CE estableix que {<la llei regular& l’estatut dels 
funcionaris públics, l’accés a la funci6 pública d’acord amb els 
principis del m&it i de la capacitat, les peculiaritats de l’exerci- 
c i  del seu dret a la sindicació, el sistema d’incornpatibiiitats i 
les garanties per a la imparcialitat en l’exercici de les seves fun- 
c ion sw . 

D’aquests preceptes, ens interessen als nostres efectes exami- 
nar Ies qüestions següents: 

a) Quines són les Administracions p~bliques a quh es referei- 
xen els preceptes constitucionals esmentats (149. I.  18 i 103.3 
CE). 

b) El carhcter estatutari del r k g h  funcionarial i el seu contin- 
gut. 

c )  La reserva de llei en aquestes materies. 
d) La competkncia normativa bhsica estatal en relació amb 

les compethcies de desenvolupament legislatiu i d’execució de 
la Generalitat. 

1. Respecte al primer punt j a  fa temps que el tema 6s pacífic: 
des de les SSTC 25/1983, de 7 d’abril (FJ 4) i 76/1989, de 5 
d’agost (FJ 38) s’admet que l’aticle 149.1.18 CE fa referhcia 
a totes les Administracions públiques i, per tant, no sols a l’es- 
tatal sin6 també a les autonbmiques i locals. En conseqühcia, 
la compet&ncia bhsica estatal inclou aquests tipus de patestat 
respecte a totes les Administracions. 

2. La STC 99J1987 respecte la Llei estatal 30/1984, de la 
Funci6 Pública, tamb6 deixa clar que, entre les diverses opcions 
possibks, Ia Constituci6 havia optat pel r6gim  estatut^ dels 
funcionaris, és a dir, per un sistema en el qual són les nomes 
juridiques -no els contractes entre parts- les que atorguen drets 
i deures als funcionaris i, en conseqii&ncia, es tracta de drets i 
deures henunciables I’incompliment dels quals pot ser recorre- 
gut davant de la jurisdicció contenciosa administrativa. En l’es- 
mentada senthcia el Tribunal Constitucional estableix dc 
forma no tancada perd bastant concreta l’hmbit d’aquest regim 
estatutari. 

<<Es este, desde luego, un hmbito cuyos contornos no puden 
definirse en abstracto y a priuri pero en el que ha de entenderse 
comprendida, en principio, la normación relativa a la adquisi- 
c i h  y pérdidcs de ta cundicihn de funcionarb, a las codicimes 
de promocibn en la carrera administrativa y a las situaeiunes 
que en esta puedan darse, a 10s derechos y deberes y respoma- 
bilidad de 10s fimionarios y a su rigimen discipZinario, así co- 
mo a la crewión e integración, en su caso, de Cuerpos y 
EscaSus funcionariaies y al modo de provisidn dt puesios de 
trabajo al servicio de las Administraciones miblicas, pues ha- 
biendo optado la Constituci6n par un regimen estatutariq C Q ~  

carácter general, para 10s servidores p6blicos (art. 103.3 y 
149.1.18 CE), habrá de ser tambih la Ley Ia que detemine en 
gué casos y con qué condiciones pueclan reconocerse otras posi- 
bles vias para el acceso al servicio de la Administración Públi- 
ca>>. 

3. Aquesta reserva legal esmentada al darrer incís del parh- 
graf transcrit ens permet passar a tractar el tercer tema que ha- 
víem anunciat: i que deriva de I’expxessa reserva de llei de les 
mathies contingudes a l’article 103.3 CE, entre elles, I’estatut 
dels funcionaris públics, fis Ia mateixa STC 99/1987, la que es- 
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tableix una doctrina errpecifica sabre quin és l’hmbit de la llei i 
quina és Ia funci6 que hi juga el reglament: 

<<Esta materia (l’estatut dels fimionaris públics) queda, asi, 
sustraída a la nonnación reglamentaria, m8s no en el sentido de 
que las disposiciones del Gobierno no pucdan, cuando asi 10 re- 
quiera la Ley, colaborar con esta para complementar o particu- 
larizar, en aspectos instrumentales y con la debida sujeci6n, la 
ordenaci6n legal de 1 ; b  materia rcservada, pues esta colabora- 
ci6n que, en tbrminos de politica legislativa, habrá de resultar 
pertinente en muchos casos, no será contradictoria con el dicta- 
do de la Constitucih cuanda Ia rernisión al reglamento 30 sea, 
estrictarnente, para desarrollar y complementar una previa de- 
teminaci6n legislativa. 

En cste hbito,  por 10 tanto, habrá de ser d o  la Ley la fuen- 
te introdiictora de las normas xeclarnadas por la Constitucifin, 
con la consecuencia de que la potestad reglamentaria no podxa 
desplegarse aqui innovando o sustitiryendo a la disciplina legis- 
lativa, no siéndole tampoc0 posible al legislador dispner de In 
reserva misma a traves de remisiones incondicionadas o caren- 
tes de limites ciertos y estrictos, pues ella entrafiarja nn desap- 
derarniento del Parlamento en favor de la potestad 
reglamentaria que seria contrario a la norma constitucimai 
creadora de la reserva. Induso con relaclbn a 10s h b i t a s  reser- 
vados pur la Constitucibn a la resolución por Ley no es, pues 
imposible una inteivención auxiliar o complementaria de re- 
glamento, pero siempre -como se dijo en el fundarnento jurfdi- 
co no 4 de la STC 83/19&4, de 24 de j u b -  que estas remisiones 
<sem tales que restrinjan, efectivamente, el ejercicio dc esa po- 
testad (reglamentaria) a u i ~  complemento de la regulacih legal, 
que sea indispensable por motivcls técnicos o para optirnizar ei 
cumnplimientc, de las finalidades propnestas por la ConstitucMn 
o por la propia Ley>, de tal mado que no se llegue a <una total 
abdicacih por parte dcI legislador de su facultad para estable- 
cer reglas limitativas Ergansfiriendo esta facuttad al titular de la 
potestad reglamentaria, sin fijar ni siquiera cuales son 10s fines 
u objetivos que la rcgIarnentaci6n ha de perseguin>>. 

4. Resta, a l’dtim, tractar cl tema estrictament cornpetemial 
que, certament, només planteja una probIemPtica abastament 
tractada: la problemhtica de les bases. El concepte de bases -0 

normes bhsiques o Iegislacib bhsica- és zm dels aspectes més 
tractats i, alhora, m6s obscurs i problemhtics, de la compartició 
legislativa dc compet.&ncies entrc Estat i CCAA; no obstant ai- 
x6, és prou conegut el tema -i no s’hi poden afegir innovacions 
significatives de tipus Iegislatiu, jurisprudencial o doct.rha1- 
p r q d  sigui ncccssari exposar-lo una vegada més, COM d’altra 
banda hem fet en nombrosos dicthmens. Per tant, tot i recordant 
que les bases suposen un limit a l’excrcici de les compethies  
autonbmiques perh que rlixri no suposa buidar les competkncics 
cstattitbiament assumides per les comunitats autbnomes, 1’Es- 
tat, en aprovar normes bhsiques, est2 obligat a atendre la doctri- 
na que sobre Hquestes ha claborat ei Tribunal Constitucional. 
En conseqihcia, passarem a tractar els preceptes que se’nns CQII- 

sulten tenint en compte molt especialment les normes hhsiques 
contingudes principalment rl la Llei 3011984 i a la Llei 23/1988. 

1. L’nrticle 2 dc la Llei 17/1985 estableix cl seu imbit 
d’aplicaci6 que s’estén 110 solament a tot el personal al scrvei 

de l’Administraci6 de la Generalitat, sin6 també, amb les limi- 
tacions que s’estableixen al mateix precepte, al personal laboral 
de l’esmentada Administra& i al personai d’brgans que si bé 
formen part de la Generalitat corn a instituci6 gaudeixen, per 
raons diverses, d’autonomia prbpia (les universitats, la Sindica- 
tura de Comptes i el Consell Consultiu). L’apartat tercer 
d’aquest article exclou expressament d’aquest h b i t  el personal 
al servei del Parlament de Catalunya i del Síndic de Greuges, el 
personal al servei de Ies corporacions locals situades en e1 temi- 
tori de Catalunya i el personal al servei del Tribunal Superior 
de Justicia de Catalunya. L’apartat 4 permet establir ufla regula- 
ció específica per al personal docent sanitari, investigador, de 
seguretat i penitenciari. 

El projecte de llei sobre el qua1 dictaminem modifica aquest 
articIe 2 i inclou dins l ’hb i t  d’aplicaci6 de la llei el personal ai 
servei de Ies corporacions locais -en els termes que més enda- 
vant analitzarem- i afegeix a l’apartat 4 que també poden ser 
objecte de regulació específica, en rad de ies seves peculiaritats, 
els bambers i els agents rurals. 

Cap problema no ofereix l’apartat quart, que simplement es 
limita a afegir els bombers i eIs agents mals  i a atendre les se- 
ves especificitats, Per la Llei 911986, de 10 de novembre, de 
Cossos de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya, es crea el 
Cos de Bombers (art. 5) i el Cos d’Agents Rurals (art. 7), i s’en- 
tén, per tant, que aquest apartat fa referhcia als membres 
cl’aqtiests cossos. 

El problema que ens planteja aquest article ks, per tant, un ai-  
tre: el de si la inclusió de1 personal al servei de les corporacions 
locals en l ’hb i t  de la llei que regula la funció pública de la 
Generalitat 6s conforme a la Constitució i a I’Estatut de Cata- 
lunya. 

EI text del nou precepte estén l’hrnbit d’aplicaci6 de la Llei 
<<al personal. al servei de les corporacions locals situades en el 
territori de Catalunya, eH els termes que estableixi la Eegislacid 
sobre funci6 pública iocab. 

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya (art. 9.8) atribueix a la 
Generalitat la cornpethcia en rkgim lacal, sens perjudici del 
que disposa l’article 149.1.18 CE, Recordem que aquest darrer 
precepte reserva a 1’Estat la normativa bhsica en rnatihia de rp1- 
gim estatutari dels hncionaris de les administracions públiques 
i, per tant, els f-incionaris dels ens locals en el territori de Cata- 
lunya han de regir-se per les XIQIIII~S que correspon de dictar a 
la Generalitat de CataIunya en l’exercici de les seves competh- 
cies estatutiiries, tot respectant les normes bhsiques estatals. 

Les bases estatals estan contingudes a mes de la Llei 
3011984, de Mesures per a la Reforma de la Funci6 Pública, a 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Regim 
Local, que dedica el seu títol. VH (arts, 89 a 104) al personal al 
servei de les entitats locals; i al Text Ref6s de R&gim Local, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que 
hi dedica també el seu títol VIT ( a r t s .  126 a 177), i del qual són 
bhsics els preceptes als quds sigui aplicable aquest carhcter se- 
gons estableix Ja disposici6 final setena 1.b). 

Per la seva banda, la Generalitat ha exercit la seva compten- 
cia normativa en la mathria de fumi6 pública local, Primer, la 
Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Regim Local de Cata- 
lunya, dedica el seu títol XX (arts. 290 a 3 13) a regular la situa- 
ci6 del personal al servei dels ens l ~ ~ a l s .  Segon, el Decret 
21411990, de 30 de j U l h l ,  aprova el reglament del personal al 
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servei de les entitats locals. D’aquest reglament ens interessa 
molt especialment l’article 2, per tal corn situa el seu arnbit 
d’apiicació dins el bloc normatiu que regula aquesta rnatkria a 
Catalunya. L’apartat I d’aquest article 2 estableix el següent: 

d’estatut de la furició pública local de Catalunya es regeix: 
a) Per la Llei 711985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

rkgim local. 
b) Per la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la re- 

forma de la funci6 pfiblica, modificada per la Llei 23/1988, de 
28 de juliol, en els preceptes de carhcter bhsic, dictats a l’empa- 
ra de l’article 149.1,18 de la Constituci6, i per la legislacib que 
amb cdcter  bbic elabori 1’Estat. 

c) Pel Reial Decret legislatiu 781J1986, de 23 d’abril, que 
contd el text refós de les diposiciuns legals vigents en rnatkria 
de regim local, en allb que es consideri de carbcter bkic, 

d) Per Ja Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de regim l e  
cal de Catalunya. 

e) Per les normes que despleguin la legislació sobre rhglrn b 
cal de Catalunya. 

f) Per les ordenances i la normativa de cada entitat, dins 
l ’hb i t  de les seves compethies, i també pels convenis 
collectius i els pactes i/o acords sabre condicions de treball que 
subscriguin les entitats locals amb les representacions dels t r e  
baIiadors>>. 

Per la seva banda, l’apartat 2 del mateix article preveu: 
<<La Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la h c i ó  pdbiica de 

I’Administraci6 de Ia Generalitat, i la normativa que la desple 
ga, sbn aplicables en eIs termes que estableix la legislaci6 sobre 
funci6 pdblica local promulgada per la Generalitat>>. 

La integraci6 de l’apartat 1 i de l’apartat 2 d’aquest article 
acabat d’esrnentar ens mostra el contingut de l’article segon del 
projecte de llei sobre el qual dictaminem. En aquest sentit, la 
alegidaci6 sobre funci6 pfiblica Iocab -darrer incís d’aquest 
article 2- en els termes de la qual s’amplia l ’hb i t  d’aplicacib 
de la llei de la funció pública de la Generalitat cal personal al 
servei de les corporacions locals situades en el territori de Cata- 
lunya>> s’ha d’entendre que 6s l’especificada a l’article 2.1 del 
Reglament del personal al servei de les entitats locals 4 s  a dir, 
les nomes bbiques sobre r&girn local i funcid p~blica, corn 
tambd les normes de rkgim local catalanes- i, en aquest marc, 
taI com expressa l’artide 2.2 de l’esmentat reglament, en la 
Llei 17/1985, de la Funció Ptíblica de Z’Administració de la Ge 
neralitat, que pretdn modificar el projecte de llei sobre el qual 
dictaminem. 

En conseqiihcia, la innovaci6 d’aquest article 2 pel que fa a 
l’extensió de l’bmbit d’aplicaci6 al personal al servei de les cor- 
poracions locals j a  estava prevista -i més especificat el seu con- 
tingut- al Reglament del personal al servei de les entitats l m h ,  
aprovat pe1 Decret 21411990, de 30 de juliol @oG de 2ü-IX-1990), 
i 6s plenament conforme a l’ordre constitucimai i estatutari. 

2, Cal fer una precisi6 respecte al significat de la nova dispo- 
sicid addicional dissetena, que el projecte de llei sobre e1 quaI 
dictaminem afegeix a la Llei 1711985, en relaci6 amb el precep 
te que examinem, Aquesta d i s p i c i d  addicional dissetena diu: 

<<Als efectes del que disposa l’articíe 22x1 les rcferkncies 
d’aquesta Llei al personal al servei de l’Administraci6 de la Ge 
neralitat s’ha d’entendre, si s’escau, al personal a l  servei de les 
corporacions locals situades en el territori de Catalunya, llevat 
dels funcionaris que pertanyen a cossos d’habiiitació nacional)). 

De la lectura de l’article, se’n dedueixen dues conclusions. 
Primera, els funcionaris al servei de les corporacions locals que 
pertanyen a cossos d’habilitació naciond queden exclosos en 
tot cas, de l ’hb i t  &aplicació de la Llei 17/1985, malgrat el que 
disposa l’article 2.2.e) del Projecte, Segona, l’incís <<si s’escau>b 
6s la clau per entendre tota la primera part del precepte; aquest 
incis cal interpretar-lo dins la lbgica d’aplicaci6 de la llei que 
estableix el bloc normatiu referent a la funci6 pública local que 
hem examinat en aquest fonament. 

IV 

L’aarticle 5 de la Llei 1711985, es modifica mitjanpnt la nova 
raiacci6 de l’apartat 1 i la introducci6 d’un nou apartat 4, 

<<i. És personal eventual el format pels qui, en virtut de lliure 
nomenament del President o dels Consellers i en regim no per- 
manent, ocupen un lloc de treball considerat de confianqa o 
d’assessorament no reservat a funcionaris i figura amb aquest 
carhcter en la corresponent relaci6 de llocs de treballn. 

~ 4 ,  El nomenament de personal eventual esta subjecte al dret 
administratiu i el seu cessament no genera, en cap cas, dret a in- 
dernnitzaci6n. 

Aquest precepte ha de respectar l’article 20.2, segon pa& 
graf, de la Llei 30/1984, que té caracter bhsic i que diu aixi: 

<<El personal eventual s610 ejercerá funciones, expresamente 
caiificadas de confianza o asesoramiento especial y su nombra- 
miento y cese, que serán libres, corresponden exclusivmente a 
10s Ministros y a 10s Secretarios de Estado y, en su casa, a 10s 
consejeros de Gobierno de las Comunidades Autónomas y a 10s 
Presidentes de las Corporacimes locales. El personal eventual 
cesará automáticamente cuando cese la autoridad a la que pres- 
te su funci6n de confianza o asesoramientan. 

Nornds sembla que hi hagi dos aspectes a examinar en els 
quals pugui sembla que el projecte de llei catalana i la noma 
bhsica siguin discrepants. Primer, l’extensió aI President -a mks 
dels Consellers- de la facultat de nomenar personal eventual. 
Segon, la disposici6 que e1 cessament de1 personal eventual no 
generi indemnització. 

Certament, en e1 primer cas la llei bbica estatal fa referhcia 
als donsejeros de Gobiemo de las Comunicades Autónomas>> 
i no als seus Presidents. Igualment, a nivell de I’Administraci6 
estatal fa referkncia a ministres i secretaris d’Estat i no ai presi- 
dent i vicepresident del. Govern. No obstant, sembla que el sen- 
tit general de la norma és impedir que aquesta facultat de 
nomenar personal eventual la tinguin brgans inferiors a mem- 
bres del Covem -fent40 extensiu en aquest cas als secretaris 
d’Estat- o a conselíers de les Comunitats Autbnomes, No tin- 
dria sentit que aquests tipus de personal -normalment altament 
qualificat i especialitzat- pogués ser nomenat pels ministres i 
consellers autonbmics i no pel President del Govern o presi- 
dents dels executius autonbmics. D’altra banda, és notbria, tant 
en el cas del Govern de I’Estat com en el del Govern de la Ge- 
neralitat, la posició de primacia que tenen els presidents corres- 
ponents envers els altres membres del Govern. En el cas catalh, 
correspon al president la direcció i coordina& de les funcions 
del Govern i, dins d’aquestes funcions, nomenar i separar eIs 
consellers (ut. 62 de la Llei catalana 3/1982, de 23 de mar$, de1 
Parlament, del President i del Consell Executiu). Per tant, una 
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interpretacid dedulble de la finalitat de la norma i del seu con- 
text sembla justificar plenament que no és contrhria a la norma- 
tiva bhsica ja que aquesta s’ha d’interpretar hrnpliament en el 
sentit que inclou tots els membres del Consell Executiu i, en 
conseqiihncia, tarnbk al seu president. 

MBs clar encara és e1 segon aspecte, j;t que el fet que el ces- 
sament no generi indemnitzaci6 ho pot establir el legislatiu ca- 
tal& en virtut de la seva lliure potestat legislativa sempre que la 
normativa bhsica no prescrigui res a aquests efectes. 

En conseqiihcia, creiem que la modificació de l’articie 5 
que estableix el projecte de llei s’adequa a l’ordre constitucio- 
nal i estatutari. 

V 

L’article 12 de la Llei 17J3985 es modifica mitjayant la no- 
va redacci6 segiient: 

<< 1. Correspon al Conseller en rnathria de funció p6bIica en 
relaci6 d personal de I’Administració de la Generalitat: 

a) Aprovar les normes en matkria de funci6 pcblica que no 
siguin competP;ncia del Govern, a proposta, si s’escau, del De- 
partament interessat. 

b) Preparar el projecte d’oferta pWica d’ocupació. 
c)  Preparar propostes relatives a la relació de llocs de beball i 

a la valoració d’aquests llocs. 
d) Elaborar els estudis sobre els intervals de nivells i elevar a 

l’brgan competent cls que corresponen a cada cos i escala, n 
proposta, si s’escau, dels Departaments interessats. 

e)  EstabIir les normes d’organització i funcionament del Re- 
gistre General del Personal. 

f) Convocar processos selectius per a funcionaris a proposta 
dels Departaments corresponents. 

g) Nomenar els funcionaris que han superat els sistemes se- 
lectius. 

11) Declarar les situacions dels funcionaris. 
i) Convocar i resoldre els concursos de provisió de llocs de 

treball per a funcionaris. 
j) Dissenyar, impulsar, coordinar i controlar l’execuci6 de la 

politica de personal. 
k) Proposar Ies mesures adients sobre organitzaci6 i perso- 

nal dirigides a milIorar i’efichcia dels serveis piiblics i ges- 
tionar les iniciatives i els suggeriments a qu& fa referhcia 
l’article 77s). 

I> Dictar instruccions i circulars que siguin necesshies per 
assegurar 1’hamogene”itat de criteris en matena de personal 

m) Vetllar pel compliment de les normes en mathia de fun- 
ció pública i exercir i coordinar la inspecció de serveis sobre tot 
el personal, sotm5s a rkgim estatutari o laboral, a1 servei de 
l’Adrninistraci6 de la Generalitat. 

n) Imposar la sanció de separacid de servei amb expedient 
disciplinari previ. 

a) Declarar les jubilacions dels funcionaris. 
p) Exercir les altres competkncies que li són assignades per 

la normativa vigent. 
2. També correspon al Conseller competent en rnati3ri.a de 

funció pública I’elaboracili i l’iinforme dels projectes de nomes 
en mathria de b c i 6  plihlica que hagin de ser aprovats pe1 Go- 
vern de la Generalitat. 

3, Les competbncies especificades a l’apartat 1 s’exerceixen 
per rnitjh de Ia Direcció General de la Funci6 F’ÚbZica, la qual té 
rang de Secretaria General. 

4, El Govern de la Generalitat, a proposta del Conseller corn- 
petent en mat&xia de funció priblica, pot atribuir temporalment 
als Departaments corresponents les compethcies a que fan re- 
ferhcia les lletres f), g), h), i), n), o) i p) de I’apartat l, pel que 
fa al personal docent, sanitari, penitenciari, investigador i de se- 
guretat i d’altres collectius específics quan ho demani l’efecti- 
vitat dels serveisn. 

Des del punt de vista de la legislaci6 bhsica, aquest precepte 
no ofereix cap problema j a  que l’article que examinem atorga al 
conseller competent en rnatkria de fumi6 p6biica unes funcions 
respecte al personal de I’Administració de la Generalitat que no 
contradiuen les bases establertes a la legislaci6 estatal (vegeu 
especialment els articcles 3.2.e) i f ) ,  6, 7 i 8 de la Llei 30/1984, 
modificada per la Llei 23/1988$, per la quaI cosa s’adequa al 
blcc constitucional i estatutari. 

VI 

L’article 22 de la Llei 17/1985 es mOdifica mitjmpnt la no- 
va redacci6 segiient: 

<<l. La relaci6 de llocs de treball 6s piiblica i ha d’incloure la 
totalitat dels llacs existents en l’Administraci6 de la Generali- 
tat, tant els que corresponen als  funcionark com els que corres- 
ponen al personal laboral i eventual. 

El contingut de les relacions de Elocs de treball ha de ser e1 
següent: 

a) Denorninaci6 i caracteristiques essencials dels llocs. 
b) Els requisits essencials per ocupar-Ios. 
c) El complement de destinaci6 i, si s’escau, l’especffic quan 

d) La categoria professional i el rhgim juridic aplicable per 

e)  La forma de provisi6 dels liws. 
f) EIS requisits que han de complir eh funcionaris d’altres 

Administracions per poder accedir als llocs de trebaii mitja- 
$ant la corresponent convocatbria de provisib. 

g) El cos o escala a que han de perthnyer eis funcionaris que 
ocupin el Doc. 
2. Amb carhcter general, els llocs de írebaii han d’ésser ocu- 

pats per bcionaris pliblics. Com a excepci6 poden ésser ocu- 
pats per personal amb regim laboral: 

a) Quan es tracti de llacs de naturalesa no permanent o de ca- 
rhcter peribdic i discontinu. 

b) Quan es tracti de desenvolupar activitats prbpies d’oñcis. 
c) Quan es tracti de llocs de carhcter instrumental corresp 

nents a les &rees de conservaci6 i manteniment d’edificis, 
d’quips i d’installacions, arts grafiques, enquestes, protecció 
civil, cornunicaci6 social, expressi6 artística, serveis smiais i 
protecció de menors, i no existeixi cos o escala amb funcions 
adients. 

d) Quan es tracti de desenvolupar activitats que requereixin 
uns coneixements específics o tknics especialitzats i no exis- 
teixin COSSOS o escales amb preparació adient per a l’adequat 
desenvolupament de les funcions del lloc. 

siguin llocs de personal funcionari, 

als llocs de carhcter laboral. 

e) Quan es tracti de liocs d’investigació. 
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f) Els llocs docents no integrats en el sistema general educa- 
tiu. 

3. L’aprovacib i la modificaci6 de les relacions de llocs de 
treball correspon al Govern de la Generalitat a proposta conjun- 
ta del Departament d’Ekonomia i Finances i del Departament 
competent en materia de funció pública, 

4. La creació, modificaci6, refosa i supressió de llocs de tre- 
ball s’ha de fer en tot cas rnitjangant ia relació de llocs de t r e  
ball. 

5. Per proveir un lloc de treball cal que consti en la relaci6 de 
llocs de treball, llevat que s’hagin de realitzar temporalment 
tasques urgents, mitjanpnt personal amb contractes de durada 
determinada, per a la realitzaci6 dels programes d’hversions a 
c h e c  dels crkdits destinats a aquesta finalitat>>. 

L’article 16 de la Llei 30/1984, de cahcter b&sic, estableix 
les caracteristiques que hauran d’adoptar les relacions de Uocs 
de treball de les Comunitats Autbn~mes. Segons aquest precep 
te, aquestes relacions, que tindran carhcter piiblic, hauran d’in- 
cIoure, en tot cas, les condicions següents: 

a) La denominaci6 i les característiques essencials dels llocs 
de treball. 

b) Les retribucions complementhies que els corresgonguin. 
c)  Els requisits exigits per desenvolupar-los. 
L’article 22, que hem transcrit, s’adequa a aquestes bases i 

no entra en contradicció amb cap d’etles. Nomes hi ha un as- 
pecte que pot oferir dubtes: I’article 16 de la Llei 30/1984 esta- 
bleix, com hem vist, que les relacions de llocs de treball han 
d’hcl oure les retribucions complement &ries que els correspon- 
guin, L’article 23 de la Llei 30/1984, tmbé  de carhcter hbsic, 
estableix quatre tipus de retribucions complement Mes: el com- 
plement de destinació, el complement específic, el complement 
de productivitat i les gratificacions per serveis extraordinaris. 
La nova redacció de l’article 22 de la llei catalana estableix que 
el contingut de les relacions de llocs de treball ha d’inclozue <<el 
complement de destinació i, si s’escau, l’específic quan siguin 
llocs de personal funcionah. Podria semblar, a primera vista, 
que és restrictiu respecte a la base estatal en no fer mencid del 
complement de productivitat ni de les gratificacions per seweis 
extraordinaris. Aixb no obstant, al nostre entendre, aquesta in- 
terpretació no seria correcta, ja que aquests dos darrers comple 
ments, per la seva prbpia naturalesa, no són susceptibles de ser 
inclosos en la relació de llocs de treball. En efecte, es tracta 
d’uns complements que no van lligats ai iloc, sinó a l’activitat 
que desenvolupa la persona que exerceix aquest llac de treball. 
Aquest carhcter impedeix que puguin ser inclosos, prbviament, 
en la relaci6 de llocs de treball. 

En conseqühcia, l’article 22 és adequat al bloc constihcio- 
nai i estatutari, 

vu 

Tractarem conjuntament els articles 28 i 29, que fan referkn- 

L’article 28 de la Llei 17/1985, prescriu: 
<<Es garanteix, dins l ’ h b i t  d’aquesta llei, el dret a la mobili- 

tat dels f-uncionaris, d’acord amb les condicions que es determi- 
nen en la relació de llacs de trebailn. 

cia a la mobilitat dels funcionaris. 

El projecte de llei sobre el qual dictaminem no modifica 
aquest paragraf; perb hi afegeix u11 nou apartat. 

(<La relaci6 de llocs de treball, si s’escau, en els termes que 
estableixi la legislaci6 bhsica, ha de determinar les condicions 
d’homologaci6, i en particular dels sistemes d’accés i progra- 
mes mhirns, que siguin necesshies per tal que els funcionaris 
d’altres Administracions puguin participar en les convocatbries 
de provisió de Ilocs de 1’Administració de la Generalitatw. 

L’article 29 de la Llei 17/1875 estableix: 
<<Els funcionaris procedents d’altres Administracions s’inte- 

gren en la funci6 ptíblica de I’Administració de la Generalitat 
com a funcionaris propis, i se’ls respecta el grup dels cos i esca- 
la de procedhcia i els drets econbmics inherents al grau perso- 
nal que tenen reconegut; continuen tamM amb el sistema de 
Seguretat Social o de previsi6 que tenien en 1’AWstració de 
proced&ncia>>, 

A aquest padgrd, el projecte de llei hi afegeix un nau apartat: 
&Is funcionaris d’altres Administracions que accedeixin a 

Ibcs de treball de l’Administraci6 de la Generalitat mitjmGant 
convocatbries de provisi6 i al marge d’un procés de transfer5n- 
cies de mitjans personals i materials, no s’integren en els COSSOS 

o escales propis de la Generalitab. 
Els dos articles s’inscriuen clins el principi de mobilitat de 

llocs de treball que esta recollit en l’article 17 de la Llei 
30/1984 i revestit de carhcter bhslc: 

<<I. Con el fm de lograr una mejor utilización de 10s recursos 
humanos, 10s puestos de trnbajo de la Adrninistración del Esta- 
do y de las Comunidades Audnomas ser cubiertos por 
funcionaios que pertenezcan a cuaiquiera de estas Administra- 
ciones Nblicas, de acuerdo con 10 que establezcan las relacio- 
nes de puestos de trabajo. 

2. Asimismo, 10s funcionarios de la Administracih Imal po- 
d r h  desernpeñar puestos de trabajo en dras Copraciones lo- 
cales distintas de las de procedencia y en la Administraci6n de 
su Comunldad Autónoman. 

A la vista d’aquesta normativa se’ns plantegen dos ordres de 
problemes 1 

a) El carhcter de les condicions d’homologacid i, en particu- 
lar, els sistemes d’acc6s i programes rninims a que fa referhcia 
el paragraf que s’afegeix a l’article 28. 

b) El significat de la no integració en els COSSOS o escales 
propis de la Generalitat dels funcionaris d’altres Administra- 
cions que accedeixin, mitjangant convocatbries de provisi6, a 
llocs de treball de l’Administraci6 de la Generalitat. 

Respecte al primer problema, és a dir, el nou paragraf afegit 
a l’article 28, cal tenir en compte alIb establert a l’article 30 de 
la Llei 12/1983, de 14 d’octubxe, del Procés Autonbmic, i la 
doctrina que emana de la STC 76/1983, de 5 d’agost, sobre la 
Llei Orghnica d’Harmonitzaci6 del Procés Autonbmic, que esta 
a l’origen de la Ibi  esmentada, En efecte, ]’article 30 en els 
seus dos darrers incisos estableix que {(la selección, formación 
y promoción de 10s misrnas (es refereix als funcionaris que mes 
endavant identificarem) deberd realizstrse de acuerdo con 10s 
principios de igualdad, merito y capacidad a que se refieren 10s 
artículos 23.2 y 103.3 de Ia Constitucin. La Admhistracidn 
del Estndo, a propuesta del Consejo Superior de la Funci6n fi- 
blica, podrá establecer programas mfnirnos y asumir, de acuer- 
do con las Comunidades Autónomas, la celebración de cursos 
de forrnacih y perfeccionamicntok). 
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Aquest precepte legal ha estat interpretat pel Tribunal Cons- 
titucional al fonament jurfdic 47 de la STC 76/1983, de 5 
d’agost, en el sentit que contenia principis bhsics de l’orúenaci6 
de Xa burwrhcia i el principi de cof.laboraci6 entre les diferents 
Administracions públiques, I anant al precepte especlfic esmen- 
tat, el Tribunal argumenta que conté ”dos habilitacioncs al Go- 
bierno, una, para fijar progranzas mfnimus, y otra para 
homologar Cuerpos o Escalas a 10s solos efectos de que 10s 
funcionarios puedan participar en 10s C Q ~ C U ~ S Q S  de traslados 
que convoquen el Estado y las Cornunidades Authomaw, I 
afegeix: dmpugnan ias recurrentes thicamente las cnmpeten- 
cias del Estado para establecer dichos programas y homologa- 
cimes, por estimar que con elXo invade el 5mbito competencial 
de las Comuniclades. Sin embargo, el contenido del preccpto en 
10 que a dicho extremo respecta no es sina el resultado de la ~ p -  
ción legítima del legislador estatal por un rnoclelo de burocracin 
inspirado en el princljlio de intercornurzicacicin, tanto vertical 
como horizontul, de iafuncih pública, sienclo 10s programas y 
homologacimes una posible via de articulación técnica que ga- 
rantiza y facilita su rcalizacibn. Dado el carhcter bhsico de di- 
eha principio, las nomas reglamentarias, en cuanto necesarhs 
para su efectividad, ht?n de entenderse comprendiclas dentro de 
las hases a que se refiem el nrtícula 249.1.18 de la Constitu- 
cihn, por 10 que las normas impugnadas no puden ser conside- 
rad as i n c on s t i t ircion a les B. 

Per tant, en aquest criteri del Tribunal Constitucional en in- 
terpretu l’article 30 de la Llei del Procés Autonbmic, hi trobem 
el fonament de la precarrci6 del pariigraf que s’afegeix a l’arti- 
cIe 28 pcr part del projecte dc llei sobre el qual dictaminem, en 
estdblir que les condicions d’hornologació i, en particular, dels 
sistemes d’accks i programes minims, es deteminaran <<si s’es- 
cau, en els termes que estableixi la legisiaci6 bhsicm. Efectiva- 
ment, amb aqucst incís, e1 precepte que examinem s’itdequa al 
bloc constitucional i estatutari. 

Relacionat amb aquest article hi ha el nou apartat que s’afe- 
geix a l’article 29 i que abans hem transcrit. Efectivament, es 
iracta també d’un precepte que fa referhciir a la mobilitat dels 
funcionaris i, per tant, que s’estableix en el miirc de l’artide 18, 
de carhcter bhsic, de la Llei 30/1984, i que més amunt hem re- 
produit. fis tarnb6 un article inspirat cn eX principi d’htercomu- 
nicaci6, tant vertical com horitzontal de la funcici pdblicn, a q& 
feia esment la STC 76/1983, de 5 d’agost, en ei parigraf abans 
comentat. 

Un primer problema el presenta la lectura conjunta dels dos 
apartats d’aquest article 29: el par2graf antic de la vigent Llei 
catalana 17/1985 i e1 paragraf nou del projecte de llei sobre ei 
qual dictaminem. El parhgwaf de l’article 29 actualment vigent 
sembla esEablir quc tots els funcionaris procedents d’altres Ad- 
ministracions, sense distinció, s’integraran en la ftrncid pública 
de l’Adrninistraci6 de la Generalitat. Aquesta interpretaci6 esd 
reforpda pcr la dicci6 iiterd de l’article 60 de Ia mateixa llei: 

 els funcionaris cl’altres Administracions públiques qire ha- 
gin accedit a 1’Administrxi6 de la Generalitat en virtut del pro- 
cés de trmsferhncies o tfe concursos de tuasllats o hi accedeixin 
en el futur, en la mesura que es cxeh els Cossos i les Escales de 
la Generalitat, s’hi integraran, a efectes de I’adquisiciCi de la 
condicid dc firncioiritris de la Generalitat, d’acord amb el grup 
dcl Cos O de I’Escala de procedhcia i amb les funcions assig- 
nades n aquell>>. 

Perb amb l’addicid del nou parsgraf a l’article 29, et parhgraf 
primer pot canviar de sentit i el conjunt de Z’article resultant 
sembla establir +ncara que amb escassa claredat expositiva- 
que els funcionaris que provinguin d’altres Administracions po- 
den o M integrar-se en la fumi6 pública de I’Administració de 
Ia Geperditat com a funcionaris o b6 no integrar-se en eIs cos- 
sos i escales propis de la Generalitat. De la lectura de I’articIe 
sembla que la ra6 per la qzral es doni una situaci6 o altra 6s que 
la jncorporaci6 en la funci6 pública de la Generalitat es faci 
rnitjanpnt un procés de transferhncia de mitjans personals i 
materials o mitjanpnt convacatbria de provisí6: en el primer 
cas s’integrarien en eis cossos o escales propis de la Generalitat 
i en el segon, no. 

Pocs problemes ofereix el primer supbsit En efecte, l’article 
12 de la LIei 3Q/1984 regula Xa situaci6 dels funcionaris transfe- 
r i ts  en congrubncia amb 1’artick 29 de la Llei catalana 17/1985: 

1, LQS hncionarios transferidos a las Comunidades Aut6no- 
mas se jntegran phamente en la organizaci6n de la hnción 
piiblica de las mismas. 

Las Cornunidades ARutónomas al proceder a esta integracihn 
de 10s funcionarios trcmsferidos como funcionarios propios, res- 
petarh el grup0 del Cuerpo o Escala de procedencia, asi como 
10s derechos econ6rnicos inherentes al grado personal que tu- 
viesen reconoeido. 

Se garantim la igualdad enire todos 10s funcionarios propios 
de las Cornunidades hit6nomas, con independencia de su Ad- 
mini stracih de proc edenc i a. 
2, Los funcionarios transferidos son funcionarim en situacih 

administrativa de setvicia activo en la Funci66n Pública de la 
Comunidad Aut6noma en la que se htegran. 

En sus Cuerpos o Escalas de origen, prmanecerán en una si- 
tuacidn administrativa especial de servicias en Cornunidades 
Anthomas, que les permite mantener respecto de clbs t dos  
sus derechos como si se hallaran en servicio activo, de acuerdo 
con 10 establecido en 10s respectives Estatutos de Autonomia>>. 

Per tant, aquest precepte bhic ens aclareix pcrfectament la 
situacili dels fiincionaris transferits i l’atticle 29 de la Llei cata- 
lana, en la seva actual reáaccci6, és plenament adequat a 1’0rdre 
competencial. E1 problema est& en el significat úel nou apartat 
que es pretén afegir a aquest article 29, 

Analitzant-ne e1 continpt, dedui’m dos trets essencials: pri- 
mer, que es tracta dc funcionaris d’akres Administracions que 
accedeixen a llocs de trebdl de I’Admhistraci6 de la Generali- 
tat rnitjangant convocatGries de provisió; segon, que per aquest 
mitja d’acc@s no s’intepn en els cossos i escales propis de la 
Generalitat. Es tracta de saber, per tant, si aixb 4s possible 
d’acord amb l’ordre constitucional i estatutari. 

Una pfimera consideraci6 a fer 6s que el precepte bhsic de 
1’article 17 de la Llei 30/1984, interpretat dins el marc constitu- 
cional, s’ha d’entendre en el sentit que el pas d’una Administra- 
ci6 a l’altra, que possibilita aquest precepte, s’ha de fer en 
condicions d’igualtat amb tot altre sistema d’nccés, d’acord 
amb l’article 23.2 CE. Per tant, la incorporació de funcionaris 
de Ics altres Administracions -estatal, autonbrniques o local- a 
l’Administraci6 de la Generalitat s’ha de fer en condicions 
d’igualtat respecte als funcionaris propis de la Generalitat i la 
relaci6 de Elocs de treball ha de ser coherent oferint aquestes 
condicions d’igualtat. Només d’aquesta manera es pat parlar 
d’una autentica possibilitat de fer real la mobilitat de funciona- 
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ris segons el principi d’intercomunicació abans esmentat, se- 
gons ha estat desenvolupat a I’article 17 de la Llei 30/1984. 
Una altra cosa constituiria un frau al principi de mobilitatat. 

Per tant, la igualtat en drets respecte als funcionaris propis 
que deriva de l’aplicació d’aquest precepte 6s un requisit im- 
prescindible per a l’adequació constitucional del seu contingut. 
En consqü&ncia, és preceptiu que als funcionaris d’altres Ad- 
ministracions que accedeixin a llocs de treball rnitjmgant can- 
vocatbries de provisi6 els sigui aplicable, en igualtat de 
condicions amb els funcionaris propis de la Generalitat, els 
drets que es deriven de la seva condici6 de funcionaris i, en es- 
pecial, eIs que estan contemplats al seu regim estatutari. Vegeu, 
en aquest sentit, el titd V (arts. 59 a 101) de la Llei catalana 
17/1985, que fa referkncia, entre d’altres aspectes, a l’adquisi- 
ció i phrdua de la condicili de funcionari, la seva formaci6 i per- 
feccionament, el seu r&gim retributiu, les situacions 
administratives, els drets i deures, les vacances, llichncies i per- 
misos, les responsabilitats, d regim disciplinari, etc. 

Establert aquest principi, passem a examinar si algun &e 
precepte impedeix a la Generalitat no integrar, en els seus cos- 
sos o escales, els funcionaris d’altres Administracions que acce- 
deixin a llocs de treball mitjanpnt convocatbries de provisió. 

Altres aspectes de l’nrticle 17 de la Llei 30/1984 ofereixen 
inter5s des del nostre punt de vista. Es tracta de l’abshncia de 
menció a <<cossos i escales) i, en canvi, de l’explicita afirmació 
que allb que ha de ser cobert són d o c s  de treball>>, expressió 
aquesta que consta tant a l’apartat i, per referir-se a llocs de tre- 
ball de 1’Estat i de les Comunitats Authnornes, com a l’apar- 
tat 2, per referir-se a 1’Administració local i a la de la seva 
Comunitat Autbnoma. Per tant, sembla que l’esmentat article 
vol excloure la referhcia a cossos i escales i nom& referir- 
se a llocs de treball, independentment del cos i escala a la 
qual pertanyen. 

Reforqa aquesta interpretaci6 el fet que aquest article 17 esta 
situat al capitol III dedicat a <<Registros de personai, programa- 
ci6n y oferta de empleo priblicou i no ai capitol II que és el de- 
dicat a <<Ordenación de la Fmción Whlica de las Comunidades 
Autbnomas y regulación de la siturtción de 30s funcionarios 
transferides>>. Sembla que si la voluntat del legislador bagues 
estat integrar els funcionaris provinents d’aitres Administra- 
cions públiques en les de les Comunitats Autbnomes ho hagués 
inclbs en aquest capitol II. 

Perquh és, efectivament, en aquest capítol I1 on es tracta de 
I’ordenacih de Ia funció pública de les Comunitats Autbnomes i 
de La situació dels funcionaris transferits. Ja hem fet referhncia 
a l’article 12 on es parla de Ia integració plena dels funcionaris 
transferits a l’organització de la funció pública de la Comunitat 
Autbnoma respectiva. 

Perb, 6s més, en aquest capítol II, al seu artide 11, sembla 
que el legislador bhsic hagi dissenyat una funció pública de les 
Cornunitats Authomes en la qual nomes es tingui en compte 
ells funcionaris propis, entenent per propis els que han ingressat 
en la funci6 pública d’una Comunitat Autbnoma sense provenir 
de cap altra. En efecte, I’article 11 diu: 

<<Las Comunidades Autónomas procederh a ordenar, me- 
diante ley de sus respectivas Asambleas Legislathas, su firi- 
c i h  piiblica propia. A estos efectos, y previa deliberaci6n del 
Consejo Superior de la Funci6n Ptiblica, agmparh a sus fun- 
ciowrios propios en 10s Cuerpos, Escalas, Clases y Categorias 

que procedan, respetando en todo caso 10s grups establecidos 
en el articuIo 25 de esta leyx). 

Desprks, a l’article 12, en parlar de la situació dels funciona- 
ris transferits es diu que <<se integran plenamentew en l’organit- 
zació de la funci6 pública de la Comunitat Autbnoma a la qual 
s6n transferits i que en virtut d’aquesta integra& passaran a ser 
duncionarios propios>>. 

Res d’aixb, en canvi, es diu deb funcionaris provinents d’d- 
tres Administracions en virtut del principi de mobilitat. Ni es 
diu que s’integraran ni es diu que passaran a ser propis. 

A 1’6ltim, cap altre precepte d’aquesta llei no fa menció de 
les matkies que ens wupen. En conseqiikncia, del conjunt dels 
preceptes bhsics de la Llei 3011984 que sembla deduir-se en re- 
laci6 als tipus d’acces a la funci6 piiblica de les Cornunitats Au- 
tbnomes, ens trobem amb funcionaris de tres classes: 

a) Els funcionaris propis que no provenen de cap altra Admi- 
nistraci6 i han accedit a la funci6 pública autanbmica segons 
els sistemes previstos legalment en cada Comunitat Autbnoma 
(art. 11). 

b) Els funcionaris transferits, que s’integren en la funció pú- 
blica de la seva respectiva comunitat autbnoma i són assimilats 
en tot als funcionaris propis (art. 12). 

c) Els funcionaris que prokenint d’altres Administracions 
ocupen 110.0~~ de treball a les Administracions de les Comunitats 
Autbnomes, perb respecte als quals la Uei bhsica no preceptua 
que s’hagin d’integrar corn a funcionaris propis a les respecti- 
ves Administracions de les Comunitats Autbnomes. 

Des d’aquest punt de vista, sembla que I’opció del legislador 
catala és constitucionalment legitima, ja que no contradiu la 
normativa bhsica estatal i, en conseqiihcia, en principi, 6s ade- 
quat a la Constitució i a I’Estatut que els funcionaris provinents 
d’altres Administracions, en vistut del principi de mobilitat, i en 
el marc de I’article 17 de la Llei 301’1984, no s’integrin en els 
cossos i escales de la funcib púbiica de la Generalitat. 

Aixb no obstant, cal contrastar ara la noma catalana amb el 
principi d’igualtat a quP: abans hem fet esment, derivat del pre- 
cepte constitucional establert a l’article 23.2 CE. Hem d’afegir 
a dib ja dit que, segons la interpretació consolidada del Tribu- 
nal Constitucional, la igualtat d’accés a la funci6 phblica a que 
fa menció literal l’article 23.2 CE s’ha d’estendre a la igualtat 
en la permanencia dins aquesta fumi6 piiblica. EI problema, pr 
tant, se centra en si no pertanyent a l s  cossos i escales de la Ge- 
neralitat aquests funcionaris que Ocupen llocs de treball i prwe- 
n h t  d’altres Administracions, tindran un tracte iguai, 
espeeialment des del punt de vista dels seus drets estatutaris, 
respecte ds  funcionaris propis. 

De Ia lectura de la llei catalana, modificada pe1 projecte de 
llei que examinem, sembla molt difícil que aixb pugui ser aixi. 
Una interpretaci6 contextual i sistematica del precepte i altres 
preceptes de la llei, provoca seriosos dubtes sobre si aquesta si- 
tuaci6 d’igwaltat entre uns i altres és el que es dedueix objecti- 
vament del text resultant. 

En primer Hoc, ja els dos parilgrafs de l’article 29 semblen 
difícilment compaginables i no deixa de ser una interpretació 
una mica forpda considerar que el primer parhgraf fa referkn- 
cia únicament als funcionaris transferits, ja que res així no ho 
indica malgrat haver-se reformat l’article. En segon lloc, el sub- 
sistent article 60, quan diu que els funcionark d’altres Adminis- 
tracions públiques que hagin accedit a 1’Administració de la 
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Generalitat en virtut de cuncursos de trasllat u hi accedeixin en 
el futur, s’integraran en els cossos i escales de la funcib pdblica 
de la Generalitat, sembla contradir allb afirmat al nou pdgraf 
de l’article 29. Tnrnb6 sembla contrari el nou article 72 amb el 
subsistent article 61, quant a la p5rdua de la conclici6 de funcio- 
nari de la Generalitat. 

D’aitra banda, anant ja als drets hncionarials, sembla dificiI 
aplicar el sistema de prommi6 interna establert al nou article 57 
del projecte de Ilei. IguaIment no esta clar a. la llei que no hi ha- 
gi discriminacions en eis sistemes retributius i en Ics situacions 
administratives. 

En conseqühncia, si bé en principi sembla adequat a l’ordre 
cunstituciunal i estatutari el nou paragraf de l’article 29, del 
conjunt de la llei hi ha molts dubtes que als funcionaris que 
ocupen aquests 1 1 ~ s  de treball sense formar part dels cossos i 
escales de la funci6 pirblica de la GeneraIitat, els siguin respec- 
tats els seus drets i, per tant, la solució tkcnica que d6na la Iíei a 
la situació d’aquests funcionaris podria no ser constitucional, 
D’altra banda, les contradiccions, almenys aparents, entre de- 
terminats preceptes de la liei que hem assenyalat, així com al- 
gunes omissions, poden mibar a convertir dlb que en principi 
noniés sembla ser un problema de defectuosa tecnica legislati- 
va, en un problema d’inseguretat jurídica i, en conseqühcia, en 
un possible vici d’inconstitucionditat per incompliment de la 
garantia establerta a I’article 9.3 CE. 

Per totes aquestes raons, creiem que la redacció de l’article 
29 a partir de la modificaci6 que pretén introduir el projecte de 
llei sobre el qual dictaminem i la seva interpretaci6 resuitant 
d’una lectura sistemhtica de la IM, fan que l’esmentat article 
pugui ser contrari a l’ordre constitucional i estatutari. 

vn1 

Eis articles 31 i 32, que regulen I’oferta d’ocupaci6 pública 
scin modificats pel projecte de llei sobre el qual dictaminem. 

L’apartat 3 de l’article 31 de la Llei 1711985 és modificat 
rnitjmpnt la nova redacció següent: 

~ 3 .  L’oferta d’ocupació pública que ha d’aprovar el Govern 
de la Generalitat cal que determini el següent: 

a) La totalitat de les places vacants que es considerin neces- 
s E e s  per a l’adequat funcionament dels serveis i que hagin de 
ser prove’ides per personal de nou ingr6s dins l’exercici pressu- 
postari, classificades per cossos i escales o categories íahorals. 

b) Les previsions de vacants que, si s’cscau, s’han de proveir 
en altres exercicis pressupostaris)>. 

Aquesta nova redacció, que no 6s més que una lleu modifica- 
ció del text vigent, s’adapta mks plenament al parhgraf tercer de 
l’article 18 de la Llei 30/1984, de car‘acter bhsic, que textual- 
ment prescriu: 

<<La oferta de empleo deberá contener necesariamente todas 
las plazas dotadas presirpuestariamente y que se haIlen vacan- 
tes. Indicar6 asirnismo las que de ellas deban ser objeto de pro- 
visión en el correspondiente ejercicio presupuestarío y las 
prcvisiones temporales para la provisión de fas restantesn. 

Per tant, és adequat a l’ordre constitucional i estatutari. 
Per la seva banda, l’article 32.2 té actualment la redacci6 se- 

giient : 

~ 2 .  Tota phqa convocada ha de mantenir-se en plantilla fins 

La nova redacció que proposa el projecte de Uei diu aixi: 
(<2. Fins Ia resolució de les corresponents convocatbries no es 

podran amortitzar, transformar o modificar substancialment les 
places que hagin estat convocades, si no 6s en compliment de 
les nomes de procediment administratius. 

Aquesta nova redacci6 suposa una fómda possiblement més 
precisa, que no afecta la plena legitimitat constitucional i esta- 
tuthria del precepte, sobre el contingut dei qual 1’Estat no ha 
dictat normativa bhsicrt, 

que la. convocatbria no ha estat resoltan. 

Ix 

L’arficle 33 de la Liei 17/1985 estableix les condicions per a 
ser admks a les proves per a la selecció de funcionaris i té la re- 
daccib següent: 

<<Per a ser a b & s  a les proves de selecci6 de funcionaris cal: 
a) &ser ciutadh espanyol, d’acord amb les lleis vigents. 
b) Haver complert divuit anys o tenir l’edat que la normativa 

estableix com a mínima, abans del termini de presentaci6 d’ins- 
thcies i no excedir E’edat estabkrta com a mkirna per a I’in- 
grés en un cos O una escala. 

c)  Posseir la titulaci6 suficient, o estar en condicions d’obte- 
nir-la en la data en qui5 acaba el termini de presentació de soldi- 
cituds per a prenhe part en les proves selectives. 

d) Complir les condicions per a exercir les funcions que dins 
el cos i I’escala li puden ser encomanades d’acord amb el que 
es prevegi per reglament. 

e) No estar inhabilitat per sentencia ferma per a I’exercici de 
les funcions públiques ni haver estat separat, mitjangant expe- 
dient discipbari, del servei de qualsevol. Adminisiracid piibli- 
ca)>. 

EI projecte de llei sobre el qual dictaminem modifica Ia re- 
dacci6 de i’apartat e) suprimint I’exigencia de la sentencia fer- 
ma en cas d’inhabilitacid per a I’exercici de les funcions 
plibliques. 

Aquesta redaccib coincideix, en allb que és substancial, amb 
l’article 30.1 de la Llei de Funcionaris Civils de I’Estat, text ar- 
ticdat de 7 de febrer de 1964, que tampoc no complia e1 requi- 
sit de la sent6ncia ferma en ets casos d’inhabihcid Aquest 
article 30.1 no ha estat derogat per la Llei 30/1984 i, per tant, es 
pot considerar subsistent possiblement amb carhcter material- 
ment bhsic pel seu contingut de regular parcialment e1 dret fo- 
namental (requisits del dret d’accés a la funció pública), El 
problema, perb, no és aquí si la llei catalana s’ajusta a la base 
estatal -la qual cosa és bbvia si aquest article 30.1 de la Llei de 
Funcionaris Civils de i’Estat 6s de naturalesa bhsica- sinó si el 
precepte del projecte de llei catalana s’ajusta a la Constitució. 
Per tant, no estem davaant á’un problema cornpetencid sinó de 
possibie inconstitucionalitat material amb la norma fonamental. 

Analitzarem, per tant, aquest apartat e), en Ia seva nova re- 
daccl6, des d’aquesta perspectiva. 

En primer lloc, cal situar e1 precepte dins el marc constitucb 
nal. D’zma banda, s’ha d’estucüax la incidhcia que té en el dret 
d’accbs a la funció pública en condicions d’igualtat, garantit a 
l’micle 23.2 CE, i d’acord amb les condicions de mhit i capa- 
citat, segons prevcu l’article 103.3 CE. De l’altra, els Urnits de 
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l’exwutivitat dels actes administratius i l’efichcia de les sent& 
cies judicials no fermes en virtut del principi de tutela judicial 
efectiva garantit a l’article 24 CE. 

1. L’article 23.2 CE estableix que els ciutadans tenen <<el. dret 
d’accedir en condicions d’igudtat a les funcions i aIs chrrecs 
públics amb els requisits que les lleis assenyalin)). 

Aquest dret fonamental ha estat interpretat corn a protector 
no solament dels c h e c s  direckament electius (chrrecs públics) 
sinó també dels funcionaris de diversos puden pGblics (Estat, 
comunitats autbnomes i corporacians locals). Es tracta, corn es 
despren de la seva simple dicci6, d’un dret de configuració le 
gal, en el qual el legislador ha d’adoptw determinades precau- 
cions en connexió amb altres dos articles constitucionals: d’una 
banda, el dret d’accedir a la funci6 pública no ha de provocar 
discriminacions, tot respectant l’aticle 14 CE; i, de I’altra, els 
requisits o condicions exigibles per accedir a la funció piiblica 
han de ser referibles als prjncipis de mMt i capacitat (art. 103.3 
CE), Finalment, la jurisprudhncia constitucional ha inclbs tam- 
b6 dins el dret fonamental contingut a l’article 23.2 CE el dret a 
la pman&ncia en la funci6 pública -dins eIs termes establerts 
en les lleis- i, per tant, el dret a no ser separat del servei si no 6s 
d’acord amb els procediments legals previstos dins el marc 
cans tituc ion al. 

Des d’aquesta perspectiva, el precepte no presenta problemes 
d’inconstitticionalitaE. El legislador ha respectat el principi de 
no-discriminaci6 i no sembla dificil que la pena d’inhabilitació 
o sanci6 de separació del servei siguin subsumibles dins el prin- 
cipi de capacitat exigit per l’article 103.3 CE com a requisit - 
juntment només amb el de rnhrit- per a l’accés a la funcili 
piíblica. 

Mes complexitat ofereixen les altres dues qüestions que 
abans hem esmentat com a implicades: els límits de l’cxecutivi- 
tat dels actes administratius i I’efichcia de les sentkncies juái- 
cials no femes. EI primer cas afecta la justificació 
constitucional de Ia no-admissici en les proves cl’acc6s dels se- 
parats del servei i e1 segon a la no-admissi6 en aquestes proves 
dels condemnats per pena d’inhabilitacid. 

2. L’executivitat dels actes administratius deriva del principi 
d’autotutela, és a dir, d’aquella facultat de l’Administraci6 per 
declarar drets o executar les seves prbpies decisions sense el 
necessari concurs dels brgans judicials. Exemples d’aquestes 
potestats d’autotutela els trobem als articles 45 i 102 de la Llei 
de Procediment Administratiu, que s6n exemples de les ducs 
variants del principi: I’autotutela declarativa i l’autotutela exe 
cutiva. 

L’article 45.1, esmentat, estableix que dos actos de la Admi- 
nistracih ser& vdidos y producixh efecto desde la fecha en 
que se dicten, salvo que en etlos se disponga otra cosa>>. L’mi- 
cIe 102 de la mateixa llei prescriu que d a  Administracilin PÚ- 
blica, a travbs de 10s 6rganos competentes en cada caso, podrá 
proceder, previ0 apercibimiento, a la ejecuci6n forzosa de 10s 
actas administrativos, salvo cuando por ley se exija la intewen- 
ci6n de 100s tribunalem. 

La Llei de Procediment Administratiu és anterior a la Consti- 
tució (porta data de 17 de juliol de 1958) i la configuració cons- 
titucional de 1’Estat com a Estat de Dret ha portat a derogar o 
reinterpretar moltes de les normes anteriors, anullmt-les o 
adaptant-les via interpretació, a l’ordenament constitucional. 
Aquesta revisi6 ha afectat el principi d’autotutela que ha de re 

sultar compatible amb els drets fonamentals reconeguts a la 
norma suprema. 

En primer lloc, calia trobar Iegithitat constitucional al ma- 
teix principi d’autotutela de l’Adrninistraci6 que no constava de 
forma explícita al text constitucional. La STC 22/1984, de 17 
de febrer, inclogué l’autotutela dins el principi d’efickia. 

<{La potestad de la Administracidn de autoejecución de las 
resoluciones y actos dictados por ella se encuentra en nuesúo 
derecho positivo vigente legalrnente reconmida y no puede 
considerarse que sea contraria a la Constitucih. Es verdad que 
el. articulo 117.3 de la Constitucidn atribuye el mmopolio de la 
potestad jurisdiccional consistente en ejecutar lo decidido a 10s 
jueces y tribunales establecidos en las leyes, pero no es menos 
cierto que el articulo 103 reconoce como un0 de 10s principios a 
10s que la Adlministración Pública ha de atenerse el de eficacia 
‘‘con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”. Significa elIo 
una remisih a la decisión del legislador ordinari0 respecto de 
aquellas normas, medios e instrumentos en que se concreta la 
conservacibn de la eficacia. Entre ellas no cabe duda de que se 
p u d e  encontrar la ptestad de autotutela o de autoejecucidn 
practicable genéricamente por cudquier Administración f ib l i -  
ca con arreglo al articulo 103 de la Constitucih>. 

Aquesta legitirnaci6 constitucional de l’autotutela de 1’Admi- 
nistraci6 en virtut de ser una necessitat implicita del principi 
d’efickia afecta no obstant akb el contingut del principi d’au- 
totutela manifestat en les lleis que el positivitzen, ja que tant el 
legislador com l’aplicadur del Dret hauran d’observar la neces- 
shria proporci6 entre les facultats d’autotutela i l’efichcia admi- 
nistrativa, de tal manera que el privilegi atorgat a 
1’Administració per tal de fer-la eficaq, no pot anar mks enllh 
dels límits que aquesta efichcia li assenyala; i l’efichcia de 
l’Adrninistraci6, que és sens dubte un bé protegit constitucio- 
nalment (art, 103.3 CE), s’ha de conciliar amb d’altres béns, 
també protegits per la Constitució, segons les regles de ponde- 
ració de b6ns deduióles de la norma suprema. 

Aquesta doctrina general sobre els lt‘mits de l’autotutela de 
I’Administraci6 canvia els parhrnefies utilitzats respecte a la 
suspensi6 dels actes administratius en via de recurs. 

Fins a la Constituci6, la regla general era que la interposicid 
d’un recurs, administratiu o judicial, no suspenia l’efkhcia dc 
Z’acte o resoluci6 administrativa impugnada, llevat que la seva 
execució pogués causar danys o perjudicis de reparaci6 impos- 
sible o dificil. Així ho regulen encara els articles 34 de la Llei 
de R&gim Jurídic de l’Administraci6 de l’Estat, 116 de la Llei 
de Procediment Administratiu i 122 de la Llei de Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa, essent, bbviament, totes aquestes 
nomes de caracter preconstitucional. 

Diverses i importants lleis del primer període post-constitu- 
cional regulen de manera diferent la suspensió deis actes objec- 
te de recurs. En primer lloc, la Llei 62/1978, de 26 de 
desembre, de Protecci6 Jurisdiccional dels Drets Fonamentals 
de la Persona (aprovada, per tant, amb data prhvia a i’entrada 
en vigor de la Constituci6) estableix, a I’artide 7.4, la suspensió 
de l’acte de l’Administraci6 que presumiblement vulnera els 
drets fonamentals del ciutadh que l’impugna <<salvo que se jus- 
tifique la existencia o posibilidad de perjuicio grave para el in- 
terés general)). És a dir, s’adopta la posició contrbria a les lleis 
administratives anteriors i la c h e g a  de demostrar l’existhcia o 
possibilitat de perjudici greu per a l’interhs general es trasllada 



del ciiitadh afectat a l’Administraci6. En sentit semblant, tambk 
en virtut de la interpretaci6 que pondera els b6ns en joc dins la 
legitirnaci6 constitucional de l’efichcia de 1 ’Adrninistraci6, tro- 
bem normes del mateix carhcter it la LIei Orginica 111979, de 
26 de setembre, General PenittenciBri;t (art. 44.3), R la Llci Or- 
ghnica 2/1979, de 3 d’actubre, del Tribtinal Constitucional (art. 
56.1) i a la Llei Org&nica 111980, de 10 de gener, del Consell 
Generat del Poder Judicial. 

d’aquesta ditima Flei, 
quan limita i’exemitivitat dcIs actes sancionables que estiguin 
clotats de fermesa. 

<&os actos dc 10.0s distintos 6rganos que integran el Consejo 
General del Poder Judicial seran inmediatarnentc ejecntivos, sin 
petjuicio del régimen de impwgnaci6n previsto en esta Ley. Se 
excegtrían 10s acucrdos en que se impongan correeccioncs disci- 
plinaria~, que sólo s e r h  cjecutorios cuando haym ganado fir- 
mesa, sin perjuicio de la suspensión provisional del juez, 
magistrado o secretaria, cuandc, proceria e011 arreglo a la leyn. 

EI concepte de fermesa. utilitzat c ~ i  aquest precepte & diibtris 
i, encara que hi ha motius per considerar que es refereix B 
aquells actes 110 suscepliblcs de rectirsos administratius ni juris- 
diccionals, la interprctaci6 que ha estat prevalent l’han entesa 
com a fermesa administrativa, 6s a dir, no siisceptible de ser im- 
pugnada cn aquesta via, restant nomes els recursos davant la ju- 
risdicci6 contenciosa administrativa, 

Aquesta tendkncia legislativa R afavorir la suspensió dels 
cfectes dels actes sancionadors fins que no tinguessin fermesa 
va tenir el suport cle dues sentEncies del Tribunal Suprem de 17 
i 21 dc juliol de 1982 que mantenien que 1;1 tutela judicial cfw- 
tiva garantida per la Constitucitj a l’article 24. I, impedeix l’exe- 
cuci6 de Ies sancions no femes. Els dos principals arguments 
cls reprocluirn de la segona ci’aquestes sentencies: 

wpe frentc al privilegio dc la decisih ejecutoria de la ejecu- 
tivitad ininediata, establecido a favor dc la Administracih por 
las articulas 44 y 101 de la LRy de Proceclimiento Administmti- 
vo de 17 de juli0 cle 1958, ha de prcvalecer, en casos corno el 
actual, la nu ejecutividnd inmediata del acto adtninistrativo s m -  
cionadolr por fas siguientes razoncs: i .”. teniendo cariicter de 
privilegio, la fiicultad de decisiiin ejecutoria ctebe interpret arsc 
restrictivarncnte, segr‘m el principio general de dcreciio y segdn 
10 reclama el principio de iguilldad de partes en el procedimien- 
to (de Adrninistración y dr: particular administrado) proclarnado 
por 10s artticuIos 1 -  I y 9. i de la Constittición vigente:; 2.“. la na- 
turdcza de ser <<efectiva>> la tutela judiciai, expresada por el ar- 
ticulo 24.1 de la Constitucih significa quc seil plena y 
auténtica, rcal y sin traba alguna, Ileghdose ;t la atirinacidn de 
que si el acto administmtivo sancionador se ejeciita antes de si1 

firmem, entonccs la tutela ya no cs plena ni rcal, porquc, desco- 
nocihdose si la sanci6n serli confimada o serfi dcjada sin cfec- 
to, se esthn produciendo perjuicios al aclministmdo qrre aparecen 
de difícil reparacih, al mnos  mord y prsonrtlrnentc; 3.‘. (...)n. 

La converghncia de posicions entre el Xegidaclor i la jwispnr- 
dEncia semblava que podria tendir a uni€icnr els criteris inter- 
pretatius en la clirecci6 dc prohibir l’executivitat de Ics sancions 
quan aquestes Iiagiiessin estat objecte cle rwurs. Aixb no obs- 
tant, en front d’aquesta tcndhcia es pradticix un gir irnportmt 
anan dc la STC liliJ1984., de 6 de juny, que va establir la doct.ri- 
ria quc no hi ha vulneraci6 dcl dret fonamental contingut el 24.1 
CE si l’execuciri 6s controlable judicialment. 

f is  especialment important I’articlc 

(<<El derecho a la tutela -diu textudment la scnthcia- se sa- 
tisface, pues, facilitando que la ejecuthidad pueda ser somctida 
il la decisi6n de un tribunal y que &te, con la infomaci6n y 
contraclicciiin que resultc menester, resudva sobre la suspn- 
si6n D. 

hixb significa, sens dubte, que no hi ha aposici6 frontal entre 
executivitat de les sancions reconegudes i la tutela judicial 
efectiva i, per tant, no continua la linia legislativa i jurispmden- 
cia1 que semblava. desenvolupar-se als primers anys post-consti- 
tucianat s. 

De tota manera aquesta posici6 del Tribunal Constitucional 
que ha estat seguida per nombrosa jurispmdhia constitucional 
i ordinhria posterior (vegeu el nostre Dictamen núm. 173 fona- 
ment VITx), deixa clara una cosa: el fet que les sancions només 
puguin ser executives quan siguin recurddes davant els tribu- 
nals implica que nom6s p d r m  ser executives quan el subjecte 
sancionat hagi esgotat Ia via administrativa la resalucir) sancio- 
nndora nom& sigui susceptible de scr recorreguda davant d’br- 
gans jiirisdiccionds. Aquest 6s el criteri pel. qual ha optat la 
Llei Orghnica de1 Poder Judicial de 1985 que, a 1’article 425.7, 
prescriu: <<las resoluciones en que se irnpongan sanciones de 
suspensión, traslado forzoso y separaci6n s610 serán ejecritorias 
cuculdo hubiesen gaiado firmezan. 

En conseqiikncia, la f6miiIa adoptada pet legislador catalh 
no és frontalment inconstitucional, perh tampoc nu expressa 
amb exactitud la conclusió a quE s’ha arribat des@ de ies vi- 
cissituds legislatives i jurispnrdenclals que hem examinat en el 
període constituciond, 6s a dir, que per ser admes a les proves 
de seleccici de Euncionaris cal no haver estat separat, mitjanpnt 
expedient disciplinari, de2 servei de qualsevol Ahninistraci6 
Priblica. En aquest sentit, el projecte no posa de manifest que la 
resoluci6 administrativa tingui el carkter de resoluci6 fema, és 
R dir, no susceptible de ser impugnada en via administrativa. 
Sembla, al contrari, quc segons cl projecte el requisit de I’exp- 
dient disciplinari arn11 una primera resolucih sigui suficient. Per 
tant, el fet de fer constar a l’article 33.e) que la resoluciri aclnni- 
nistrativa, per la qual s’hnposi la sanci6, ha d’estar revestida de 
femesa, en el sentit indicat del terme, considerem que seria 
mes rcspectuGs amb el significat del tcxt constitucional. 

3, L’aItrc aspecte dc t’aprrrtat e) d’aquest article 33 que ana- 
litzem fa referkncia que, segons el projecte de llei, per n ser aci- 
rnhs a les proves de selecci6 de firncionaris cal no estar 
inhahilitat per a l’exercici de les funcions p6bJiques. Carn ja 
hem dit abans, cal fer notar que la novetat del precepte esth pe- 
cisament en el fet que s’ha suprimit el requisit contingut a la 
llei vigent que aquesta inhabilitació ho sigui per sentencia fer- 

La inhabilitació és im tipus de pena prevista al Codi Penal 
(ats.  35 i següents) en virtut de la qual es priva el subjecte so- 
bre el qual recau dels honors, ocupacions i chrrecs públics drr- 
rant el tcmps que dura la condemna i que pot revestir segons els 
casos ei carhcter de principal Q d’aaccessbria, El Cadi Pend p e -  
vcu diversos tipus d’inhabilitacions (absoluta o especial, que a 
la vegada té diversos subtipus) que responen a supbsits i tenen 
conseqühcies penals diferents. 

Per la seva part3 el requisit de la senthcia fema est3 cn es- 
tseta relaci6 amb l’efecte de cosa jutjada. S’entdn per cosa jutja- 
da aquell efecte processal de Ics senthies  que indica la 
impossibilitat de recórrer-Ies O impugnar-les de manera que es 

Illr3. 
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consideren invariables i permanents en ei temps. L’article 245.3 
de la Llei Orghnica del Poder Judicial estableix que ccmn sen- 
tcncias firmes aquellas contra las que no quepa recurso alguna 
salvo el de revisi6n u otros extraordinarios que establece la 
L,ey>), En consqübncia, només les senthcies fermes produei- 
xen els efectes de cosa jutjada, 

La doctrina juridica ha considerat que només aquelles sen- 
tencies que tenen efectes de cosa jutjada es poden considerar 
carn a autkntiques parts finals en la resohcid d’un cas satmhs a 
u procediment jurisdiccional, En efecte, tot procés judicial 
consisteix en la recerca de la veritat a t rw& d’rmes regles 
preestablertes, entre les quals es poden trobar els diversos re 
cursos a insthcies superiors que, lbgicament, han de tenir un 
final que el legislador d’questes regles processals ha conside 
rat necessari per establir un dret cert que atorqui seguretat jurí- 
dica a les parts i al conjunt de la societat. Aquest h a l  és el que 
subministra la sent8ncia dotada de forga de cosa jutjada, que 
significa l’establiment definitiu d’unst. -naturalment, convenci+ 
naL veritat jurfdica. Per tant, nomes una senthncia ferma, amb 
efectes de cosa jutjada, pot establir aquesta resoluci6 definitiva. 
Coherentment amb aquestes concepcions jurídiques, el Codi 
Penal prescriu al. seu article 80 que un0 pa&& ejecutarse pena 
alguna sino en virutd de sentencia fime>). 

D’aquestes consideracions es desprkn que només la sentkncia 
ferma té valor de cosa jutjada i només amb aquest carhcter es 
pot executar una pena. I3 conseqühcia, un ciutadh només po- 
dril ser considerat inhabilitat quan ho sigui per senthcia fema. 

Per tant, la supressi6 de i’jncis <<per sentkncia ferma>> que 
consta a l’article 33 del projecte de llei és una supressi6 inútil ja 
que qualsevol interpretació de conformitat amb I’ordenarnent 
jurídic porta cn si mateixa l’exighcia de sentkncia ferma. 

No obstant aixb, aquesta supressió podrka induir l’operador 
juridic a interpretar que la voluntat del legislador ha estat la 
d’expressar que no calia sentbncia ferma per aplicar la pena 
d’inhabilitaci6, la qual ema constiutiria una discriminacici no 
raonable -amb infracció de l’article 23.2 CF+ als ciutadans els 
quals no es pot considerar, encara, inhabilitats. 

En conseqühcia, I’article 33, en aquest incis, no 6s confor- 
me a l’ordre constitucional i estatutari. 

XI 

L’articZe 81 de la Llei 17/1985 es modifica al projecte de llei 
sobre el qual dictaminem. Aquest article regula els brgans rep- 
resentatius i de participació del personal al servei de I’Adminis- 
traci6 de la Generalitat pel que fa a la determinació de les seves 
condicions de treball i altres aspectes legalment previstos. El 
precepte s’ha d’enquadrar dins el marc general de l’article 28.1 
CE (dret a ia llibertat sindical) i l’article 103.3 que reserva a la 
IZei les peculiaritats de i’exercici del dret a sindicació dels fun- 
cionaris. Una, primera regdaci6 esta establerta a la LIei &@ni- 
ca llJ1985, de 2 d’agost, de Liibertat Sindical, que és 
d’apiicacid al personal al servei de les Administracions Públi- 
ques, Aquesta llei orghnica va remetre a una llei posterior la re- 
gulacM dels brgans de representaci6 dels funcionaris públics. 
En efecte, la Llei 9/2987, de 12 de maig, d’brgans de Repre- 
sentació, determinacid de les condicions de íreball i participa- 
ció del personal al sevei de les Administracions Phbliques, va 
regular aquests aspectes i, en virtut de Ia igualtat de tots els fun- 
cionaris en l’exercici dels seus drets, i considerant que un im- 
portant sector d’aquesta regulaci6 formava part del rhgim 
estatutari dels funcionaris ptiblics en desenvolupament d’allb 
previst a l’articb 149.1.18 CE, va declarar, a la seva diisposici6 
final, que uns determinats articles de Ia llei tenien car&cter bB- 
sic. 

D’altra banda, en aquesta materia s’han de tenir en compte 
també -i han estat molt influents en la Llei 911987- els Conve- 
nis 15 1 i 154 de l’Organitzaci6 Internacional del Treball sobre 
la protemi6 del dret de sindicaci6 i els procediments per a de- 
terminar les condicions d’ocupació a l’Administraci6 Pública i 
sobre el foment de la negociació col-lectiva, ambdhis convenis 
rat i ficats per Espanya. 

Dins aquest marc normatiu l’article qiie examinem, de cwhc- 
ter molt generd, s’ha de situar especialment vinculat n la LIei 
9/1987, j a  que diversos articIes, de carhcter bhsic, d’aquesta IIei 
(per exemple, molt particularment, els articles 4,18, 19,20,30, 
3 1 i 38) regulen e1 que després ha desenvohpat el legislador ca- 
tala. Des d’aquest punt de vista, l’article s’adequa a aquests 
preceptes b2sics així com a l’ordre constitucional i estatutari. 

x 
L’article 47 es modifica rnitjanqant una nova redacció i es 

refereix als sistemes de provisid de llocs de treball reservats a 
funcionaris, aixi com a la seva remoció. 

L’article 20 de la Llei 30/1984, modificat per la llei 23/1988, 
de 23 de juliol, estableix en aquestes rnatkries nomes de carhc- 
ter bhsic en els apartats 1 .a) i b) paragraf primer, c) i e}, 2 i 3 El 
nou redactat de I’article 47 del projecte de llei que dictaminem 
6s una adaptacit5 a aquesta també nova normativa bhsica i no 
ofereix cap problema &adequació a I’ordre constihcioanl i es- 
tatutari. 

Cal destacar, pe& que entre els merits per a proveir places 
per concursos s’inclou el nivell de coneixement de la llengua 
catalana, cosa que és plenament d’acord amb les normes consti- 
tucionals i estatuthies, segons ha reconegut la STC 46/1991 de 
28 de febrer. 

L’article 86 de Ia Llei 1711985 es modXca donant un nou re- 
dactat a l’apartat I i afegint un incis a la Il&a f )  i una nova lletra 
h) de l’apartat 2. La nom redacci6, cn allh moditicat, 6s la següent: 

(il. En el compliment de les seves funcions encaminades a la 
satisfacci6 dels interessos generals, els funcionaris de Ia Gene- 
ralitat han de respectar rigorosament els principis d’actuacili 
derivats de l’article 103 de la Constituci6. 

2.9 En particular s’han d’esforgar en el perfeccionament dei 
coneixement del catal21 per tai d’utilitzar-b adequadament en la 
seva feina i amb els administrats que ho soklicitin, realitzant 
amb aquesta finalitat els cursos que impartixin els centres de 
formació>>. 

h) No alterar volunthriament i per qualsevol mitja les seves 
condiciuns flsiques i psíquiques ni induir a altres a fer-ho, quan 
puguin afectar, de forma considerable, al regular funcionament 
dels serveis o a la tasca que tC encomanada,>. 



23998 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Núm, 336 / 22 de gener de 1992 
-.- -- 

La modificaci6 efectuada a l’apartat 1 no canvia el raona- 
ment de fons respecte als deures generals dels funcionaris de la 
Generalitat perh és més precisa i ajustada a les funcions que la 
Constitució assigna a l  personal al servei de les diverses Admi- 
nistracions piibliques. 

L’apartat 2 estableix una enumeraci6 de deures concrets dels 
funcionaris i les modificacions són plenament d’acord amb les 
normes constitucionals i estatutaries. 

XJII 

EI projecte de llei modiñca cls articles 93 i 94, tots dos dins 
el capitol X, que regula el rbgirn disciplinari. 

i. De t’article 93, en el qual es tipifiquen les faltes cmsidexa- 
des molt greus, es modifiquen els apartats 1) i n}, optant el pro- 
jecte de llei per la rcdacció següent: 

<< 1) l’incomplirnent de 1’0bIigacX-1 d’atendre els serveis mi- 
nims qiie es fmin, en cas de vaga, per tai de garantir la prestaci6 
de serveis que es consideren essencials>). 
<in) el €et de causar per negligkncia greu o per mala fe danys 

molt greus al patrimoni i béns de la Generalitatn. 
Abans de cornenFar I’anhlisi del precepte, recordem que la 

Generalitat de Catalunya te potestats de disciplina respecte als 
seus funcionaris en virtut dc les seves cornpethcies, sempre 
dins el marc de les bases estatals de r&gim jurídic de la seva 
prhpia Adrninist-raci6 i de I’Estatut dels seus funcionaris. 

S’ha d’assenyaiar que la LLei 30/1984, a I’article 31, esta- 
bleix una normativa basica establint un llistat de faltes molt 
greus. L’apartat d) del projecte de llei que se’ns consulta es co- 
rrespon substancialment amb l’apartat l) de 1’;Irticlc 31 de la 
Llei est,ltaI, si bé el redactat catal& és, des del punt de vista juri- 
clic, thcnicament més adequat. L’apartat n) no figura en la nor- 
ma estatal perh creiem qiie 15s suficicntrncnt raonable com a 
falta greu i, en cap cas, no 6s desproporcionat reespecte a la nor- 
mativa bhsica sobre faltes greus. 

A l’últh, s’ha de fer constar que aquests dos motius de fallies 
greus figuren el Reglament de REgim Disciplinari de 1;i Funci6 
Priblica de I’AdministraciÓ de la Generalitat de Catalunya @e- 
cret 33611986, de 6 dc novembre, art. 3.1) i n)) i que la modifi- 
caci6 dcl mateix article a la Llei cle la Funci6 Pública catalana 
és només d’estil. 

En conseqiikncia, l’article 93 s’adequa it l’ordre constitrrcio- 
nal i estatutari. 

2. Pel que fa a l’article 94 s’ha de dir que en els supbsits que 
contempla de tipificar faltcs greus, el legislador catal& t6 un 
més ampli camp d’aiitonornia j a  que no existeixen preceptes 
bisics estatals que In limitin. Per tant, I’article no ofereix pro- 
blemes i és adequat a I’ordre constitucional i estatutari. 

Atesos els raonaments continguts en els fonaments prece- 
dents, opinem que 

Primer. La modificació de l’article 29 de la Llei 17JZ985 pot 
ser contrhria a l’ordre constitucional i estatutari, d’acord amb el 
fonament set& d’aquest dictamen. 

Segon. La modificaci6 de i’article 33, parhgraf e), de l’es- 
mentada Llei, en tant que suprimeix la menció a la <<sentkncia 
ferma)), és coníMa ai dit ordre constitucional i estatutari, te- 
nint en compte les observacions fetes a l  fonament nove. 

Aquest és el nostre Dictamen, que pronunciem, emetem i sig- 
nem en e1 iIoc i Ia data indicats al comenqament. 

Manuel M. Vicens i Matas, conseller-secretari del Consell 

CER7YFIC0, que el present exemplar és cbpia autkntica de 
Consultin de la Generalitat de Catalunya. 

l’origind, el qiiai és a I’arxiu aI meu c h e c .  

Barcelona, 9 de gener de 1992 

Manuel IM, Vicens i Matas 

Vist i plau 

El president 
Frances Fdez. de Villavicencio 

DXC‘I” AMEN SOBRE L’ADEQUhCI6 
CONSI’ITUCIONAL I ESTATUThRIA 
DEL DICTAMEN DE L A  COMISSIb 
DE JUSTiCIA, DRET I SEGURETAT 

CIUTADANA SOIIRE EL PROJEC‘FE Dlli: 
LLEI DE DELPlGACI6 EN EL GOVERN 

JIE LA GENERALITAT PER FER LA 
REFOSA DEL TEXT DE E A  CQMPILACId 
DEL DRET CIVIL DI!, CATALUNYA AMB 

I)I[VERSES LLEIS POSTERIORS 
(Reg. 34329) 

Rarcelona, 14 de gener de 1992 
EI Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya, amb as- 

sisthcia dels senyors Francesc Fdez. de Villavicencio i Arkva- 
Iu, president, J. A. Gonzklel: Casanova, ManueI M Vicens i 
Matas, secretari, Joaquim Borrell i Mestre, Robert Verges i Ca- 
danet, Francesc de Cmeras i Serra i Antoni Bayona i Rocamo- 
ra, ha acordat d’emetre el segiient 

DICTAMEN 

a soPlicitud de la Mesa del Parlament de Catalunya, en re- 
lació al Dictamen de la Comissió de Justicia, Dret i Segure- 
tat Ciutadana sobre el  Projecte de Llei de Delegacili en el 
Govern de la Generalitat per Eer la Refosa del Text de la 
Compilaci6 del Dret Civil de Catalunya amb diverses lleis 
p~steriors i les esmenes i vots particulars reservats per defen- 
sar davant el Ple. 
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1, La Mesa del Parlament de Catalunya, en la sessi6 del dia 
20 de desembre de 1991, a insthcia dels Grups parlamentaks 
Socialista i Mixt, va acordar de sollicitar dictamen, d’acord 
amb els articles 8, primer, i 9.1 de la Llei 1/1981, de 25 de fe- 
brer, en relació al Dictamen de la Comissi6 de Justicia, Dret i 
Seguretat Ciutadana sobre el Projecte de Llei de Delegació en 
el Govern de la Generalitat per fer la Refosa del Text de la 
Cornpilaci6 del Dret Civil de Catalunya amb diverses Heis pos- 
teriors i les esmenes i vots particulars reservats per defensar da- 
vant el Ple. L’escrit de solkitud va tenir entracla en el registre 
d’aquest Consell el dia 20 de desembre de 1991 @eg. 2731). 

2. El Consell Consultiu, en la sessió del dia 30 de desembre 
de 199 1,  un cop examinada la sollicitud formulada, es va decla- 
rar competent per a emetre el dictamen i va nomenar ponent el 
conseller senyar Antoni Rayona. 

3, En la mateixa sessió va acordar demanar informaci6 i do- 
cumentació carnplementhies als Grups parlamentaris Socialista 
i Mixt i al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalun- 
ya, d’acord amb l’article 15 del Reglament del Consell. 

FONAMEWS 

I 

1, En materia de Dret civil catal&, l’actuaci6 legislativa del 
Parlament es caracteritza per dues etapes clarament diferencia- 
des, a les quals hem d’alkiir abans d’entrar en l’estudi del Pro- 
jecte de Llei de Delegació en el Govern de la Generalitat per fer 
la Refosa del Text de la Compilació del Dret Civil de Catalun- 
ya amb diverses lleis posteriors (Dictamen de la Comissi6 de 
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana (BOPC mim. 329, de 14 de 
desembre de 1991). 

En un primer moment, per una tasca dirigida essencialment a 
l’adequaci6 de la Compilació del Dret Civil de Catalunya als 
nous postulats constitucionals, que va donar lloc a la Llei 
13/1984, de 20 de marq, de modificaci6 de la Compilació del 
Dret civil de Catalunya. Amb la htrducci6 d’aquestes mocfifi- 
cacions, el text final de la Compilaci6 va quedar establert en e1 
Decret Zegislatiu 111984, de 19 de juliol, que va aprovar el seti 
text ref6s (el de la Carnpilaci6 de l’any 1960 amb les modifica- 
cions introduides per la Llei 13/1984). 

I en un segon moment, per l’elaboració de diverses lleis que 
han modificat O desenvolupat parcialment diversos aspectes i 
institucions del &et civil catal&, i que afecten el contingut de la 
Compilaci6. 

Tot aquest proc6s ha fet que en mathia de Dret civil cataIh 
existeixi actualment una fragmentacid notable en la seva regu- 
laci6, que ara vol ésser recondu’ida a Ia unitat pel projecte que 
se’ns sotmet a dictamen. 

Cal dir, no obstant aixb, que aquesta unificació de textos le 
gislatius no es planteja de forma global per a totes les lleis ci- 
vils posteriors que ha dictat el Parlament. Com resulta de 
l’exposició de motius dei projecte, caldria encara diferenciar 
entre els aspectes relatius al dret de successions i els altres, ja 
que per als primers la recent aprovació pel Parlament del Codi 
de Successions (pendent encara de publicació com a llei al 

DOGC) ja ha suposat la mificaci6 normativa en un sol text en 
aquesta mat&ria. 

El que es tracta ara 6s, doncs, d’unificar en un altre text la 
resta de lleis civils de Catalunya. I a aquesta finalitat respon 
precisament el projecte de llei que autoritza el Govern de la Ge- 
neralitat per fer la refosa. del text de la Compilació del ]Dret Ci- 
vil  de Catalunya amb diverses lleis posterk~~, tal corn tot seguit 
veurem, 

2. L’article 1 del projecte de llei de delega& esmenta els 
textos legals que s’han de refondre i que són els següents: 
- Decret LRgislatiu 111984, de 19 de juliol, pel qual s’aprova 

el text refós de la Cornpilaci6 del Dret Civil de Catalunya. 
- Llei 2411984, de 28 de novembre, de Contractes &Integra- 

ci6, 
-Llei 6/1990, de 16 de maq, de censos. 
- LIei 13/1990, de 9 de juliol, de l’acci6 negatbria, les im- 

- Llei 7/1991, de 27 d’abril, de filiacions, 
A aquests, el mateix article 1 del projecte, n’afegeix uns al- 

tres que tenen la particularitat de no haver estat encara aprovats 
i publicats com a lleis quan es va iniciar la tramitaci6 del pro- 
jecte de delegació i que s’hauran d’inclollre en la refosa si en e1 
moment d’aprovar-se la llei de delegaci6 ja han entrat en vigor. 
Aixi resulta del darrer incís de l’article 1, que es refereh als 
projectes de llei segiients: 

missions, les servituds i les relacions de ve”inatge. 

- De garanties possessbries sobre cosa moble, 
- Sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de 

- De venda a carta de gracia, 
- De tutela i institucions tutelars. 
3. El text del projecte es completa amb un article 2 en el qual 

s’estableixen les condicions per a l’exercici de la delegaci6. En- 
tre elles cal destacar, per la seva tsanscendbcia constitucional i 
estatuthria, la previsió d’un termini per al seu exercici (quatre 
mesos des de 1’entrada en vigor de la llei) i l’atorgment al (30- 
vern de ia Generalitat de la facultat de poder <mgrrlallitzar, acla- 
rir i harmonitzar>> els textos afectats per la refosa. 

Així mateix, corn a mesura de control de í’exercici de la de- 
lega&, l’article 2 del projecte preveu la intervenció de la Co- 
missi6 Juridica Assessora mitjanqant l’infome previ del text en 
el qual es contempli la refosa, soluci6 que, resulta obligada pel 
que preveu l’artide 3.l.a) del Decret legidatiu W991, de 25 de 
marq, regulador de l’eesmentat brgan consultiu. 

4. Per acabar el repiis expositiu del projecte cal fer menció de 
les esmenes que s’hi han presentat. Independentment de Ics es- 
menes a la totalitat de retorn, les altres esmenes que afecten 
l’articulat plantegen bé la supressi6 o bé l’addici6 de textos le- 
gals que ha d’esser objecte de la refosa (esmenes núms. 4, 5 i 
6). 

D’altra banda, l’esmena núm. 7 proposa l’addici6 d’una dis- 
posici6 addicional que té per objecte introduir un mecanisme de 
control parlamentari de l’exercici de la delegació. 

l’adapció. 

La deleg ció 1 gislativa és una tecnica de collaboració nor- 
mativa entre el Parlament i el Govern que est& expressament es- 
tablerta i delimitada a la Constitució i a 1’Estatut. 
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Per mitja de la delegació, el Parlament, com a titular de la 
patestat legislativa, pot cedir-ne l’exercici al Govern, dins unes 
determinades condicions. Per6 el que cal destacar especialment 
és que en virtut de la delegaci6, la norma que dicta el Govern 
no té naturalesa reglamentfia (corn és, en principi, el propi de 
les normes emanades d’aquest brgan), sinó que adquireix rang 
de llei, amb la denominació específica de Decret legislatiu, 

Aquest tipus de delega& q u e  afecta prbpiament la mateixa 
potestat legislativa- s’ha de diferenciar d’altrcs significats que 
s’han donat a aquesta tecnica. En efecte, amb la noci6 de dele- 
gaci6 legislativa, tmnb6 s’ha fet referhcia a vegades a un supb- 
sit més ampli en el qual s’inclou la relaci6 llei-reglament, quan 
aquest darrer es dicta en virtut d’una habilitació legal. 

Per aquest motiu, s’ha de distingir, dins el concepte genhric 
de dekgaci6, entre aquella que es mou estrictament en el pla de 
la collaboració entre la llei i el reglament i, per tant, de l’exerci- 
ci ordinari de les potestats que, respectivament, corresponen al 
Parlament i al Govern, d’aquella altra que permet delegar 
l’exercici de la potestat legislativa en favor del Govern, el qual, 
fruit d’aquesta delegació, restaria habilitat per dictar una norma 
amb rang de llei. Actualment, la doctrina ha precisat cada cup 
m6s el sentit tkcnic de la deIegaci6 legislativa utilitzant aquest 
concepte nom& per a aquest segon supbsit, 6s a dir, per aque- 
lles tEcniques que pemeten al Govern ciiictar normes amb vdor 
de llei. 

Bntesa així la deiegaci6 legislativa, han estat diversos els in- 
tcnts de trobar una explicacili tebrica a aquest fenomen que 
trasllada al p d e r  executiu la possibilitat de dictar normes amb 
dectes idkntics als de Ies lleis i que suposa, per tant, tina excep- 
ció al principi de divisió de poders (Dictamen del Consell Con- 
sultiu n6m. 122, de 5 de juny de 1986, fonament r). S’ha 
identificat aixi aquesta tkcnica amb la idea de la representació o 
mandat, de naturalesa privada, o amb la idea de la transkexhcia 
de la potestat legislativa, precisant en aqtlest cas que la transfe- 
rhcia  operada només ho 6s del seu exercici i de la titularitat. 
Més recentment, la teoria que ha tingut més ressb 6s la de l ’ h -  
bilitach5 efectuada a favor del Govern, mitjanqant la qual el 
Parlament assumeix el contingut de la norma governarnentai 
dictada en virtut de la delegacili, donant4 el seu propi r,mg (re- 
sultat que s’explica en funci6 de dues thniques conegudes en 
el Dret internacional i en el Dret civil COM s h ,  respectivament, 
el <<reenviament receptiu>> i la declami6 dc voluntat per rela- 
tionem). 

No ohstant aixb, questes explicacions tebriques no resulten 
decisives quan la justificació de la deIegaciB legislativa i dels 
efectes que comporta deriven directament de previsions consti- 
tucionals o estatuthries expresses i concretes. Quan la Constitu- 
ci6 o 1’Estatut preverien aquesta tkcnica, ja no cal justificar e1 
valor de llei de la norma dictada pel Govern cn 6s de la dclega- 
ci6 en una pretesa assumpció anticipada del IegisIador del seu 
contingut, sinó com una conseqülmcia directa del que preveuen 
aquelis textos fonamentals. Com s ‘ha assenyalat encertadament 
per la doctrina, els decrets legislatius tenen d rang i la Eoqa de 
llei no perque el legislador assumeixi prhiament el sen contín- 
gut, sinó perquh aixi ho estableix i disposa la mateixa Constitu- 
ci6; així ho ha ent& també el Tribunal Constitucional quan ha 
declarat que les Corts Generals <<son las depositarias de la p- 
testad legidativa en su ejercicio ordinarjo (arts. 66 y 1.2 CE), 
no ohstante 10 cua1 Iu propia Constitueiiin nutoriza nl GobiErno 

para que dicte nomas con rango de ley, bien por delegacihn de 
Zas Cortes (decretos kgislutivus) o bien baio la forma de De- 
cretos-leyes en otros determinados supuestosn (STC 5 1/82, de 
19 de juliol), 

La delega& legislativa s’ha de contempIar, doncs, avui, com 
una &nica ordinllnia en les relacions que s’estableixen entre el 
legislatiu i l’executiu en la tasca de producci6 normativa, A Ia 
collabraci6 normal. que s’estableix via remisi6 de la llei al re- 
glament per completar l’ordenaci6 d’un sector, s’ha d’afegir 
una altra legítima possibilitat constitucional, que és Ia que per- 
met -dintre d’uns determinats requisits i condicions- que la 
collabaraci6 normativa del Govern s ’efectui’ mitjaqant normes 
que tinguin el rang de llei, en virtut d’una delegaci6 legislativa i 
fruit d’una lliure opció política del Parlament. 

En 1’Bmbit de la Generalitat de Catalunya, la possibilitat que 
el Parlament pugui delegar la seva potestat legislativa a favor 
del Govern esta expressament recollida il I’article 33.1 ERC. 
Segons aquest precepte: 

<<El Parlament de Catalunya exerceix la potestat legislativa 
mitjangant I’elaboracih de 1Ieis. Aquesta potestat nome‘s ser6 
delegable en el Consell Executiu o Govern en termes idkntr‘cs a 
uquelk que per a2 supdsit de delegació de les Curts Generals al 
Govern estableixen els articles 82, %3 i 8.4 de la Constituciií~~. 

De la lectura d’aquest precepte es deduixen dues conseqüEn- 
cies importants. En primer lloc, que correspon al Parlament el 
monopoli de la potestat legislativa, sense que es reconeixi al 
Govern cap potestat originaria d’aquesta mena (a diferhncia del 
que passa en Ja Constituci6 quan l’article 86 atorga ai Govern 
de 1’Estat la potestat de dictar decrets-lleis). I, en segon lloc, 
que aquest monopoli en l’exercici de la potestat legislativa es 
pot flexibilitzar, per decisi6 del mateix Padament, mitjanpnt 
l’ús de la delegació legislativa en els mateixos termes previstos 
a la Constitució per d supbsit de delegació de les Corts Gene- 
raIs al Govern de l’Estat.. 

Com es pot observar, 1’Estatut no estabIeix un regim juridic 
propi de les delegacions legislatives a Catdunya, sinó que fa 
una simple remissió al r&girn previst a la Constituci6. Aixb ens 
obliga, per tant, a analitzar les previsions contingudes al3 mi- 
cies 82, 83 i 84 CE, per tal de conhixer quim s6n els requisits i 
lfmits sota els quals es pot produir la delegaci6 legislativa. 

No obstant aixb, aquesta primera impressili s’ha de matisar 
pel fet que la Llei 311982, de 23 de rnaq, del Parlament, del 
President i del Consell Executiu de la Generalitat, es refereix a 
la delegnci6 legislativa a Catalunya en els seus articles 34 a 40. 
En la majoria deIs casos, aquests preceptes reprodueixen gaire- 
bé textuntment les previsions que ja resulten de la regula& 
constitucional de la figura, per la qual cosa no plantegen espe- 
cial problema (és el cas dels articles 35 a 40), Ara b6, Emb6 es 
pot detectar algun clement innovador que pot condicionar de 
fonna especiai 1’6s de la thnica de la delegaci6. 

IJn d’ells és la denominació de les normes dictades en exer- 
cici de la delegació com a <<decrets legislatius>>, d’acord amb el 
que disposa I’apartat 1 de l’axticle 34 de la Llei 3/1982. Tot i 
que aquest títol és el mateix que estableix la Constituci6, hem 
de recordar que aixa ho fa al. seu I’article 85, precepte que no 
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s’inclou en la remissió continguda a l’articfe 33.1 EAC. Ara be, 
d’aixb no es pot deduir cap contradicció amb el precepte estatu- 
tari, ja que, un cop admesa la figura de la delegació legislativa, 
sembla evident que el mateix Parlament pot completar el con- 
tingut de l’article 33.1 EAC establint un titol especifk per a les 
normes que són fruit de la dekgaci6, sense que hagi d’dsser cap 
obstacle la coincidencia amb el titol que els d6na I’article 85 
CE en l’brnbit estatal. De fet, l’omissi6 de l’article 85 CE a la 
remissi6 que fa I’xticlt: 33.1 EAAC cs podria interpretar com la 
voluntat de deixar en mans del rnatcix Parlament de Catalunya 
la decisi6 sobre el títol que es vol donar a les disposicions que 
contingiih legislacih delegada en l ’hb i t  de Catalunya. 

Mes problemes pot plantejar, en canvi, l’apartat 2 de l’aarticle 
34 de la Llei 3/1982, quan diu que no pot ser objecte dc delega- 
ci6 la potestat de legislar sobre les materies esmentades en 
l’apartat 2 de l’article 32 de la mateixa llei. Aquestes materies 
són les segiients: 

a) Les lleis de desenvolupament bhsic de 1’Estatut de Cim- 

b) EI pressupost de la Generalitat. 
c) L’elaboraci6 de lleis de delegaci6 Iegislativa al Govern. 
Fent abstraccili dels supbsits específics de les lletres b) i c), 

la referhncia a les lleis de desenvolupament bhsic de l’Bstatut, 
suposa una exclusi6 important de mathies de l’hmbit de possi- 
bles delegacions, ja que, segons l’article 33.1 de la mateixa Llei 
3/1982, són lleis de desenvolupment bhsic les que regulen el 
contingut essencial de les mathries de qui5 tracten els articles 3, 
5.3,9.1,9.8, 10.1.1, 20.2, 13.1, 15, 16,28,29.2, 31.1,32.6,35, 
36.5,37.1,41 i 42 de 1’Estatut. 

Es podria pensar que el legislador catalh, EI el moment d’ela- 
borar la Llei 3/1982, ha volgut establir una categoria especial. 
de Iteis, clarament inspirada cn les lleis orghniques. S6n aques- 
tes les que anomena com a lleis de desenvolupament hhsic i que 
han de regular el contingut essencial de mat&ries estatutbies 
que es consideren d’especid rellevhncia i per a les quals s’exi- 
geix una votaci6 final sobre el conjunt del text pcr majoria nb- 
d u t a  (article 33.2 de Ia Llei 3/1982). La previsi6 d’aquesta 
mena de aleis orgbiques>> de Catahnyn, pot esser t m M  la raó 
de la seva exclusi6 de la delegació legislativa, seguint amb el 
pardMsme de l’article 82.1 CE que no permet la delegacili en 
matbries reservades a llei orghica. 

Ara bé, en el present cas cap de les mathies incloses en el 
projecte de llei que dictaminem no fan referhicia a les considc- 
rades a la Llei 311982 com de desenvolupament bhsic de 1’Esta- 
tut. Per tant, no cal entrar en l’anhlisi de l’exclusi6 ci’aquestes 
lleis de l’bmbit de la deIegaci6, i dels eventuals problemes que 
pogu6s plantejar. En efecte, els textos normatius que l’article 1 
del projecte de llei inclou en l’aufarització de rdosa, aix i  com 
els que es volen addicionar per les esmenes n h s .  5 i 6 r e s p  
nen tots ells a I’exexcici úe competkncies sobre Dret civil catali 
(art, 9.2 FAC), o en darrer terme sobre institucions p6bliques de 
pmtació i tutela de menors (art. 9.28 EAC), mathries que resten 
excloses de l ’ h b i t  reservat a les lleis de desenvolupament bhic. 

lunyn. 

IV 

1, E1 projecte de llei que se’ns sotmet a dictamen autoritza al 
Govern per prwedir a la refosa del text de la Compilaci6 del 

dret civil catal&, amb diverses lleis posteriors. Estern per tant, 
davant d’una de les dues possibles modalitats de delegació le- 
gislativa que preveu l’article 82 de la Constitució i els correspo- 
nents preceptes de Ia Llei 3/1982; l’dtra modalitat és la 
delegaci6 mitjanqant iiei de bases perqu& el Govern elabori i 
aprovi un text articulat. 

Tot i que existeixen clements comuns entre ambdós tipus de 
delega& (als quals ens referirem en fonaments posteriors), hi 
ha diferbncies remarcables entre elles a causa de l’abast que tB 
la deIegaci6 i al paper que en cada cas s’atorga al Govern. Aixr’, 
mentre en la llei de bases es deixa un important marge d’inno- 
vaci6 i creació legislativa al Govern, que resta facultat per dic- 
tar un text articulat en el marc d’uns principis i criteris generals, 
en el cas de la refosa de textos legals aquesta funci6 governa- 
mental tk iina vessant eminentment ticnica, ja que Ia seva fina- 
litat no 6s l’daboració d’un text normatiu noli a partir d’uns 
principis generals dictats pel Parlament, sin6 la de reduir a un 
text unitari normes ja existents sobre una rnatbia, perb que es- 
tan disperses en diversos textos legals anteriors. Aquesta dis- 
persi6 i els problemes que pot suposar per a l’operador jwídic a 
I’hora d’aplicar i interpretar la normativa sobre un determinat 
sector, s6n els motius Bltims que justifiquen la tecnica de la re- 
fosa i que e1 Parlament traslladi aquesta tasca al Govern. No 
obstant aixb, no es pot menysprear la capacitat que s’atribueix 
al Govern ja que, en primer lloc, cal tenir present que el nou 
text refús substituteix els textos anteriors i, en segon lloc, I’opc- 
raci6 de refosa, per neutra que sembli, sempre comporta implí- 
cita unes valoracions sobre les modificacions i derogacions que 
els textos a refondre han produ’it entre ells, la qml cosa deixa 
un marge d‘intergretaci6 (Dictamen del Consell Consultiu núm. 
142, d’ I de r n q  de 1988, fonament V). 

Per tant, malgrat que es continui’ considerant la refosa corn 
una operació essencialment de t h i c a  legislativa, aixb no ha de 
fer oblidar que en la potestat que s’atribueix al Govern es troba 
inherent també una certa llibertat d’apreciaci6. k b  es posa es- 
pecialrnent en relleu quan l’autoritzaci6 de refosa inclou no so- 
lament la canerm formaiitzaci6 d’un text Únic, sin6 també la dc 
<<regularitzar, aclarir i harmonitzar>> els textos legals a refondre 
(art. 82.5 CE). Tot i que l’abast de la delegaci6 queda iambe ii- 
d a d a  en aquest darrer cas a l’operaci6 de dictar un text re€&, 
no hi ha dubte que aqui el Govern queda habilitat per fer quel- 
com mks que una integra& mecanica dels textos a refondrc. 
Corn que en molts casos la mateixa refosa no es pot resoldre 
adequadament amb una actuaci6 tan limitada i rígida com 
aquesta, Ia Constituci6 permet que es concedeixi a1 Govern un 
cert marge creatiu per assegurar precisament que es compleixi 
fa fmalitat essencial de la refosa que 6s -com abans hem dit- la 
d’introduir elements de simplificació i seguretat juridica en un 
sector normatiu que ha estat objecte de modificacions legislati- 
ves successives i parcials. 

2. Una qiiestió que es pot suscitar entorn la delegaci6 per re- 
fondre textos normatius 6s la de si l’autorkaci6 que es conce- 
deix al Govern podria incloure textos legals encara no aprovats 
i publicats en el moment de produir-se la delegaci6. 

La referhcia a aquest supbsit 6s aquí procedent, ja que l’arti- 
cle 1 del projecte de llei que dictaminem I-IQ solament inclou en 
l’autoritzaci6 de refosa lleis ja aprovades i publicades, sin6 que 
tarnbk inclou alguns projectes de llei tramitats en el Parlament 
de Cattaiunya, simultbniament al projecte de llei de delegació. 
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En principi, la resposta a aquesta qüestió ha d’ésser negativa 
per diverses raons. 
No hem d’oblidar, en primer lloc, quina és la lbgica que per- 

segueix la refosa i que no 6s altra que la d’unificar en un sol 
text diversos textos legals amb la finalitat que abans hem assen- 
yalat. Per tant, aixb comporta irnplicit que la refosa s’hagi de 
fer sobre textos legals prornuigats amb anterioritat a l’aprovaci6 
de la llei de delegació, ja que si fos així dificilment es podria 
complir l’objectiu que t6 aquest tipus de deIegaci6. Cal tenir 
present que l’article 82.5 CE parla expressament de refondre 
<<textos lcgdm, expressió que s’ha de considerar en sentit aC- 

tual, és a dir, corn a normes ja  existents, i no com a meres ex- 
pectatives normatives. La referhcia constitucional a la refosa 
de <<textos legalsn s’ha d’entendre, doncs, en el seu significat 
precis i estricte, com rz referhcia a normes ja aprovades i pro- 
mulgades. 

En segon lloc, hem de considerar la prbpia naturalesa de Ia 
delegació legislativa com a mecanisme de collaboració norma- 
tiva entre el Parlament i el Govern. AI marge de Ies diferents 
explicacions tebriques que s’hm donat sobre aquesta t h i c a ,  6s 
evident que la delegacici que contemplen la Constituci6 i 1’Esta- 
tiit --que implica el trencament dei monopoli par1ament;ari en 
I’exercici de la potestat legislativa i que excepcionalment supo- 
sa una habilitació a favor del Govern per exercir-la- resulta in- 
compatible amb un apuderament indeterminat o mancat de 
concrcci6 que eliminaria o difuminaria més enllh d’allb raona- 
ble els limits de la mateixa autorització del Parlament, Aquesta 
possibilitat l’exclou al nostre entcndre I’article 82.3 CE quan 
diu que la deIegaci6 s’ha d’atorgar per a una <materia concre- 
ta>>; en cI cas de la delegacid per refondre textos legais aquesta 
refcrhcia no s’ha d’entendre únicament COM la necessitat que 
la llei de delegació identifiqui l’hrnbit material o sectorial de 
l’actuaci6 legislativa que afecta, sinh tarnb6 com un element de 
certesa en ei contingut i abust de la mateixa delegaci6, que no 
es produiria si en la refosa s’incIorien nomes encara no exis- 
tents en el moment d’atorgar-se aquella. 

I finalment encara es podria adduir un altre argumciit que de- 
riva de l’exigbncia constitucional, tamhd recollida a l’article 
82.3 CE, com és que 1a llei de delegació ha de fixar e1 seu ter- 
mini d’exercici. La previsió d’aquest requisit d6na suport a la 
tesi que q u i  defensem per dos motius: primer, perque confirma 
implícitament que els termes de la delegació han de quedar ja 
definits en la mateixa llei de delegació i no dependre de fets fu- 
turs i incerts; i segon, perquh el mateix termini concedit al Go- 
vern, en el qual ha de fer Ú s  de la seva potestat i qnc tC el dret 
d’exhanrir, quedaria relativitzat i fins i tot podria &ser eliminat 
si cn Ja refosa s’inclouen nomes que encara no existeixen com 
a tals en ei moment de la delegació. 

Tots aquests arguments porten, doncs, a considerar inviable, 
des de la perspectiva constitriciuna1 i estatuthria, la possibilitat 
que una autoritzacib de refosa inclogui projectes de llei corn 
sernbIa que fa l’articie 1 del projecte que dictaminem. 

Ara b6, en aquest punt cal fer nn aclariment que deriva del 
mateix redactat d’aquest precepte. En efecte, tot i que s’hi fa 
menci6 a <<projectes de llei>>, aquesta denominació formal -que 
és equivoca en aquest cas- resulta aciarida tot seguit quan es 
precisa que la seva inclusió en la refosa dependrh de si han en- 
trat en vigor en aprovar-se la llei de delegaci6. Per tant, el que 
s’esth dient en realitat 6s que la refosa nom& compendril textos 

legals vigents, aths que els projectes que no s’hagin aprovat 
com a lleis, s’hagin promulgat i publicat i hagin entrat en vigor 
en el moment que el ple del Parlament aprovi la llei de delega- 
ció, en restaran exclosos d’acord amb la condici6 que estableix 
el mateix article 1. 

Si des d’una perspectiva <domal>> la referhcia ah projectes 
de llei seria inconstitucional i antiestatuthria, des d’una perspec- 
tiva material>) aquest problema es resol quan resulta que, se- 
gons I’article 1, aquests projectes de llei només entrarien en la 
delega& si ja són lleis en el moment que aquesta s’aprovi. El 
problema es redueix, doncs, a una incorrecció tknica en utilit- 
zar-se la denominacid qmjectes de Ueb en un supbsit en qu&, 
en puritat, s’hauria d’haver utilitzat la denornhaci6 de deis>>. I 
akxb per Ia senzilla raó que la hipbtesi que esmenta I’article 1 
(projectes de lIei que ja han entrat en vigor en aprovar-se la llei 
de delegació) significa necesshriament que ja existeix la llei co- 
rresponent. 

Probablement l’explieaci6 de la redacci6 del precepte es im 
bi en la tramitació simulthia en e1 Parlament de la IIei de dele- 
gaci6 i d’algunes de les lleis substantives a incloure en la 
refosa. Amb pot haver influit en la utiiització d’una terminolo- 
gia adequada al moment de la presentaci6 al Parlament del pro- 
jecte de llei que dictaminem (moment en que es tramitaven els 
alwes projectes de llei), perb 110, en canvi, pensant en el text de- 
finitiu de la llei de delegació que, segons resulta del seu propi 
contingut, vol contemplar, en realitat, la hipbtesi de lleis ja 
aprovades i no de projectes de llei. 

A l’úftim, hem de fer una considernci6. El nostre criteri, ja 
expressat, és que la llei de delegació per a la refosa de textos le- 
gals exigeix que aquests textos hagin estat promulgats mitjan- 
$ant la seva publicació, ja que només en aquest cas s6n 
veritables lleis (arts. 9.1 i 91 CE, 33.2 EAC i 2.1 C. civil). No 
obstant aixa, el projecte dictaminat parla de projectes de llei 
que hagin entrat en vigor en aprovar-se la llei cle delegació, que 
constitueix im concepte diferent del de la prornulgacid En efec- 
te, una llei ja promulgada pot ser que no entri. en vigor fms un 
moment posterior, bé en aplicació de la vucaiio Iegis que esta- 
bleix l’article 2.1 de1 Codi civil, bé pequi3 la mateixa liei dispo- 
si un altre termini de vacatio en aprovar-se; aixb suposa una 
restricció mbs que s’imposa a la tasca de X’executíu, la qual és 
perfectament legitima i esta emparada per l’article 33.1 EAC en 
relaci6 amb l’artide 82.3 CE. 

V 

Farem referkncia en aquest fonament als requisits i limits ge- 
nerals a qu& resta subjecta la delegació legislativa, i en especial 
la deIegaci6 per la refosa de textos legals, per tal de comprovar 
si el projecte de llei que dictaminem els respecta. 

1. Entre els requisisfs C Q ~ U ~ S  a les dues modalitats de deIe 
gaci6 legislativa cal destacar en primer lloc l’exighncia que la 
delegació sigui mxpressm, (art. 82.3 CE). Amb aquesta precisió 
sembla clar que el que es persegueix 6s que consti d’uxla mam- 
ra clara i precisa la voluntat parlamenthria d’habiiitar ai Govern 
per dictar una norma amb rang de llei. Aixi ho posa en relleu el 
mateix precepte constitucional esmentat quan més endavant diu 
que 1a delega& no es pot entendre que ha estat concedida de 
manera r<irnplfcit a>>. 
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E4 campliment d’aquest requisit no ofereix en e1 present cas cap 
problernrt, ja que l’única halitat del projecte de llei 6s precisa- 
ment la de prmedir a una delegaci6 a favor del Govern, tal com 
pasa clarament en relleu el seu t M  i el contingut de l’article 1 - 

Un segon requisit comii I’estableix també I’article 82.3 CE 
quan exigeix que la delegació s’atorgui per a una mhteria ({con- 
creta>>. A aquesta qüesti6 ja ens hem referit en el fonament an- 
terior, entenent que, en el cas de la delega& per a Ja refosa de 
textos legals, un dels seus significats és el d’impedir l’eeventual 
extensió a textos encara no aprovats i publicats. Per6 des d’una 
perspectiva més general, quan la CE diu que s’ha de concretar 
I’hrnbit material de la delegació s’estii fent referkncia sobretot a 
la necessitat que la Uei indiqui de forma suficient quin 6s l ’ h -  
bit normatiu sobre el qual es produeix la delega& En definiti- 
va el que es vol impedkr amb aquest requisit és el supbsit 
d*habilitacions en blanc o d’abast indefinit, que desnaturalitza- 
rien la prbpia lbgica constitucional de la figura i del mateix 
exercici de la potestat legislativa. 

L’article í del projecte de llei compleix plenament aquesta 
condici6 ja que no solament es refereix a uns sectors materials 
concrets de l’ordanament (dret civil i protecci6 i tutda de me 
nm) ,  sinó que esmenta nominalment els textos legals que 
s ’han de refondre. 

El darrer requisit comú a les lleis de delegació 6s l’establi- 
ment d’un termini per al seu exercici, j a  que en cap cas la dele 
gaci8 no es pet concedir per un lapse de temps indeterminat 
(article 82.3 CE). 

També el. compleix el projecte de llei que dictaminem quan 
preveu en el seu article 2 el termini rnhxim de quatre mesos en 
el quaI el Govern ha de fer iis de la delegacid. Cal afegir que 
aquest mateix article precisa que quan el Govern dicti el corres- 
ponent Decret legislatiu s’esgotarh la delegació, la qual cosa 
compleix tarnbe amb aquesta exighcia constitucional (da de- 
legaci6 resta esgotada en fer-ne Ús el Govern amb la publicació 
de la norma corresponent>> -art. 82.3 CE.). 

2. Els requisits especljcics de la delegació per refondre textos 
legals s’esmenten a I’apartat 5 de l’article 82 CE. Segons aquest 
apartat, l’autorització per a refondre textos legals de termimrd 
d’hmbit normatiu>> a qub es refereix la delegació i <<haurd d’es- 
pecwccar si resta circumscrita a la mera fornulaci6 d’un text 
únic o si incloii la de regularitzar, aclarir i harmonitzar els tex- 
tos legals que hagin de ser refososn. 

La primera previsi6 té una evident connexió amb el requisi- 
t comú a tota delega& de referir-se a una mat5ria concreta. En 
aquest cas, sembla que l’apartat 5 de h t i c l e  82 CE no fa mes 
que singularitzar i ajustar aquell requisit comú a la Einalitat i 
contingut que té la refosa que, per la seva pr6pia naturalesa, ha 
de prendre corn a punt de referhcia uns textos legals cancrets 
que són els que s’han de refondre en un únic text. Per tant, per 
les mateixes raons exposades en el punt anterior (indicaci6 pre 
cisa i nominal de l’abast de la refosa a l’article 1 del projwte de 
llei), aquest requisit es compleix. 

I, el mateix cal dir, del segon requisit exigit per l’apartat 5 de 
l’article 82 CE, ja que l’article 2 del projecte de llei precisa que 
el Govern de la Generalitat resta habilitat, en fer fis de la dele- 
gaci6, per regularitzar, aclarir i harmonitzar els textos legals 
afectats per la &osa. 

3. Independentment dels requisits de contingut que acabem 
de veure la Constitució subjecta tarnlk les delegacions legislati- 

ves a una sbrie de Iifmits. Entre aquests es troben la prohibici6 
de subdelegació (art. 82.3 CE) i que les lleis de bases puguin 
autoritzar la modificaci6 de la mateixa llei de bases o dictar 
normes amb carhcter retroactiu (art. 83 CE). D’ells, només seria 
aplicable aquí el primer i e1 compliria e1 projecte de Uei j a  que 
no preveu en cap moment que el Govern pugui subdelegar en 
un altre brgan l’execuci6 de la refosa. 

Perb el iimit més important és, sens dubte, el de les mat&ies 
excloses de la deZegaci6 en la mesura que suposen un condicio- 
nant ai seu possible abast material, 

D’unn manera explicita, la Constitució només exclou de 
l’hmbit de la delegació les mathies reservades a llei orgbnica 
(art. 82.1 CE), No obstant aixb, hi ha unanimitat en la doctrina 
a considerar que tambt5 hi ha altres matbries que, de forma im- 
plícita, haurien de quedar excloses de la delegació perqd han 
d’ésser aprovades necesskriament peI Parlament d’acord amb la 
Canstituci6 i 1’Estatut. Un exemple clar seria l’aprovaci6 de la 
Llei de Pressupostos que, segons els articles 134.1 CE i 30.1 
EAC, ha d’6sser aprovada, respectivament, per les Corts Gene- 
rals o pel Parlament de Catalunya. En aquest sentit cal conside- 
rar corn a plenament coherent l’exclusih que fa l’article 32 de la 
Llei 3/1982 de la Llei de pressupostos carn a materia delegable, 
aixi com de la possibilitat de delegar en el mateix govern I’ela- 
boxació de lleis de delegació legislativa. 

Aths el contingut del projecte de llei que dictaminem l’iinic 
problema el podria plantejar la possible incidhcia en una mati- 
ria reservada u llei orgdnica. Tot i que la refosa de textos le- 
gals no té car&cter essenciahent innovador de l’ordenment 
-com el té un text articulat dictat n l’empara d’una llei de ba- 
ses-, no hem d’obiidar que el nou text refós substitueix i deroga 
les normes refoses (STC 141/1988, de 12 de juliol), amb la qual 
casa no s’elimina el risc apuntat. 

Tanmateix, hem de tenir en compte que la reserva de llei or- 
ghnica t6 un abast molt concret i limitat. A part de les reserves 
expresses i singulars que conté la Constitució i que no afecten 
les mathies a ¶u& es refereix el projecte de llei, el camp de joc 
de la llei orghica se circumscriu al <<desenvolupament dels 
drets fonamentals i de les llibertats públiques), (art. 81.1 CE). T 
aquesta referbncia ha estat interpretada majoritkiament per la 
doctrina i per la jurisprudbcia constitucional de forma restricti- 
va, en el sentit de limitada Únicament als drets i llibertats de la 
secci6 la. de1 capftol segon del tftol I de la Constituci6 i no a 
tota regula& que hi incideixi, sinó només a aquella que de for- 
ma directa i frontal estableix la regulacih d’un dret fonamental 
(entre altres, les STC 611982, de 22 de febrer; 67/1985,de 24 de 
maig; i 98J1985, de 29 de julial), 

Na hem d’oblidar, en primer lloc, que els textos esmentats a 
l’articlc 1 del projecte de llei han estat aprovats pel Parlament 
de Catalunya, la qual cosa ja suposa un antecedent important 
als efectes que ara estudiem. Perb al marge d’aixb, sembla en 
tot cas evident que l’abast de la refosa que resulta de I’article 1 
no suposa el desplegament de cap dels drets i llibertats fona- 
mentals de la secció la. del capítol LI del títol I de la Constitu- 
ció, sin6 que la seva incidhcia es projecta sobre altres drets o 
principis contemplats a la secci6 2a. del capítol Ii del títol I o 
en et capítol IIí del mateix títol (qüestions relatives al dret de 
propietat: i al dret de famdia). 

Fins i tot en el cas de la filiació, que seria potser el que po- 
dria oferir m&, dubtes, tampoc no es pot apreciar la necessitat 



24004 BUTZ,LETf OFICIAL DELFARLAMENT DE CATALUNYA J NÚm, 336 / 22 de gener de 1992 

d’una llei orghica, ja que el dret a desenvolupar és el de l’arti- 
cle 39 CE, malgrat la referhcia aI principi d’igualtat de tots eis 
fills que conté. En aquest sentit cal recordar que el Tribunal 
Constitucional ha declarat que el principi d’igualtat, C Q ~  a tal, 
no 6s susceptible de regulació per llei oxghica (STC 76/1983, 
de 5 d’agost). I, en caherhncia amb aixb es pot tamb6 constatar 
com les reformes postconstitucionals del dret estatal sobre filia- 
cions, dret de famflia i tutela (I,Ieis ll/X931, de 13 de maig; 
30/í93í, de 7 de juliol; 13/1983, de 24 d’octubre; 21/1987, 
d’ll de novembre; 35/1988, de 22 de novembre; i 11/1990, de 
15 d’octubre), no s’hm realitzat en cap cas mitjanqant llei or@- 
niea. 

4. A I’úlltim, hem de fer referkncia als mecanismes de con- 
trol sobre I’exerccici de la delegacid En aquest punt cal tenir 
present el quc disposa l’apartat 6 de l’article 82 CE, segons el 
qual les lleis de delcgaci6 <<podran>> establir en cada cas f6rmu- 
les addicionals de control sens perjudici de la compethncia pr6- 
pia dels tribunals. 

El control dels tribunals (pel Tribunal Constitucional o pels 
tribunals ordinaris, en aquest darrer cas si es produeix un ultra 
vives) 6s un principi que estableix directament la Constituci6 i 
que, per tant, és ali& al contingut de la llei de delegació. No ho 
ks, en canvi, la previs% d’altrcs fórmules addicionals de con- 
trol, que si que depenen del que disposi la llei de delegaci6, pe- 
rb amb el benenth que la seva existbncia no 6s necesshría, tal 
COM es despren dels termes potestatius que empra la Constitu- 
ció. 

Per tant, les mesures addicionals de control no s6n un requi- 
sit indispensable de la delegació, la qual cosa fa que siguin 
constitucionals i estatutaris, tant l’article 2 del projecte de llei, 
que només preveu la imtervenci6 de la Comissi6 Jwíáico Asses- 
sora (ja prevista preceptivament: en aquests casos en la llei que 
regula quest  hrgan), com Z’esmena número 7 que hi afegeix 
una fórmula de control parlamentari. 

VI 

Tractarem cn aquest darrer fonament eh problemes que pot 
plantejar la tramitaci6 parlamentfia sirnulthia del projecte de 
llei de delegació i d’algtines de les normes que s’inclouen en la 
mateixa delegació (segons incis de l’article 1). 

Sobre aquesta qiiestid j a  hem fet unes reflexions en el fona- 
ment N. Perb ara és necessari fer-ho des d’una aitra perspecti- 
va diferent que prengui en consideració els requisits exigibles 
en la tramitucih parlamentdrila de les lleis i els drets de qu2 
pudeixen eis diputats. En concret, cal estuúiar si la sirnuItane‘i- 
tat‘ en la tramitació de procediments que cn aquest cas es pro- 
dueix podria suposar I’incompIiment de normes essencials per 
la forma& de voluntat de les Cambres i, sobretot, des d’un 
punt de vista objectiu, l’obstacle a l’exercici dels drets que co- 
rresponen al c h e c  de diputat. 

1.  Sobre aquesta qiiestió el TrÍbunal Constitucional s’ha pro- 
nunciat diverses vegades, tot i que de forma no sempre clara. 

D’una banda, podem trobar algunes resolucions (STC 
108/1986, de 29 de jiiliol i STC 99/1987, d ’ l l  de juny), en les 
quals el Tribunal mostra una tendhcia restrictiva a considerar 
que l’incompliment dels requisits establerts pei procediment le- 
gislatiu, hdiiuc quan estiguin recollits als textos fonamentals, 

pugui suposar sempre un motiu de declaració de la hconstitu- 
cionalitat. AM, si b6 s’interpreta que les regies de procediment 
tenen carhcter instrumenta1 per tal de fer efectiu el pluralisme 
polittic, que és un dels valors superiors del nostre ordenament 
(art. 1.1 CE), es matisa aquesta afimaci6 tot seguit, precisant 
que <<la inobservancia de 10s preceptos que regutan el procedi- 
miento legislativao podria viciar de inconstuticionalidad la ley 
cuando esa inobservancia altere de modo sustancial el proceso 
de formación de valuntad en el seno de las Cimaras>> (STC 
99/2987). En la mateixa Ilnia, el Tribunal Constitucional tarnb6 
ha considerat que no es produeix un vici d’inconstitucionditat 
quan s’han donat determinats defectes de tramitaci6 (per exem- 
ple, I’omissió d’infomes preceptius i previs sobre el projecte 
de llei o la manca de remissió de l’exposici6 de motius i de la 
rnembria corresponents) si no han estat oportunament denun- 
ciats pels diputats davant Ia mateixa cambra legislativa, ja que 
en aquest cas el Tribunal pressuposa que els possibles afectats 
no van consiúerar que existíx 2esi6 dels sew drets ( S E  
10811986). 

Aquest plantejament de control limitat és coherent, d’altra 
banda, amb la doctrina que manté també el Tribunal Constitu- 
cional sobre els anomenats cintema corporis>>, és a dir, dels ac- 
tes parlamentaris interns. En virtut del principi d’autonomia de 
les cambres legislatives, el Tribunal Constitucional ha a h & s  el 
principi d’exclusió de control i fiscalitzaci6 per part dels Tribu- 
nais, incloent-hi el mateix Tribunal Constitucional, dels <<inter- 
na cor pur is^ per tal de no interferir en el funcionament 
independent dels brgans parlamentaris (STC 11 &/1988, de 20 
de juny i 161/1988, de 20 de setembre, entre ahes). 

Ara M, en aquest punt, cal precisar que el Tribunal Constitu- 
cional no ha estat mai favorable a una exclusió absoluta dels 
<<interna cor por is^. En tot moment ha tractat de trobar un equili- 
bri enEe el seu respecte (a causa del principi d’autonomia par- 
larnenthria ja esmentat) i la integritat dels drets i llibertats 
fonamentals, especialment dels que s6n inherents al desenvoh- 
pament del c h w  de diputat, Aquesta doctrina es sintetitza 
molt bé a la STC 23/1990, de 15 de febrer, quan es reconeix ex- 
pressament que l’exempció jurisdiccional d’aquests actes in- 
terns i la no intervenció del Tribunal Constitucional només és 
possible mentre que es respectin els drets de participació politi- 
ca dels diputats i grups parlamentaris. La conseqühcia bbvia 
és, com diu la sentkncla esmentada, que <<la doctrina de 10s “in- 
terna corporis” s610 resulta de aplicación en la medida en que 
no existu lesi6n de talcs derechos y libertades. 

2. Des de la perspectiva subjectiva dels diputats i grups par- 
lamentaris no hi ha dubte que el dret fonamentd que cunnecta 
directament amb I’exercici de la seva funció parlamenthria és e1 
definit a l’article 23 CE i, m6s en concret, el que resulta del seu 
apartat 2. En paraules del mateix Tribunal Constituciond 
aquest precepte qarantiza no s610 el acceso igualitari0 a las 
funciones y cargos pfiblicos, sino también que 10s que hayan 
accedido a 10s mismos se mantengan en ellos sin perturbaciones 
ilegitimas y los desempejien de conformidad con lo que la iey 
dispongo (STC 32/1985, de 6 de mar$). I en el cas dels mem- 
bres d’un hrgan parlamentari, aquesta referkncia a la clleh s’hn 
d’entendre feta al Reglament de la cambra, que 6s llei en sentit 
material tal com reconeix la STC 161/1988, de 20 de setembre. 

Per tant, el contingut del dret fonamental de l’article 23.2 CE 
s’ha d’intexpretar en cada cas en funció dei rkgim jurídic aplica- 
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ble a cada c h ~ w  públic, que en el present cas seria el contingut 
en el Reglament del Parlament de Catalunya. Aquest Regla- 
ment concreta els drets a qu& dhdeix de forma genbrica l’arti- 
cle 23.2 CE, drets que passen a integrar f’estntut propi del 
chmc de diputat, constituint un ccius in officiumn. I entre 
aquests drets cal destacarar, per la seva importhcia i per la inci- 
d h i a  que podria tenir en aquest cas, el dret d’esmena que, 
com reconeix expressament la STC 23J1990, de 15 de febrer, 
forma part de I’ccstatusn propi del c h e c  de diputat. 

3. A causa de la sitnultaneitat de tramitaci6 del projecte de 
dekgaci6 amb la d’altres projectes de lleis que s’han d’incloure 
en la refosa, resulta que ha existit una coincidhcia en els temi- 
nis d’esrnenes respectius. Així, segons resulta dels Diaris 0% 
cials del Parlament de Catalunya, el temini d’esmenes 
(incloent-hi les pr6rrogues) al projecte de llei de detegaci6 va 
acabar el mateix dia que el termini d’esmenes (incloent-hi tam- 
bB les pr6rrogues) al Projecte de llei de venda a carta de gracia i 
tutela i institucions tutelars, A aquests supbsits de coincidkncia 
total, s’han d’afegir altres de coincidhcia parcial dels periodes 
d’esmenes amb els projectes de llei de garanties possessbries 
sobre cosa moble i sobre mesures de protecci6 dels menors dcr 
semparats i de l’adopció, 

Des de la perspectiva del correcte exercici del dret d’esmena 
al projecte de llei sobre el qual &tarninem, les anteriors dades 
ofereixen alguns aspectes de dubte. Si bé 6s cert que el dret 
d’esmena s’ha pogut exercir formalment com a tal, ja que els 
diputats han disposat del termini ordinari i fins i tot de prljrro- 
gues, no ha és menys que les seves condicions materials d’exer- 
cici podrien haver quedat limitades pel coneixement només 
parcial de l’objecte a esmenar. 

Si la delegacÍ6 inclou iins projectes de llei que estan en trh- 
mit i que, per tant, encara no tenen un contingut definit, pot 
existir una certa inseguretat sobre el seu abast final, inseguretat 
que només podria desaparhixer si es conegués no solament el 
text del projecte, sinó tmb6  el de les esmenes que s’hi han pre- 
sentat, que, en conjunt, poden donar una idea més precisa de 
quin pot ser el contingut final de la llei. Ei coneixement previ 
del text del projecte de llei a refondre i de les esmeneS que s’hi 
han presentut seria, doncs, una garantia mínima exigible per 
poder exercir en plenes condicions el dret d’esmena al projecte 
de llei de delegació. 

Les consqühcies que deriven d’aquesta conclusi6 només es 
podrien matisar en el present cas per Xa naturalesa que 16 el pro- 
jecte sobre el qual dictaminem. En e€ecte, no es tracta aquí clc 
regular una determinada rnathria ni de dictar una llei de bases, 
shn6 simplement d’autoritzar al Govern perque faci una refosa 
de textos legals. Aixb simplifica notablement el contingut mate  
rial del projecte de llei, j a  que la seva part dispositiva es limita, 
en realitat, a indicar quin 6s l’abast normatiu de la delegació. I 
com que, en tot cas, queda clar que segons el projecte només 
s’hi poden incloure en la delegaci6 les lleis j a  vigents en el mo- 
ment de l’apmvaci6 final de la llei de delegació, es pot entendre 
que se salvaguarda en aquest cas el requisit essencial de la for- 
mació de voluntat parlarnenthria, que és, sens dubte, el de poder 
prendre la decisi6 h a 1  sobre la inclusió o no dels textos en 
l’autorització de refosa. Es vol dir amb aixb que els diputats 
sempre tenen la possibilitat de votar a favor o en contra de la 
inclusió d’un text legal en la llei de delegació, dret que poden 
exercir plenament ja que en el moment de la votació final de la 

llei de delegació els possibles textos a incloure seran lleis ja pu- 
blicades i vigents, 

A més, ni de la sollicitud de dictamen, ni de les esmenes pre- 
sentades al projecte de Uei de delegaci6 i als projectes de lEei a 
refondre, ni de la documentació cornplementhría apartada, en 
resulta que s’hagi posat en relleu qualsevol defecte en la trami- 
taci6 parlamentkria. 

CONCLUSI~ 

Atesos els raonaments continguts en els fonaments prece- 
dents, opinem que el <<Projecte de Llei de Delegaci6 en el Go- 
vern de la Generalitat per a fer la refosa del text de la 
Compilació del Dret Civil de Catalunya amb diverses lleis pos- 
teriors>>, dictaminat per la Comissi6 de Justicia, Dret i Seguretat 
Ciutadana del Parlament de Catalunya, així com les esmenes 
reservades per a defensar en el ple, són conformes a l’ordre 
constitucional i estatutari. 

Aquest és el nostre Dictamen, que pronunciem, emetem i sig- 
nem en el lloc i la data indicats al cornenqament, 

Antoni Bayona i Rocamora, secretari, accidental, del Consell 

CERTIFICO, que el present exemplar és &pia authtica de 
Consultiu de la Generalitat de Catalunya, 

l’original, el qual és a l’arxiu d’aquest Consell Consultiu. 

Barcelona, 14 de gener de 1992 

Antoni Bayuna i Rocamora 

Vist i plau 

El president 
Francesc Fdez. de Villaviccncio 

4,95. _ _  Rcctificaciansper -- error tkcnio 

Rectificacions al BOPC núm. 333 

Codi de Successions per Causa de Mort en et Dret Civil de 
Cu tdunya 

Phg. 23679 

Article 49. Darrer parhgraf 

On diu: d e s  disposicions del purdgraf anterior, s’ente- 

Ha de dir: <<Les disposicions del pardgruf anterior deente- 
nen.. . >) 

nen.. . N 
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P&g. 23694 Phg. 23705 

Article 170 Article 255 

On diu: (El substitut succeix el causant...), 
Ha de dir: ((El ,rub.vtitut succeeix ei causant.. . N 

On diu: crL'eEecci6 s'ha dees replar..,)> 
Ha de dir: rd.'i?eleccib s'ha de regular...)> 

Article 176 
Phg. 23707 

On diu: H... i si aquests sdn del mateix grau, succeixen en 20 

Ha de dir: K... i si aquests s h  del mateix grau, succeeixen en 
muteixa hert?ncia. ..M 

la rntlteim her2nciu ... )> 

Article 269. Segon parhgrarf 

On diu: (t... ni repudiut per mort del legatari, es trunsrnef 
(.,.), llevat de voluntat contrdria del testador, llevat que es trac- 
ti.. . )) 

ni repudiat per mori del legatari es transmet 
(...), llevat & voluntat contrdria del teestudor, o llevat que es 
trac fi.. I )> 

Ha de dir: 
Phg. 23697 

Article 198 

Phg. 23709 

Article 285 

Phg. 23700 On diu: rifin aquest darrer cas, el gravat esta obligat ... u 
Ha de dir: <&FI aquest clasrer cas, ei gravat mtd ubligat ... >> 

Article 225. Segon parhgraf 

On diu: 4 l s  fid&'comissaris de parador, ignorat la notifcu- 

Ha de dir: r ~ A l s ~ ~ e  E'cnmissuris de parador ignorat, la notifi- 
ci6 se'ls fu per ediores.n 

caci6 se'is fu per edictes.)) 

Phg. 2371 1 

Article 307. Darrer parhgraf 

On diu: ((... ks a@uirit pelmateix legutari (...) llegat el preu 

Ha de dir: I,.. ks adquirit pel mateix legatari (...) llegat ei 
que se' n ha pagat com a . . , >> 

preu que se n'lra pagat com a ... )J 
Phg. 23701 

Article 228. Damer parhgraf 

On diu: crAixt3 no obstmt, esta fucultat ...), 
Ha de dir: d i x d  no obstant, estdfacultat ... )) Phg. 23712 

Article 3 16. Segon parhgraf 

On diu: ((... impustus causats per la sucessi&; complir els I k -  

Ha de dir: í(... impostos causats per la successid; complir els 
gats d'altres disposicions. u 

llegats i d'altres disposicims ...)) 

Phg. 23704 

Article 248. Penultim paragraf 

On diu: (t... 206,207 i 208 súan aplicables ...,) 
Ha de dir: N... 206,207 i 208 s6n nplicahles..,>J 

P&g. 23713 

Article 249.2n. Article 323. Primer par8graf 

On diu: d n .  En complir-se de la condici ci...,, 
Ha de dir: rr2n. En complir-se la condirid ... a 

On diu: amb els lfnrnits i els ordres...)) 
Ha de dir: <{... amb els límits i els ordres ... 
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Article 328, Darrer paragraf 

On diu: N.. . ésser hereu del represenlant YIO perd el dret.. . )) 
Ha de dir: N. .. ésser hereu del representat no perd el dret.. .N 

Phg. 23718 

Article 367 

On diu: ~ 3 . ~  Si el preterit és un descendent (...I de repre- 
sentacib. En aquest cas, hom pot demanar la nuklictat del testa- 
ment si el representant ha sobreviscut...>> 

Ha de dir: rr3.a Si el preterit és un descendent (...) de repre- 
sentació. En aquest cas, hom pot demanar la nulolitat del testa- 
ment si el representat ha sobreviscut.. . >> 

Concurs-uposicib lliure per a proveir una placa de coldabo- 
radorla del Servei de Relacions Públiques, Protocol i Informa- 
ciú dei Parlament de CataEunyu. CunvocutGria. 

Phg. 23773 

A la base 4, lletra d) 

On diu: zt Un profes,wr pruposat per la Universitat de Barce- 

Ha de dir: rzUn professor propmat per la Universitat Autdm- 
1ilrn.n 

ma ak bar cel ona.^^ 
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5. fNDEX DE TRAMITACIONS 

Enclou tots els documents en tr(mitaci6 i tramitats en el 
període de sessions actual, excepte les pregtintes. 

Claus 
(0) Text original entrat al Parlament (corresponent d 

n6mero de registre d’entrada que figura abans de 
cada títol) 
Informe de Ponhncia 
Dictamen de la Comissi6 
Text aprovat pel He del Pariament o per la Comissi6 
per clelegac ió d ’ q u e  11 
Rebuig del document 
Retiracia O deca3ment del document 
ContmoI del compliment de resolucions i de mocions 
Compliment de resolucions i de mocions 
Acord de compareixenp 
Demanda per la qud s’interposa recurs 
Aklegacions que formula el Parlament 
Sollicitud de Dictamen al Consell Consultiu 
Esmenes presentades pels Grups 
SentCncia del Tribunal Constitucional 
Dictanen del ConsaIl Consultiu 
Rectificacions per error tEcnic 
Acord d’interposició de recurs 
Canvi de tmnitaci6 
Substanciacití 
Informe de la Sindicatura de Comptes 
Informc de1 Shclic de Greuges 

I .  TRAMITACIONS CI,OSES AMI3 TEXT 

1.01. Llcis i altres normes 
1.01.01. Lleis 
- 

APROVAT o C I ~ E S  EN LA F O K M U L A C X ~  

Llei de les Policies Locnls, /CJD/. BOPC, 159, i0328 (O); 
162, 10512 (T); 169, 11122 (T); 171, 11267 (Rect.); 174, 
11420 (T); 180,11947 (T); 183, 12099 (T); 186,1227K (T); 
193, 12773 (Rect.); 397,12960 (T); 201, 13410 (T), 13451 
(Rect.); 213, 14134 (T); 223, 14626 (T); 236, 15656 (T); 
238, is761 (P); 251, i6903 (T); 261, 17512 (D i E); 263, 
17752 (SDCC); 271, 18317 (T), 18411 (DCC); 274, 18538 
Cf); DSPC-P, 100 (A); ROPC, 283, 19089 (A); 284, 19252 
(Rect.); 289, 19792 (Xcect.). 
LIei sobre la Creeacid de la Reserva Nlrcionrrl de C o p  del 
flonrnort, CI Ees Comarques rlcl Pallars Jrwh i del Pallars 
Sobird. JCpI’I. BOPC, 26,17856 (O); 269, i8190 (T); 276, 
18652 (T); 281,18983 (E); 283, i9126 (T); 295,20076 (P); 
297,20200 (T, D i E); DSPC-P, I05 (A); B O R ,  304,20771 
(A>. 
Llei de Modiflcucid de la Lici .181i985, del 2 3  de Jiiliol, dc 

Cambres Profrwionals Agrdrips. /CARP/. BOPC, 2G9, 
18191 (O); 274, 18540 (T); 281, 18984 (T); 289, 19714 (T); 
291,19910 (E); 297,20206 (T, P, D i E); DSPC-P, 105 (A); 
ROPC, 304,20773 (A). 

I 

- 

Sigles de les Comissions parlamentilries que tramiten o han 
trdarnitat .els textos: 

/COAG/ 

J a D l  
/CEP/ 
D E /  
/CARP/ 
KPTJ Comissi6 de Polftica Territorial 
/ C W  Comissió de Politica Cultural 
/CPW Comissi6 de Poiitica Sociai 
/esc./ 
/CR/ Comissi6 de Reglament 
/CEDJ 
/ C W  Comissi6 cla Govern Interior 
ERT/ 

Comissi6 d’Organitzaci6 i Ahinistraci6 de la 
Generdiitat i Govern Local 
Comissi6 de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana 
Comissi6 d’konomia, Finances i Pressupost 
Comissi6 d’hdfistia, Energia, Comerg i Turisme 
Comissi6 d’Agricdturrt, Ramaderia i Pesca 

Comissió del Shdic de Greuges 

Comissi6 de 1’Estatut dels Diputats 

Comissió de Control Parlameniari de l’ActuaciC1 
de la CorporacM Cataiana de FUio i 
Televisí6 i de les Empreses Filiais 

/CSC/ Comissi6 de la Sindicatura de Comptes 
JCCEY Comissi6 de Seguiment Catalunya-CEE 
/CSIDA/ Comissi6 d’Estudi sobre la ProbIernhtica de la SIDA 
/CHD/ Comissi6 d’htudi sobre la Igualtat d’l)portunitats 

Home-Dona 
/CPENTA/ Comissi6 d’Estudi del PENTA 
/CSP/ Comissi6 d’Estudi sobre les Bosses de Pobresa 
/CSJO/ Comissi6 de Seguiment dels Jocs Olimpics 

del 1992 
/CPI4/ Comissi6 d’lestudi sobre el Pla Hidrolbgic 

de les Conques Internes de Catalunya 

- Llei de Refomta de Junta de Sanejament. ICPrJ. BOPC, 
276,18655 (O); 279,18804 (T); 281,18985 (T); 289,19715 
(T); 293, 20001 {E); 298, 20218 (T); 300, 20315 (P); 303, 
20752 (D i E); DSPC-P, 107 (A); BOPC, 308,21114 (A). 
Llei de Promcid de l‘kcessilditat i de Supressió de Barreres 
Arqslitectdniques. /CPS/. BOPC, 261, 17553 (O); 263, 17753 
(T); 269, 18190 0; 274, 18539 (T); 276, 18651 0; 279, 
18801 v); 284, 19190 (E); 295, 2076 o; 308, 21128 (T); 
312,21729 (P i D); DSi’C-P, 109 (A); BOPC, 320,22269 (A). 
Llei de Garanties Possessdries sobre Cosa Moble. JCJD/. 
BOPC, 279, i8805 (O); 281, 18986 (T); 293, 20001 (T); 
298, 20213 (T); 300, 20327 (E); 306, 20993 (T i P); 308, 
21129 (T); 310, 21327 (D i E); DSPC-P, 109 (A); BOPC, 
320,22274 (A); 322,22505 (Rect.). 
Llei de Corner$ Interior. /CE/. BOPC, 279, i 88 1s (O); 28 I ,  
13986 (T); 289, 19792 (Rect.); 291, 19912 0); 295, 2008.4 
(E); 300, 20328 (T); 306, 20999 u); 308, 21130 (T); 310, 
21333 (P, D i E); DSPC-P, i09 (A); BQPC, 320,22278 (A); 
322,22505 (Rect.); 326,22991 (Rect.). 
Llei de I’Hahitatge. /CPT/. BOPC, 251, 16916 (O); 256, 
17222 (T); 261, 17553 (T); 267, 18009 (T); 269,18189 (T); 
274,18539 (T); 279, 18801 (T); 281,18983 (T); 283,19111 
(E), 19125 (T); 308,22128 0; 312,21652 (P, D i E); 316, 

- 

- 

- 

I 

22050 (Rect.); DSPC-P, 109 (A); BOPC, 320,22284 (A). 
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- Llei de Cremi6 de ¡'Institut Catald de Seguretat Vldria, 
/CJD/. BOPC, 284, 19218 (O); 289, 19718 u); 293,20017 
(Rect.); 298, 20219 0; 304, 20785 (T); 306, 21000 (E); 
308, 21131 (T); 312, 21763 (T i P); 313, 21776 (D i E); 

Llei pel qual es crea E'lnstitut Catald del Voluntariat. JCPSl. 
BOPC, 276, 18652 (O); 279, i8804 (T); 289, 19715 u); 
291, 19911 (T); 304, 20782 (T); 316, 21967 (P, T, I3 i E); 

Llei de TransfEr&ncia de Compedncies de les Diputucions 
Provincials a la Gerteraiitat de Cutaiunya i als Consells Co- 
marcals en Mat2t-k de Serveis i Assistzncia Socihi. JCOAGI. 
BOPC, 283,19126 (O); 289, i9716 (T); 293,20017 (Rect.); 
295,20088 (T); 300,20329 (T); 304,20783 (T); 306,21000 

(A); BQPC, 326,22922 (A). 
Llei de Trunsfertkies de Competncies de les Diputacions 
Proviplcialx a la Generalitat de Catalunya en Mat2ria Agrd- 
ria i Forestal. /COAG/. BOPC, 286, 19422 (O); 289, 19719 
(T); 293, 20017 (Rect.); 295, 20090 (T); 300, 20330 (T); 
304, 20787 (E); 316, 22007 (T); 318, 22193 (P, D i E); 
DSPC-P, 11 1 (A); BOPC, 326,22923 (A). 
Llei de les MutIudituts de Previsi6 Social. /CJD/. BOPC, 
234,15516 (O); 236,15657 (T); 243,16175 (T}; 247,16469 
(T); 251,16914 (T); 256, 17222 (T); 258,17340 (T), 17350 
(Rect.); 261, 17552 (T); 263, 17752 (E); 281, 18982 (T); 
295,20075 (T}; 308,21127 (T); 316,21942 (P); 318,22156 
{D i E); DSPC-P, 111 (A); BQPC, 326, 22924 (A); 330, 
23214 (Rect.); 333,23777 (Rect.). 
Liei de Modificaci4 de la Compiiacid del Dret Civil de Cura- 
lulzya en Mat2ria de Venda a Curta de Grdcia. JCJDI. 
BOPC, 286, 39420 (O); 289,19718 (T); 293,20017 (Rect.); 
298,20220 (T); 304,20786 0; 306,21001 (E); 314,21814 
('r); 316, 22004 (P i T); 318, 22191 (D i E); DSPC-P, I11 
(A); BOPC, 326,22940 (A). 
Llei del Pla Estudfstic de Catalunya 1992 -1995 I /CEP/. 
ROPC, 289,19720 (O); 291, 19913 (T); 293,20018 (Rect.); 
300, 20331 (T); 304, 20788 (T); 308, 21156 (Rect.); 314, 
21815 (T); 316,22008 (T); 318,22196 (P, D i R); DSPC-P, 
11  1 (A); BOPC, 326,22942 (A). 

- Llei d' Ordenacid Farmacdutica de Catalunya. JCPSl.  
BOPC, 284,19208 (O); 289, 19717 (T); 293,20017 (Rect.); 
298, 20219 (T); 316, 21983 (T i P); 319, 22248 (D i E); 

Llei de Taxes i Preus PhbEics de la Generalizat de Cataiun- 
ya, /CEF/ .  BOPC, 295, 20090 (O); 298, 20221 (T); 306, 
21003 (T); 314,21815 (T); 316,22008 (T); 322,22445 (T); 

BOPC, 332,23367 (A). 
Líei de Pressupostos de ía Generditcat de Catalunya per al 
1992. JCEFJ. BOPC, 311, 21383 {O i T); 316, 22009 (E); 
318, 22231 {Rect.); 320, 22311 (E); 322, 22471 (E); 323, 
22520 (T i P); 326, 22972 u); 327, 23008 (D i E), 23090 
(Rect.); DSPC-P, 119 (A); BQPC, 332,23395 (A). 
Codi de Successiuns per Causa de Mort en el Dret Civil de 
Catalunya. /CJD/. BOPC, 271, 18317 (O); 274, 18540 (T); 
279, i8802 (Rect.); 281, 18985 (T); 289, 19714 (T); 291, 
i9910 u); 295,20080 (T); 306,20952 (P); 308,21129 (T); 
310, 21248 (D i E); 316,21966 (T); 322, 22442 (T), 22496 

DSPC-P, 109 (A); BOPC, 320,22296 (A). 
- 

DSPC-P, 11 1 (A); BOPC, 326,22913 (A). 
- 

(E); 316,21982 (P i T); 318,22188 (P, D 1 E); DSPC-P, 111. 

- 

I 

- 

I 

DSPC-P, 1 11 (A); BOPC, 326,22958 (A). 
I_ 

324, 22766 (P); 325, 22881 (D i E); DSPC-P, 115 (A); 

I 

I 

(DCC); 326, 22971 fl); 329,23172 (E); DSPC-P, 114 (A); 
BOPC, 333,23670 (A); 336,24005 (rece.). 
Llei de Creacid de la Universitat de Lieida. /CPC/, BQPC, 
300,20335 (O); 304,20789 (T); 314,21816 u); 320,22308 
(E i T); 322, 22446 (P i T); 324, 22785 (D i E); DSPC-P, 
114 (A); BOPC, 333,23723 (A). 
Llei de Creacid de la Universitat de Girom. /CPC/. BOF'C, 
300,20338 (O); 304,20789 (T); 314,21817 (T); 320,22309 
(E i T); 322, 22455 (P i T); 324, 22793 (D i E); DSPC-P, 
114 (A); BOPC, 333,23725 (A). 
Llei de Cremi6 de la Universisat Rovira i Virgili. ICPCl. 
BOPC, 300, 20340 (O); 304, 20790 FI; 314, 21818 (7'); 
320,22310 (E i T); 322,22461 (P i T); 324,22799 (D i E); 

Llei de la Tutela i Institucions Tureiurs. JCJDI. BOPC, 206, 
19410 (O); 289, 19718 0; 293,20017 (Rect.); 298, 202211 
(T); 304, 20785 U); 306, 21001 (E); 314, 21814 (T); 322, 
22444 (T); 324,22724 (P, D i E); DSPG-P, 115 (A); BOPC, 
333,23730 (A). 
Llei sobre Mesures de Protecei6 dels Menors Desemprats i 
de E'Adupcib, ./CJD/. BQPC, 283, 19128 (O); 286, 19509 
(Rect.); 239,19716 (T); 293,20017 (Rect.); 295,20089 (T); 
304, 20783 (T i B); 3i4, 21813 (T); 322, 22443 (T); 324, 

Llei d'hstallaciuns Destinades a Activitats amb Infants i Jn- 
ves. /CPS/. BOPC, 300, 20331 (O); 304, 20789 (T); 314, 
21816 (T); 316,22009 (T); 322,22446 (T); 326,22971 (E); 

23748 (A). 

I 

- 

I 

DSPC-P, 114 (A); BOPC, 333,23727 (A). 
- 

I 

22809 (P, D i E); DSPC-P, 115 (A); BOPC, 333,23740 (A). 
- 

329, 23178 (T, P, D i E); DSPC-P, 119 (A); BOPC, 333, 

1.01.05. Reglament del Pariament 

- Modificaci& de I'Articie 16 Tercer del Reglament, /Cñ/. 
BQPC, 327, 23089 (O i T); 329, 23196 (D); DSPC-P, 119 
(A); BOPC, 333,23752 (A). 

1.01.3 O. Norrncs de rhg'irn interior 

- Estatuts dei R2girn i ei Govern li trerim del Parlament de 
Catalunya. Text refds. BOPC, 306,20949 (A). 
Estatuts del Rtgim i el Govern Interiors del Padunient be 
Catalunya. BQPC, 333,23753 (A). 

- 

1.10. Resolucions 

Resolucid 331I del Parlament de Catalunya, sobre la Zona 
Afectada per I'ACTUR de la riera de Caldes. /CpT/. BQPC, 

(A); BOPC, 59D, 1933 (A); 336/Iíi, 23985 (T). 
Resulucid 201111 del Parlament de Catalunya, sobre la Cons- 
trucciú &un Enlla$ Complet amb Sant Quirze del Valhh n 
I"Autopista A- i8 .  JCIT/. BOPC, 9, 198 (O); 1 i ,  285 , (T); 12, 

31G, 22022 (CRM). 
Remlucii5 1331111 dei Parlament de Catalunyu, sobre Polbi- 
ca Territorial (Regs. 18843, 18844, 1884.5, 18846, 18847, 

51fi, 1681 (O); 53/T, 1742 (T); SSfl, 19S3 (I?); DSPC-C, 3/I 

419 (T); 19,1175 (Rect.); DSPC-C, 18 (A); BOPC, 22 (A); 
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18848, 18851, 18852, 18855 i 18856). /Ple/. BQPC, 180, 

12858 (CCRM); 213, 14169 (0; 230, 15177 (CRM); 
291,19939 (CRM). 
ResoLuci6 135fff. del PurLamend de Catalunyu, sobre PEw& 
rament dels Pals dElctricitat als Krn 8 i 9 de la Carretera Co- 
mrcul243-A. /UT/. BOPC, 162, 10526 (O); 165, 1M57 (T); 

Resnlucib 1641111 del Parlament de Catalunya, sobre el Se- 
guiment dei Procb  de Desmantellament de la Cenirai Nu- 
clear Vandelibs 1. /CIE/. BOPC, 180,11960 (O); 182,12080 

(A); 330,23206 (CRM). 
Resolucid X811111 del Parlament de CataEunya, sobre I' Acci6 
PdSticu i de Govern, en relacid amb el Grau d'ddquacib 
de Catalunya! a la Comunitat Europeu des d un Punt de Ws- 
ta k g u i ,  Tecnoldgic, Formatiu i d Urganiczacid Emprem- 
rial, tenint especialmefit presents eis Efectes de ¡'Acta finica 
Europea, BOPC, 226,14772; DSPC-P, 83 (A); BQPC, 229, 
15089 (A}; 314,21839 (CRM). 
Resolucib 18.51111 del Parlament de Catalunya, sobre la Ga- 
aifcacid dels Mmicipiy de Palafrugell, Begur, Torroella de 
Montgrf, Puls, Regencds, Torrent i Munf-rus. /CIE/. BOPC, 
215, 14254 (O); 218, i4413 (T); 229, 15095 (E); DSPC-C, 
197 (A); BOPC, 238,15756 (A); 295,20122 (CRM). 
Resolucid lb'91iZ dei Parlament de Gatalunyrr, sobre la Re- 
tohcid dc Ies Vies de Circulmib Catalanes. /CPT/* X30PC, 

199 (A); BOPC, 241,16048 (A); 314,21844 (CRM). 
Rcsoiiicih 1901lIl del Parlament de Catalurqya, sobre !a Re- 
mlcrcid en Llengua Catduna de les Vim dc Circirluci~í qae 
s6n Compctt?nciía de3 MOPU. /C€T/. 13 OPC, 208, 1 374 1 (O); 

- 
11950 (O); DSPC-P, 67 (A); BOPC, 182, 12069 (A); 19S, 

- 
- 

DSPC-C, 154 (A); BOPC, 186,12272 (A); 289,19755 (CKM). 
- 

- 

(")i 186, 12284 (T); DSPC-C, 176 (A); BOPC, 213, 14124 

I 

- 

- 

- 

- 

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

- 

213,14160 (T); 221,14666 (E); DSPC-C, 299 (A); BOPC, 
241,16048 (A); 314,21844 (CRM). - 

- ResoluciCi 1921III del Parlametir de Curalunya, sobre la Pes- 
cu d'Asrssegamens Furtiu u la Badia de Roses. fCARP/. 
BOPC, 215, 14253 (O); 218, 14412 (T); 241, lli062 (T); 
DSPC-C, 205 (A); BOPC, 248, 16484 (A); 289, 19753 
mw. 
Resolucid I Y 3 M  del Parlament de Cmdurzya, sobre la Po- 
lftica Agrdria de les Comunitats Europees, /CARP/. BOPC, 

20s (A); BOPC, 248,16484 (A); 289,19753 (CRM). 
Resolució 195lliI del Purloment de Cmlurtya, ,wbre ULM 

Cnmpunya de Prevencid i Educucib en relrrció amb ¡u Medi- 
cacib Perillosa per a la ConduccirS. /em/. BQPC, 203, 

16486 (A); 289, i9754 (CRM), 
Resolucih 197M del Parlarnenr de Catalunya, sobre la Po- 
sndu en Funcionament de les Juntes Arbirrals d~ Transport 
Terrestre en el Territori de Catairinya. /CPT/. BOPC, 210, 

I 
- 

234, 15537 (O); 236, 15659 (T); 24.3, 16177 (E); DSPC-C, 

I 

I 

13508 (O); 205, 13611 (T); DSBC-C, 207 (A); BOPC, 248, 

- - 

13868 (O); 213, 14262 (T); 218, 14411  (T); DSPC-C, 207 
(A); BQPC, 248,16487 (A); 306,210i 1 (CRM). 
Resolricib 2031111 úd Parlamenb de Cataluitya, sobre la 
Creacid d' un Fons de Partitures d' Airtors Catalans destinat 
n la Prumticid Infernucianal de la Mbsicu Catalana. ICPC/. 
BOPC, 230, 15171 (O); 234, 15537 (T); 241, 16063 (E); 

(CRM). 

I 

- 

DSPC-C, 213 (A); BOPC, 258, 17301 (A); 289, 19752 - 

Resoiuci6 2051M dei Parlament de Catalunya, sobre la 
Convocatdria cuda Any d'un Acte que constaii la Unitat de 
la Llengua Gatalanu. JcPC/. BOPC, 241, 16070 (O); 243, 

17302 (A); 289,19754 (CRM). 
Resolució 206ll.I dei Parlament de Gatalwtya, sobre la N Q ~ -  
litzucid Lingiibtica a Currew, Teh!graj% i Caixa Po~ui.  ,CPC/. 
BQPC, 241, 16Q70 (O); 243, Mi79 0; 251, 16929 CE); 
DSPC-C, 213 (A); BOPC, 258,17302 (A); 289,19753 (CRM). 
Rebv-oIució 21.11111 del Parlament de Catalunya, sobre el 
Compliment del Pla d Actuacib per a la @altat d' Uportu - 
nitats per a les Dones en eis Catdlegs de Llocs de Treball 
del Pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 1991, 

224 (A); BOPC, 276,18649 (A); 289, i9754 (CRM). 
Resoluci6 2181111 del Parlament de Catalunya, sobre el Res- 
pecte a I' Organització Politica de I' Estat de les Autonomies 
pel que fa a la Creaciú de les Direccions de Zones de la Di- 
tecci6 General de Correus i Tel2grafs. /CPT/. BOPC, 243, 
16182 (O); 248,16512 (T); 253,17344 (E); 269,18198 (T); 
DSPC-C, 228 (A); BOPC, 279, 18793 (A); 316, 22022 
(CRM). 
Redt ic i6  2201111 dei Parlament de Catalunya, sobre la Ei- 
mitació de les Retribirciuns en Esp2cies de les Entitats Ban- 
cdries id'Estalvi. /CIE/. BOPC, 261,17567 (O); 263,17758 

16178 (T); 251, 16928 (E); DSPC-C, 213 (A); BQPC, 258, 

/CPS/. BOPC, 251, 16934 (O); 256, 17226 (T); DSPC-C, 

(T); DSPC-C, 234 (A); BOPC, 281, 18974 (A); 326,22984 
IW). 
Resoiucid 226111. del Parlament de Catalunya, sobre la 
Confecció Cd'uii Projecte d'Ajude$ a la Renda Agrdria (PA- 
RA) per al Sector de I'AvelEma. /CARP/. BOFC, 25 I, 1G93 I 
(O); 256, 17224 (T); %i, 17564 (T); 263, 17757 (E); 279, 

23960 (CRM). 
Resolució 2271111 del Parlament de Catalunya, sobre la Re- 
ditzucih d un Estudi de les Perspectives de Mercat i de ?reu 
de I'Avelluner. /CARP/, BOPC, 251 , 16932 (O}; 256, 17225 

BOPC, 291, i9906 (A); 295, 20133 (Rect.}; 298, 20251 
(Rect .). 
Resducili 2281UI del Parlament de Catalunya, sobre les 
Agressions contra lu integritat de la Zona Humida de l'Em- 
bassament de Terradet,T. /CARP/. BQPC, 269, 18201 (O); 

314,21845 (CRM). 
Resoiucid 2291111 del Parlament de Catalunya, sobre 
I' Urientacid Politica General de1 Consell Executiu. /Ple/. 

20214 (A); 304, 20802 (CCRM). 
Resducid 230fI.i del Parlament de Catalunya, sobre les 
Obres de Rernodelocid del Fossar de les Mureres. fCPCI. 
BOPC, 279, 38826 (O); 281, i8991 (T); 293, 20002 (E); 

Resolucid 2311111 dei Parlament de Catalunya, mbre la 
Comrnemaracid del 50.' Aniversari de la Redaccid de L'E+ 
perit de Catalunya. /CPC/. BOPC, 281, 18992 (U); 289, 
19738 ("1; 293, 20017 (Rect.); DSPC-C, 246 (A); BOPC, 
298,20215 (A). 
Resulucib 232fM del Parlament de Catalunya, sobre I0 Te- 
levisid Privada a Catalunya. /CPC/. BOPC, 281,18994 (O); 

18822 (T); DSPC-C, 243 (A); BOPC, 291, 19906 (A); 336, 

(T); 261, 17565 (T); 279, 18823 0; DSPC-C, 243 (A); 

274, 18555 (T); DSPC-C, 243 (A); BOPC, 291, 19907 (A); 

BOPC, 298, 20221 (O); DSPC-P, 104 (A); BOPC, 298, 

DSPC-C, 246 (A); BOPC, 298,20215 (A). 
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289, 19739 (T); 293, 20018 (Rect.); DSPC-C, 246 (A); 
BOPC, 298,20216 (A). 
Resolucid 2.331111 del Parlament de Catalunya, sobre la Mo- 
dificacid del Pla d'fitensid de Iu Xarxa de Gas Natural a 
Im Poblucjons de E'Eh del Cardener fins a Solsona. /CIE/. 
BOPC, 276, 18667 (O); 279, 18825 (T); 29i, 19926 (E); 

Resducid 234/111 del Parlament de Catalunya, sobre el Pm- 
cediment Relatiu al Control dei Decret Legislatiu 111990, 
del 12 de juliol, pel qual s'aprclva la Refo,sa dels Textos Le- 
gals Vigents a Carulunyu en Mut2ria Urbanlstica. /CITI. 
BOPC, 193, 12715; 195, 12846 (T); 205, 13607 (T); 241, 
16059 u); 276, 18662 (P); 284, 19221. (D i E); DSPC-P, 
105 {A); BOPC, 304,20774 (A). 
Resoiucid 2351111 del Parlament de Catalunya, sobre I' Ob- 
jeccid de Conscihia Sobrevinguda. /CJD/. BOPC, 283, 

249 (A); BOPC, 306,20950 (A). 
Resolució 236lIil dei Parlament de Catalunya, mbre els Mit- 
jans de Comunicacid en Cat& KPC/, BOPC, 281,18993 (O); 
289,19739 fl); 293,20017 (Rect.); 29S, 20119 0; 304,20790 

Resolucid 237MI dei Parlament de Catalunya, en Suport de 
Sa Programucid en Catakd de Rhdio Nacional i Tdevisid Es- 
panyola. /CPC/. BOPC, 289, 19746 (O); 291, 19928 (T); 

DSPC-C, 247 (A); BQPC, 300,20314 (A). 

19151 (O); 289, 19739 u); 293, 20018 (Rect.); DSPC-C, 

(E?); DSPC-C, 254 (A); BOR,  314,21786 (A). 

293, 20018 @ed.); DSPC-C, 254 (A); BOPC, 314, 21786 
(4- 
ResoEuci6 238MI del Purlament de Catalunya, relativa a la 
Memdria d' Activitats i el Compte Generai de la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya correspnnenss a YExercici dei 
1990. /CSC/- BOPC, 289, 19787 (T); 316, 22012 (O); 

Re,wlucih 2391II.I del Parlament de Catalunya, sobre la Di- 
fusid del Coneixement áels Límits Territorials de Catalunya 
i del Conjunt dels P a b s  Catalans. /CPT/. BOPC, 289, 
19746 (O); 291, 19928 (T); 293,20018 (Rect.); 300,20346 

Remlaci6 24OUII dei Parlament de Catalunya, per la qual 
,faproven el Compte General de la Generalitat de Catalun- 
ya corresponent a I'Exercici dei 1989 i l'lnformt de la Sin- 
dicatura de Comptes. /CSC/. BOPC, 302, 204.12 (T); 316, 
22013 (T i D); DSPC-P, 11 1 (A); BOPC, 326,22967 (A). 
Resoiució 2411IlI del Parlament de Catalunya, de Sulutacid 
i Encorarjament als Pobles i d s  Governs dEsEov2nia i 
Crodcia. /COAG/. BOPC, 300, 20345 (O); 304, 20792 (T); 

Resolucid 2421111 del Parlament de Catalunya, sobre la No- 
discriminacid de les Persones per Raons d'Upcib Sexual, 

267 (A); BOPC, 330,23201 (A). 
Resulucid 2431111 del Pudument de C Q ~ ~ U ~ Y U ,  snhre la h- 
plantacid de Pannells Informah'us de Zona Vinícola nis 
Trams Etnpordd-Costa Brava de I' Autopista A-7. JCPU. 
BOPC, 291, 19929 (O); 298, 20228 (T); 306, 21004 (E); 

Resoluci6 2441111 del Parlament de Catalunya, sobre la Re- 
alització de les Obres de Millura de ia Carretera Comarcal 
243 A. JCpTI. BOPC, 291, 19930 (O); 298, 20229 (T); 

DSPC-C, 259 (A); BQPC, 316,21938 (A). 

(E); DSPC-C, 262 (A); BOPC, 320,22300 (A). 

DSPC-C, 265 (A); BOPC, 330,23201 (A). 

/CPSJ. BOPC, 308, 21134 (O); 314, 21828 (T); DSPC-C, 

DSPC-C, 269 (A); BOPC, 333,23754 (A). 

DSPC-C, 269 (A); BOPC, 333,23754 (A). 

Resolucid 245IIII del Parlament de Catalunya, sobre e3 Ni- 
vell de Prestacid dels Serveis Públics als Habitants de les 
Comarques Catalanes Frontereres. ICPTJ. BOPC, 304, 
20796 (O); 306,21007 (T); 314,21826 (T); 316,22016 (E); 

Resolució 246iIII dei Parlament, sobre la Defensa de la 
ComperPncia del Parlament de Catalunya en Motkria d~ 
Dret Civil. Ple/. BOFC, 322, 22475 (O); 324, 22846 (T); 

DSPC-C, 269 (A); BOPC, 333,23755 (A). 

DSPC-P, 114 (A); BOPC; 333,237SS (A). 

1.15. Mocions 

- Mocid 42/iII del Parlament de Catalunya, sobre la Política 
de Prevencid i Diugndyfic de les Principals Malalties Mor- 
tals. BOFC, 208, 13742 @); 210, 13875 (E); DSPC-P, 77 
(A); BOPC, 213, 14128 (A); 218, 14427 (CCRM); 308, 
21149 (CRM). 
Mocih 421ilI del Parlament de Catulunya, sobre els Acces- 
sos a Barcelona. BOPC, 213, 14165 (O); 218, 14423 (E); 

(CCRM); 308,21150 {CRM). 
Mocib 461111 del Parlament de Catalunya, sobre la Regrcs- 
sid dei Delta de I'Ehre. BOPC, 221, 14673 {O); 229, 15101 

15545 (CCW); 308,21150 (CRM). 
Moció 51/31 del Pariment de Catalunya, sobre la Política 
industrial. BOPC, 245,16358 (O); 251,16935 (E); DSPC-P, 
93 (A); BOPC, 253, 17062 (A); 261, 17578 (CCRM); 300, 
20359 ( C W .  
Mmid SZi!!.. dei ParEnmenr de CaraEwtya, sobre Ea Políka d Im- 
puls i Miíbra de l'Enserrymnent Púbiic a C d u n y .  BOPC, 345, 

(A); 261,17573 (OCRM); 322,22483 (CRM). 
Moció 53fIII del Purlament de Catalunya, sobre la Poiítim 
Generul d' Universaiitzacid dels Serveis Sanitaris ai Cmjunt 
de la Poblucid, BOPC, 245, 16360 (O); 251, 16936 (E); 

(CCRM); 308,21148 (CRM), 
Moció 6UM.I del Parlament de Catalunya, sobre la Política 
d'Habitatge. BOPC, 279, 18829 (O); 281, 18996 (E); 

(CCRM); 308,21150 (CRM). 
Mocid &iIIII del Parlament de Caraiunya, sobre la Sinistra- 
lirat Laboral. BOPC, 283, 19154 (O); DSPC-P, 106 (A); 
BOPC, 304,20775 (A); 314,21837 (CCRM). 
Mocid 6211.1 dei Parlament de Ccrraíunyo, sobre la Polltia 
General del Medi Natural. BOPC, 283,19154 (O); DSPC-P, 
106 {A); BOPC, 304,20775 (A); 314,21837 (CCRM). 
Mocid 631III del Parlament de Catalunya, sobre la Política 
de Pafrimoni Hisrdrico-Cuhrd del Govern de la Generali- 

(A); BOPC, 304,20776 (A); 3 14,21837 (CCRM). 
Mmid 64fM del Parlament de Catalunya, sobre el Sector de 
la Fruita Seca. BOPC, 2133, 19155 (O); 300, 20354 (E); 
DSPC-P, 106 (A); BOPC, 304, 20776 (A); 314, 21838 

Mocirl 65flll dei Parlament de Catalunya, sobre I'lmpactc 
Ambiental del Turisme. BOPC, 283, 19155 (O); 300, 20354 

DSPC-P, 79 (A); BOPC, 221, 14649 (A); 225, 14728 

- 

(E); DSPC-P, 88 (A); BOPC, 2 2 9 - A m ~ ~ ,  15136 (A); 234, 

- 

I 

163S9 (0); 251,16936 (E); DSK-P, 93 (A); BOIX, 253, 17M3 

I 

DSPC-P, 93 (A); BOPC, 253, 17063 (A); 261, 17578 

I 

DSPC-P, 101 (A); RQPC, 283, 19102 (A); 289, 19752 

- 

- 

- 

tut. BQPC, 283, 19156 (O); 300, 20355 (E); DSPC-P, 106 

_+ 

(CCRM), 
- 
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(E); DSPC-P, 106 (A); BQPC, 304,20777 (A); 314,21838 
(CCRM). 

- Mocid 661111 del Parlament de Caralrrnya, sobre la Polftica 
de Conservrrcid i Gestid del Patrimoni Nutural. BOPC, 283, 
19156 (O); DSPC-P, 106 (A); BOPC, 304,20777 (A); 314, 
21838 (CCRM); 336,23960 (CRM). 
Mnciú 671111 del Parlament de Catalunya, sobre I'Actuul 
Bloqueig del Procés de Traw$ert?ncies de i' Adminisírncib de 
I'Estut a in Generalirat de Catalunya. BOPC, 304, 20798 

(CCRM). 
Mocib 68fiU del Parlament de Catalunya, sobre la Policia. 

23756 (A), 

- 

(O); DSPC-P, 108 (A); BOPC, 308,21121 (A); 314,21838 

I 

BOPC, 324, 22847 (O); DSPC-P, 119 (A); BOPC, 333, 

1.20. IiiterpeWacions 

27605 

27908 

28044 
i 28173 

28016 

28665 

29955 

29958 

29959 

30351 

30353 

30354 

30429 

IriterpeElaci6 al Consell Executiu sobre la pol f tka  ge- 
neral de normalitzaciú lingiihtica. BOPC, 261 , 17575 

22301 (SI. 
(0); 283, 19157 (T); DSPC-P, 110 (S); AOPC, 320, 

Inrespetlacid al Consell Executiu sobre l'actical bloqueig del 
procés de mansfer2ncies de l'ridministracid de l'Estut a la 
Generalitat de Catalunya. BOPC, 267, 18014 (O); 283, 
19157 (T); DSPC-P, 105 (S); BOPC, 304,263778 (S). 

Interpeliacib al Consell Executiu sobre la política de forma- 
ci6 d'adults. ROPC, 271,18384 (O); 283,19157 (T); DSPC- 
P, 107 (S); BOPC, 308,21121 (S). 
Interpel-lacici crl Consell Executiu sobre la política del desen- 
volupament autondmic i la Seva relucid amb el Govern de 

105 (S); BOPC, 304,20778 (S). 
hterpeflacib al Comell Executiu sobre la posada en funcio- 
nament dels organismes de direccib i particlpacid del Servei 
Catald de Fa Suht. BOPC, 281, 18997 (O); 283, 19157 (T); 

hterpeliucid al Consell Executiu sobre la política p e r d  
del treball penitenciari. BOPC, 298, 20238 (O); DSPC-P, 
110 (S); BOPC, 320,22301 (S ) .  
Interpeliacid al Consell Executiu sobre el jktur i el prqr4s 
de la indiistria catalana. BOPC, 289, 19747 (Q); DSPC-P, 
10s (S); BOPC, 304,20378 (S), 
1ttterpel.lacib al Cultsell Executiu sobre la participmid pJ- 
biica en empreses industrials catalanes. BOPC, 289, 19748 

Interpeiiacid u1 Consell Executiu sobre Iu gestió de les acbi- 
vitars extractives a cel obert. BOPC, 291,19934 (O); DSPC- 
P, 105 (S); BOPC, 304,20778 (S), 
Interpefiacib al Consell Executiu subw la política genera! 
de programaci6 universitdria, BOPC, 291, 19934 (O); 

Interpdiacid al Consell Executiu sobre la pol ftica general 
de Iafuncid pública. BQPC, 291, 19335 (O); DSPC-P, 105 
(S); BQPC, 304,20778 ( S ) .  
hterpeliació ai Consell Executiu sobre I' ensenyament de r& 
gim especial. BOPC, 293, 20004 (O); DSPC-P, i10 ( S ) ;  
BOPC, 320,22301 (SI. 

I'Estat. BOPC, 267, 18015 (U); 283, 19157 (T); DSPC-P, 

DSPC-P, 107 (SI; BOPC, 308,21121 (S). 

(O); DSPC-P, 105 (S ) ;  BOPC, 304,20778 (S). 

DSPC-P, 105 (S); BOPC, 304,20778 ( S } .  

30430 

30585 

30586 

30678 

30679 

30733 

3 1404 

3 1479 

31544 

31552 

31888 

32134 

Interpetiacid al Consell Executiu sobre la pollfica general 
d'educacid infantii. BOFC, 293, 20005 (O); DSPC-P, 111 
(S); BOPC, 326,22968 (S). 
Irtterpeilacib al Consell Executiu sobre la furmaciú profes- 
sional ocupacimal, BOPC, 298, 20239 (O); DSPC-P, i07 
(S); B O K ,  308,21121 (S). 
Interpetlació al Cunsell Executiu sobre I'aplicacid de la re- 
forma educativa en i' etapa d' educacid infantil. BOPC, 290, 

interpellacid ai Consell Executiu sobre la política general 
de seguretat vidrja. BOPC, 298, 20240 (O); DSPC-P, 107 
(S); BOPC, 308,21122 (S). 
In~erpellaci6 al Consell Executiu sobre la pol fitica general 
de regulacid normativa de I' ensenyament. BOPC, 298, 

Interpellacid ai Consell Executiu sobre la probiemdtica dels 
treballadors estrangers. BOPC, 300, 20356 (O); DSPC-P, 
1 13 IS); BOPC; 326,22968 (S),  
InterpeNacjd al Corneli Execuhu sobre la pOrfricn lingii&ka. 

Interpelació al Consell Executiu sobre la policia, BOPC, 

Interpellacid al Consell Executiu sobre la polítim general 
ocupaciortal. BQPC, 306, 21010 (O); DSPC-P, 113 (S); 
BOPC, 326,22968 ( S ) .  
hterpdlaciú ai Consell Executiu sobre la pollfica sanitdria. 

22968 (S) .  
Interpehcib al Consell Executiu sobre la política general 
de seguretat ciutadana i conviv2ncia democrdticn. BQPC, 

Interpellaciú al Cornell Executiu sobre la problermttica ge- 
neruda pels residus sdlids urbans, BOPC, 314, 21831 (O); 

20239 (O); DSPC-P, 107 (S); BOPC, 308,21121 (S), 

20240 (O); DSPC-P, 107 IS); BOPC, 308,21122 (S). 

BOIX!, 304,20800 (U); DSPC-P, 1 10 (3); BOPC, 320,22301 (S)* 

304,20801 (O); DSPC-P, 113 (S); BOPC, 326,22968 (S). 

BOPC, 306, 21010 (O); DSPC-P, 113 (S); BOPC, 326, 

304,20830 (O); DSPC-P, 107 (S); BOPC, 308,21122 (S). 

DSPC-P, 113 (S); BOPC; 326,22968 (S) .  

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUXG, 
RETIRADA, CANVI O DECAIMENT 
2.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de 
normes 
2.01.02. Proposicions de llei 

12494 

23761 

29810 

30361 

30454 

Proposicid de Llei sobre la Titularitat de les Compethciex 
de Carreteres a Garatunya. BOPC, 110,7059 (O}; DSPC-P, 
105 (R); BOPC, 304,20779 (R). 
Proposicib de Llei de Modifcacid de la Llei 1011983, dei 30 
de Maig, de Creució de i'Em Públic Curporucid Catalana 
de Rddio i Televisió i de Regulucid dels Serveis de Radiodi- 
filsi6 i Televisi6 de la Generalitat de Catalunya. BOPC, 234, 
15533 (U); 320,22302 (RD). 
Pruposicid de Llei de Creació del Servei de Menjadors Es- 
colars dependent del Departament d' Ensenyament. BOPC, 

Pmposiciú de Llei ReRuíadora dei Dret als Serveis Socials. 

21123 (R). 
Proposicid de Llei sobre el Contrul de la Qualitat de les 
Obres, la Comperhcia de les quals és de la Generalitat de 
Catalunya, BOPC, 295,201 18 (O); 306,2095 1 (R). 

286,19423 (O); DSPC-P, 105 (R); BOPC, 304,20779 (R). 

BOPC, 291, 19913 (O); DSPC-P, 107 (R); BOPC, 308, 
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33077 Proposicid de L k i  de Dissolucid del Mairimmi. BOPC, 
320, 22312 (O i T); DSPC-P, 119 (R); BOPC, 333, 23758 
(N. 

2,10. Prqjectes i propostes de resoluci6 
2 ,103 .  Proposicions no de llei i altres propostes dc 
resolució 

26850 

2685 1 

26863 

27064 

271 1s 

28042 

28207 

28394 

28467 

285 11 

23666 

28857 

Proposicib no de Llei sobre I'Aplicacic-l del Reial Decret 
2211991, del 18 de Gener, relatiu al Cesirament Anticljlat de 
I'Activitat Agrdria. /CARP/. BOPC, 251, 16930 (O); 256, 
17223 (T); 261,17563 (T); 263, 17756 (E); 279, 18821 (T); 

Proposició nu de Llei sobre el Desenvolupament de ¡'Article 
1% de la Llei 911985, dei 24 de Muig, de Modernitzacid de 
I'Empresa Fumiliur Agrdria. /CARP/. BOPC, 25 1, 16931 

C ,  243 (R); BOPC, 291,19908 (RI. 
Proposiei6 de Llei sobre les Mesures a prendre per I'iN- 
CAVIpcl que fa al Control dels Vins. /CARP/. BOPC, 251, 
16933 (O); 256,11225 (T); 261, 27566 (T); 279,18823 0); 
DSPC-C, 243 (RD); BOPC, 291,19909 (RD). 
Proposicid no de Llei sobre la Denagacib d'Ajut,~ del Reial 
Decret 42511985 oh Ramders dei Sector Porcf. /CARPI. 
BOPC, 253, 17072 (O); 256, 17227 (T); 279, 18824 (T}; 

Proposiciú no de Llei sobre I'Arranjament i ei ReforG del 
Fer?n.de la Cnrretertr Comarcal B-231. /CFT/. BOPC, 256, 

(€33); BOPC, 320,22302 (RD). 
Proposicid no de Llei sobre la Irnporfaci6 de Porcs proce- 
dents de les Zones afectades per la Malaltia coneguda carn 
I' <<Avortament Blaull. /CARP/. ROPC, 269, 18202 (O); 274, 

Proposicid fio de Llei sobre eis Ajuts a Fons Perdut p t r  a la 
Rehabilitació d'Habitatges. /CPT/. BQPC, 271, 18382 (O); 
274,18556 (T); 322,22441 (RD). 
Proposiei6 no de Llei sobre les Empreses I;a Maquinista Te- 
rrestre y Marítim, SA, i Meinfesu. /CPS/. BOPC, 274, 

20073 (RD). 
P ~ o p o ~ ~ i c i b  no de Llei sobre ei Piu Industrial del Grup Em- 
presarial GEC-AISTHOM. /CPS/+ BOPC, 276, i8656 (O); 
279,18825 (T); DSPC-C, 245 (R); BOPC, 295,20073 (R). 
Proposici6 no de Llei sobre el Pla d' Actuació Empresarial 
de les Emprcses La MaquidTta Terresírc y Martsima, SA, 
Apl icuciones Tkcnicas Industriales, SA, i Mediterránea de 
Industrias dei Ferrocarril, SA. ICPSI. BOPC, 279, 18826 

DSPC-C, 243 (R); BOPC, 291,19908 (RI. 

(O); 25G, 17224 u); 261,17564 (T); 279,18822 (T); DSPC- 

DSPC-C, 243 (R); BOPC, 291,19909 (R). 

17228 (O); 258, 17345 ("I'); 265, 17862 (E); DSPC-C, 262 

18556 (T); DSPC-C, 243 (R); BOPC, 291,19909 @). 

18557 (O); 276,18666 (T); DSPC-C, 245 (RD); BOPC, 295, 

(O); 281,18991 ("I'>; DSPC-C, 245 (RD); BOPC, 295,20073 
W). 
Proposicid no de Llei sobre la Realitzucid Urgent del NOIC 
Trap t  de les Carreteres C-244 i C-241 en el Tram que 
uneix V i ~ a ~ ~ n c a - I g ~ l u d u - ~ a n ~ ~ , ~ a .  /CpT/. BOPC, 28 1, 
i8992 (U); 289, 19738 (T); 293, 20017 (Rect.); DSPC-C, 
262 (R); BOPC, 320,22303 (R). 
Proposicib no de Llei sobre el Parc Natural d d  Delta de 
¡'Ebre. /CpT/. BOPC, 283, 19152 (O); 289, 19740 (T); 293, 
20018 (Rect,); DSPC-C, 269 (R); BOPC, 333,23758 (R). 

2963 1 

2985 1 
i 29907 

29953 

29972 

29973 

30139 

30140 

30313 

30347 

30349 

3037s 

30420 

30431 

30487 

30633 

Proposicid nu de Llei sobre el Traumusament d'Aigiim de 
I'Ebre. /CPT/. BQPC, 284,19224 (O); 289,19740 0; 293, 
2 0 1 8  (Rect.); DSPC-C, 262 (R); B O R ,  320,22303 (RI. 

Proposicib no de LIei sobre el Dret d' onv Públic del Diccio- 
nari General de la Llengua Catalana. /CPC/. BOPC, 286, 

246 (RD); BOPC, 298,20217 (RD). 
Proposició no de Llei sobre la Millora de la Quuiitac Arn- 
bientrrl del Litoral. /CPT/. BOPC, 289, 19741 (O); 291, 
19926 (T); 293, 20018 (Rect.); 300, 20346 (T); DSPC-C, 
262 (R); BOPC, 320,22303 (R). 
Proposicid no de Llei sobre la Neteja de les Voreres de les 
Llnies F iv i e s .  /CpT/. BOPC, 289, 19743 (O); 291, 19927 

22304 (RI. 
Proposicib no de Llei sobre els Descompres en els Peatges 
del Transport Piíblic a les Autopistes Catalanes. ICPTj. 
B O K ,  289,19743 (U); 291,19927 (T); 293,20018 (Rect.); 

Proposicib no de Llei de Transfer2ncia a la Generalitat de 
Catalunya dels Serveis de Viatgers que RENFE presta de 

291,19927 (T); 293,20018 (Rect.); 295,20074 (RD). 
Proposicid no de Llei per la qual s'encumnna a la Sindica- 
tura de Comptes E'Andtisi de les Subvencions atorgades pel 
Departament de Benestar Social duranr els Anys 1989 i 
1990. /CSC/. BOPC, 289, 19745 (O); 291, 19928 (T); 293, 

Proposicid no de Liei sobre el Manteniment de I' Empresa 
Tagra, /Cas/.  BOPC, 291, 19929 (O); 298,20228 0; 306, 

Proposicils no de Llei sobre la Integrucid dels Serveis Espe- 
cials i Ordinaris d' Urrptncies als Equips d'Atenci6 Prim& 
ria. /CPS/. BOPC, 291, 19931 (O); 298, 20229 0; 306, 

Proposicid no de Llei per la qual  enco coma nu a la Sindica- 
tura de Comptes i'Anc3lisi de les Subvencions atorgades pel 
Departament de Benestar Social durant els Anys 1989 i 
1990. /CSG/. BUPC, 291, 19932 (O}; 298, 20230 ('I'); 

Proposici6 no de Llei sobre la Redaccid del Programa 
d'Qhres Hidrduliques, /CFT/. BOPC, 293, 20002 (O); 298, 

Proposici6 no de Llei sobre la Piiblicacid de la Relaci6 de 
Ltms de Treball de SAdministruciú be la Generditut reser- 
vats al Personal Uboral. / C O M / .  ROPC, 293, 20003 (O); 

Proposicid RO de Llei sobre la Cremi6 de les Universitats 
de Girona, Lleida i Turraxottu-Reus. /CPC/. ROPC, 293, 
20003 (O); 298,20231 (T); 308,21123 (€33). 
Proposicid no de Llei sobre la Tramferdncia a la Generali- 
tat de Catalunya de la Comphcia de Gestid i Planficacid 
dels Serveis de Vhtgers que RENFE presta de Forma fntcgrrr o 
Catalunya. BOPC, 295,20120 (U); 298,2023f 0; 304, 

Proposicid no de Llei sobre la Reordenació de la Formacih 
Professional Ocupacinmi. /CPS/. B OPC, 298, 20232 (O); 
300,20347 (T); 308,21124 {RD). 

19428 (O); 289, 19740 (T); 293, 20018 (Fkct.); DSPC-C, 

(T); 293, 20018 (Recte); DSPC-C, 262 @)i BOPC, 320, 

DSPC-C, 262 (IX); BOPC, 320,22304 (R). 

F O ~ U Z  f..tt?&TU a CU~U~WIJW. /ClT/. BOPC, 289, 19744 (O); 

20018 (Rect.); DSPC-C, 257 (Et); BUPC, 316,21939 (R). 

21003 (E); DSPC-C, 256 (R); BOPC, 316,21939 (R). 

21004. (E); DSPC-C, 256 (R); BOPC, 316,21939 (R), 

DSPC-C, 257 (R}; BOPC; 316,21940 e}. 

20230 (T); DSPC-C, 269 (RD); BOPC, 333,23759 (RD). 

298,20230 (T); DSPC-C, 258 (R); ROPC, 316,21940 (Ft). 

20793 0; DSPC-C, 269 (R); BOPC, 333,23759 (R). 
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30635 

30652 

30657 

30672 

30673 

30674 

30675 

30680 

30704 

30707 

308 13 

30887 

31537 
i 31932 

31999 

Proposr'ciú no de Llei sobre la Rculitzacid d' un PEU d'Habi- 
tutge. /CPT/. BOPC, 298, 20233 (O); 300, 20347 0; 308, 

Proposicid no de Llci sobre un Pla d Acmació Global per a 
Q C Q ~ Y C U  de les Garrigues. /CpT/. DOPC, 298, 20234 

C,  269 (a); BOPC; 333,23760 (R). 
Propmiciú no de Llei sobre EU Potenciacid d Eyta hlirnents 
Pública No Subministradors de Begudes Atcohdli&es. 
/CPS/. BOPC, 298, 20234 (O); 300,20348 (T); 306,21006 

Pruposicid no de Llei sobre la Simpíificaciú de í'kdminisíra- 
ei6 que incideix en Iu Gestib i el Control de les Activitots Eh- 
tractives, /CIE/. BOPC, 298, 20235 (O); 300, 20349 (T); 

Pmposici4 no de Llei sobre I' Estudi d'Avaluaci6 8 Impacte 
Ambieníal de les Activitats Extractives. /CIE/. BOPC, 298, 

21787 (R). 
Prnposicib no de Llei sobre E S  Desertvolupament de les Dis- 
posicions Finals Segona i Tercera de la Lici 1211981, de 24 
de desembrel per la qual s'estabieixen Normes Addicionals 
de Proteccid dels Espais d Especial Inter2s Natural Afectats 
per Activimats Exctractives. /GIT/. BOPC, 298, 20236 (O); 

21 132 (E); DSPC-C, 269 (RD); BOPC, 333,23760 (RD), 

(O); 300,20348 ("1; 306,21005 (T); 316,22014 (E); DSPC- 

(E); DSPC-C, 256 (RI; BOPC, 316,21940 (R). 

DSPC-C, 255 (R); BOPC, 314,21787 (R). 

20235 (O); 300,20349 u); DSPC-C, 255 (R); ROPC, 314, 

300, 20349 (T); DSPC-C, 269 (RD); BOPC, 333, 23761 
w>* 
Proposicid no de Llei sobre la Disposicid Addicional de la 
Llei l2Ll981, de 24 de desembre, per la qual s'estableiwn 
Norme,r Addicionals de Proteccib dels Espuis d'l9peciul IB- 
t e d s  Natural Afectats per Activitats Extractives. /CPT/. 

BOPC, 333,23761 (RD). 
Propo,riciú no de Llei sobre les Commicacims a la Comar- 
cu dei Izipo112s, /C€T/. BOPC, 298,20237 (O); 300, 20350 

Propmicib no de Llei sobre I'Arranjament de les Andanes 
de E'Estacid de RENFE de Sant Sadurní d'Anoia. ICFT/# 

BOPC, 333,23762 (R). 
Proposkib no de Llei sobre la Posada en Marxa del Rudar 
de s'lnssitus Nacional de Meteorologia (INM) a Corbera. 

269 (RD); BOPC, 333,23762 (RD). 
Proposisi6 no de Llei sobre les Comunicacions per Carretp- 
ru amb el Municipi de Toses. /CFT/. DOPC, 300,20352 (O); 

Proposicid no de Llei sobre tAbocament lnctlntrolrrt de 
Desmunts procedents del Brincbat d'tindurra en MIrnicljlis 
de VAlt Urge!!. /UT/. BOPC, 304, 20796 (O); 306, 21007 
(T); 314,21825 (T); DSPC-C, 269 (R); BOPC, 333, 23763 
(K). 

BOPC, 298,20237 (0); 300,20350 (T); DSPC-C, 269 (RD); 

(T); DSPC-C, 269 (R); BOPC, 333,23761 (R). 

BOPC, 300,20350 (O); 304,20794 (T); DSPC-C, 269 (R); 

ICPTJ. BOPC, 300, 20351 (O); 304, 20794 (T); DSPC-C, 

304,2079s (T); DSPC-C, 269 (R); BOPC, 333,23762 (R). 

Propoaicid no de Llei sobre lo lirsra!locid de les Alarmes de 
Seguretat a /'Elevador de I'Estaci6 de Ferrocarril de Viiu- 
franca del Penedks. /CPT/. BOPC, 306, 21009 (O); 314, 
21827 (T); DSPC-C, 269 (RD); BOPC, 333,23763 (RD). 
Proposicih no de Llei sobre la Necessitat d' una Planificaci6 
Global de i'Arca de Gullecs. /CM'/. BOPC, 308,21133 (O); 
3 14,21827 (T); DSPC-C, 269 (R); BOPC, 333,23763 (R). 

2.15, Mocions subsegiients a interpekiacions 

28821 

28322 

28839 

3 1407 

31408 

31426 

32007 

32008 

32017 

32020 

32021 

32022 

33046 

33047 

33048 

33§61 

Moció subsegüent a la interpellacib al Consell Executiu so- 
bre la PolftjCR General en Mah?riu &Educa& #Adults per 
al Cws 199I-1992. BOPC, 283, 19153 (O); DSPC-P, 106 
(R); BOPC, 304,20780 (R). 
Moció subsegüent a la interpelilacid al Consell Executiu so- 
bre la Polltica General de Subvencions del Departament de 
Benestar Social. BOPC, 286, 19429 (O); DSPC-P, 106 (R); 
BOPC, 304,20780 (R). 
Moeid subsegüent a la interpePlaci6 al Consell Executiu so- 
bre ia Política General de Subvencions del Depamment de 
Benestar Social. BOPC, 28G, 19430 (O); DSPC-P, SO6 (R); 
BOPC, 304,20781 (R). 
Mociú subsegüent u la interpelhcib al Consell Executiu so- 
bre el Futur i el Pro@ de la Indistria Catalana. BOPC, 

Moció subscgiient a la interpethció al Cunseil Executiu so- 
bre la Política General de la Fumi& Pública. BQPC, 304% 

Mmib subsegüent u la interpetiaci6 al Consell &cutiu sobre 
la Gesti6 de les Activitats Emactives a Cel Obert. B O K ,  304, 

Moció subsegüent CJ la interpeibcid ai Consell Executiu so- 
bre la Posada en Furteionament dels Organismes de Direc- 
cib i Participaeid del Servei Catald de la Sulut. BOPC, 308, 
21 134 (O); DSPC-P, 109 (RD); BOPC, 320,22304 (R). 
Mucid subsegüent a la interpellaciú al Consell Executiu so- 
bre la Pdíticu General de Seguretat Vidria. BOPC, 308, 

22305 (R). 
Mocid subsegüent a h inrerpeilacib al Cumel1 Execiidiu so- 
bre la Polftica General de Reguhcid Nurwtiva de I'Rnscn- 
ynmenr. BQPC, 308, 21135 (O); 316, 22020 (E); DSPC-P, 
110 (RI; EOPC, 320,22305 (R), 
Moci6 subsegüent a la interpcfiaciú al Cornell Executiu so- 
Fre la Política de Formació d'Adults. BOPC, 308, 21136 

Mocib subsegiienr a la inrerpellacid al Consell fiecutiu so- 
bre la Formacid Professional Ucupacionul. BOPC, 308, 

22306 (R). 
Moci6 subsegüenr cz la interpeflacid ai Consell Executiu SO- 

bre l'Aplicaci# de la Reforma Educativa en I'Etapa d'Eüu- 
caci6 Infantil. BOPC, 308, 21137 (O); DSPC-P, i10 (R); 
BOPC, 320,22307 (R). 
Mocid subsegiiens a la inrerpetimiú al Consell Executiu so- 
bre ia Política General de Numalitzuchí Lingdiísticu. 

BOPC, 326,22969 (R). 
Mucid subsegiient a la intevpetluci6 al Consell Executiu so- 
bre !'Ensenyament de Rdgim Especial. BOPC, 319, 22263 

Mocid subsegütm a la interpe?luci6 al Consell Fdecutiu so- 
bre ir Palitica General del Treball Penitenciari. BOPC, 
319,22263 (O}; DSPC-P, i 13 (R); BOPC 326,22970 (R). 
Mocih subsegüent a la interpellluciú al Consell Executiu so- 
bre la Poiltjcta General Ocupaciunal. BOPC, 324, 22847 

304,20798 (O); DSPC-P, 108 @)i BOPC, 308,21124 (R). 

20799 (O); DSPC-P, 108 (R); BOPC, 308,21125 (R}. 

20799 (O); DSPC-P, 108 BOIX, 303,21125 (RI. 

21135 (O); 316, 22019 (E); DSPC-P, 110 (R); BQPC, 320, 

{O); DSPC-P, 110 (Tc); BOPC, 320,22306 (R)* 

21136 (O); 316,22020 {E); DSPC-P, 110 (R); BOPC, 320, 

BOPC, 319, 22263 (O); 322, 22476 (E); DSPC-P, 113 (RI; 

(O); DSPC-P, 113 (R); BOPC, 326,22969 m). 

(O); DSPC-I?, 119 (E€); BOPC, 333,23764 (R). 
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2.20. InterpeHacions 

28861 

29954 

301 18 

30350 

30676 

30734 

30895 

32133 

32135 

32136 

3270 1 

32741 

32742 

33049 

33168 

33554 

33693 

Inrerpetlació al Consell Executiu sobre la contaaminuciú dels 
rius. BOPC, 283,19157 (O); 308,21126 (RD). 
Interpel-laciú ai Cunselí Execun'u sobre !a política general 
de sdl residencial. BOPC, 289, 19747 (O); BOPC, 333, 
23764 (RD). 
Inserpeliaciú ai Consell Executiu sobre EU recunversi6 vint- 
cola. BOPC, 289,19748 (O); BOPC, 333,23765 (RD). 
Interpel.lacid ai Comei/ Executiu sobre la polltica generui 
de concessi6 de freqüEncies d'cmissores de rddio. BOPC, 
291,19933 (O); 316,21941 (RD). 
Interpetlacib al Consell Executiu sobre la situacib del xector vi- 
tivinhda. BOFC, 298,20239 (O); BOPC, 333,23765 (RD). 
Interpetlacid al Consell Executiu sobre el desenvolupament 
de la política lingüidca. BOPC, 300, 20357 (O); 320, 
22307 (RD). 
Inrerpellació al Consell Executiu sobre Vagricuitura de 
muntanya. BOPC, 304,20800 (O); BOPC, 333,23765 @D). 
Interpe!/acid ai Cornell Executiu sobre la creixent privafit- 
zaciú del Pressupost de la Generalitat. BOPC, 314, 21830 
(O); 336,23932 (C). 
Interpei-laciú al Cornell Executiu sobre la protecciú dels es- 
pais considerats d'interds natural. BQPC, 314, 2183 1 {O); 
336,23932 (C). 
Interpeihzcib ai Consell Executiu sobre el foment de les 
energies renovables i I'essaEvi energliic. BOPC, 3 14,2183 1 
(O); 336,23933 (C).  
Interpetiacib al Con,wil Executiu sobre el de,yenvolupament 
de la polfiica Iingiifsriclr u Catalunya ROPC, 320, 22318 
(O); BQPC, 333,23766 (RD). 
XnterpeC.baci6 al Conselk Executiu sobre Jn pal fiica general 
pel que fa a ugricultrrra. BOPC, 320, 22318 (O); 30PC, 
333,23766 (RD). 
Inaerpeliacib al Consell Executiu sobre la política general 
pel que fa al mdn rural. BOPC, 320,22319 (O); BOPC, 333, 
23766 (RD). 
Interpelimib QE Consell Executiu sobre l'aplicacid de la Llei 
,#Alta Muntanya. BOPC, 320, 22319 (O); BOPC, 333, 
23767 (RD). 
Interpetlacib al Consell &ccutiu sobre I'apiicacih de la Llei 
Forestal de Catalunya. BOPC, 322,22477 (O); 336,23933 (C). 
Interpetlacid al Comell Executiu sobre Iu pollfica general 
b'atemi6precog. BOPC, 326,22983 (O); 336,23934 (C). 
Inrerpellucid ai Consell Executiu sobre la política generui 
de les infrastructures hidrduliques de Catalunya. BOPC, 
326,23003 (O); BOPC, 333,23767 (RD). 

C .  3 TRAMITACIONS EN CURS 
3.01. Projectes i proposicions de Iiei i 
altres projectes de normes 
3.01.01. Projectes de llei 

16103 Projecte de Llei del R&gim Jurldic Intern de les Urbanitza- 
cions Privades, /CJD/. BOPC, 138,8862 (O); 143,9231 (T); 
150,9659 (T); 152,9732 (T), 9755 (Rect.); 159, 10327 (T), 
10420 (Rect,); 162, 10511 (T); 165, 10652 (E); 178, 11753 
(T); 195, 12836 (T); 203, 13494 (T); 213, 14134 (T); 223, 

28638 

28865 
i 29909 

30082 

32245 

33607 

14626 (T); 236, 15656 (T); 251,16903 (T); 258,17303 (I?); 
267,18009 (T); 274,18538 (T); 295,20075 (T); 304,20782 
(T); 316,2192 0. 
Projecte de Liei de PEsratld del Consumidor. /a. BUPC, 279, 
18809 (O>; 281,18986 o; 289,19792 (Rect.]; 291,19911 0; 
295,20080 (E); 300,20328 0; 306,20999 0; 303,21130 (7'); 
314,21788 (7); 322,ZWZ 0; 336,23935 0. 

Prujecte de Llei de Reforma de la Funcid Pública de la Ge- 
neralitat de Catalunya. JCOAGJ. BOPC, 283, 19136 (O); 
289, 19716 (T); 293, 20017 (Rect.); 295, 20089 (T); 300, 
20329 (T); 304,20784 (E); 316,21983 (T); 322,22443 (T); 
324, 22704 (P); 325, 22852 (D i E); 329, 23174 (SDCC); 
336,23935 (T), 23986 (DDC). 
Projecre de Llei de Delegaci6 en el Govern de la Generalitat 
per fer la Refosa del Text de la Compilaci6 dei Dret Civil de 
Catalunya amb diverses Lleb Posteriors. m/. BOPC, 289, 
19719 (O); 291,14912 O; 293,20018 (Rect.); 300,20330 0; 
304,20787 0; 306,21002 (E); 322,22444 (T); 329,23175 p, 
P, D i E}; 333,23769 (SDCC); 336,23998 (DCC). 
Projecte de Llei de Foment i Proteccid de la Cultura Popu- 
lar i Tradicional i de l'ilxsociaciunisme Cultural. /CPC/. 
ROPC, 314, 21818 (O); 316, 22010 (2'); 326, 22972 e>; 
333,23769 (T). 
Projecte de Siei del Sisrema Bibliotecari de Catalunya. 
/CPC/. BOPC, 326,22973 (O); 330,23202 (T). 

3.01.02. Proposicions de llei 

- 

- 

16938 

16939 

21 177 

I 

I 

33868 

Proposicions de Llei a qu2 es refereixen ¡es Disposicions 
Addicionals Primera i Segona de la Lieei 511987, dei 4 
&Abril, del Rkgim Provisional de les Cumper2ncie,r de les 
Diputacions Provincials. BOPC, 21, 13 10 (T), 
Proposicions de Llei a qu2 e,r refereixen les Dispusicions 
Addiciomls Primera i Segona de la Llei 511987, del 4 
#abril, del Rdgim Provisional de tes Cornpetdndcs de les 
Diputacions Provityionals. BOFC, 26, 1775 (T). 
Proposicid de Llei mbre la Creació d'un Registre d'lnteres- 
sos dels Alts Cdrrecs del Govern de la Generalitat. BQPC, 
150,9660 (O). 
Propobricid de Liei d'lncompabibilituts deis Alis Cdrrecs del 
Govern be lu Generditat. BOPC, 150,9662 (O$. 
Proposicid de Llei d' Ampliació dels Límits del Parc Nacio- 
nal d'Aigüestortes i Extuny de Sant Maurici. BOPC, 203, 
13501 (O), 
Proposiei6 de Llei de la Bandera de Catalunya. BOPC, 213, 
14154 (T); 243,16175 (T); 251,16926 (T). 
Proposici6 de Liei sobre la Iniciativa Legislativa Popular. 
BOPC, 261,17559 (T); 281,18987 (T). 
Proposicid de Llei d'Educuci6, d'Aplicad6 de ia LQGSE a 
Caralun}la,BOPC,336,23936(0). 

3.10.15. Propostes dc resoluci6 su bsegiients 
ai control de la tegislacih delegada 

32619 Procedimem relatiu al control del Decret Legislariu pel qual 
s'apmvu la Refosa de les Lleis 31985, de 15 de marc, i 
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211199U, de 28 de desembre, de la Comissi& Jurídica Asses- 
sora. /COAG/. BOPC, 316,2201 1 (T); 322,22471 (T). 

3.10.25. Propostes de resolució subsegüents 
a un pla o comunitat del (:avern 

21002 Procediment relatiu Q I'Acord del Govern perqud el Parlament 
es pronuncd' sobre la Tt-a&.&mia de la Piscim Sant Jordi, de 
la Dipumi6 de Barcelona. )CET/. BOPC, 205,13607 (T); 210, 
13860 (T); 213,14154 0; % 1 , 1 W  (T); 276,1864 (I'). 
Procediment relatiu a I'Acord del Govern per@ 41 Parla- 
ment es pronuncii' sobre el Traspds de Recursos de les Dipw 
taciutis ~1 la Generalitat en Matkriu d'Esports. BOPC, 225, 
14248 (T); 218,14409 (T); 243, 16176 (T); 253, i7070 (T); 
26S, 17861 (T); 271,18372 (T]; 2&3,19150 e); 291,19922 
(T); 314,21822 (T); 336,23953 (T). 

21949 

3.10.30. Propostes de resolució su bsegiicn ts 
als informes de la Sindicatura de Comptes 

29966 Procediment relatiu n l'lnfurme de Fiscalitzaciú SCF-Oi 
C191, sobre el Fons de Cornpensucib Inferterrirorial, 1989. 
/CSC/. BOPC, 291,29923 (T). 

1725 

3394 

30343 

30634 

30636 

30809 

30886 
3.10.35. Proposicions no de TJci i altres 
propostes du resolució 

1598 Propmicid no de Liei sobre la Regrrlncid de En Rpgid I. 
ICOAGJ. BOPC, 17, 800 (O); 20, i239 (T); 21, 1312 (T}; 
22, i444 (?); 24, 1555 (Rect.); 46, 3021 (T); 58 ,  3G83 (T); 
65,4067 (T); 84,5563 (T); 98,6318 (T); 115,7419 (T); i 22, 
7886 (T); 138,8873 (T); 152,0735 (T); 162,10521 (T); 178, 

221,1463 (T); 229-Annex, 15151 (T); 245, i6346 (T); 261, 
17560 (T); 271, 18374 (T); 274,18551 (T); 291, i9923 (T); 
300,20343 u); 314,21823 (T); 336,235154 (T). 

I600 
i 161% Proposicid no de Llei sobre la Divisi6 de C&alutzya en Re- 

Xions. JCOAGI. BOPC, 17,802 (O); 20, i240 (T); 21, i312 
(T); 22, 1444 (T); 26,1777 (E); 46,3022 (T); 58,3684 (T); 
65,4067 (T); 84,5567 (T); 98,6319 (T); 115,7420 (T); 122, 
7886 (T); 138,8874 (T); 152,973s ('i'); 162,10522 (T); 178, 
11756 (T); 190, 12562 (T); 201,13431 ('I'); 208, 13733 (T); 
221, i4664 (T); 229-Annex, 15151 (T); 245, 16347 (T); 261, 
17560 (T); 271, 18375 (T); 274,18551 (T); 291, 19924 (T); 
300,20344 (T}; 314,21824 (T); 336,23955 (T). 
Proposicib no de i h i  sobre t.1 Compliment de les Lleis d' Or- 
denncici dei Territori. /COAG/. BOPC, 17, 803 (O); 20, 
1241 (T); 21, I313 (T); 22, 1445 (T); 24, 1555 (Rect.); 26, 
1776 (E); 46,3023 (T); 58,3685 (T); GS, 4068 Cr); 84,5568 

I 1756 cr); 190,12561 (T); 201,13431 (T); 208,13732 (T]; 

1602 

CT); 98,6319 cr); 115,7420 (T); 122,7887 Cr); i3x,8874 
162, 10522 crl; 178, 11757 (T); 190, 152, 9736 

12562 (T); 201, I3431 (T); 208, 13733 (T); 221, 14665 (T); 
229-Annex, 15152 (T); 24,16347 (T); 261,17S61 (T); 271, 
1837s (T); 274, 185.52 (T); 291, 19925 (T); 300,20344 (T); 
3 14,21824 (T); 336,23955 (T). 

31103 

31 IM 

31531 

31889 
i 31932 

321 13 

32235 

32354 

32647 

33041 

Proposiciú no de Llei sobre el Traspds de D e t e m i d e s  
Compet2ncies i Recursos Ecundmics a les Comarques. 
/COAG/. BOPC, 19,1114 (O); 20,1241 (T); 21, i313 0 i 
13S7 (Rect.); 22, 1445 (T); 24, 1555 (Bect.); 46,3024 (T); 
58,3685 (T); 65,4068 (T); 84,5568 0; 98,6320 (T); 115, 
7421 (T); 122,7887 (T); 138,3875 (T); 152,9736 (T); 162, 
10522 0; 178,11757 0; 190,12563 m; 201,13432 0; 208, 

0; 261,17561 0; 271,18376 o; 274,18552 (T); 291,19925 
0; 300,20345 (T); 314,21825 0; 336* 23956 m. 
Proposiciú no de Llei sobre I'Accks dels Parcers de Monta- 
gut a la Propietat de les Terres que conreen. /CARP/* 
BOPC, 36, 2606 (U i T); 41, 2802 0; 43, 2921 u); 46, 
3026 (T). 
Proposicid no de Llei sobre la Substirucid de les Plaques en 
eis Vehicles amb Marricula de Girona i Lleida. /CE/. 
BOPC, 291, 19930 (O); 298, 20229 0; 304, 20793 0; 
308,21 131 (T), 21 132 (T). 
Proposiciú no de Llei sobre I'tlplicacid de la LOGSE a Ca- 
talunya /CPC/. BOPC, 298,20232 (O); 300,20347 (T). 
Proposicid no de Llei sobre la Creacib d' un Pla d' Aplicacití 
de lu LOGSE a 1'Enscnyament d Adults. /CPC/. BOPC, 298, 
20233 (O); 300,20348 0; 30G, 21005 (E). 
Proposició no de Llei sobre un Programa Urgent n'Actuaci6 
i Preveneid de les Actuacions dels Grups Urbans Viulents. 
/CJD/. BOPC, 300,20352 (U); 304,20794 (T). 
Proposicib no de Llei sobre la Publicitat de les Estadfsfiqum 
de Sinistralitat de les Diferents Marques i Models de Vehi- 
cles Autnmdhils. /CIE/. BQPC, 304, 20795 (O); 306, 21006 
(T); 316,22015 (a). 
Proposicib no de Llei sobre les Cundicions Laborals dei 
Cdlectiu de Professor$ Interins i Substifu fs. ICPCJ. BOPC, 
304,20797 {O); 306,21007 (T). 
Pruposicid no de L/ei sobre la Formu oficiai dels Tupdnims 
de Lleida i' Girona, /CPC/. BQPC, 304, 20797 (O); 306, 
21008 (T). 
Proposici(i no de Llei sabre les Actuacions de les Forces Po- 
licluques els Proppassats Dies 12 i 13 (I' Octubre a /a Ciutat 
de Barcelona. /CJD/. BQPC, 306, 21008 (O); 314, 21826 
(T). 

13734 0; 221,14665 (I'); 229-Arutex, 15152 0; 245,16348 

Propnsicib no de Llei sobre la Minimitzucib, l'Apro$tument 
i el Tractament dels Residus Industrials. EE/. BOPC, 306, 
21009 (O}; 314,21827 (T). 
Propmici6 no de Liei sobre la Implantacib d'un Centre As- 
sociat de La UNED 1z Carduna. /CPC/. BOPC, 314, 21828 
(O); 316,22016 (T). 
Proposicid no de Llei sobre les Subvencions CI lu Premsa Es- 
crita en Catald. JCPCJ. BOPC, 314, 21829 (O); 316, 22017 
(T). 
Proposicib no de Llei sobre les Negociacions amb I' Associa- 
cid Espanyola de Normalirzacid i Certificacib per tal que les 
Empreses Catalanes puguin obtenir I'Etiqueta d'Empresa 
Regisirada. /CIE/. ROPC, 316,22017 (O); 322,22472 (T). 
Proposici6 no de Liei sobre les Mesures Urgents per CI la 
Revitaiitzucid de la Comarca de les Gnwigues. /ClT/. 
BOPC, 31G, 22018 (O); 322,22474 u). 
PrnposicirS no de Llei sobre la Necessitat de Fer una Cam- 
panya Informativa sobre i' Origen, les Finalitats, les Aplica- 
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33042 

33043 

33435 i 
33465 

33452 

33521 

33555 

33677 

33814 

33852 

34061 

c i m s  i les Repercussions de I'lncrement de la Tarifa i del 
Cdnon de Sanejament, /CaT/. BOPC, 320, 22316 (O); 322, 
22473 (T). 
Proposicid no de Llei sobre la Necessitat de Fer una Carn- 
panya Informasiva subra les Aplicacions, les Finalitats i les 
Repercussions del Cdnort Nidrdulic. ICFTJ. BOPC, 320, 
22316 (O); 322,22473 (T). 
Proposicid no de Llei sobre I'AmpEiacid de la Xarxa $Esta- 
cions de Reconeixement de Vehicles a la Zona de Sabadell i 
Poblacions del seu Entorn. /CIE/. BQPC, 320, 22317 (O); 
322,22473 (T). 

Propnsicib nu de Llei sobre la Implantacid de Panneils In- 
formasius de la Vila de Sitges a les Rodalies dels Accessos 
de Sorsida de ¡'Autopista A-? i de I'Autopistu del Garraf. 
/CIE/. BOPC, 322,22474 (O); 326,2298 1 (T). 
Proposicid no de Llei sobre la No-autoritzacid d' O berturu 
$una Pedrera en ei Serrat de la Coma, del Municipi de 
Montelld-Martinet, i duna Mina a Cel Obert CI EU Zona de 
Santa Eugtnia, Municipi de Bellver. /CPT/, BOPC, 322, 
22474 (O); 326,22981 (T). 
Proposicid no de Llei sobre el Pro& de Reconversi6 deis 
E m d i s  Universitaris de Vic ea u m  Universitut Prdpia. 
/CPC/. ROPC, 326,22982 (O); 330,23202 (T). 
Proposicid no de Llei mbre la Pusada en Funcionament 
dels Serveis de PIanificuciCi Familiar en Cadascun dels Sec- 
tors Sanitaris de l'hrnbit Territorial de Lleida. ICPSI. 
BOPC, 326,22982 (O);  330,23203 (T). 
Proposicid no de Llei sobre ¡'Alliberament i el Retom dels 
Independentistes Catalans Empresonats o Exiliats. B OPC, 
330,23203 (O). 
Proposiciú no de Llei sobre els Convenis amb 6l.y Ajunta- 
ments per al Sosteniment dels Centres Univcrsituris i sobre 
la Conversi6 dels Estudis Universitaris de Vic en Universitat 
Ptíblica. BOPC, 330,23204 (O). 
Proposicib no de Llei sobre la Continuitat de les Explota- 
cions Catalanes servides pel Cunai d'Aragb i Catalunya. 
BQPC, 336,23956 (O). 
Proposicid no de Llei sobre I'EstablimePrt d'un Ajut Econd- 
mic destinat al Dexpiupmenr dels Joves que presten el Ser- 
vei Militar fura de Catalunya. BOPC, 336,23957 (O). 

3.10,40. Promiectes i propostes de resnIuci6 
d'actuaci6 clavant Ics Corts Generals 

1643 Projecte de Resolucid per la qual s'acorda de presentar a la 
Mesa dei Congrés deis Diputats la Proposicid de Llei Or@- 
nica PQP la qual es d6na Compliment a la DisposicirS Addi- 
cional Primera de la Llei 511987, del 4 d'Abril, del RQim 
Provisional de les Compet2ncies de les Diputacions Provin- 
cials. /COAG/. BQPC, 19, 1121 (O); 21, 1319 (T); 46,3029 
(T); 58,3691 (T); 65,4074 (T); 84,5S74 (T); 98,6327 (T); 
108,6916 (T); 117,7687 (T); 135,8742 (T); 143,9251 (T); 
150,9677 (T); 165, 10663 (T); 178, 11766 (T); 190, 12565 
(T); 201, 13442 (T); 208, 13741 (T); 221, 14672 (T); 230, 
15173 (T); 245,16352 (T); 261, 17569 (T); 271, 18383 (T); 
274,18557 (T); 291,19932 (T); 300,20353 (T); 314,21829 
(T); 336,23958 (T). 

12133 Propom de ResoIucid per Sa quaE s'acorda de presenrar a la 
Mesa dei Congrés dels Diputats la Proposicid de Llei de Modi- 
jicacib de l'Artkíe 37.2 de la Liei de I'Esrat 8/80, dei 10 de 
Marc, de I'Estatut dels Trebdiador,q, BQPC, lM9 6824 (O). 
Proposta de Resolucid per la qual s'acorda de presentar a 
la Mesa del Congrés dels Dipurars la Proposicid de Llei de 
Modificació de 1'Article 37.2 de la Llei de /'Estat 811980, del 
10 de Marc, de I'Esratut dels Treballadors, per a la MdW- 
caci6 dei Rtgim de Festes. BOPC, 130,8397 (O). 
Proposta de Resolucib per la qual s'ucorda de presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propmicid de Llei de 
Prohibició de la Publicitat del Joc a Tot el Territori Estatal. 
BOPC, 283,19153 (O). 

143 11 
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3.30. hitres tramitacions 
3.3O.E)4, Yrocedhents relatius als infocmcs del 
Sindic de Greuges 

23617 Procediment relatiu a I" Informe sobre els Dipdsits Munici- 
pals de Detinguts a Catalunya: entre Sa Imprevisid i ¡'Ornis- 
sib. BOPC, 233,15407 (ISG); 234,15543 (T). 

3.30.05. Procediments davant el Tritiunal 
Constitucional 

I Recurs d' inconstitucionuiitat interposat pel Govern de l' Es- 
tat c o n m  la Llei de Pesca Murftima de Catalunya. BOYC, 
144D, 697s (AC); 147/Ii, 7118 (ALFP); lSR/Ii, 7528 
(ALFP). 
Recurs d'inconstituciomlitat interposut pel Parlament cun- 
tra la Ley 13fJ986, de I4 de abril, de Fomento y Coordina- 
cidn General de la Invesiigucihn Cientíjka y Técnica 
(Re&luci& 861Ií: BOPC, 14411& 69fi5), ROPC, 147/iI, 7122 
{AC i ALFP). 
Recurs d' inconstitucionalirat interposat pel Parlament cun- 
tra el Real Decreto Legidativo 78111986, de 18 de abril, por 
el que se apruebu el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local (Resulucii5 
82/11: BOPC, 143IIi, 6943). BOPC, 147/íi, 7127 (AC i 
ALFP) . 
Recurs d'inconstitucionalibar interposat pel Govern de I' Es- 
tat contra la Llei d'Ordenaci6 dels Ensenyamenrs no Reglats 
en e¡ R&$m Educah'ir Cornri i de Creacid de !'Institut Catal3 
de NUYW Professions. BOPC, 160/iT, 7688 (AC i ALFP). 
Recurs d'inconstitucionaiircrt interposat pel Govern be I' Es- 
tat confru la Disposiciú Addicional de la Lieei sobre Residus 
Indmtrials, creada pel Recret Legislatiu fifI983, d'Mequu- 
ci6 de la Llei a la Normativa Cnrnunitdria. BOPC, 173fl1, 

Recurs d' fne&stitucionabt interposat per cinquunta-sis 
d i p u t & h  Congrés CQ~UYU tu Llei d' Equipaments Comer- 
j id . ,~.  BOPC, 214JLz, 11010 (AC); 215/iI, 11080 (ALFP). 
Recurs d'inCcrnstitucionuIitar interposat pel Govern de ~ ' E S -  
tat co tKí$ta Llei Municipal i de Rkgim Local de Catalunya. 

Recurs d'.inconstituciorzalitut interpmat pel Govern de /'Es- 
t u H 5 - a  la Liei de Regulació del Trunsport de Viatgers per 

I 

- 

L 

- 

2 8866 (AC i ALFP). 
- 

- 

j3 d* PC, 216JII, 11 132 (AC i ALP);  235Jn, 12201 (ALFP). 
- 
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Carretera mitjanpnt Vehicles de Motor. BOPC, 224/11, 
11469 (& i ALFP); 245/IT, 12902 (ALFP). 

d' inconstitucionalitut interposat pel Govern de VES- 
t contra la Llei de Successi6 Intestada. BOPC, 224/D, 

Recurs d' incanstituciunalitat interpmut pel Parlament con- 
tra la Llei 1611987, dei 30 de juliol, d' Ordenacid deis Trans- 
ports Terrestres (Resolució 135111: BUPC, 2221I1, 11375, i 

118G5 (Rect.). 
Recurs d' inconstitucionalitut interposat pel Parlament con- 
tra la Llei Orgdnicu 511987, del 30 de juliol, de Deiegnciú 
de Facultats de I' Estat a les Comiinitats Autdnomes en rela- 
cib amb els Transports per Corretera i Cable (Resoiuci6 

'11865). BOPC, 227111, 11764 (AC i ALFP); 229/II, 1 i865 
(Rect.). 
Recurs d inconstitucionalitat interposat pel Govern de ['Es- 
tat contra la Liei Reguladora de I' Aáministmcid Hidrdulica 
de Catalunya. BOPC, 239/íI, 12390 (AC i ALFP); 252/iI, 
' 13367 (ALFP). 
Recurs GY inconstiwcionaiitat interposat pel Govern de ¡'Es 
tat ccmtru la Jlncmnpatibilitats dei PEt-sOmd al &ivei 

de Í'Adminisbaci(i de Sa Generalitat. BOPC, 257& 13656 
(AC); 258/íi ,  23701 (ALFP). 
Recurs d' in con,stituc ioncl I ira t interposat per c inguan tu- q ua - 
trc semdurs contra la Llei per IQ qual s'esrubleixm els Cri- 
teris de I;'inangarnenr del Pla Onic &Obres i Semeis de 
Catalunya i les Bases per a la Selecció, Iu Distribucih i e2 
Finanpment de les Obres i els Serveis u incloure-hi. BOPC, 
2SS/lX,13707 (AC); 6/iII, 140 {ALFP). 
Recurs d' incnnstitucionalitat interpmut p d  Guvern de /'E,+ 
fat contra la Llei pcr la qual ,T' estableixen EIS Criterh de Fi- 
nanGarnenb del PIa Únic d' Obres i Serveis de Caralulmya i les 
Rases per Q la Seleccid, la Distrihcid i el Finanpment de 
les Obres i els Serveis a incloure-hi. BOPC, 25R/íí, 13707 

Recurs d' incnnstituciomditat interposat pel Pariument con- 
tra la Llei 1011988, del 3 de m i g ,  de Televisi& Priwdu (Re- 
salucid 711111: BOPC, WIIi,  196). BUPC, 10, 231 (AC i 
ALFP); 12,473 (T). - 

RECUTS nl incons?itucionalitut interposat pet Purlament de 
Cutalunya contra la Ley 2411988, de 28 de Julio, dei Mercu- 
do & Valores {Resolució 161I.U: BUPC, 19, 1072). BOPC, 
19,1139 (AC i RLFP). 

- 

7 11473 (AC i ALFP). - 

z291r~,m65).  BOPC, 227/~1,1175& (AC i ALFP~; 229m, - 

1351II: BUPC, 222/1I, 11375, 226111, 11746, i 22911I, - 

- 

- 

- 

- 

(AC); 6/Ii1,140 (ALFP). I 

Recurs d' inconstitucionalitat ifiterposat pel Parlament de 
Catalunya contra la Ley 32i1988, de 10 de Noviernbre, de 
Murcas (Resoluci6 37JIII: BOPC, 38, 2699). BOPC, 41, 
2812 (AC i ALAT); 43,2943 (Rect.). 
Recurs d'inconstitucionalitat interposat pel Parlament de 
Catalunya contra la Ley 3911988, de 28 de Diciembre, Re- 
guladora de las Hacielrdas Locales (ResoIuei6 50íii.i: 
BOPC, 53,3409). BOPC, 53,3424 (AC); 55,3574 (ALFF'). 
Recurs d'IncPnstituci~nuiitad interposat pel Guverm de 
I'Extat contra la Llei 1311988, del 3i de Desembre, de 
Pressupost de la Generalitat de Catalunya i de les Seves 
Entitats Autdnomes i de les Entitats Gestores de la S q u -  
{retat Social per al I989. BOPC, 67,4217 (AC); 78,4989 
(ALFP). 
Recurs d'lnconstitucionalitat interpusat pel Parlament de 
Catalunya contra la Llei 411989, de I'EStat, del 27 de Marc, 
de Consewacid dels Espais Naturals i de la Flora i la Fauna 
Silvestres (Resolucih T41III: BUPC, 78). BOPC, 78, 4997 
(AC); 88,5798 (ALFP). 
Recurs d' inconstimciunaiitut irrterpsat pel President del 
Govern c o n m  la Llei 611989, de 25 de Maig, de Modijica- 
cib de la Llei J.511985, de 1'1 de Juliol, de Caixes dEstalvis 
de Cutaiunya. BOPC, 92,5996 (AC); 95,6197 (ALPP). 
Recurs d'inconstitucionalitat interposat pel Parlament de 
C a f d ~ n y ~  contra la Llei de i' Estat 2011 989, del 28 de Juliol, 
d'Adaptacih de ?Impost subre la Renda de les Persones Fí- 
siques i de l'hpost FEwaurdinari sobre el Patrimoni de les 
Persones Físiques. BOPC, 102, 6558 (AC); 104, 6705 
(ALFP), 
Recurs d'incrmtitucionalitat interposat pel President del 
Govern de I'Escat contra la Liei 711991, del 27 dabrií, de 
Filiacions. BOPC, 289,19749 (AC); 298,20241 (ALFP). 
Qüesti6 d' inconsditucionalidar plantejada pel Tribunal Supe - 
rim de Jusbfciu de Caralunya respecte a ia Llei 911984, del 5 
de maq,  de Fires Comercials, BOPC, 304, 20801 (AC); 
3 14,21832 (ALFP). 
Recurs d' inconsti fucionalitat interposat pel President del 
Govern C Q ~ W ~  la Llei 16/1991, del 10 de ju!iul, de les Poli- 
cies LocaIs de Catnlunya. BOPC, 316, 22021 (AC); 322, 
22477 (ALFP). 
Recurs d'empara núm. 1656191, interposat pel Grup puda- 
mentari &Iniciativa per Ctmiunyu contra la Resolucib de fa 
Mexa del Parlament de Catalunya, de no-admissih a trdmit 
de la Proposicib de Llei per al Foment de la Pau. BOPC, 
322,22482 (AC); 330,23204 (ALFP). 




